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OPVOEDING EN SCHOONHEIDSZIN.
I.
De opvoeding heeft ,een geweldige taak.
Daarover zijn we 't wel eens.
niet in de
Maar ook staat vast, dat de schoonheldszin veer
eerste plaats de aandacht heeft van de opvoeders ; noah van de theoretici,
nech van de practici.
Daarbij zijn er rond'om de opvoeding tot schoonheidszin allerlei inoeilijke
vragen. Vragen, waarop Prof. Bavinck in zijn „Van Schoonhekl en Schoonheidsleer", reeds wees. (Zie „Vern. Opstellen", pag 262, v.g.).
Daarom szullen, in hetgeen ik me voorstel over ons onderwerp te schrijyen, ook , die vragen moeten worden behandeld.
Net ligt n.l. in inijn bedoeling y het referaat, dat ik hield op de jaarvergadering 1928 van de „Vereeniging voor sOhristelijke Paed!agogiek",
uitgewerkt bier weer te ,geven.
De gelegenheid om op onderscheiden vraagstukken breed in te gaan, zal
op deze wijze aanwezig zifn. Dat ortit noodig is, moge uit de behandeling
zelve blijken.
Door de „Nederlandsche Vereeniging: Schoonheid in opvoeding en
onderwijs", werd in den jare 1922 , een Enquete igepubliceerd, 1) waarin door
onderscheiden bevoegden antwoord gegeven werd op de volgende vragen:
I. Is het uw meening, dat het schoonheldsbeginsel een ionmisbaar eleonderwijs, en , dat het nog te weinig tot zijn recht
anent is in opvoeding
komt?
II. Wat kan de school (Frobelschool, L.
M. U. L. 0., H. B. S., Gymnasium, Lyceum, Vakschool, enz., zoowellopenbaar als bizonder) tdoen ter
bevsordering van .dit element in het onderwijs?
III. Wat acht gij (de taak van ide Overheid in dit opzioht?
IV. Op welke 'Mize kan worden bevorderd, dat bij de .opvoeding van
het, gezin meer aandacht wordt gewijsd aan: het beginsel van schoonheid in
de opvoeding?
V. Meent gij, dat kunstenaars hierbij hun 'hulp kunnen verleeneny en op
welke wijze? 2)
1) Zie ,Xleschriften an de Ned. Vereen. Schoonh. in Lopv. en °mi.", No 19.
Bewerkt door A. G. Dyserink. Den Haag 1922.
2) ,De antwoorden werden vanwege de drukkosten, en om niet in herhaling te
vervallen, niet geheel afgedrukt.
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Van ide antwoorden, waarbii .er zijn van bultengewone beteek ► nis,, geven
we ieenige ,geheel of ,gedeeltelijk weer.
De onder tons welbekende P. °aster le e, .schreef het volgende:
Zeer beslist mij kantende tegen een richrting, die tom he schoone ails „het
godddijke" te kunnen verheffen, het .goede als „imam - menschelijk" zelfs ais
,i,kletin burgerlijk" omlaag has t, bleb 1k toch ernstig bezwaar tegen ,de
verwaarloozing der „a•sthetische" ►opvoeding in ions land. Onderscheiding
van het ethische en het 'aesthetische acht 1k noodig, scheiding vind ik verderfelijk. Potgieters woord: „In schoonheid zal het heilige overwinnen" is
voor mijn bewustzijn :Been phrase. Aesthetische iopvoeding kan steun
zijn voor de zedelijke vorming en is voor een harmonische ontwikkeling
onmisbaar.
II. Als middelen voor de ontwikkeling van het schoonheidsgevoel tacht 1k
aan te bevelen :
a. aesthetischer schaalbduw,i idle niet noodzakelijker kostbaarder behoeft te zijn;
b. artistieker wandversiering, waarbij, meer , dan geschiedt, met de
ontwikkelingsphasen der leerlingen moet warden ,gerekend;
c. bloemen in de school,, mkt als objecten voor botanie- ►onderwifs b.v.
een bloelende sleedoorntak in Leen ieenvoudig vaasje, ► m1 van lijn en tint;
d. hooger staande technische uitvoering van het leesboek (lettervorm,
violet etc.) ;
C. psychologischer illustratie. Ik heb niet den it druk,t , dat bij pde verluchting voldoende rekening wordt gehouden met de ,ond;erscheide.n eischen,
waara.a,n de illustrative voor de kleuterperiode, de stabiliteitsjaren, de praepuberteit, ide puberteit heeft te valdoen ;
f. literair hooger staande inhoud. Aan kinderliteratuur moesten alleen
zij zich wagen, die took in staat waren lets te ►everen van waarde in wat
Men ten onrechte tot heden alleen litteratuur noemt : de lectuur voor
volwassenen;
g. verbetering van ons zangonderwijs door een verbeterde topleiding
der ionderwilzers. Een instrumentalist is nog niet noodzakelijk een goed
zangonderwijzer. Voor dit vak worde .een vocalist aangewezen;
It. verbetering van het teekenonderwijs. • Ik vermoed, idat met het
!geometrisch teekenen gebroken zal molten. Ik kan niet beoordeelen, of
het de aesthetische .ontwikkeling voldoende bevordert, maar acht het
onpsychologisch;
i. verbetering van het , onderwijs in :de nuttige handWetken. Waarorn
molten gebrulksvoorwerpen niet „moor zijn?
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I. bij het bezoek van :de schoolbioscoop, van schilderijenmusea, op
schoolwandelingen zij het niet uitsluitend ,em „kennis" te idoen.
III. De Overheki kan:
a. de inspectie op ► ragen bij' den schoolbouw te letten op aesthetische
eischen;
b. bij de wielding er :zorg voor ,dragen, dat de aesthetische ontwikkeling , der onderwijzers minder al ► meen worde verwaarloosd;
c. curs.us.sen , oprichten voor ide verbetering van zang, en teekenonderwij.s ten behoeve van in functie zijnde le:erkrachten;
d. de grens tusschen nuttige en fraaie handwerken anders trekken dan
dit in het huidige examen-programma geschiedt;
De heer I-I. J. v. Wij, ;1 e n schreef als antwoord op vraag
,,De lout zit in de menschen. In 'hun, :opleiding. In, den tijd, waar we uit
komen, den did van :de gepatenteerde , droogheld. Toen iedereen maar
meende te kunnen lezen en ,zingen en vertellen, in 't algemeen te schoolmeesteren, als hij maar wat boeken had uit het hoold geleerd en ropgezegd.
-- Van inzicht en training in kunst was :geen fsprake.
- Die ►opleiding meet op hooger plan. Ik verwacht heel yea van de
nieuwe opleiding, als ide ,opleiders ook maar hooger komen te staan.
De mannen en vrouwen,, die voelen voor kunst, moeten :op -de opleiding
inwerkem daarin een plaats zien in te nemen. :B.v. voor stemvorming 'en.
zang. Want in tde vorming .der stem ligt een greet stuk beschaving en
levensverfijning.
Ik geloof : ons heele schoolwezen ik bedoel het lagere; het :middelbare
staat, vrees ik, in idit opzicht van kunst, al even hoog als :dat lagere — is
ziek. De nude idee van menschenvorming, .zooals P:estalo-zzi en Frobel zich
die , dachten, is van de ha:a ►, we hebben nu de leerschool, , de boeken-, de
woordenschool; .de onthoudschoio:1 vaak met het ft-age resultaat, dat de
massa na 3 jaar niet-repeteeren, den heelen heel kwijt moeten
weer terug naar de idee van :me .nschenvormlng, naar :de :gedachte van
vroomheid, ook : van verfraaling, van verteedering van het geestelijk
leven. En dat in:
1. stemvorming; spreken, lezen, voordracht, stellen;
2. in toonkunst.
In , die beide hebben wij ieen harden strod tegen ons volkskarakter, dat
zilch hoe langer hoe meer in zijn: ,gredte masse laat ► ataiden naar !het
plompe, het tlummelige, het murmeien, het opzettelijk niet of slecht
accentueer en.
3. in - teekenen en boetseeren;
4. in het zien van de -natuur.
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Het onderwijs in kennis der natuur heeft in ,dit opzicht meer kwaad
gedaan :dan goed: men .denke b.v. aan de platen aan den wand tot onderwijs in menschkunde.
5. In verdere ,oefening van lijf, oog en hand.
De igymnastiek heeft meer geijverd voor kracht dan voor bevalligheid.
Wat de school Idaarvoor doen kan? Zeer veel. Maar ,zij ,doet heel weinig.
Den heeft :geen reformatorische kracht in ziohzelve. De Vereeniging kan
misschien lets ,doen, door b.v. in gewone .schodlkranten wenken te igeven,
voorbeelden. Door 'n prijsvraag .nit te schrijven voor vakleerpiannen, voor
handleidingen. Maar de school zelf....??"
e. een prijsvraag uitschrijven .om tot sartistieker wandversiering te
komen;
I. seen prijsvraag voor teekening en bestek van scholen van verschilteride grootte, die niet al te duur zijn en aesthetisch aan hooger ielschen
voidoen dan tal van bestaande;
IV en V. a. .door uwe brochures algemeener bekend te maken; b. ;door
namens uwe vereeniging ,op ide afdeelingsverga ►eringen der ,onderwilzerscorporaties sprekers (kunstenaars) te :doen optredem die de .aesthetische
opvoeding behandelen;
c. door ingezonden artikelen in onderwijsbladon en paedagogische
tiidschriften;
d. .missehien ook door op invoering van .slOjd aan te idringen.
De tegenwoordjge hooldinspecteur, de heer K. B r ant s, gaf het volgende .00rdeel:
a. Ik acht het sChoonheidsbeginsel een onnilsbaar element in opvoeding
en onderwijs, omdat:
1. Schoonheid is ,een worm van volmaaktheid, waarnaar ieder Christen
moot strewn.
2. Schoonheid is seen behoefte der ziel, oindat ze streeft naar harmonie
en die in :de schoonheid gevonden worth.
3. Schoonheid is een door God gegeven middel om het zijn op deze
aarde tot ieen hooger peil op te voeren en .dus naastenlielde kw ieekt.
alle wanorde,
4. Schoonheid is eon economische factor in het Leven,
slordigheid en inaccuratesse iduur is.
b. De school zorge voor .een harmonische omgeving,, kweeke ieen harmonische sfeer en vermijde alles wat 'die harmonie kan breken. Dit kan ze
doen : :door gehuisvest to warden in 'een eenvoudig, smaakvol gebouw, dat goed onderhouden wordt en volkomen zindelijk wordt ,gehouden; :door in
haar leermiddelen, boeken, platen, kaarten ,een voorbeeld van .smaak en
netheid te zijn;
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door zich te tooien met het mooie .uit de natuur; door een beschaafden
en besChavenden omgang van alien, die ierin vertoeven.
c. De Overheld hebbe alles te :doen wat de schoonheid kan bevorderen,
door •erie goede opleiding der leerkrachten, door passend gelxfuw te
geven, door nauwkeurig toe te zien op ide reinheid, , door aan haar toezicht
op te idragen speciaal op deze idingen te letter; door het verschaffen van
materiaal voor opzettelijke schoonheids-beoefening.
4. is beanwoord bij b.
e. Onze kunstenaars moeten -oins helpen aan platen en illustraties ; aan
bestekken van •eenvioudig schoone gebouwen, aan het tentoonstellen van
hun werken voor de jeugd.
Van Prof. H. D. Or oenewegen geven we het antwoord op ide ieerste
twee vragen:
1. Ongetwijfeld is iontwikkeling van 'den schoonheidszin een ionmisbaar
element in iopvoeding en onderwijs. Want hij behoort tot den normalen
geestesaanleg van den mensch en is een belangrifke factor der :algemeene
besohaving. Net schoone is voor ions persoonlijke leven teen der eclelste
vreugden en voor het gemeensch,apsleven een reinigende en verheffende
kr acht.
De vraag of het weinig tot ziin recht komt,, is in hare algemeenheld niet
te beantwoorden. Want juist in idit opzicht is er groiot verschii tusschen ide
opvoeding in .gezinnen van .hooger en lager iontwikkeling, en ,niet minder
groot versohil tusschen , de scholen 'der onderschekiene maats.chappelijke
klassen met uiteenloopende behoeften en tusschen de scholen van 'steidelingen en van dorpsbewoners. Een oordeel, dat deze verschillen voorbijziet,
is onvermijdelijk ionjuist.
2. Wat al de door u genoemde scholen voor de ontwikkeling van den
schoonheidszin kunnen doen, is ook niet in het algenieen te zeggen.
Er zijn misschien maar twee algemeene regels te stellen:
Breng het kind zooveel mogelijk in aanraking met zuivere schoonheid,
opdat het idit leere verstaan en liefhebben, en weer uit uw school, uw leermiddelem uw onderwijs al wat leelijk of twijfelachtig imooi is, opdat _het
kind nooit wenne aan het leelijke of het .onmiddellijk gevoel van weerzin
voor het onschoone verlieze. Maar op iederen trap van onderwijs krijgfen
deze regels ieen andere toepassing. Bovendien kan het .eerie vak van
onderwijs meer ,dan het andere tot iontwikkeling van Iden schoonheidszin
bijidragen, ieen verschil .dat nog toeneemt naarmate hooger .sahoolonderwijs
wordt gegeven. De vraag zou •us voor iedere wort school en bij de
hoogere onderwijsinrichtingen voor ieder leervak anders moeten worden
beantvvoor d.
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Geheel z:onder invloed op de ontwikkeling van den sehoonheidszin mag
geen .enkele school zijn en behoeft geen enkel leervak te wezen. Maar
regelrecht bevorderlijk idaarvoor zijn alleen .die vakken, .die in aanraking
brengen met de kunst (letterkunde, muziek- en teekenonderwijs). Nu is
er verschil tusschen tonderwijs dat ten duel heeft kunstproducten te leeren
Verstaan, !zooals de letterkunde idat doet, en , onderwijs, dat ten doel heeft
de techn ek van een kunst te beoefenen (muziek- en teekenonderwijs).
Waarom bil 'ons middelbaar onderwijs alleen aan de -woordkunst is
gedacht en alleen letterkunde wordt 'onderwezen) is inlet in te zien. Onderwijs in kunsttechniek valt buiten het mid;delbaar schoolprogram, maar ik
toil het winst achten indien sdaarop plaats gernaakt kon worden voor vakken die , de kennis .omtrent, vooral :het verstaan van imuziek en beeldende
kunsten bevorder den.
Om niet te lang en vervelend ate warden, nog dit:
Vraag I. „Is het uw meening , dat het sdhoonheidsbeginsel een onmisbaar element is in .opvoeding en onderwijs en .dat nog te weinig tot zijn
recht komt?" werd zonder voorbehoud bevestigend beantwoord .door:
Prof. Dr, Ph. Kohnstamm, Mej. Th. J. E. van Akerre, Dr. J. H. iGunning
Wm.) Mej. J. Westerman, Mej. I. Kooistra, Th. M. Ketela.ar, K. ter Laan,
Dr. H. P. Berlage, Dir. J. B. Bierens de Haan, H. J. van Wijlen, Sijtje
Aafjes, J. J. M. Lauweriks, S. van Milligen en Dr. C. Huigens. Allen beschouwen blijkbaar hun bevestiging als een natuurlijke look die geen
nadere toelichting behoeft. De kortheid spreekt boekdeelen!
Enkelen ,geven een korte nadere motiveering. „Ja ;, onmisbaar", zegt Dr.
E. .Bonebakker, 't schoonheldsbeginsel komt zelfs nagenoeg niet tot zijn
recht in opvoeding en ,onderwijs; worth ier al iets aan geldaan, 'dal' is 't
bijna steeds , een op zichzelf staand lets tusschen al het andere, niet .een
beginsel sdat in heel het ionderwijs en de opvoeding als levenwekkende
geest werkt.
Suze ,Groshans meent, , dat Schoonheid .onmisbaar is, „te sneer en vooral
omdat zij niet op zichzelf staat, Tan in Naar waarachtige.beteekenis eerre
eenheid vormt met ethiek."
Marie Van.•Zeggelen sluit zich. bij .deze beide zienswilten geheel aan,
„omdat schoonheid goedheid is".
Wit ons het
„Wait is schoonheid?" vraagt Dr. Fred . . van .Eeden.
antwoord schuldig en vervolgt: „Hoe kan men lets ,onderwijzen, dat men
niet eens .omschrijven kan?"
Als de individuen rdat niet. kunnen, hoe zal ,de Overheid het doen?
Schoone =ken ,ontstaan nit een rechtvaardig en nuttig leveh, niet door
onderrieht.
►
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Laat het gezin er zich op toeleggen teen .goede samenleving en , eenideugdwel van zelve.
zaam leven te bevorderen. Dan komen de mooi
Echte kunstenaars weten wet dat men , „Ischoontheid" niet kan onderrichten, maar dat ze voortkomt uit een vroom leven."
,;1-let is het ieenige opvoedende .element en worth nog geheel verwaarloosd", zegt Jac. Jongert.
Men ziet, dat hier van .groote eenstemmigheid kan ►orden gesproken.
Daaruit moet wel volgen,, dat een onderzoek naar de problemen, die
hiermede samenthangen, niet ondlenstig kan zijn.
hit te meer, waar oak in onderscheiden kring, bij het Christelijk onderwijs betrokken, dit vraagstuk de aandacht blijkt te hebben; gelijk iopenbaar
werd uit het feit, dat op eon tweetal vergaderingen van bij , het Chr. onderwijs betrokkonen, de onderhavige kwestie nog onlangs word besproken. 1)

J. WATERINK.
1
Ook de vergadering van de Unie vo or Ch r. Onderw z e r is, waar
de heer K. Brants refereerde over: schoonheidsprobleem als waardevolle
factor voor opvoeding en onderwijs.
)

BERIGHT.

Zij, die de inhoudsopgave en den omslag voor den 20sten
jaargang wenschen te ontvangen, gelieven hun aanvraag
daartoe voor 10 Juli a.s. in te zenden bij de

N.V. DAGBLAD

EN DRUKKERIJ DE STANDAARD, N. Z. VOORBURGWAL 58-62,
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

20sten Jaargang van het „Paedagogisch Tijdschrift" op pag. 3 van
den omslag.

AUS DER SCHWEIZERISCHEN
SCHULGESCHICHTE i).
VORBEMERKUNG.
Es ist nicht ganz leinfach, fiber das s ch wei z erisc h e Schulwesen zu
schreiben, well es in der, kleinen, kaUm 4 Millionen ,Einwohner zahlenden
Schweiz nicht weniger als 25 verschiedene Schulgesetze •ibt,, die z. T.
ziemlich stark voneinander ;abweichen.
Die fiir das gauze Land geltente „Bundesverfassung" enthalt nur einen
Artikel fiber .das Schulwesen. Darin wird bestimmt, class die Kantone verpflichtet seien, fur :einen !genifgenden Primarunterritht !zu .sorgen, der ausschliesslich unter staattlicher Leitung stehen und obli.gatorisch, s:owie
unentgetelich sein miisse. (Privatschulen werden dadurch nicht ausgeschlossen.) Von diesen Schulen wird verlangt, !dass sie ,t,von den Angehorigen alter !Bekenntnisse, !ohne Beeintrachtigung Iihrer Glaubens- und
Gewissenfreiheit besucht werden konnen."
Fast in allem Andern 1st Iden Kantonen voile Freiheit gelassen. Wahrend
z. B. int Kt. Thurgau die SchulpflIi:cht -sich auf 9 Jahre erstreckt betragt
sie in Nidwalden nur 6 Jahre ; :oder wahrend die ilk alle Kinder gemeinsame .Grundschule in Bern 4 Jahre dauert, umfasst.sie in Zurich 6 Schuljahre. In den katholischen Kantonen der Innerschweiz nhnmt idas Privatschulwesen besonders auf der Mittelschulstufe einen sehr wichtigen Platz
ein; in dem ebenfalls vorwiegend katholischen Solothurn 'sind Privatschulen iiberhaupt nicht gestattet. Diese Beispiele lie:ssen .sich beliebig
vermehren. Doch wird , das night notig sein far unsern Zweck. Es geniigt,
zu sagen, dass begreiflicherweise die Unterschiede zwischen !den roman' ,
schenudgrmaiGebtnlrsi,ud'zwchenmr
protestantischen und (den vorwiegend katholischen anderseits, besonders
gross sin&
Trotzdem besteht naturlich in vielen Dingen eine gewisse Einheitlichkeit,
die nicht idurch das Gesetz, sondern idurch die Anforderungen :der Gegenwart bedingt 1st, und Neuerungen, die von tonangebentden Kantonen eingefithrt werden, finden meist Nachahmung an andern Orten.
1 ) Door bemiddeling van Mr. .Ph. J. Idenburg ontrvingen we de volgende
interessante bijdrage voor ons tijdschrift. Het is de bedoeling op deze wiize zoo
een a tweemaal per jaar het !schoolwezen in een land to dben bespreken door een
desikundige uit dat land. J. W.
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Die folgenden Ausfithrungen gelten in erster Linie fiir die mehrheitlich
evangelischen Kantone der ideutschen Schweiz, von denen Zurich und
Bern die bedeutendsten sind. In diesem Slime ist also auch der Titel
des Artikels zu verstehen.
I. ABRISS DER SCHULGESCHICHTE DES 19. JAHRHUNDERTS.
Die moderne schweizerische Volkssdhule wurde zwar vorbereitet and
in gewissem Sinne auch begriindet durch Heinrich Pestalozzi, geschaffen
aber wurde sie vom Liberalismusi, der sigh um 1830 in den fithrendien
Kantonen durchsetzt. Der bekann'te Schriftsteller und Politiker Heinrich.
Zschokke pragte idamals das Schlagwort : „Volksbildung 1st Volksbefreiung"„ und nannte damit die Kraft, die den stolzen Bau der schweizerischen Volksschule aufrichtete. Die Grosse des Fifers fiir 'gate Schulung
der Jugend, von dem seine Zeit beseelt war, wird vielleicht am besten
gezeigt an , der Tatsadhe, class im Kt. Ziirich mit seinen damals kaum
230.000 Einwohnern im Verlauf von 6 Jahren nicht weniger als 73 neue
Schulhauser gebaut wurden.
Die Manner idle ,diesen Eifer entfachten, und so das Schulwesen schufen
das in seinen 'Grundzugen bis heute unverandert geblieben ist, waren
moist liberale Politiker mit klaren padagogischen Anschauungen und sicherem Organisattionstal ► nt, aber ohne besondere Origina1itat und Tiefe, und
'obwohl die neue Schule noch ganz Konfessionsschule war, ging die
Tendenz doch dahin, auch in religiOser Beziehung den Geist des Liberalismus wo es moglich war, langsam •zur Geltung zu bringen. So wurde
z. B. an die 'neugegrfindete Universitat Zurich D. F. Strauss,. , der Verfasser
des bekannten, kritischen Lebens Jesu, als Professor berufen. These Berulung fiirte allerdings zu .einem 'Staatsstreich, welcher der liberalen
Regierung
Zurich 'das Leben kostete, (und ihr mus'st ► 'auch der
Seminar-director Thomas Scherr, der Schopfer des :ziircherisclhen Schuh
wesens zuriicktreten). Aber ein solcher vereinzelter Gegenstoss konnte den
Siegeszug des Liberalismus in politischer und geistiger Beziehung nicht
.hemmen. Ja, in keinem andern europaischen Staat haben , die liberalen und
demokratischen Gedanken in der Folgezeit das gauze Leben des Volkes
so durchdrungen wie in der Schweiz. In der Kirche gelangte der religiose
Liberalismus (Reform •enannt) in den fuhrendien Kantonen int solcher
Macht 'class man thu beinahe als Staatsreligion bezeichnen konnte, ► und
die Schule wurde durch .das Mittel der Seminarien von freisinnigen und
spater sogar oft von materialistischen Ideen durchtrankt.
Wenn trotz alledem unsere, Schule heute nommele nosh eine christliche
Schule ist, in der biblische •Geschichte und (in den obern Klassen) eigent'

,
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licher Reiligionsunterricht erteilt wird, so ist da.s durch eine dop:pelte
Ursache bedingt, .erstens durch 'die im Allgem , einen konservative flaltung
des Volkes, auch in Zeiten, ida es unter radikaler Leitung stand, und
zweitens infolge der zahen. Kampfe, welche die Altglaubigen urn den
christlichen Charakter der Schule ffihrten.
a. Die konservative Haltung des Volkes,
Dass .das Volk eine „christliche" Schule wil, id. h. seine solche, die
wenigstens noch dem Namen nach christlich ist, , das hat die Erfahrung der
letzten 100 Jahre die Religionsveracihter immer wieder 'zu, threr Verwunderung gelehrt. Wie die Berufung , des Professors Strauss 1839 vom Volk
mit , einen Staatsstreiah beantwortet wurde, ist 'schon mitgeteilt worden.
Dieselbe ablehnende lialtung zeigte das Ziirchervolk im Jahr 1872, als
es fiber 'ein neues Unterrichtsges , etz abzustimmen hatte. Dieses Gesetz
sate 'eine Reihe z. T. sehr 'anerkennenswerte Neuerungen bringen, und
nach den Verhandlungen in 'den ,Behorden schien , es, als , ob wenig Opposition vorhanden sei. Wenn es trotz,dem. mit ;einem. starken Mehr verworfen wurdey so 'geschahr das vor ahem .deshalb, well es darin hiess, das Kind
solle zu einem geistig-tatigen„ biirgerlich-brauchbaren .und sittlich guien
Menschen erzogen werden, wahrend das fruhere Schulgesetz ,eine sittlich
religiose lErziehung ige'fordert hatte.
Was in Zurich die beiden ,then ,erwahnten Ereignisse zeigen, das bestatigte im Jahr 1882 'der Kampf um den sogenannten Schulvogt fur die
gauze Schweiz. Es handelt sich dabei urn Folgendes. Bei der Revision der
Bundesverfassung (1874) war der eingangs zitierte Abschnitt in die Verfassung hineingekommen, der verlangt, 'class die Offentliche Volksschule
von Angehorigen alter Bekenntnisse. „ohne fBeeintrachtigung der Olauben ,sund •G, ewissensfreiheit" besucht .w,erden konne. Damit nun ,diese und , einige
andere neue iForderungen wirklich erfiillt wiirden„ beschlo ,s,sen die BehOrden, einen ,eidgenosSischen Schulsekretar zu bestehen, der fiir die Durchfiihrung- des , Gesetzes im Slime der radikalen Regierung sorgen isollte.
Gegen -diesen Beschluss 'wurde aber s , ofort das Referendum •ergriffen.
Es ,entspann sich durch die gauze Schweiz hin ein gewaltiger Kampf, der
mit einem tglanzenden Wahlsieg der Feinde ides „iSch.ulvogtes" (so narmte
man iden ,Schulsekretar) endete. (318.000 gegen 172.000). Das. SchweizerVolk hatte also in erdriickender Mehrheit kunldgetan, 'class es ein systematiscihes Zurlickdrangen 'der Religion aus der Schule nicht iwiinsche. So
steht , denn bis heute ein Artikel fiber , die Schule in der Bun'desverfassung,
der von dem, Witten ,einer religios radikalen Regierung .zeugt, aber bis
heute noch ist 'der Kommantar des Volkes nicht vergessen, das diesen
Artikel .anders verstand als die damalige Regierung,
nicht als
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Kampfmittel gegen die Relligion, isondern als ein Versuch, konfessionellen
Frieden zu wahren.
b. Der Kampf der Altgldubigen um die christliche Schule.
So erfreulich die religionsfreundliche Einstellung der Mehrheit 'eines
Volkes ist, so idarf man sie doch ja nicht in ihrer Bedeuting iiberschatzen.
Sie 1st in den moisten Fallen weniger das Zeichen ieiner bewussten Ueberzeugung, als vielmehr der Ausfluss der ,dunkel gefiihlten Ahnung: Religion
muss sein. Aus 'dieser Haltung erwachst aber hochstens die Kraft zur
Verteidigung, nicht saber zu aufbauender Arbeit. Dazu 1st nur eine —
wenn auch geringe Schar uberzeugter Manner fahig. So war es auch
im Schulkampf der Schweiz. Dass in den Zeiten , des schlimmsten Materialismus .die Schule nicht ganz idessen Geiste ausgeliefert wurde, das war
nicht sosehr 'das Verdienst des konservativen Volkes, sondern vielmehr
einer kleinen. Minderheit positiv-evangelischer Christen. Diese schlossen
zich zusammen und igriindeten vor allem in Bern und Ziirich freie
Volksschulen, Gymnasien und Seminare. Besonders wichtig waren die
freie Seminare yin Bern (gegriindiet 1854) und Zurich gegriindet 1869).
Dadurch, 'class man christliche Lehrer fiir die Staatsschule ausbildete,
konnte man am besten dem Strom 'des Materialismus, der von den staatlichen Seminarien ausging, elnen Damm entgegensetzen. So wurde denn
darum igekampft, 'der Offentlichen Volksschul'e iden christlichen' ,Charak ter
zu ierhalten, und gleichzeitig eroffnete man in 'eine'. Reihe von Stadten
und igrOsseren Orten im Gegensatz zu, den religions-feintlich gefuhrten
Schulen freie, Christliche Volksschulen. Es 1st ohne waters begreiflich,
class idle breite .0effentlichkeit these christichen Schule scheel ansah, und
dass die Behorden ihnenidas Leben auf verschiedene Weise ierschwerten.
Aber obwohl isle his auf iden heutigen Tag keine staatlichen Unterstiltzungen erhalteri haben, konnten sich fast alle behaupten und haben durch ihre
Leistungen 'di Anerkennung welter Kreise erzwungen. Wir zzahlen jetzt in
der Schweiz mit ihren ungefahr 2 ;millionen Protestanten 14 freie 'evan, ,gelische Schulen, 'die fast alter in der Zeit zwischen1850 und 1880 'entstanden
sind. Welche Opfer an Oeldmitteln sie for(dern, mag folgende Zahl andeuten. Das evangelischen Seminar in Ziirich braucht jedes Jahr 'die Summe
von mindestens 70.000 Franken an freiwilligen Gaben, um bestehen zu
kOnnen._
Seit der Entstehungs,zeit ,dieser Schulen sind 'die Verhaltniss,e nun in
manchen Beziehungen anders geworden. kirchlidhen Leben wurde 'die
Herrschaft der „Reform" (freisinnige Theologie) zuerst erschiittert und
dan .gebrocheni. Der Geist der staatlichen Seminare hat sich w'esentlich
gewandelt. Die ehemaligen Radikalen 'sind politischen Leben idle Gemas-
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sigten geworden, und haben ihre Steilung zum Christentum stark geandert.
Den Zustand, 'der infolgedessen enstanden ist, kann man wohl am ehesten
als ein► n geistigen Waffenstillstand bezeidhnen. Das war ungefahr die
Lage urn 1914 herum.
II. DAS BaCHTOLDSCHE SCHULPROGRAMM.
Mit dem Weltkrieg vollzogen sich auch im geistigen Leben , der 'Schweiz
wesentliche Verandertmgen. Die religios gesinnten Kreise gewannen an
politischer Bedeuting. Der Katholizismus bekam 'eine gewisse Hilie von
der Seite des Liberalismus ; denn dieser musste sich dazu bequemen, mit
seinem .ehemaligen Totfeind zusammenzugehen, wollte er sich noch
erfolgreich .gegen , den Sozialismus wehren. (Eine Folge dieser Allianz 1st
is Zt. ,die Wiedereinfilhrung der Nunziatur). Aber iach weiteren evangelischen Kreisen, die sich bisher in pietistischer Weise von (der Politick fern
gehalten hatten, wurde ihre Verantwortung ftir das offentliche Leben 'Mar,
und so entstand die evangelische Volkspartei. Der .geistige Anreger derselben war H. Bachtold, Professor der Geschichte an .der UniversitatBasel.
(Bei der , Griindtmg der ,evangelischen Volkspartei stand ihm offenbar die
antirevolutlonare Partei Hands vor Auger', nur dass er sie nicht auf
erne streng reformierte Grundlage: stelite, sondem mehr auf iden Bode/1
der Allianzbewegung). Professor Bachtold war es nun ach, der idle Schuldfrage vor :der Oeffentlichkeit wi ►der in Flus brachte. In Anlehnung an das
Vorbild HoHands, verlangte er vom Staat, dass er die Freischulen miterund die christlichen Kreise forderte er auf, die bestehenden evangelischen Schulen besser zu besuchen und neue zu griinden. Sowohl mit der
Griindungider Partei als mit dem „FreischulprogTamm" sollte der Versuch
geinacht werden im , Geiste .des (evangelischeti Christentums auf die Verhaltnisse im Staatsleben , einiuwirken.
Seine Gedanke:n legte Professor Bachtold der Generalversammlung des
evangelisdhen Schulverein in Olten vor (1919). Er fand damit bei : den
anwesenden Mitgliedern 'dieser Vereinigung der evangelischen Lehrer und
Schulfreunde der Schweiz begeisterten_ Anhang, und ;die Versammlung
beschloss, den Vorschlag Bachtolds zur Sadie .der ganzen Vereinigung zu
machen. Das ,evangelische Schulblatt, ,das. Organ des Vereins, das bisher
vor allem erbaulichen und .methodischen Charakter gehabt hatte, bekam
damit auf .einmal leinen schuldpolitischen Anstrich. Die neue Mee fand auch
weiterhin Ariklang. Drei freien Schulen schiossen ,zich zu einem Verband
zusammen, und Eingaben, Motionen. ja sogar eine Volksabstimming (in
Basel) drehten .sich um , die Subventioniering der freien Schulen. Aber die
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Bewegung, die so hoffnungsvoll einsetzte, kam aus ,eineim doppelten Grunde
bald zum ,Stillstand, namlich durch eine Gegnerschaft von aussen und
eine von: Innen.
Wer , der christliche Schule nicht gewogen war, stimmte alsobald ein
Jammerlied fiber die Zertrtimmerung , der Volksschule an (besonders tot
sich die Lehrerschaft hervor) : Wenn man. die freien Schulen prinzipiell
vom Staat aus unterstilitze,! ,dann werden sogleich alle Demoninationen
eigene Schulen griind,en. Die einheitliche Volksschule, die .alle Kinder, ob
arm, ob reich, oh tevangelisch oder katholisch, besuchen, .die Zierde ,eines,
demokratischen Staates werde dutch these Bestrebungen zerschlagen. Ein
gewaltiger ,,,patriotischer" Eifer , ergriff , diefter , der bisher fast konkurrenzlosen Staatsschule„ und ihre Worte wurden gehort; dem der Schweizer
ist s olz .auf sein ihoch,entwickeltes Schulwesen, unid gerade deshalb, well
die Bezie:hungen des Volkes zu Schule .ziemlich lose .rind, waren solche
schone, 'demokratische Schlagworte wirksam.
Aber idem bachtoldsdhen Schulprogramm ierwuchtsen noch andere
Gegner. Neben den Feinden des Evangeliums, waren es vor alien die
Freunde der Kircher die such gegen des Freischulprogramm wehrten. Ihnen
lag es am Herzen, dass das Evangelium in der SChnle moglichst an alle
Kinder herangetragen werden konne. Sae wiesen 'darauf hin, lass 'es bei
uns prinzipiell moglich sei, der einzelnen Schule einen christlichen
Charakter zu geben, und dass, wenn idas nicht der Fall sei, der Grund
dazu weniger in den gesetzlichen Bestimmungen: und der Schulorganisation
liege, als vielmehr im Mangel an christlichen •Lehrern, und an idem geringen Interesse, das auch in christlichen Kreisen vielerorts der Schfulfrage
entgegengebracht werde. Es sei deshalb vor allem notig, in der christlichen 'Gemeinde, idas Interesse an der SChule wieder: lebendig zu imachen.
Dann wurden .die ,christliche Eltern auch idaftir hesorgt sein, christliche
Lehrer zu walllen (in der Schweiz wird, der Lehrer nicht van der Behorde
eingesetzt, sondern von , der Gemeinde gewahlt). Wo idas, aber auf , die
Dauer nicht ,moglich sei, sei es am Platz,, freie Schulen als Notbehelf
einzurichten. Dias Freischul-system aber sei abzulehnen, well idadurch eine
neutrale Staatsschule , entstehe, , die dem chrislichen Einfluss vollstandig
entzogen sei, wahrend die gegenwartige Staatsschule lzwar praktisch in
vielenllen antireligios, theoretisch ,aber noch christlich, und darum
christlichen Einfluss noch 'offers sei. Wiesen Standpunkt nahm auch die
kleine Grope der ,,,Jungreformierten" in Zurich tinter der Fiihrung von
Direktor , Grob mit ihrem Organ, der reformierten Schweizerzeitung, ein).
Der doppelten , Gegenerschaft .erlag ,die Freischulbewegung.
►

,
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III. DIE GEGENWaRTIGE LACE IM KANTON ZURICH.
Es ist nicht ausgeschlossen, idass 'die Schulfrage in ,den nachsten Jahren
zu einem richtigen Schutkampf fiihrt. Dann waren , die Ereignisse, .die sich
neuerdings 1jm Kantor]. Ziirich abgespielt haben, als ein kleines Geplankel
vor der !Schlacht anzusehen. Unter :diesem Gesichts)punkt, und well der
Kt. Zurich je und je eine fiihrende Rolle gespielt hat, ist es wohl gerechtfertigt, von den an sich nicht sehr schwerwiegenden Vorgattgen einem
auslandischen Leserkreise zu berichten.
Das ziircherische Schulgesetz nennt unter den Unterrichtsfachern der
Volksschule an erster Stelle biblische Geschichte .und Sittenlehre, und der
offizielle Lehrplan gibt fur !dieser Fach folgende Anweisungen: „Im Unterricht in der biblischen , Geschichte und .Sittenlehre ist das Hauptgewicht
auf die Bildung , des Gemtits und des Charakters , durch Weckung edler
Gesinnungen und Anregung zum sittlichen Handeln zu legen; dabei 1st ein
besottdezres Augenmerk ;darauf 'zu richten :class die Schfiler,:die im Unterricht
geweckten Gesinnungen 7n und ausser tdem Unterricht praktise betatigen.
In den drel ersten Schuljahren ist der Unterrichtsstof vorwie,gend dent
Geda:nlien und Vorstellungskreis und nachsten Verhaltnissen des Kindes zu entnehmen; vom 4. Schuljahre an treten biblische Stoffe hinzu,
und zwar ausschliesslich solche, die sich fiir iethische Vefwertung eignen.
Der Memorierstoff umfasst eine beschrankte Zahl von Liedern und
Chen, die each ihrem Inhalt idem Verstandnis der Schuler eroffnet warden
sind.
In den Klassen 1 bis 6 haben im Unterricht in 'der biblischen ;Geschichte
and Sittenlehre alle konfessionellen Besonderheiten zurUckzutreten, sodass der Unterricht von 'den Angehorigen aller Konfessionen ohne Beeintrachtigunz liner Glaubens- mid Gewissensfreiheit besucht werden kann..
Der konfessionelle Charakter tritt 'erst in . der 7. und 8. Kla-sse mit der
Erteilung dieses Unterrichtes idurch den Qeistlichen hervor."
In ider Stoffangabe ffir die unteren Klassen von der „Erweckung und
Pflege religios-sittlicher Geftihle" und yam Auswendiglernen einiger
„Spruchsatze und Gebete" die Rede. Trotzdem spiirt man , diesen Anweisungen recht ideutlich an, wie gerne die liberalen Behorden, von .denen sie
verfasst wurden, ach diesen Rest des Reli ►ionsunterrichtes noch gestrichen
hatten, wean es angegangen ware. Aber .gerade der unbestimmte,' mehrdeutige Charakter der angefiihrten Verorcinungen war es wohl, der ihnen
ein langes Leben beschieden hat; ,dean einerseits konnten , die religios
Oleichgultigen und .die Religionsfeinde idamit zufrieden sein, class fiir , den
obligatorischen Religionsunterricht nur so diirftige Forderungen bestehen,
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und anderseits konnte die Kirch.e sich sagen, class der christlich gesinnte
Lehrer durch these iBestimmungen nicht verhindert sei, seinem Unterricht
mit religiosem 'Oeiste zu idurchdringen. So blieb man auf beiden Seiten
ruhig, bis in neuster Zeit ein , doppelter Vorstoss .gemaaht wurde.
•Sowohl die reformierte Kirchensynode als die :katholische Kirche begannen sich mit .der Angelegenheit izu beschaftigen. Die Evangelischen klagten,
Bass vide Lehrer den Forderungen des Lehrplans in biblischer Geschichte
und Sittenlehre nicht nachkamen„, und d .ie Katholiken verlangten massenhaft Dispensation von 'diesem Fach. Darauf thin veranstaltete .der Leiter des
kantonalen Erziehungs-departements, Dr. Mausson, eine Enquete fiber die.
Ertellung !des Unterrichts in biblischer Geschichte und Sittenlehre. Das
Resultat war schlimm genug. Von 726 Primarlehrern erteilten 434 •den
Unterricht vorschriftsgemass ; 81 verwendeten nur gelegentlich, 211 nie
biblische Stoffe. Is fragte sich, was nun zu tun sei, um diesem •gesetzwidrigen Zustand absuhelfen.
Die Lehrerschaft, beunruhigtidurch die vielen Dispensationsgesuche der
Katholischen,_hatte schon vorher in .einer Schulsynode kundgetan, welche
LOsung 'der Mehrzahl von ihnen am liebsten ware. Sie hatters .den Wunsch
ausges.prochen,, die Religion sate ganz aus der Schule entfernt und durch
eine reine Sittenlehre ,ersetzt werden. Zu einem solchen Unterricht ► einten
she, konnten dann alle Schiller verpflichtet werden.
Diesen Weg hielt aber der Erziehungsdirektor fifr ungangbar; ‘denn
einmal .wollte er ihn, wahrscheinlidh aus personlicher Ueberzeugung und
wohl auch, well .er den Widerstand des Volkes vermutete, nicht beschreiten, .dann aber hielt er es vom juristischen Standpunkt au.s fur unzulassig,
einen fur alle obligatorisdhen iSittenunterricht einzufaren. Er sagte, man.
.konne sich auch davon dispensieren lassen, , well es keine weltanschauungsmassig neutrale Sittlidhkeit 'gebe. Als Losung schiug er stat ldessen vor,
der Religionsunterricht sollte zwar Bestandteil der Schule bleiben, aber
den Kindern nach Konfessionen ,getrennt erteilt werden. Dabei nahm er
an, .dass inc ,konfessionel wenig .gemischten Klassen in , der Regel tder Klasseniehrer ihn geben werde. Wo der aber night bereft sei idazu, sollten andere Lehrer oder besondere Religionslehrer -einspringen. Das Bemerkenswerte an .diesem Vorschlag ist nicht seine .Originalitat denn die Simultanschule ist nicht nur in Deutschland (Baden), sondern auch in einigen
Schweizerkantonen eine langst erprobte und bewahrte Einrichtung — hingegen ist .es etwas Ungewohnliches, das Zilrich sett mehr als 100 Jahren
nicht mehr vorgekommen ist, doss der verantwortliche Leiter ides Erziehungswesens einen positiven Vorschlag ins Beziehung auf den Religionsun► erricht gemacht hat.
,
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Bald setzte eine lebhafte Diskussion fiber den Vorschla,g von Dr. Mousson ein. Die religios gesinnten Kreise begrifssten ihn im Allgem.einen.
Obwohl sie die Simultanschule nicht al's 'die ideate Losung ansahen rerkannten sie doch, .dass sie im gegenwartigen Augenblick .die beste Losung sei;
denn sic .ermoglicht es jedem Kinde .dessen Eltern es wfinsohen,, in der
Schule Religionsunterricht zu erhalten, und idoch wird kein Lehrer fdazu
gezwungen, theses Each wider seinen Willen zu erteilen. In der Kirchensynode neigte die positive Mehrheit dazu, .den Vorschlag zu unterstiftzen.
Man beschloss dann aber noch zu warten mit einem 'Entscheid, fund der
Lehrerschaft noch teinmal Moglichkeit zu geben, sich ioffiziell ,zu der
Sache auszusprechen. Unterdessen ,ging die positiv-evangelische Vereinigung auf Anregung der Jungreformierten aktiv vor, und machte das Volk
in , einem Flugblatt auf die Wichtigkeit 'der Angelegenheit aufmerksam.
Die Lehrerschaft, die in ihrer Mehrheit die Religion gerne aus der
Schule entfernen wiirde, merkte, class sie mit ,zliesem Pa,stulat kaum durohdringen .werde. Sie anderte deshalb sehr klug ihre Taktik und vertrat nun
plot^zlich die Meinung, fes ware idas Beste, wenn man beim Alien bliebe.
Nur solite , es erlaubt sein hier schaut der Pferdefuss heraus —in konfessionell stark gemischten Schulen auf biblische Geschichte (zu verzichten.
Damit war idie Diskussion beeindet. Der Erziehungs-direktor zog seinen
Vorschlag 'zuriick lund terkgarte, es set ihm vor tallem id:arum zu tun/
gewesen, idle Sache .einmal fiberhaupt zur Sprache ,zu bringen. Ueber kurz
oder lang werde man dock an die Losung der Frage herantreten imfissen;
denn der gegenwartige Zustand sei und bleibe unbefriedigend.
Was wird welter hin ,geschehen?Wir hoffen,idie leibendigen Krafte unsrer
Kirche werderi so erstarken 'class liese Lebensfrage .zu einer , guten Losung
gellihrt werden.

Zurich.

KONRAD ZELLER.

IETS OVER ARBEID IN EEN SCHOOL
VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS.
II.
Hangmatten. In m'n kias heb ik een jongetje, bij wien verstandelijke
ontwikkeling niet mogelijk blijkt. Zelfs de •eenvoudigste Element. Verstandsoef. 'gaan merest boven z'n bevatting. Drie ,dingen merkte ik eater
op, , die missohien benut konden worden. 1. Zijn handigheid. 1) 2. Z'n
neiging om bij het spelen met z'n blokken enz. (due voorwerpen alchtereenvolgiens te gebruiken. Meestal gaat )dit bij zulke kinderen maar kris-kraspak maor raak. 3. De omstandigheid, dat z'n vader een visschersbedrijf
Deze factoren deden me besluiten, Hansje den knoopsteek voor het
netten breien te leeren. Maanden hebben we 't toen samen geprobeerd.
Honderden grapjes bedacht om Hansje's belangsteilling gaande te houden.
Eindelijk kende hij den steek. Toen kwam uit, wat vermoedde. Hij had
heel weinig moeite, omn telkens ide volgende maas te vinden, waar ode
knoop gelegd moest warden. Voor kinderen met een kris-kras-pak maar
raak-neiging had dit zeer moeilijk geweest. Nu maakte flansje hangmatten
en reclite zijstukken voor de vischnetten. (Minderen kan hij nog niet), en
vindt 't prettig zoo bezig te zijn. Kunt u zich sde blijdschap van die ouders
voorstellen, als ze hun kind, hun ongelukkig kind, took nog 'zoo , blij aan
den arbeid zien. 2 )
Beddenfabrie k. Op het atelier, waar ik een en ander zag, stikken
de meisjes de stof voor de matrassen dicht. Hierbij moeten ze heel goed
op het patroon letten. Alle strepen of bloemen moeten goed aansluiten.
Als de hodken in ,de matras gemaakt zijn, wordt deze , gevuld op de vulafdeeling. Dat is een stoffig werkje en misschien wel ongezond. Dan gaat
de gevulde matras naar een andere afdeeling, waar de beddenmakers de
matras door het pluizen inzetten (kleine kwastjes) en door het doornaaien
(de dikke karat langs den omtrek) den juisten vorm geven.
►

1) Door geibrek aan inzieht, kan hij. helaas maar weinig met iz'n handige
handen verrichten. Hij, heeft NIT. vier maanden (oef!) noodig gehad, voor hij
begreep, ,dat hij z'n ihoepel, die hij zelf opzette, achterna moest loopen, one dezen
aan den gang te houden.
2) 1Dit ,zware geval wordt hier bij iuitzondering in dit stukje genoemd, nopdat
daaruit moge blijken, dat .zelfs zulke kinderen nog wel tot iets nuttigs in staat
zijn,
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Dit pluizen inzetten en het doornaaien is voor jongens, die .een afstand
van pl.m. 20 c.M. op 't oog in drieen kunnen verdeelen en met een naald
kunnen omgaan, wel te leeren. Op school hebben een jongen een
meisje samen eenige poppentmatrasjes gemaakt van alierlei kleine afvallappen van een beddenfabriek. Daarbij bleek me, hoevedi moeite de
kinderen hadden om de patronen sluite d aan elkaar te kriten. Ligt hies
ook een aanwijzing in voor de praktijk van den handenarbeid om of en
toe in plaats van de tradioneele beplakking, smalle reepen behangselpapier
te gebruiken en deze op patroon op te plakken als schild- of doosbeplakking enz.?
Dit „op patroon leggen" is op den iduur nog wel te leeren. Anders is
het echter met het maatnemen en het b e r e k e n e n van de plaats
der pluizen. Dit is ook voor ieder bed van ,een andere maat weer verschillend en daarom geen herhalingsarbeid. Dat berekenen leeren de hierbedoelde jongens nooit. Wel zouden deze jongens op de vrije arbeidsmarkt terecht kunnen, mits de patroon zoo vriendelijk is, hun bedomhulsels te geven, waar de plaats 'der pluizen door potloodstreepjes is
aangegeven. Of dat practisch mogelijk is?
►

R ij w i e l f a b r i e k. Hier vond ik zeer veel herhalingsarbeid, die de
school, zij het dan ook in anderen worm, zeer goed kan voorbereiden.
le. Het lakken van frames. Of de frames warden met lak begaten, of
met een kwast gelakt. Bi} beide manieren moet men zorgen geen plekje
over te slaan en tevens geen druppels te laten hangen. Verder moet men
zorgen, dat de gelakte frames door op den grond vallen enz. niet stoffig
worden. Gebeurt dit, dan moet alles opnieuw afgeschuurd.
Op school hebben we geen gelegenheid frames te laten lakken, dat
spreekt. Toch kunnen we op school in die richting veel voorbereiding
geven. De jongens van de werkklas schilderen alle voorkomende dingen.
Oud werk wordt eerst in de verf geschuurd, daarna geplamuurd, opnieuw
gegrond en geschilderd, om van het schuren na elke droging maar niet
te spreken. Iedereen begrijpt natuurlijk, dat dit geen vakwerk is, maar
jongenswerk blijft. Toch leeren ze er veel van; regelmaat, geen hoekjes
vergeten, glad schuren enz. en het plamuren steeds van onderen beginnend zoo, dat het pIamuurmes geen snede in de verf maakt, eischt voor
onze jongens veel overleg.
Het schildersvak zeif is dan ook voor de hierbedoelde jongens veel te
moeilijk. Fijne kleurnuances en veel materiaalkennis is daarvoor noodig.
Bovendien moet men op verschillende manieren kunnen schilderen. Een
schilder zei laatst tegen me : „Voor f 3.— en voor I 1.25 moet je een
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main kunnen schilderen en 'clan toch nog verdienen." Dus verschillend'e
kwaliteiten leveren en dat lijkt niets op herhalingsarbeld.
Al zal iechter geen der hierbedoelde jongens schilder kunnen worden,
toch molten; ze of en toe verschillende voorwerpen schilderen, omdat dit
hun arbeidsgeschiktheid verhoogt, Ik denk b.v. aan Karel, hoe hij de eerste
keeren met een ijver zonder verstand de verf opklodderde, zoodat stralen
verf overal neersijpelden. En zie hem nu eens z'n kwast heen en weer en
later op en neer bewegen en zorgvuldig elk straaltje en elk druppeltje
wegdoezelen. Is dat die jongen, die een jaar terug zoo onbekookt te
werk ging?
Bij dit schilderen leeren de kinderen proefondervindelijk hoe stOf de
grootste vijand van een schilder is. Daarvan zouden heel wat staaltjes en
soms heel grappige te vertelien zijn. Maar geleerd hebben ize door al die
tegenspoeden. En als een versch geschilderd voorwerp in de speelkamer
staat te drogen, waarschuwen de jongens me wel, als er een ► andere klas
gaat spelen, zoo bang zijn ze voor stuiven.
Van een anderen jongen, die bezig was een stoel te schilderen, zag 1k
dat hij geen plekje, geen spijitje vergat. Dit was werkelijk een uitzondering, want doorgaans vergeten ze in het begin dan bier, dan daar een
gedeelte te raker. Bij andere dingen, die 1k hem te schilderen gaf, was
het aldoor zoo. Het schijnt, dat hij voor dergelijk werk een natuurlijke
„gave" bezit. Ik meende daarin eert vingerwijzing te zien, dat die jongen
op een rijwiellakkerij op z'n plaats zou zijn. Vanaf dien tijd geef 1k dien
jongen heel veel werk, dat op ieen rijwielfabriek voorkomt.
In de rijwielfabriek zag ik ook een biezentrekker aan het werk, die met
een trekpen gouden biezen op frame en spatborde:n trok.
Over 't algemeen zal de hand van onze kinderen voor dat werk niet
vast genoeg zijn. Op school probeerde ik ,dit werk, door am de houten
kleirollen papieren kokers te laten rollen. Op sdeze kokers, die dus de
fietsbuizen moesten voorstellen, liet ik met een trekpen strepen trekker.
De jongens vonden het heelemaal geen prettig werkje en 'k moet dus
probeeren een anderen norm te vonden voor hetzelfde werk. Of dat
lukken zal?
Verder zag ik 'op de rijwielfabriek hoe men de fietsmerken op het frame
en de spatbordeni plakt. Die merken zijn eigenlijk net eeni soort plakplaatjes, die na aftrekking van het papier, het plaatje, in casu het meek,
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achterlaat. Na het opplakken worden deze merken door een bepaalde
bewerkin g ingebrand. Bij dit opplakken komt het er natuurlijk op aan de
bepaalde p1aats nauwkeurig te schatten, want zit dit merk een beetje
saheef of wat te hoog of te laag, , dan ,moet thet heele frame afgeschuurd
en opnieuw gemoffeld worden.
In het algemeen zijin de hierbedoelde jongens niet nauwkeurig genoeg,
om zulk precies werk te verrichten. Toch herinner ik me van vroeger
jaren een zwak uitziend jongetje, dat biji al z'n werk (frobeliverk)
bijzonder nauwkeurig was. Zoo'n kind met een uitgesproken neiging in
die richting zou men door het opplakken van plakplaatjes op bepaalde
plaatsen in dit werk kunnen trainen. Of men zou met zoo'n kind een
verzameling platen (bijv. Verkade's pIaatjes of Hag's zegels) kunnen
aanleggen, waarbil het :nauwkeurig opplakken op afgesprokei plaatsen
het hoofddoel was.
.

Vervolgens 'zag ik op de rijwielfabriek eenige jongens bezig met
spaken in rijwielen zetten. Op school , doen we dit nu ook. Een jongen kan
het nu bijna zelfstandig. iHij had er eerst heel veel moeite mee, omdat het
idee, om de eene spaak na de andere af te werken ontbrak. Toen hij dat
in zag, ging het plotseling veel beter . Wel weet hij de opeenvolgende ondardeelen van het werk nog niet uit z'n hoofd, maar dat
hindert niet, z'n werklijstje ligt naast hem, daarvan 1 e e s t hij die opeenvolging af, zoodat hij nu bijna geen hula meer behoeft.
Misschien zal remand zeggen, had zoo'n jongen dit op de fabriek ook
niet kunnen leeren.
Dit is geheel afhankeilijk van het geduld van de maat, die 't hem onderwilzen moet. Overal hoorde ik, dat nieuwelingen 't werk van andere
jongens leeren moeten. De bazeni of chefs hebben idaar geen tijd voor. Nu
begrijpt ieder wel, hoe moeilijk dit is voor onze jongens, voor wie allies
eerst geanalyseerd moet worden, wat een normale met den oogopslag
begrijpt.
Bij het spaken inzettten, idacht ik er over hoe dit werk in een eenvoudiger vorm kan worden voorbereid. Ik meen, dat bij het rietvlechten veel
voorkomt, wat bij het spaken inzetten noodig is. Vroeger meende ik, en
andere ,collega's met mij, dat rietvlechten, dat op vele scholen 'beoefend
wordt, de kinderen weinig leerde. Als ze eenmaal konden vlechten was het
altijd hetzelfde. Betrekkelijk is dat ook zoo. Daarom lijkt het me toe,
.dat het beter is de kinderen (age mandjes 'te laten ,maken clan hone, ,omdat
juist het maken van 't kimmetje en het afhechten daarvan en het vormen
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van verschillende randen, eischt, dat het verloop van draden, goed begrepen
wordt en .dat verloop- van , draden en lijnen 1omt in het dagelijksch leven
bij het patroonherkennen, (No. 26 van de tabel) veel te pas. (Behangerij,
beddenmakerii, stalenboeken, waken inzetten.)
Op de rijwielfabriek zag ik ook frameschuurders aan het werk, die de
laschdeelen op een snel ronddraaienden slijpsteen gladschuurden. Als we,*
nu ieen flinken slijpsteen op school hadden, dan konden bovenbedoelde iongens daarop messen leeren slijpen. Ging , dit op den handslijpsteen goed en
hadden we een motor, dan konden we den slijpsteen machinaal in beweging zetten. De jongens zouden dan iongemerkt wennen aan dat vonken
afspatten, wat in 't eerst angstig voor ze is.
Dezo motor zou ook dienst kunnen doen voor de handnaaimachine,
waardoor ook meisjes met maar eon bruikbare hand, van de handnaaimachine •konden profiteeren.

Schoenmaken. Het 'schoenmaken of Bever schoenlappen is m. i. voor
jongens, die handig met een mes kunnen omgaan, heel gesahikt, vooral ook
omdat dit ,een werk ist, waarbij niet gerekend behoeft te worden. Moeilijk
blijft altijd het voordeelig uitsnijden van leer, omdat voor elk stuk leer
weer tinders is.
Op school kunnen we heel wat arbeidselementen voor het schoettlappen
voorbereiden. Net omtrekken van teekenmo . dellen geeft ,een voorbereiding
voor het oimtrekken van de oude zool als patroon voor de nieuwe. Verzwaren we later 'deze opidracht, door het grootst mogelijke aantal voorwerpen uit .e'en vel papier te halen, dan is 'dit een vooroefening voor het
voordeelig uitsnijden van 'zoolleer enz. Net schiften kan karton, noodig bij
den kartonarbeid als twee vellen leerbord onzichtbaar op , elkaar moeten
komen, is een ,dergelijke bezigheid als het sahalmen van leer, ,dat noodig
is bij het maken van een, ihak of het Lopzetten van een lap.
Voor al deze .karweitjes is het noodig, dat een jongen , een mes goed in
z'n macht heeft. Is dit ,00k Leen aanwijiiing voor , de praktijk van . den handenarbeld om een jongen, 'die bij het snijden clangs ide liniaal (bij den kartonarbeid
geen moeite meer heeft, voortaan veel ronde voorwerpen te laten maken,
omdat het snijden van ronde bodems de vaardigheid in het hanteeren
van het mes opvoert. Voor een .dergelijken jongen lijkt me ook het uitsnijden
van verschillende vo:orwerpen, als penhouders nit hut, zeer .geschikt.
Dit omgaan met een .mes kan een voorbereiding 'zijn voor het nit- en
bijsnijdien van zoolleer, wat 'een veer -verantwoordelijk werk is.
Op het oogenblik heb ik een jongen in de werkklas, , die, z'n leeftijd in
,
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aanmerking genomen, heel aardig teen paar zoolen onder eenige iparen
schoenen heeft gent. Natuurlijk mankeert ier nog veel aan, maar leder,
die ze ziet, zal zeggen : Mooi is 't niet, maar bruikbaar is 't wel. En al
wordt hij igeen schoenmaker, z'n eigen schoenen zal hij later wel kunnen
maken.
Bezien we nu tot slot nog teens de tabel.
le. We zien daarbij, dat ide arbeldscomplexen, hoe eenvoudig ze ,00k
zijn, over 't algemeen zeer juist moeten worden uitgevoerd. Zien we slechts,
hoe vaak de hokjes achter nummers 1, 4, 6 en 3 zijn ingevuld. 't Moet
daar altijd zijn : correct.
PreCies in 't midden, precies aan den kant, precies op elkaar, precies zus
en precies zoo. Wij weten wel, hoe , de karakter- en geesteseigenschappen
van onze kinderen een weierstand vormen voor allerlei correcte uitvoering.
Gelukkig,..dat .opvoeding nog heel wat helpen kan. Daarom die opvoeding
van iden eersten ,dag of aangegrepen. Alle plak-, teeken- en schriffwerk
enz. zoo goed mogelijk. Daartoe altijd maar 'weer helpen en steunen,
altijd maar weer controleeren, ,opdat door gewenning netheid en correctheld tot gewoonte wordt. 't Eischt van ons heel wat inspanning, heel wat
uitgeven van kraoht. Maar het resultaat is die moeite wel waard.
2e. In de tabel zijn arbeidselementen ingevuld, die hoe ► el
noodig voor zelfstandigen arbeid, toch met eenige hulp van den leider,
igemist kunnen warden.
Bijv. bij het tapijtweven kan het arbeidselement onder No. 7 ('t berekenen
van bepaalde ,maten en afstanden) vervallen Ms de leider het toestel op
de bepaalde maat instelt. Daarom is het mogelijk de kinderen arbeid te laten
verridhten, die zonder deze hulp boven hun ► evatting zou gaan.
Naast 't verhoogen van de arbeidsgeschiktheid is 't ook voor sommige
kinderen wenschelijk, zich in 't lezen van fabrieksvoorschriften te oefenen.
Om die kinderen, waarvan ide meesten wel technisch kunnen
lezen,, allerlei opschriften, rechts houden, verboden voor
rijwielen, levensgevaarlijk, binnen zonder kloppen enz. duidelijk te maken,
gebruiken we een serie teekeningen, waarop de situaties geillustreerd
zijn. Bij , deze teekeningen behooren losse opschriften. Na lezing moeten
ze .die opschriften op .de teekeningen leggen. Door voortdurende herhaling
begrijpen ze langzarnerhand de beteekenis dezer opschrliften.

't Oprlchten van een werkklas in verband met de andere klassen.
Zooals ik in 't begin zei, is bij ons de werkklas al's prod een deel der
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aanvangsklas. Door zoo'n indeeling is het zelfs mogelijk bij kleine scholen ,een werkklas op te richten en de oudere kinderen, die niet verder kunnen met de L. S.-vakken, ander werk te verschaffen. Maar het is dan zeer
gewenscht, .dat 'deze twee groepen gezamenlijk niet meer dan veertien
leerlingen tellen, .een getal, 'dat ,oak voor de laagste twee leerjaren, Been
overbodige weelde zou beteekenen.
0.ns tegenwoordig aantal (practisoh heel Idikwijls 20 en meer 1) is op den
duur te groot, zoowel voor de kinderen als voor de betrokken leerkracht.
In een grootere school met twee of d.rie middelklassen zullen er veel
meer kinderen voor de werkklas in aanmerking komen, dan er in de aanvangsklas plaatsen beschikbaar zijn. Vanzelf izal men idan tot het stichten
van een aparte werkklas of werkklassen moeten iovergaan (gesplitst in een
jongens- en een meisjesklas.. Zijn er te weinig meisjes voor een aparte
meisjes-werkkla:s, idan zouden., ideze in .de aanvangsklas. missch.ien geplaatst
kunnen worden. Hierdoor hebben zij of en toe een ongezochte gelegenheid
met de kleinste kinderen te leeren orngaan, hen te helpen met aa.n- en nitkleeden lets wat Naar later als hulp in , een ,gezin met kinderen goed te
pas komt. — Maar huishoudelijk werk, naaien en stoppen blijren hoofdzaak.
Voor de kinderen van de werkklas is het no.odig de L. S.-vakken te herhalen. Wanneer deze kinderen nu twee .schooltijden per week na.ar hun
,eigen ;klas 2) teruggaan, zouden die klassen, wat hoof dizakelijk (niet uitsluitend) , de middelklassenlzullen izijn, te veel kinderen krijgen. Die klassen zouden (clan die twee schooltijden andere kinderen naar de werkklas kunnen
sturen en daarvoor , die kinderen kunnen uitkiezen, die Of erg onhandig zijn,
of waarvan het nog twijfelachtig is, of ze voor de werkklas in aanimerking
komen, ja of neen.
Die mfddelklassen zouden deze schooltijden dan aan individueei taal- en
rekenonderwijs enz. kunnen besteden.
Rekent men, dat in de hoogere klassen .ongeveer twee schooltijden per
week aan handen-arbeid worden besteed, dan krijgt men voor de kinderen
van ongeveer 'elf jaar en idaar boven ,de volgende verdeeling voor het aantal
schooltijden.
Voor ionze beste leerlingen meen ik, dat bovengenoemd aantal schooltijden voor arbeid voldoende is, tot het verkrijgen van een zekere arbeidsgesohiktheid. Deze kinderen begrijpen een opdracht spoediger en hebben
1) Gedurende de L. S.-vakken gaan een paar kinderen naar een andere groep.
2) De klas, waarin ze zaten, voor ze in de werkklas geplaatst werden.
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Verdeeling van het aantal schooltijden voor kinderen van ongeveer
11 of 12 jaar en ouder.
AANTAL SCHOOLTIJDEN: 10
LEERLINGEN
VOOR ARBEID :

a. mindere leerlingen

VOOR L. S.

Voor werkklas: 8

vakken

2 (voor herhaling)

Voor werkklas : 2

b. twijfelachtige leerl.

Sloyd v. jongens :

4

6

Sloyd of voorbereidend vakonderwijs : 2

8

Handw. v. meisies :
jongens

2

c. beste leerl.
meisies

Handwerken : 2
Huishoudonderwijs : 1

7

3

meer inzieht, waarom dit of idat zoo en niet .anders :met. Ern wanner ik
zie, wat de flinkste m:eisjes uit ,de hoogste klas met handwerken presteeren
(stukjes in ► reien in jumpers ; verstellen van iboezelaars enz.) dan geloof ik,
dat 't jammer is, om 'de uren voor het aribeidsonderwijs to Mermeerderen ten
koste van de L. S.-vakken, zoolang ze :daarin nog vorderen.
Bovendien hebben de kinderen bij het eigenlijke onderwij ► veel .g ►legenheid
tot practischen arbeid. Zander arbeid is ;elk ,onderwijs aan 'zwakzinnigen nu
eenmaal niet denkbaar.
Die verhouding der ,getallen 8 ;en 2; 4 ,en 6; 2 en 8; .3 , en 7 is natuurlijk te
wijzigen naar de behoeften van iederen leerling afzonderlijk. De hoof izaak
is, dat op 'deze wijze verschillende soorten van leerlingen gelegenheid ► ebben, hun arbeidsgfesehiktheid te verhoogen en ,de kennis van . de L. SJ-ivakken
vast te houde.n of uit te breiden.
De werkklas oefenschool of vakschool.
tilt de ,doelstelling over de taak der werkklas zullen in de practijk twee
zeer ,uiteenloopende meeningen ontstaan, omdat ze uit een ►geheel verschillend principe zijn .opgebouwd.
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Men kan
principe stellen, of dat het kind een algemeene handvaardigheld verwerven moet Of men kan , dit kind aidaar in een bOpaald vak
illen trainen.
Persoonlijk stel ik mij 'op het eerste standpunt en wel om verschillende
redenen:
le. Omdat ik als , onderwijzeres molt zooveel van verschillende vakken
of ,onderdeelen van vakken zelf kan leeren, dat een kind met volledige
vakkennis .de school kan, verlaten.
2e. Omdat het te gewaagd is, een kind ultsluitend in een richting te
sturen, terwiil men volstrekt niet weet, dat :dit kind hi. het milieu van , de
gekozen richting past, want het is lang niet , denkbeeldig, ,dat zoo'n kind
met den ee.n of anderen werkme.ester of met z'n 'mats op ,die speciale
fabriek (waarvoor het is .opgeleid) niet overweg kan.
Natuu ►lijk behoeft men Idaarbij niet in een ander uiterste te vervallen en
te'zeggen, dat op elk rooster van elken jongen alle bezigtheden imoeten voorkomen, 'die in Lde werkklas beoefend worden.
3e. Omdat niet altijd materiaal voor , een bepaald yak aanwezig is.
(Stuart ide rijwielhandelaar geen rijwielen, .dan is de jongen die speciaal
het spaken-inzetten moet leeren, tot stilzitten gedoemd). In .de practijk
gebeurt zoo lets , dikwiils en pakt men vanzelf met zoo'n jongen , dan wat
anders aan.
Welk werk zal men dan den jongen uit de werkklas geven? Die werkkeuze zal afhankelijk zijn van de gaven van het kind zeif.
Daarvoor heeft men de gegevens noodig, , die de klasonderwijz er(es) bij
den handenarbeid aangaande dat bepaalde kind gemaakt heeft.
Daarom zou ik zoo graag willen, dat delmiddelklassen , 00k handenarbeid
beoefenden, waarbij arbeidselementen voorkomen, die later in het arbeidsleven te pas komen, dus handenarbeid met een perspectivisch doet.
Blijkt het dan, dat een hierbedoelde jongen in de middelklas geen strooken behangselpapier op patroon aaneen kan leggen, dan hoeft men in de
werkklas niet met het bedd ► nmaken te beginnen. Lijdt zoo'n jongen aan aandachtstoornissen, of heeft hij neiging steeds van de hak op .de tak te springen, , dan is dit kind voor vakken, waarbij een mechanische opvolging van
arbeidsbeweging noodzakelijk is, ongeschikt. (Zie No. 8 op de Tabel). Zoo'n
jongen vergeet dan telkens waar hij b.v. met z'n stalen neerleggen of
spaken vlechten gebleven is, waarvan tal van vergissingen het gevolg zullen zijn.
Zoo'n jongen is alleen geschikt voor werk, ,dat bij onderbreking, niet in
de war gaat. (Zie rarbeidscomplexen a, c, f).
•
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Blijkt het, ,dat een andere jongen aardig met raffia kan naaien, dan kan
men in de werkklas met het innaaien van een boek beginnen, en kan hij
bovendien hantdig met een mes omgaan, waarom zou hij dan ook geen
nieuwe zoolen ender ieen paar schoenen mogen zetten, of leelijk geworden
schoolmeubelen mogen opschilderen, wanneer blijkt, dat hij daar belangstelling voor heeft.
De hoofdzaak is maar, dat we ,dien arbeid voor een bepaalden jongen
zoeken, waarin enkele arbeidselementen liggen, die bij dien jongen in
lieginsel aanivejzig zijn.

Arbeidsquotient en beroepskeuze.
Het verhoogen van de arbeidsgeschiktheid door het bijbrengen van ,een
algemeene handvaardigheid, kan natuurlijk later wel het kiezen van een
bep.aald beroep tengevolge hebben (dus niet als doe!.)
Heel handig lijkt het me, wanneer we in de toekomst voor alle werkzaamheden in ;de werkklas tabellen hebben, die aanduiden hoeveel arbeid
van een bepaalde soort .gemiddeld per uur door normalen wordt verricht.
Doet een jongen in de werkklas bijv. 1 wiel in een uur en een normale 3,
dan zou ik het ,a beidsquotient voor idien jongen voor ,dat bepaalde vak
113 .willen noemen. Voor andere bezigheden zou men hetzelfde kunnen
vaststellen. Net vak waarbij .die jongen .dan, het hoogste arbeids-quotient
.haalt, lijkt me dan het meest voor hem in de toekomst ,geschikt. Lukt
het den ambtenaar van Nazorg werkelijk in die righting ,een werk-kring voor fdien jongen te vinden, en zou deze jongen zich in dit bepaalde
milieu niet kunnen aanpassen, dan zal deze ambtenaar door tde andere
arbeids.quotienten van dien jongen, allicht een aanwifzing vinden voor
het 'zoeken van een anderen werkkring ; want zoo in jongen mag idan b.v. de
bepaalde steek, ,noodig bij het pluizen inzetten, vergeten zijn, de •handigheld met .de naald vergeet hij niet en het letten op patroon evenmin.
ook bij, de plaatsing in een wericinrichting, wanneer plaatsing in de moatschappij mislukt, heeft de verhooging van ide arbeidsgeschiktheid wel ,degelijk waarde.
►

Arbeidsgeschiktheicl en MaatschappeNke ,geschiktheid.
Het .spreekt van zelf, :dat de op school verkregen, arbeidsgeschiktheid
lang .niet altijd de maatschappelijke geschiktheid dekt. In omen kring is
het ionnoOdiig te spreken van allerlei omstandigheden, gelegen in de kinderen, als langzaam werktempo, karakterfouten enz., welke die geschiktheid
verminderen.
.Behalve de ornstandigheden in de kinderen 'zijn er , evenveel buiten de
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kinderen te noemen. We denken vier in 't bijzonder aan de verschillende
bepalingen in de diverse collectieve Arbeids-overeenkomsten inzake minimumloon, leeftijdsgrens, enz.
Geboren nit het sympathieke gevoel , den arbeider in het algemeen een
waardig loon te verschaffen, kan zulks ionbedoeld leiden tot een uitsluiting
van hen, die 'geen vol werk .kimnen presteeren. We hopen daarom dat bij 't
sluiten 'der C. A. 0.'s ,er meer en meer rekening gehouden worde met onze
oud-leerlingen en andere misdeelden en zij ook een plaats (al is 't ► an een
veer bescheiden plaats) in het maatschappelijk Leven mogen innemen, want
arbeidsvreugd is ook voor hen even onmisbaar als voor ons

Arbeidsboek.
Tot slot moet me 'clan nog een wensch van het hart. leder begrijpt, dat
het vinden van geschikten arbeid voor een werkklas met heel veel inspanning gepaard gaat, en voor iedere streek weer andersoortig is. Daarom
zou ik zoo ,graag willen, dat we elkander daarmee hielpen. M'n ideaal is,
het met elkander samenstellen van een arbeidsboek, waarin de ionderwijzer
(es) van de werkklas, door allerlei teekeningen verduidelijkt, talrijke handgrepen vindt, die voor de kinderen geschikt zijn, terwijl er bovendien vermeld m'oet warden, hoe ,deze handgrepen In de middelklassen door
eenvoudige werkjes kunnen worden voorbereid en er tabellen in moeten
voorkomen„ waardoor het arbeidsquotient voor iederen jongen bij versehillende vakken berekend kan worden, Tevens is het wenschelijk daarbij
to vermelden welke bezigheden congeschikt zijn bij een bepaalde constitutie
(bijy. Beddenmaken ,ongeschikt v. borstlijders). Hiervoor is medisch advies
onontbeerlijk.
Met den wensch, dat alien bij 't B. 0. werkzaam, onverschillig van
welke ,godsdienstige richting, aan de samenstelling van zoo'n arbeidsboek
willen meewerken, eindig ik deze inteiding.
JO C. BREUKELAAR.
Lezing, :gehouden 24 Maart 1928, in Terminus te Utrecht, voor de
Vereeniging tot iBe ►ordering van Chr. Onderwijs aan Achterlijke en Zenuwzwakke Kinderen.
1 ) In enkele bedrijrven houden de C. A. 0.'s met onvoliwaardige arbeidskrachten
reeds rekening.

IETS UIT DE HISTORIE DER
TUCHTOEFENING.
DE TUCHT BIJ DE BUITEN-CULTUUR-VOLKEREN.
Tuchtloosheid.
Juist bij , deze volkeren is de invloed van het cultuurleven op de tuchtoefening veer duidelijk to zien. Er zijn z.g. wilde volkeren, die hun kinderen
zonder eenige feitelijke tucht opvoeden. Dat zijn speciaal die volksstammen, die leven van jacht en visscherij. Daar worden de kinderen van
jongsaf meegenomen bij het dagelijksch bedrijf, ze leeren zich gewennen
aan wat ze later zullen ,maeten doen, 'man getuchtigd worden ze feitelijk
nooit.
Dit hangt ten nauwste samen met 'de ,socialogische omstandigheden.
Immers 'de tucht beinvloedt den wil van het kind, en leert ,dat kind ook zijn
wil te stalen en in het verder leven zich te geven onder den band van de
tucht van anderen. Maar zulk e'en yolk heeft dat niet noodig. Immers over
het algemeen arbeiden deze volkeren niet ,moer dan voor de instandhouding
van hun veelal armelijk leven noodig is. Jacht en vischvangst zijn bij hen
een natuurdrift tgeworden. Krijg voeren ze weinig, .dear ze geen, ,anroerend
goed bezitten; .en idus heeft ook de noodzakelijkheid van de krijgstucht in
het verder leven geen invloed. Bij .deze volkeren worden de kinderen
bizonder veel gelielkoosd en vooral door de moeders schromelijk verwend. Totdat het harde leven ook van hen vraagt, dat zij met alle energie
zullen voorzien in ide inooden .des levens.
Primitieve tuchtvormen.
Anders is het echter bij die „wilde" volkeren„ die zich bezig houden
met landbauw en veeteelt. D ► is te verstaa ►. Net bedrijf vraagt al idadelijk
een zekere mate van geordend werken. Ook werken zonder dat direct de
honger dreigt en drijft. Bovendien, zulke volkeren moeten ook terwille van hun bezit, tegen een eventueelen vijand kunnen verdedigen.
Daarom moet ook de w71 van het jonge kind worden beinvloed. Moet er
opzettelijk worden , opgevoed, opdat straks , de jonge menschen voor den
,eigen levensvorm geschikt zijn. Vandaar, dat deze volkeren tucht, zelfs
verschillende vormen van tucht, en verschillende graden van straf kennen. De kinderen warden gewend aan het verdragen van smart. Weigeren
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zij b.v. in het km& water zich te begeven, ‘dan worden ze met slagen
gestraft. Onmatigheid wordt b.v. door vasten, sums gedurende vrij langen
tijd, bestreden. De ,dreiging met de straf der booze geesten moet de kinderen door vrees leeren gehoorzamen. Bij een volksstam in Brazilie -krast
men ongehoorzame kinderen wel des nachts wonden in het gelaat met
een vischtand, om het den volgenden iochtend voor .den bewerker van het
euvel — een booze geest — bevreesd te kunnen maken, en het zoo des te
beter in bedwang te kunnen houden.
Dikwijls draagt ook de tucht bij deze volkeren een meer positief karakter. Speciaal bij meisjes wordt 'de kuischheid aangekweekt, en .em deze te
dienen worden veelal harde tuchtmiddelen gebruikt. flier speelt het eigenbelang"een rol, idaar alleen een kuische vrouw „veel waard" is bij den
verkoop aan een bruidegom.
Op een volgende trap van iontwikkeling, char, waar de akkerbouw tuinbouw werd, .dat wil zeggen waar men kunstmatige bemesting, b.v. door
bevleeling kent, staat ook .de tuchtoefening veelal weer iop hooger trap.
De tucht kweekt hier eerbied voor ouderen, spoort aan tot een inuttig
leven, ook ten bate van anderen, en men poogt den wil van de jonge, menschen te vormen en te harden.
Deze vorm van tuciht raakt aan die, welke we vinden bij ► de velkeren,
welke we kunnen spreken van een cultuur.
.

Invloeden bij de tucht.
Bij de cultuurlooze volkeren zien we als factoren die de tuchtoefening
beinvloeden, den eisch van het practische leven net zijn behoefte aan
wilsbeinvloeding bij de kinderen, in , de eerste plaats.
Deze beinvloeding is zoowel negatief als positief. Een der belangrijkste
factoren, ondergeschikt aan den hoofdfactor, de levenspraxis, is de oorlogvoering, die de tucht gebiedend eischt.
Maar ook ide .godsdienst is eerie ider invl ► eden, met welke moet worden
gerekend. In de eerste trap van volksontwikkeling, waar de tucht afwezig
is, kan natuurlijk van een beinvloed worden van deze door de godsdienstige opvatting geen sprake zijn. Maar anders is het in het tweede cultuurstadium. Daar leeft men meestal onder den ban van zekere animistische opvattingen. Godsdienst brengt 'dam- aan de menschen, die zich
omringd wanen door een geestenheir, Fdat hen op onderscheiden wijze
bedreigt, groote vreeze. flet tegengestelde van wat waarachtige religie
brengt. Maar bij 'de tuchtoefening moet, zooals bij heel de topvoeding, 'dart
ook die geestenwereld .dienst , doen, om het kind bang te maken.
In het derde stadium van cultuur-ontwikkeling komen ook andere ele-
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menten naar voren. Men kent daar meestal tonderscheiden goden. Deze
hebben naast hun vrijwel onbeperkte macht toch ook onderscheiden andere
deugden. Ook wel ondeuigden. Maar de ideuden kunnen toch als ideaal
worden voorgehouden. Men heeft een prikkel, een bepaalde 'deugd te
beoefenen, wanner men den bepaalden god,. die zich voor did deugd
interesseert, gunstig wil ,stemmen. Maar op ,dit standpunt houdt de invloed
van de godenvereering op de tuchtoefening toch een tweeslachtig
karakter. Immers de goden leeren de menschen, evengoed als Hermes
het deed voor het bewustzijn van Homerus, ook allerlei kwaad, meineed
en bedrog. Een tucht iom den wil te sterken tot tdeugd-betrachting, kan
het heidendom dan ook nimmer in positieven zin aan de kinderen .oefenen.
Althans niet op ,gronden aan den godsdienst ontleend. Eerst waar dat
heidendom pantheistische en philosophische trekken gaat vertoonen, vaak
in tegenspraak met den officieelen godsdienst, kan sums een schijn van
gunstige beinvloeding door den ,godsdienst aanwezig zijn. Maar dan' is
het philosophise, Been volksgodsdienst, die den prikkel geeft. En de schare
blijft van , die wijsbegeerte meestal verre.
Onze voorouders.
Wanneer de vraag gedaan wordt, waken worm van tucht onze voorouders kenden, .dan kan op die vraag in idit artikel uiteraard slechts in het
algemeen 'een antwoord 'worden gegeven. De iGermanen, .die in hoofdzaak
de bewoners van , ons land teverden, stonden, wat .de tucht betreft, het
dichtst bij de deride groep. Bij hen toch , ontwikkelde zich speciaal de
landbouw. En het leven van den landbouwer, met zijn primitieve middelen,
was veelal een vrij leven. Zijn bedrijf vordert nog 'meer inspanning van den wil, 'clan 'dat van hem, 'die zich speciaal op veeteelt toelegt.
En daarmee in verband staat , dan ook het felt, dat de tuchtoefening niter
opzetteiijk wordt. Waar aan het .hoold van de „Sippe", de stamgroep, bijna
absolute gehoorzaamheid moest worden betoond, tdaar is het te verstaan,
dat men ook 'middelen moest hebben, ,om tongehoorzaamheld te straffen.
Waar men , een oorlogvoerend yolk was, kende men als voorbereiding voor
de krijgstucht, ook de gewenning aan het gehoorzamen van gegeven beVeel bizonderlieden zijn ons omtrent 'de tuchtoefening bij de Germanen evenwel niet bekend.
DE TUCHT IN HET OOSTEN. („Beschadde" heidenen. I).
China.
Geen enkel land neemt, wat de opvoeding betreft, zoo een geheel bizondere plaats in als China. Niet alleen de lichamelijke ,opvoeding is er onge-
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woon. Deze is, speciaal bij de vrouwen, er op gericht, dat ide kinderen
modielvoetjes krij gen. Hoe kleiner, hoe mooier. Maar ook bij tde geestelijke
vorming heeft men zijn eigen smaak. En deze is in menig opzicht te prijzen. Speciaal tde gehoorzaa:mheid aan de ouders wordt, met het oog op
he staatsbelang, van de kinderen zonder eenig tegenspreken gevraagd.
Zelis hebben iouders het recht +ongeotorloolde tdingen van hun kinderen te
eisChen; en bij weigering kan ook in dit geval de strengste straf volgen.
Op .de Chineesche school bestaat de tucht hoold'zakelijk in tuchtiging met
de roede. Die bamboe-stok is heer op school. Wanneer b.v. een kind zijn
les 'niet van bulten heeft geleerd, wordt het voorover met den bulk op een
bank gelegd en ontvangt het 8-40 slagen op ode plaats, waar de rug ophoudt een fatsoenlijken naam te dragen. Ook .de bastonades, slagen met
een stok tonder +de voetzolen, worden meter dan eens aangewend. Tuchtoefenen is bier synoniem met vrees-aanjagen.
'

I n d e.
Veel honer staat de tuchtoefening in het Indie van tde Brahmas. Ook
daar strait imeni wel met de roede, maar vooral de groote wetgever
Menoe 'heat toch het vraagstuk van de tuchtoefening veel human:er en
wijzer bezien. Hij zeide .o.m.: „goed .onderwijs moet den leerling zonder
onaangename ervaring gegeven worden, en ;eten tonderwijzer, die de deugd
huldigt, moet 'mete en 'zaahte woorden .geibruiken." Herhaaldelijk worden de
leeraars 'et- op gewezen, tdat zij geduldig tmoeten zijn, en dat het onderwijs
Int de V e id as, +de :godsdienstiget boeken, zooveel kan imedewerken het
karakter te vormen, maar ook vetmaningen kraclit bij te zetten, en onaangename tuchtoefeningen .overbodig te maken. Merkwaardig is het, dat de
nude heidensche Indiers, naar Menoes wet, het noodig oordeelden, om bij
het tonderwijs, speciaal ook bij de tuchtoefening, gebedsformules to prevelen, tom het hart van den scholier tontvankelijk te .maken veer de tucht, en
om achteraf +de straf de goede uitwerking te .doen hebben.
Perzie.
Ook Perzie had zijn paedagogen, die met de plak bekend waren. De
lichamelijke straf was wel het voornaamste middel tot tuchtoefening. Men
strafte ook overtredingen van +de zedewet. Schulden maken was voor den
Perzier het +eerste kwaad, liegen het tweede, en ondankbaarheid het derde
Vandaar dat de kinderen, die nogal teens aan het tweede en derde kwaad
zich schuklig maakten,, meermalen hard moesten worden gekastijd. Maar
de tuchtoefening had niet enkel zulk een negatief karakter; afleeren, wat
verkeerd is. De vier hooddeugden, wijsheid, gerechtigheid, bezonnenheid
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en moed, werden door voorbeeld ,en vermaning aangeprezen. Oak kende
meni belooningen voor ,hen,i die in de oefening van ,een of meer 'deter
!deugden het verder ,dan de andere scholieren hadden gebracht. Merkwaardig is he nog, dat , een kind, jonger .dan acht jaar, !niet imocht warden
geslagen. Overtrad het, 'clan was de !opvoeder voor die !overtreding verantwoardelijk. Tusschen het achtste en :het vijItiende jaar was het kind
voor de helft verantwoordelijk,, terwijil de andere helft voor rekening van
den opvoeder kwam. tletgeen evenwel niet verhinderde, idat kinderen van
dezen leeftijd meermalen zeer vele slagen ontvingen.
(Wordt vervolgd.)

J. WATERINK.

DE ZONDE.
Ze had even niet geluisterd. Haar bleek en ,spichtig gezichtje met de
dunne vie haarsprietjes half afgewend naar buiten, staarde ze droomend
in de blauwe -luaht, waartegen hoog de lange rij populieren stond.
Meneer vertelde en, bandies gevouwen, zaten ze alien in , de stilte the
was 'am het gestadig geklank van zijn zware stem. Bij meneer mocht je
je niet bewegen ,onder 't vertellen. Dan hield op 'eens stil en keek naar
je, en hij had strenge oogen. Ms je je zakdoek kreeg, keek hij al.
Hannie zat heel stil, stiff haar handles aan den rand van de bank geklemd. Dat was Mast een spelletje, ze hield .ze zoo stil tot je ze he ► lemaal
niet voelde, je moest 'er naar kijken om te weten, dat ze er nog ware,n.
Meneer had verteld van de moeders, die met hun kindertjes bij ,den
Heere .kwamen, en dat de 'discipelen hen weg iwilden jagen. Maar de
Heere had ze bij zich geroepen en in Zijn armen genomen.
Toen was ze gaan droomen en haar oogen waren weggezworven. 0,
om zoo dicht tegen .den Heere aan te leunen en het Hem dan te zeggen,
het erge, wat ze nog niet- aan Moeder en aan Vader verteld had, en wat
ze toch zeggen moest.
Then topeensy met een ruk draaide ze haar hoold om, en haar oogen,
verschrikt, staarden Meneer angstig aan. Wat 'zei hij nu? Was het nog
over den Heere Jezus?
„Ergeren, dat is tot ,zonde verleiden, ,maken dat iemand zonde doet....
Maken dat iemand zonde 'doet! 't Prikte under haar haren en haar
handers kleefden klam. „Maken 'dot iemand zonde -:doet."
Haar hart bonsde tegen haar keel. Had Meneer het .gezegd? Had ze het
gehoord in de kerk? Of had Vader het gelezen aan tafel?
Maar ze wist het opeens, het drong naar boven in haar bewustzijn, onafwijsbaar, idat het 'er stond in den Bijbel, dat dat vreeselijke, van den
molensteen, en de idiepte 'der zee.
In de Heere Jezus had het gezegd!
Een zware last .drukte hoar tengere sdhoudertjes neer en 't gezichtje
werd heel block nu, onder ,de .dunne vochtige haartjes. Ms je maakt :dat
iemand zonde doet. Dat had
gedaan! En 'dan was er dat vreeselijke,
de molensteen.
Ze had het Coen zoo goie-d gehoord, wide Meneer pas
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van ;den molen had verteld en ook van een molensteen, , die zoo zwaar was,
dat je 'm niet alleen kunt
En „ditepten der zee". In haar iontstelde hooldje, al in de war van een
langen nacht vol droomen en angst voor ,straf, - zag ze gruwelijke dingen,
griezelige visschen uit het aquarium, waar ze wel eens igeweest was, en
plaatjes van mon,sterdieren met verslindende mullen.
„Han/tie ! "
De oogen wijd open staarde ze naar Meneer, die hard riep.
droomt weer," zei hij zachter, even geroerd door di en verschrikten
blik. „Heb je gehoord wat ik verteld heb?"
Ze slikte eens, knikte stil.
„Non, zal 't je morgen ,eens vragen. Je zat weer naar buiten tie kijken.
Ik zal je nog een ander plaatsje !moeten geven. Taalboekjes op de
bank!"
En Hannie schreef haar taallesje en ze schreef alle m;oeilijke woorden
lout, tot Meneer een roode streep er door zette en met ,een boos gebaar
hoar schrift ,afpakte.
„En nu 'doe je 't om twaalf uur maar over. 't Zit vbl fouten., Droomster!"
Then schokte ze voorover op de bank en snikte. Er was een vaag beset
in haar, .dat 't good was, ,dat ze 't ,overmaken moest, lets als een boete.
Maar, bitterder schreide ze, want, al 'ziou de Mere die foute woorden nog
wel vergeven,, dat andere, , dat 'erge, idaarvan had , de Heere gezegd dat
van den molensteen en de .diepte der zee.
Meneer zei, dot ze op moest houden met huller', en ze bedwong haar
snikken, al sc'hokte nog telkens de bank even na. En stil, met roode oogen,
staarde ze pijnlijk aa.ndochtig naar de sommen op het ► ord.
Orri twaalf uur had Meneer medelijiden met haar. 't Werk was wel
sehandelijk slecht, maar .kom. Hij liet haar 'een regeltje schrijven.
,,Ziezoo, Hannie. Koim nu eens hier." Maar niet als anders lichften de
oogen even op in begrijpen van wat kome:n 'ging, en zoo hopeloos zag 't
trieste ;kindergezichtje er uit, 'dot 't 'hem pijnlijk trot. Hij legde .zijn hand
op het 'gebogen hooldje.
„Zal Hannie 'raorgen wat beter haar best ,doen? Ja? , Coed'. Ga ;dan nu
maar naar huis."
Ze gat hem haar handle, .dat klam voelde. En, z'n medelijden verdwenen,
nu hij 't bleeke gezichtje niet racer zag, veegde hij 'met even 'n gebaar
van weerzin z'n hand of aan z'n zakdoek.
Naar huis! Hoe hot& ze anders het kleine ein:dje, altijd weer in verlangen naar thuis zijn, bij Moeder zijn.
Nu, schuw Longs ,de huizen, slofte ze voetje voor voetje, moe ien met een
,
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angst die bonsde, bonsde. — Ze begreep nu pas hoe slecht ze was. Vannacht had ze zich ook al wel stout .gevonden, maar toch niet zoo, niet
zoo slecht. .
Maar nu had Meneer idat gezegd van „makers dat iemand :zonde dod",
en 'dal had zij gedaan. Dat kon, je niet goedpraten, 'dat was waar.
Dat was zoo erg, dat .de Heere .dat vreeselijke had gezegd, waar ze niet
aan idenke.n durfde. Als je dat had gedaan, dan zou ide Heere je niet ems
in Zijn amen willen nemen, dan zou 'Hij je wegduwen, en zeggen: „Ga
weg, jij mod in ide diepte der zee."
Hopeloos verloren liep 'z'e in tde zonnige straat. Ze idacht aan gisteren, en
het leek of ze nooit meer hlif worden ,zou, nooit meer zou loopen springen
en .lachen als vroeger. , Gisteren nog had ze 'hier geloopen met kleine
Maxje, en ze had 't zoo leak gevonden om sullen boodsahappen te doen.
Toen was 't gebeurd.
„Kijk eens"; had ze gezegd, „wat 'n .groote? Zullen we er eentje nemen?"
En ze had 't zakje met de groote gele balletjes opengemaakt en Maxje's
ronde ge:zichtje onder 'de wollige witte krullen Was rood geworden.
„Ai, wat groat!" had hij igezegd. „Maar 't 'mag toah :niet?"
„He,: Moeder vraagt 't toch nooit. We hoeven niet te jokken. En van
Moeder krijgen we toch ook wel eens 'een halletje als we boodschappen
doen?" Ze had er ook zoo'n vreeselijke trek in en 't waren ,zufke heele
lekkere.
Maar toen Maxje aarzelde en zoo erg naar haar keek, was ze boos
geworden.
„Nou, ;dan neem ik 'er a l l even een!"
„O'eef jij mij dan?" had Maxie bibberend gevraagd, en gauw — gauw
had ze een igroote in ziin kleine mondje (gestopt en toen waren ze opeens
hard gaan loopen. Ze hadden nog een heele poos, voor de .deur gewacht,
'omdat 't nog niet op was, en toen ze naar binnen gingen had ze nog gauw
gezegd: „Pas op hoor, niks zeggen!"
Nu had zij. ,gemaakt, dat Maxje gesnoept had, 'en snoepen is stolen, en
stelen is zonde. En als je maaikt idat iemand zonde 'doet
Haar verdriet was te .groot ,om te schreien.
,..,Wat is er vrouwtje?", vroeg Moeder dadelijk. „Wiest je schoolblijven?
Je bent laat."
Toen begon ze te snikken, omdat Moeder zoo lief was, zoo heel lief. Ze
leunde tegen Moeder aan, Naar snikkend Effie al vaster geborgen in Moeders veilige 'arm-en.
„Kindje dan, kom; wat is er toch. Je taallesje? Had je 't zoo slecht
gedaan? Korn, vertel maar (mijn ,meiske."
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Toen kwam het los, verward en oncluidelijk, maar Moeder begreep. En
heel ernstig werd Moeders gezicht, toen ze achter de weinige woorden de
groote angst began to voelen, die d{t kleine snikkende wezentje als een
naehttnerrie bezat.
heb gemaakt, idat Maxje kwaad deed, en — en dan o Moeder, U
weet toch wel, van — Meneer 'ziei dat „merein" beteekent „rmaken :dat
iemand kwaad doet" en dan —"
En - opeens, izonder haperen, maar met haar handen vast geknepen aan
Moeders arm, zei ze .zacht: ;clan moet er een .molensteen aan je hals,
en .dan moet je. in. de idiepten der zee. — 0, Moeder!"
't Was een kreet van angst. Maar Moeder had haar op haar .schoot
getrokken, en „Nee, kindje, nee, nee —" .zei Moeder.
„Voel je mij'? Voel je mijn armen? Zoo. Dacht je ;dat Moeder ooit zou
zeggen: weg ,je .mag niet bij mij komen? Dacht je dat?"
„Nee", schudde Hannie heftig, ,,nee —"
„En Vader? Zou Vader ooit zeggen : „Ga weg, I -fannies Je ,mag niet bij
me komen? En als je .een heel 'groot kwaad had gedaani, ,zou Vader dan
'zeggen: „Ga weg! Ik wil je molt meer zien? Zou Vader 'dat zeggen?"
„Nee, o nee." En dichter kroop ze tegen Moeder aan.
„En dacht je dan, dat de Heere Jezus zou zeggen : ,,Qa weg?" Als je
spilt hebt en je wil zoo graag, dat 'de Heim 't je vergeeft, .dacht je darn,
dat +de Heere zou Izeggen „ga weg?" 0, kindje, hoe loon je dat van den
Heere .denken? Hannie weet toch wel, dat ide Heere juist altijid zegt:
,,Kom ! Kom tot Mii!" Je weet toch wel van 'den Qoeden Herder, die
het weggeloopen lammetje in Zijn armen , draagt, zoo dicht, net als 7k jou.
De Goede Herder, dat is de Heere. En 't weggeloopen lamimetje, dat is
mijn Hannie. '0, kindje, hoe Icon je zoo lets denken van iden Heere."
„Maar — het staat toch in iden Bijbel."
„Er staat heel veel in iden Bijbel, dat Hannie niet begrijpt, of dat Hannie
heelemaal verkeerd begrijpt. En idaarom moet je juist goed ,onthouden
wat je wel heel goed begrijpert kan. Als je bang bent, dan idenk je maar
aan wat die Heere .gezegd heeft : „Laat de kinderkens tot Mil komen", en:
„Die tot Mij komt, zal 11( geenszins 'lawmen." Uitwerpen, dat beteekent
bier : wegsturen. The je wel, de Hieere zegt 'zelf t dat Ilij jie vast niet zal
wegsturen„ veel minder ‘dan Vader en Moeder."
Emilie zucht, heel tdiep. En in .die Oucht voelt Moeder de iontspatming en
't heerlijk gevoel van rust ien velligheld, dat weerkeert.
En lang blijft Hannie zoo, tegen Moeder aan, Moeders arm om haar
heen, Moeder streelt over haar haar, en Hannie tdenkt aan het versje:
„Veilig in Je.zus 'armee.
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Het is zoo ► eerlijk, en ze kijkt Moeder aan.
„Afflic ► bij. Vader ien Moeder komen, hoar kindje. Al is 't nog zoo , erg wat
je gedaan hebt. in ialtijd bedenken, dat de tleere ook zegt ,„Kom!"
„0, ik houd zOOveel van ,den lieven Neer", en .een blij rood kleurt even
't bl'eeke gezichtje. „Maar 't was toch wel erg stout, he Moes?"
,,Ja, kindje. En als ide Heere Jezus niet 456k voor tlannie op aarde was
gekomen, 'clan moesten we ook wel allemaal heel erg bang zijn. Maar nu
niet."
„Nee, nu niet," oegt
Ze voelt zich zoo blij, zoo licht. Alle angst
is weg. En als Sze .even later Moeder helpt taieldekken, 'hoort Moeder haar
zachtjes zingen.
EMMY KLEIN.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
Bestaat er een wiskundige aanleg? Daarover geeft het Zeitschrift fiir
Pad. Psychologie een artikel. De gevoelens 'zijn op .dit punt verdeeld, zegt
de schrijver. Hij 'heeft nu ,getracht, :de vraag lanes statistischen weg tot
oplossing te brengen, en !claartod de schoolrapporten van 2500 leerlingen
onderz ocht.
Het is hem gebleken,. idat de wiskundige aanleg in ihoogere mate ,geisolterd (dA. , onafhankelijk van ,de algemeene intelligentie) optreedt dan
b.v. de taien. Wet zijn de goede hoofden in het cagemeen ook goede wiskundigen; ,er zijn echter uitzonderingen. Een scherp denker als Fr. Straus
was een slecht wiskundige. Indeidaad kan ,een terugblijven in ,de wiskunde
verbonden zijn met meer dan gewonen aanleg voor andere vakken.
Bij het vrouwelijk geslacht is begaafdh;eid voor wiskunde in beduidend
geringere mate voorhanden dan NI het mannelijke.
Een goede begaafdheid toont ;zilch in den regel in gelijkmatige vorderingen voor de verschilleride .onderwijsvakken. Komt wiskundige aanleg ook
voor in vereeniging met aesthetische talenten?
Oeer gespannen voet; zoo ook Hauff,
Goethe stond met het vak
Morike, Weitbreaht en Paul Heys:e. Daarentegen was Lessing een .goed
wiskundige. Toch schijnt wiskunde zich in het algemeen slecht met zin
voor poezie te vereenigen. 'Schilders ihadden goeden aanleg, vooral
voor de meetkundige vakken. Begaafdheld voor wiskunde en voor muziek
gingen dikwijis samen, maar ook al niet vaker dan met aanleg voor talen,
zoodat dit weer op algemeene begaafdheid wees.
De schrijver is van 'meening, idat de wiskundige valt ,onder het type van
Sprangers theoretischen mensch., , ja misschien wet 'den .zuiversten vorm
daarvan voorstelt. Hij betrekt alle levensverschijnselen ,onder het ,gezichtspunt van het objectieve denken; het is hem ahem iom de waarheid te doen,
onverschillig of tze aangenaam of , onaangenaam, nuttig of schadelijk is.
De vaardigteld van het zuirvere logische ,denken is voor het yak ionmisbaar, en die is niet aller ; d ► t blijkt wet uit valsche analogieen, redeneerfouten en innerlijke tegenstrijicligheden. Verder is het vermogen van abstractie een mak van belang, alsook ide combineerende phantasie.
.00k het geheugen speelt een belangrijke rol; ‘de wiskundige moet zijn
kennis in het vak te alien tijde tot zijn volle beschikking he.bben.
Natuurlijk heeft 'de wiskundige aanleg ook zijn •‘gevaren. Aan den
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Franschen wiskundige D'Alembert werd
Iphigenie van Racine voorgelezen. „Dat is heel moor, zei hij, toen het uit was, , maar wat bewijst dat
nu?" Er is gevaar, .dat de wiskunidige den zin veer het onmeetbare en
ontelbare verliest. De levensverschijns elen zijn te veelvuldig en te ,gevarieerd, om ze alle op wiskundige wijze op te vatten.
,

:

Een school voor 3000 kinderen. Dat groote scholen uit financleel oogpunt
lets voor hebben, weet men in Duitschland wel. Te Berlijn wordt nu een
school gebouwd (naar we in de Deutsche Lehrerzeitung lezen) met eigen
sportterrein, zwembad en zes gymnastiekzalen. Het .gebouw is 450 Meter
fang en wordt ingericht voor 3000 leerlingen. Er zal niet naar den stand
der leerlingen, alleen mar de vorderingen worden gezien.
Reusachtige sommen. De betalingen van Duitschlankl aan het buitenland
bedragen volgens het plan-Davis 80 Mark in de seconde; dat wordt 2500
millioen in het jaar, zoo lezen we in ,hetzelide blad. maar er laat
zich nu , eenmaal niets aan veranderen.
Waar we .echter wel lets aan veranderen kunnen, zijn de uitgaven voor
sterke ,dranken en tabak. Die beloopen nog sneer: 192 Mark in de seconde;
dat wordt 6000 millioen in het jaar. Dat is nog ierger!

Een jaar Fransche Paedagogiek. Daarover begat het tijdschrift Pharus
een artikel. Het ,oude , euvel, theoretiseeren, schijnt overwonnen te zijn;
1927 vertoodde sterk oplevende belangstelling voor , experimenteel onderzoek en voor practische vragen van het schoolleven.
De nude droom van 1789 .openbaarde zich : het roepen om de consequent
doorgevoerde Eenheidsschool, vervulling der idemocratische wenschen;
kosteloos voor iedereen. De woordvoerder der Eenheidsgedachte, Herriot,
nam als 'onderwijsminister plaats in het Kabinet-Briand.
Van practische uitvoering kwam echter niemendal: het financleele bezwaar bleek .onotyperkomelijk, en zoo „sluimert het grootsche ;ontwerp in de
Regeeringsar chieven".
Net zou trouwens den dood voor het bijzonder (R.-Kath.)tonderwifs hebben beteekend.
De schrijver maakt verder de , opmerking, dat 'de meeste Fransche paedagogen nog in de oude cat egorieen der rationalistische paedagogie denken,
ten !den overvloed van feiten 'en gegevens der individueele psychologie over
het hoold zien.
Net vervolgonderwijs is at mede sterk achteruit gegaan. Het aantai
analphabeten daarentegen is toenemende,' niettegenstaande alien school•
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Twang. Het percentcijfer is van 1922 tot 1925 gestegen van 3.5 tot 4.7 procent. In het igeheel waren er in ihet laatstgenoemde jaar 13.058 recruten, die
lezen noch schrijven; 7054, die alleen lezen konden.

De schoolstrijd in Frankrijk. Hetzelfde artikel ‘deelt nog een en ander
mee betreffende .den stand der schoolkwestie in Frankrijk. De wetten van
1901 en 1904, waarbij aan de oongregaties verboden weed, onderwijs te
geven, en eveneens tom .eenigen steun van Overheidswege aan de vrije
saholen te verstrekken„ zijn nog altoos van kracht.
Met taaie volharding wordt , door de rechtzinnige Katholieken tegen tdeze
wetten .gestreden; echter vooralsnog zonder eenig resultaat. Toch begint
de publieke ,opinie op ,dit punt langzamerhand te weitelen.
Zelfs heeft de aartsbisschop van Lyoin, , kardinaal Maurin, het aangedurld,
22 Januari 1927 den tegenstand eenigszins te systematiseeren. „Ik inoodig
alle ordebroeders uit mijn bisdom uit, zich onder mijn leiding en verantwoording te vereenigen, en hun onderwijs in het ordekleed nit te ,oefenen.
Ik schrik niet terug voor de consequenties."
tOok, zoo vervolgt de schriiver van het artikel in Pharus, voor de evenredige verdeeling van het schoolbudget over alle openbare en bijzondere
ischolen, „zooals zij in Holland op voorbeeldige wijzie is Idoorgevoerd",
wordt breede propaganda gevoerd.
De grootste paedagogische bibliotheek der wereld. Dat is .de iComeniusbibliotheek te Leipzig. Zij bevat niet minder idan 192.728 banden. In 1927
werden 36.884 boeken uitgeleend. Zij is tevens de grootste valcbibliotheek
der wereld.
Welke taal leeren? Voor hen, die dit willen beslissen op grond van het
aantal lieden, dat de taal spread, geeft de Deutsche Lehrer Zeitung volgende cijfers. Net Fransch wordt gesproken door 45 millioten, het Italiaansch :door 41. De Russisohe taal wordt gesproken door 70, de Spaansehe
door 80, , de Duitsche door 91, het Engelsch door 165 imillioen. Baas boven
baas ! Daarmee zijn we er echter nog niet. Niet minder dan 230 millioen
menschen spreken Indisch, en het record is voor het Chineescb.: 435
nhillioen.
In Japan is het ,Dultsch de taal der geleerden, en tevens de vaktaal ider
medici.
Vlaardingen.

T. v. d. KOOY.

OPVOEDING EN SCHOONHEIDSZIN.
II.
Wanneer we eenigszins op , de vraagstukken, welke met ,ons ionderwerp
samenhangen, willen ingaan, , dan is het allereerst noodig, idat we omtrent
de vraag, wat we feitelijk onder schoonheid ,hebben te verstaan, tot meer
klaarheid komen.
Over deze vraag werd ,ontzaglijk veel geschreven. En we kunnen er
niet over kiagen, ,dat do literatuur, die , deze kwestie behandelt, te arm is.
Prof. B a vinc k, (in zijn „Van schoonheid en schoonheidsleer", Vern.
Opstellen, pag. 261 sqq.) heeft op vele vragen, die hier liggen, gewezen,
en hij gaf op eenige van die vragen ,00k zeif het antwoord. We imeenen
bij dit artikel het bewuste opstel van ,Bavinck wel als bekend te mogen
veronderstellen. To-ch is het eigenaardig, fdat in ,ditzelfde artikel reen vraag
wordt opgeworpen door Bavinak, 'een vraag, die hij niet beantwoordt, imaar
die zoo scherp 'maga* de kwestie stelt, waarom het eigenlijk gaat.
Bavinck vraagt namelijk: , g als Satan verschijnt ,a.ls een engel des lichts,
is hij schoon of , onschoon?". En door 'deze vraag zoo to stellen, heeft
hij tegelijkide 'mogelijkheden, ,die .er op het terrein van de schoonheidsleer
voor Christenen klaar ,omscihreven.
Nu mag evenwel , een poging, om ten opzichte van het schoontheidsprobleem ons nader to orienteeren, niet gedaan worden, zonder dat we nagaan, wat voor en na in de hisforie, 'omtrent het welen van ide sohoonheid
werd gezegd.
Zeker, ,er .zijn zekere feiten, die (niet alleen voor Christenen) volikomen
zekerheid 'hebben. We kunnen onderscheiden — in het algemeen ,althans
tusschen ;drie terreinen; terreinen, die elk een eigen waarde en 'een
eigen aard vertoonen.
Daar is in
eerste plaats het terrein van de kennis 0 van ide wetenschap. Ook hier is het ,einddoel verheugenis, ,maar dan zoo, idat er is een
blijdsahap in het kunnen en het verstaan.
Daarnaast is Eer het terrein van de techniek, van het nuttige handelen.
Het doel van den arbeid op dit terrein is óók verheuging; maar dan een
verheuging . in het bezit.
Net !ea van ide kunst is van deze twee wel te onderscheiden. De kunst
wil laten igenieten op andere wijze als wetenschap en . practise'', ;nuttige
arbeid. Immers .noch in het kemien, noch in het bezitten, maar in het
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aanschouwen, in het schouwen zelve ligt de grand der verheuging bij idatgene, wat wij aesthetisch genieten.
Welk is nu de aard van ideze schoonheidsbeleving?

De Methodes.
In hoofdzaak Brie methodes zijn ier, die voor het vinden van het wezen
van het aesthetische zijn aangewend.
Door Gustav Fechne r, die zelf van de 'eerste methode niet weten
wilde, wend reeds onderscheiden tussch.en , de aesthetica von oben en von
unten. Onder de , eerste verstond :hij dan :de methode, waarbij men door
een , denken over 'de schooniheid en idoor speculatie, langs zuiver rationeele
wegen kwam tot een antwoord op de vraag, wat
onder schoonheid
hebben te verstaan.
zelf beval de tweed methode aan : we mot:ten niet
sptculatief te werk gaan, zoo zei hij, maar door empirie, en vooral door
experimenteel tonderzoek, vaststellen, wat !mooi en wat :leelijk igevonden
wordt, om •zoodoende .ertoe te komen, dat men kan aanwijzen, welke de
factoren zijn, die tot :schoonheidsbeleving van onzen geest brengen.
In later jaren wees men op de z.g. ,„Wertphilosophische Methode",
waarbij „d•e Aestetik selbst, als Tell der Philosophise es mit der Frage zu
tun (hat) an welchen Factoren der .ktinstlerische Wert Mngt, den die
Kunstwerke zeigen, worauf Ihre Schonheit oder ihre Tragik i, ihr Humor
usw. beruht and wie die Eigenart oder 'die ,Geltung 'dieser Wertgebilde sich
verstehen laszt". (August Messer, Deutsche Wertphilosophie der Gegenwart, pag. 41).
Hier is dus wader een methode „von oben , met dien verstande .evenweL , dat de ,experimenteel: verkregen gegevens wel degelijk worden verwerkt, 'en dus ide methode „von unten" worth verondersteld.
In wezen verschilde , deze methode 'dan ook van , de oude, die Fechner als
,,von 'oben" karakteriseerde.
Ook Bavinck zoekt ,de oplossing in een organische verbinding tusschen
de z.g. wijsgeerige en de meer ,experimenteele methode.
►

►

Het woord „Aesthetica".
•
Net meestal voor „schoonheidsleer" gebruikte woord, het woord
„aesthetica", is op een eigenaardige imanier in 'de wereld 'gekomen.
'rimers het Grieksche woord waarvan het is afgeleid, beteekent : gewaar
worden, bemerken. Als woord schijnt dat met schoonheid niets van doen
te hebben. Immers alles wat we bemerken of ,gewaarworden, is nog bij
lange na niet schoon.
Er ligt aan het ,gebruik van , dit woord (Ian ook een, ieigenaardig stukje
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historic ten !grondslag. Altijd clan, wel te verstaan: :historic van .de wijsbegeerte.
Leibniz had .gepoogd ► de zoogenaamde redekennis aan het geluk der
menschen , dienstbaar te maken. Het einddoel van het weten is geluk. Maar
dit betrof nog niet de sensitieve kennis. Christiaan Wolff nu poogde voor
deze laatste te idoen, wat Leibniz gedaa:n had voor , de .eerste. In zijn (na
zijn dood uitgegeven) Philosophia moralis, (1756) betoogde hij, , dat het
schoone was de perfectio, de volmaking, van ide phainoumea, van de dingen, die we zien en tasten. Gok al het sensitieve heeft als einddoal de
schoonheid.
• Alex. Baumgarten (1714-1762) sl ► ot zich bij den opvatting aan, en
schreef zijn boek over , de dingen, idie men .gewaar worth, d. i. dus t, die we
door 'sensitieve kennis kennen. Hij gebruikte daarbij voor gewaarworderi
het GriekSche woord. Zijn boek beet dan ook ,,Aesthetica". Hij ► eSprak alle
dingen, .die we gewaar worden, maar aangezien alle dingen als einddoel
hebben , de schoonheid, wees hij op 'de schoonheid ,der dingen. En zoo
handelde zijn boek over die schoonheid. Met het eigenaardige gevolg, dat
,„schoonheldsleer" voortaan aesthetica heette.
Is het woord aesthetica alzioo betrekkelijk jong, ,de vraag, wat het wezen
van de schoonheid is, is des te ouder.
We moeten , dan tenminste beginnen met Plato, ronder iden invloed van
wrens opvatting oude kerk en de scholatici, de reformatoren en
zelfs nog Schelling en Hegel hebben geleefd.
J. W.
(Wordt vervolgd),

EEN MIDDEL VOOR HET BEREIKEN VAN
GOEDE RESULTATEN.
Doel van het onderwijs.
Het doel van cite onderwijs is : het aanbrengen van kennis. Zoo was het
vroeger en zoo is het ook thans. Zelfs in die tijden, Moen er nog weinig
organisatie was van het onderwijs, bedoelde men met onderwijs een
middel te heibben, .om idaarmee de Pleerlingen bepaalde voorstellingen of
begrippen, bij te brengen, die nuttig konden worden .gebruikt. Ook later —
neem onze 20ste eeuw — nu Per Pmeer systematische organisatie van heel
het onderwijs is, staat genoemd doel op den voorgrond. Zoo is 't dan ook
bij het Lager Schoolonderwrijis.
Christelijk Schoolonderwijs.
Spreken we van .ons Christelifk lager schoolonderwijs, ook .dan is
't eerste , doel van onderwijs : kennis aanbrengen. Als we dan spreken van
Christelijk .ond'erwijs, dan wordt Pdaarmee aangegeven 't bijzonder karakter der aan te brengen kennis. En meteen moeten we bij de aan te brengen
kennis rekening houden met leeftijd der leerlingen, karakter der School
enz. Ja, verschillende factoren bepalen den omvang .der stof. Een school
voor Uitgebreid Lager Onderwijs geeft meer en andere kennis dan een
school voor Lager Onderwijs. Zoo is er oolc verschil tusschen soholen in
versohillende plaatsen van ons land. OmPgeving en milieu heibben invloed
op het karakter der kennis.
►

Geen misverstard ontstaan.
Met dez.e doelstelling meet geen misverstand ontstaan. Net doel van
geheel ons Christelijk onderwijs en PChristelijke Popvoeding is niet uitsluitend begrippen en voorstellingen aanbrengen. We Pzouden dan vervallen
in 't zelfde kwaad, waar in de 19de .eeuw zoo tegen .gestreden is. Voor
ons on erwerp iechter spreken we alleen over onderwils, en wel Christelijk
lager Onderwijs. En Pdat heeft een bepaalde, beperkte plaats in geheel de
aristeliike Schoolopvoeding.
Wordt onderwijs to ioverheerschend, worth dit een en al, ja, dan zouden
we kunnen spreken van intellectualistisch-eenziklig onderwijs. Dit kan,
►

►
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zoo onderwijs te veel beheerscht wordt door examendril, eerzucht, naam
maken.
Zoo het eohter beheerscht wordt door den eisch van het Christelilk
beginsel, heeft het onderwijs in geheel de sChristelijke Schoolopvoeding een
reigen, zelfstandige plaats. En ,dat beginsel bepaalt karakter, omvang, doe!
van ons ,onderwijs.

Resultaten.
Van ons onderwijs :zien we gaarne resultaten, waaronder we dit verstaan: le. dat de met :zorg aangebrachte kennis bij de leerlingen bewaard
blijft; of 2e. dat de leerlingen ,er een vormenden invloed van meenemen. En
daarom hadden in ,onze anderwijskringen de middelen voor 't aanbrengen
van kennis steeds de voile belangstelling. Ja, wij. zien 'daarin een stijgende
lijn .om ,ze te verbeteren of te veredelen. Ook die door iervaring ,onvoldoende bleken, werden afgesohaft en door nieuwe vervangen.
Leermfridelen.
We denken daarbij eerst aan ‘de leermiddelen. Vooral in de laatste jaren
is .daarin hone iconcurrentie en wordt het ideaal — dank zij de theoretische studio — steeds hooger gesteld. Bij de uitgaven, 't zij kaarten, platen, boeken, schriften, ze houden rekening met opvoedkundige eischen,
ja, wordt gevraagd naar de uitkomsten der psychfsthe studies. Ook daarin
mogen we dankbaar gedenken 't vele werk theoretisch en practisch in
elgen kring verricht.
Leslokalen.
Neem onze leslokalen. Voorschriften van koninklijk besluit, uitspraken
van toezicht en hygienische regels, willen er voor zorgen, dat de lokalen
de meest ,geschikte plaatsen worden om ide leerlingen onderwifs te geven.
Smalend mag wet eens gewezen worden op dare ,gebouwen en overmatige
weelde, men vergeet daar zoo Hat bij, dat er een achterstand was in te
halen. En men was te gewend aan kleine lokaien met te weinig ,gelegenheid
voor zon, licht en lucid.
Oplekling.
Verder de opleiding. .Organisaties en Regeering werken samen om ons
en ionze toekomstige colleges theoretisch oed te soholen en practisch in
voorbeeldigen zin te vormen, met 't doel om van ons 'geschikte mensohen
te maken tot 't geven van goed onderwijs.
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Toezicht.
We noemen ook 't toezicht op de leerlingen, izoowel in paedagogischen
als in hygienischen - zin. Een onderzoek — denk aan .de uitkomsten der
kinder-psychologise — Ider kerlingen naar hun aanleg of ze de lessen
.kunnen volgen. De keus der inrichtingen van o:nderwijs is rijk .genoeg om
te volidoen aan elken aanleg 't zij normal of abnormaal.
Litteratuur.
onze paedagogische en psychologische litteratuur en tijdschriften zijn
rijk en willen ‘de middelen tot 't aanbrengen der kermis steeds verbeteren.
En — om niet te vergeten onze hooggeach'te Professor in de paedagogiek geeft ons veelzijdige voorlichting in (boa, tijdschrift, courant en
vooral per radio.
Ons onderwerp.
Wij vragen uw aandacht voor een bepaald middel tot 't verkrijgen van
goodie resultaten van ons onderwijs, n.l.:

DE ()MANG MET ONZE LEERLINOEN.
Groot belang van het onderwerp en omschrijving daarvan.
De ‘omgang willen we .een voornaam middel noemen voor 't bereiken
van 8goede resultaten. Immers, bij goeden omgang tusschen ons en de
leerlingen, is er contact, komt er een .goede deer voor 't lesgeven. Het
onderwerp plaatst ons op 't 'terrein der practische paedagogiek, waar
evenwel theoretische grondbeginselen terdege bij te pas komen. Zoo we
nu trachten een umlijnde, nauwkeurige omschrijving te geven, wat we
eigenlijk verstaan under den goeden omgang, idan is dit zeer moeilijk, zoo
niet onmogelijk. We benaderen den inhoud van ons ionderwerp, zoo we
omschrijven met : De omgang is goed, zoo beiden, wij en .de leerlingen,
het werk kunnen doen in iovereenstemming met elks persoonlijkheid,
d. I. beiden, en onderwijzer en leerling blijven in alles natuurlijk en
verrichten het werk, dat gevraagd of geeischt wordt, en 'dat met voile
toewilding. Gevolg daarvan _is: evenwichtigheid, harmonie bij en onder 't
lesgeven. Er is dan .de geschikte a ► ospheer voor 't geven en ontvangen
van 't onderwijs.
Ik sprak over 't groote belang van .den goeden omgang voor gunslige
resultaten van ,ons onderwijs.
Tegenstelling van goeden omgang.
Neem maar eens , de tegensteling van een goeden omgang. Dan geerz
contact. Geen gezamenlijk inspannen. Geen traohten om samen het
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beoogde doel to bereiken. In plaats van harmonie kan er komen disharmonie en verwijdering tusschen opvoeder en zij, die onderwezen en opgevoed moeten worden. Dan : onvoldoende, zoo niet poovere resultaten. Dan
geen arbeidsvreugde, maar een mokkend opnemen van den arbeid, die
verrlcht moet worden. En clan ook geen invloed van ons Christelijk onderwijs voor de Christelijke opvoeding.
,

Wat leeit ons de schoollitteratuur over ons onderwerp?
En .deze opmerkingen dringen ons te •meer het stuk der practische
opvoedkunde van ons onderwerp nader te bezien.
Een .eerste vraag,, die we ons stellen is ideze: Wat leert de schoolpers
over de practijk van ons ionderwerp? Dan zouden wij, iom .eert voldoend
overzicht te .ontvangen, deze vraag willen ,doen voor den omgang bij leerlingen zeg tot 8 jaar, alzoo de jeugd der eerste leerjaren,-ten tweede voor
die van 8 tot 11, .dus der ,middelklassen, en voor ,den omgang met de
rijpende jeugd, .leerlingen der hoogste leerjaren en die .onzer Ulo-soholen.
En 't treft idan in de pers, zoowel in boek, tifdschriff en courant, dat voor
den omgang met de leerlingen, beneden den ritenden leeftijd, , de gegevens
't meest zijn. De reden is Zeker , deze, .dat de .moeilijk;heden bij de rijpende
jeugd grootst zijn. En dat juist ,deze leeftijd: — theoretisoh en practisoh —
nog 't minst is ingedacht. Geen wonder, de geschiedenis van .ons schoolwezen in de 19de eeuw Ileert ons, .dat zooveel krachten •eooncentreerd
moesten worden voor .den politiiken sohoolstrij• en voor paedagogiek
der lagere , school. We bezitten ,de Christelijke paedagogiek voor ide
Lagere school van een Emous en Kloppers, jMeima—Wirtz, Van .WijkDuivendijk en Visser. Daarbij een sohat van paedagogische artikelen in
ondersoheiden tijdschriften en bladen. Daardoor mee was 't mogelijk een
beteren kijk, paedagogisoh en zielkundig, te krijgen op de leerlingen. •
Zoo werden meer bekend de theoretische regels, welke wij als 'els&
van ons Christelijk Onderwijs molten •stellen, aan een goeden omgang met
leerlingen der lagere school. Maar ook in anderen zin is de litteratuur meer
volledig geworden voor de eerste twee groepen onzer leerlingen. We
denken daarbij aan de 'Hine scheisies over jeerlingen der klas. In den
geest van 't beekje van Mej. Emou s. Ms van Meima : Wij en one leerlingen. Westra : Een boek ,voor opvoederS, en Prof. Waterink in ,,OP
den Uitkijk".
Waarde der gegevens.
Juist zulke practische sohetsen ► oer ons de leerlingen bete' verstaan.
Geven ons een kijk op de persoonlijkheid, de eigenaardigheden ider leerlin-
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gen. Deze praotische 'opvoedkunde ,doet ons zien,- of 't mogelijk is, of de
theorie ook kan worden toegepast in de practijk. En ze leeren , den weg
te vinden tot 't hart der leerlingen.
Ook in theoretisohen zin zijn de .gegevens over den genoemden leeftijd
't meest. Denk eens aan al de studies — ook van de zij , de der Bijzondere
School over de Montessori-wUze van omgang met de leerlingen e. a.
Riik zijn ,daardoor van psychologische, paedagogische en hygientsche zijde
de theoretische ,gegevens over de leerlingen. En waar wordtidan telkens en
telkens weer 'de nadruk op gevestigd voor .den iomgang met idien leeftijd?
Waarop het aanikomt bij den omgang voor leerlingen tot den rijpen)clen
leeftijd.
In ,de eerste plaats op 't feit, dat we bij den leeftijd tot 11 jaar te .doen
hebben met kinderen en niet met groote menschen in 't klein. Het zijn
kinderen met eigen eischen, met een eigen ,denikwereldje, met eigen natuur,
met eigen zonden, met eigen verlangens. En (then leeftijd moeten wij nu
benaderen. De kinderen niet trekken naar onze (denikwereld, neen, .maar
wij moeten naderen tot den leeftijd der leerlingen. En ,dat vraagt kennis —
ik zou zeggen ook veel theoretische kennis van van 't eigene van die;
leeftijd. Maar vooral ook veelzijdige waarneming der leerlingen veel
leeren van wat anderen in hun ervaring hebben ,opgedaan. Litteratuur. en
practijk wijzen ons ook nog op 't karakter van den omgang met dien
leeftijd. Deze vraagt aansluiting btij , de huiselijke opvoeding en , claarbij
speelt , de intuitie een groote rol. Een 'moeder vindt , den weg tot het hart
van haar kind, zonder theoretisolie kennis. Haar moederlijk gevoel beslist.
En .zoo wil men — en ik meen terecht — voor den 'genoemden leeftijd de
intuitieve opvoedkunde vooral laten spreken. Dit kan 'an alleen, als de
band der ,genegenheid spreekt in , de opvoeding. En deze kan versterkt
door beset ;dat beiden, en ,opvoeder en leerling ,een taak
Gegevens voor den omgang met de rijpende jeugd.
Na doze inleidende opmeikingen over den leeftijd tot ongeveer elf jaar,
laten we eenige volgen over den rijpenden leeftijd. Aran zijn we alsnog
aan theoretische voorlicihting. Geen wonder. De strijdd over de plaats van
't zevende leerjaar is nog niet beslist. Hoe moet zijn de overgang naar
't Middelbaar Onderwijs? Wat is — en wettelijk en paedagogisch de
plaats van 't Ulo? Al ideze strijidvragen hielden de rustige waarneming
— en paedagogisch en zielkundig tegen. En in tijidschriften is de
litteratuur over den omgang bij de rijpende jeugd niet rijk.

49

Klachten over den omgang.
Wel kunnen we klachten ,opvangen van ouders, over hoe de omgang
wel eens is. In 't algemeen — in huis — op straat — in school — wordt
wel gekl aagd over toenemende moeiliikkeden voor ieen goeden omgang
met de jeugd. Ge herinnert U wellicht een interessante polemiek in de
biaden over berichten, 'hoe de omgang wel eens is op inrichtingen, waar
de rijpende jeugd wordt onderwezen. Berichten over 't onmogelijk maken
van onderwijzers en leeraars in groote steden, visschersplaatsen of andere.
Over treiteren of driest revolutionair optreden ider lieve jeugd. Gevolgd
met een .tijdelijk verlof der leerkrachten, helaas soms voor goed.
Berichten over ordeloosheid, tuchteloosheid, ja van .een ende in scholen.
Vooral in 't jaar 1925 is er een uitvoerige polemiek over gevoerd in
verband met genoemde berichten. In er zijn tOen
vooral door de
ouders
middelen aan de hand gedaan tot verbetering van iden omgang
met de rijpende jeugd. Algemeen was ide klacht over de slapheid, waarmee ide leerlingen werden behandeld. Er was een ontzien van de „majesteit van het kind". Men sprak van een verweekelijking in .onderwijs en
opvoeding. En 'daarom werd geraden : Er moet komen een ,meer streng,
beslist optreden. Meer ferm optreden 'dan 'een ontzien ider leerlingen.
.

►

Wat leeren deze klachten?
Tot zoover de geciteerde opmerkingen, in eigen woorden weergegeven.
lets leeren ons_ 'deze opmerkingen zeker wel dit, dat men niet, zooals
in ide 19e eeuw, meer gelooft in ide almacht der kennis. Er was , een tijd,
dat men vooral voor de rijpende jeugd 'en voor ide iagere school, maar
in 't bijzonder voor .de Middelbare school, ,eenzijdig lette op de theoretische
vorming. E,en leeraar moest kennis, vooral veel feitenkennis bezitten van
zijn vak. Natuurlijk moest zijn opleiding gaan over de hoogeschool. Zoo
mogelijk eerst Dr. voor den naam. Met leerlingen kwam men zeiden in
aanraking.
Lets daarvan zagen wij ook bij 't lager onderwijs. Eerst ide theoretische
examens. enk 'eens aan , de examens voor ,zang. Net was mogelijk 't
hoogste cijfer voor 't vak te behalen, zonder .dat men 't tminste blijk
had gegeven its in de practijk met de kinderen te kunnen berefken. Net
hoofd moest zijn vol kennis en dan straks voor de klas het kraantie
opengedraaid en als vanzelf moest de kennis afvloeien in de hoofden
der leerlingen.
►

Onigoocheling en teleurstelling.
De ontgoocheling en teleurstelling bleven niet niet ult. Onderwijzen
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vraagt nog wat meer ,dan alleen theoretisohe vorming. tlet bleek in de
praktijk en vandaar de vraag ook bij de opleiding naar meer paedagogische en psyohologische voorlichting. De theoretisohe vorming wilde men
complementeeren door een paedagigsce scholing. Zoo bij de opleiding
van ons lager en rniddelbaar onderwijs. Vooral voor - 't laatste traden op
de N.H. Prof. Casimir, Brugmans, Kohnstamin aan de Hoogescholen te Leiden, Groningen, Amsterdam, om colleges te geven in
paedagogiek, en idaardoor gegevens te verstrekken de leerlingen ook
psychisch beter te leeren kennen. a met dank mogen we ook herinneren,
dat we voor ons Christelijk Onderwijs thans ook bezitten een eigen proles,soraat in de Paedagogiek. En dat we ook 't voorrecht hebben bij 't licht
van Gods Word ,gegevens te ontvangen voor 't beter verstaan onzer
leerlingen.
Aanvullende paefdagogische opleiding.
Deze aanvullende paedagogische opleiding is voor ons een bewijs, dat
ook in de kringen van het Neutrale onderwijs theoretische opleiding alleen
onvoldoende wordt gea.cht voor den goeden omgang met de leerlingen.
Maar .er is in die kringen meer gedaan. In 1919 versche1en 't eerste
nummer van het tijdschrift „Paedagogische Studien", mee am theoretische
en practische voorlichting te geven bij 't .onderwijs. En meer dan een
artikel heeft .de bedoeling onderwijzer en leerling dichter bij ,elkaar te
brengen" en zoodoende den .omgang to bevorderen. Deze periodiek traoht
een gzds te zijn om beter te doen verstaan de kunst van onderwijzen en
opvoeding. Wij citeeren een artikel van D r. Nieuwenhuis over :
, Opvoedkunst en Opvoedkunde: De onderwijzer zij de kunstenaar, die
de jonge menschenziel bespeelt." En verder:
„De ,onderwijzer kent zijn leerlingen door en door, meer door zijn
intuitie dan door zijn verstand. Net kennisnemen van wat groote opvoeders
van vroeger dachten en wat in andere landen am ons gebeurt, prikkelt
hem tot 't vinden van nieuwe, eigen wegen."
,

Nieuwe gedachien.
Uit vele artikelien leeren we, idat in de nieuwe opvoedkunde een nieuwe
strooming is, ;om ,apvoeder en leerlingen meer bij, elkaar te brengen. Men
zegt : , de leerlingen moeten komen in tosser klasseverband. - Ze moeten
gelegenheid hebben zich losser en vrijer te ibewegen en te uiten. Te lang
was het een spreken tot de klasse inplaats van tot den persoon. Daarom
een vragen naar meer vrijheld bij onderwijs en opvoeding. Zij idan niet
de onbeperkte, absolute vrijheid van Tolstoi en wordt ,critiek geoefend
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op de vrijheid van Montessori. Men komt meer op voor de gedachte van
Foerster, die o.a. zegt: „In de opvoeding alleen een bukken voor het
zedelijk gezag." Maar 't bleef niet alleen bii woorden. Er is ook getracht
't in practijk te brengen. En wel zoo, dat de onderwijzer trachte een
te zijn met zijn leerlingen.
Zedelijk en in kennis sta hij boven hen, maar als oudere ,diene hij ze
te leiden. Hij zoeke vooral het hart zijner leerlingen. Ziedaar enkele
gedachten uit de kringen van het Neutrale onderwijs over den omgang
met de leerlingen, vooral der rijpende jeugd. In een paar boekjes komen
ze vooral tot uiting. We denken aan „Hou Koers", van Dr. C. P. Gunning,
rector van het Amtserdamsche Lyceum. Het zijn toespraken, gehouden
tot zijn jongens. Zij willen zijn: „een woord van jongenshart tot jongenshart." De leerling moet traohten zelf te leven, zelf te worstelen. Denk
niet, idat 't nu zijn moderne zedepreekjes. Neen, 't boekje geeft werkelijke,
levende voorbeelden uit 't voile menschenleven, en the worden de jongens
voorgehouden. Het bookie geeft ook geen verstandelijke leer. De voorbeelden spreken tot 't hart, tot 't gemoed der leerlingen. De opvoeder
treedt er als de vaderlijke vriend in op.

Boekjes van Dr. Gunning en Prot. Casimir.
Hij wijst ze op levende voorbeelden en zij moeten ook zoo worden.
Zedelijke gedachten in daden weergegeven in den wandel der menschen.
Voorzeker, ligt er een bekoring ins, omdat ze de jongens niet eerst bezielen
voor het materieele, maar zij wijzen hen op zedelijke waarheden.
Ziehier, ide middelen in de nieuwe opvoeding, om bij de rijpende jeugd
te komen tot een goeden omgang bij 't ondeiwijs. Spreken tot hart
der leerlingen en zoo samen onderwijzer en leerlingen aan de hand
van concrete voorbeelden te komen tot zedelijke plichtsvervulling. De
norm daarvoor is dan te vinden in den persoon van den opvoeder. Hetzelfde beoogt het boekje van Prof. Casimir, rector van het Haagsch
Lyceum en dat tot titel heeft: ,„Zelf aan 't stuur." Onze rijpende jeugd
moet, zooals ook dit boekje beoogt, zelf leeren handelen, zelf leeren gaan
en ide leeraar treedt dan leidend op.

Thelordische studies.
Net onderwerp : De omgang met 'de leerlingen, heeft vooral de laatste
jaren in de kringen van 't Neutrale OnderwijLs veler belangstelling.
Theoretisch en practisch.
Voor de theoretische belangstelling iherinner ik U ook aan de publicaties
over de verstandsmetingen, die ten doel hebben 't onderwijs passend te
∎
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maken voor de leerlingen. Er moet aansluiting zijn tusschen aanleg en
practische belangstelling wijs ik
de aan te ►ieden leerstof. En voor
Kind", .dat jaren stand
U ook nog op 't paedagogisoh tijidschrift
ender leiding van Prof. Dr. J. Gunnin g.

TikIschrilt „Het Kind".
Dit is mee een vrije tribune, om vooral ouders en opvoeders gelegenheid
te.geven zioh tilt te spreken over practische taken bij onderwijs en opvoeding. (En vanzelf sprekend komt dan vooral de omgang met (de kinderen
ter .sprake. De ervaring spreekt vooral in de artikelen en die wil vooral
den weg aanwijzen. Zoo Tenn we in een artikel van den (leer Daalder:
In tde school moot zijn: „oefening (voortdurencle oefening) in zellbedwang,
in afstand doen, in dienenden arbeid." Hij wijst ► dus den onderwijzer op
de roeping van zellverl000kening.
In een 'ander artikel wordt van den leerling gezegd: „Het kind zij
gehoorzaam en s ► enietei zooveel vrijheid als het kan verthiagen." En
verder : „Gehoorzaamheid is 't fundament van .elke •pvoeding (in ,een
ander ;artikel). , Ge verneemt weer , de gedachte der Nieuwe .0pvoeding.
Gehoortaamheid 'maar tevens vrillteid.
Boeken van Mel. Kooistra.
ook vergeten we niet (de practische boeken van Mej. K o o i s t r a, die
vooral de laatste jaren grooten invloed heeft iop de .opvoedingf. Denk
aan bekende: „Once groote kinderen". Haar werken zijn mee een pogen
,om 't kind to verstaan en .daardoor te komen tot goeden iomgang. Vooral
ook verstaan in den rijpenden leeftijid. Om zoo contact te vinden met
die jeugd. .0ok zij schrijft: ,„Onze groote kinderen — wat Zifn izij vaak
outzagia lastig
bij al hun aantrekkelijkheid in .goede buien. Hoe noodig,
hoe .gewichtig en hoe moeilijk in de .opvoeding vooral in , deze jaren van
menschwording." in ondanks het moeilijke van den omgang met dozen
leeftijd,, zoo nu als vroeger moest ze toch schrijven:
„Sinds Aristoteles tot onzen bid, is zoo weinig .geschreven over den
puberteAtsleeftijd."
Net voorgaande wets U op 't groote being van ons onderwerp, vooral
met het oog op de resultaten. Ook wezen we op enkele kenmerkende
eigenschappen voor den goeden omgang met de jongere leerlingen. En
dan lieten we spreken onderscheiden uitingen uit de kringen van het
Neutrale iOnderwijs vooral voor de rijpende jeugd. En hoe staan wij nu
tegenover de aangegeven middelen? Zullen wij , trachten hen daarin na
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te volgen? Me dunkt, in een ding voorzeker. In dan herinner ik ook aan
onze ernstige roeping, oin de leerlingen waar te nemen, ernstig waar te
nemen. In school, id:aarbuiten. En in theoretischen zin ernstig te bestudeeren. Aahter ons liggen zeker de tijden, waarin alien, en natuurlijk de
kinderen moesten opzien naar fde majesteit van den meester.
Deze had zoo lets van de absolute vorsten nit de oudheid.

Middelen, neutrale opvoeding niet de onke.
Doch .de aangegeven middelen uit de Neutrale en Nieuwe opvoeding
kunnen niet alle de .onze zijn. Qeen leidend voorbeeld ter navolging. Immers, de middelen, welke wij willen gebruiken, den ,kijk, welke wij op de
leerlingen hebben, dat alles toetsen wij aan 't licht van Gods Woord. En
zoo staan we niet neutraal tegenover den leerling. En de middelen voor
den goeden omgang vormen een deel onzer Ohristelijke opvoeding, en die
rust op .de basis van 't Goddelijk getuigenis. Voor den rechten .omgang
vragen we eerst naar !de gegevens der Schrift. En deze lichten ,ons eerst
in over .den leerling ook bij 't lesgeven. Juist !de Schrift geeft .011S echte
realiteit, werkelijkheid ook over onze jeugd. En als wij dan klagen over
armoede bij, de practische iopvoedkunde ook over den ,omgang, ,dan mogen
we zeker .eerst spreken van onze kortzichtigheid, onze laikschheid, onzen
weinigen fiver om de rijke gegevens der Schrift niet meer na te gaan.
Wij trachten — en meenen ons dan ite houden aan de lijn 'der 'Schrift —
enkele imiddelen to n emen tot bevorderen van nden goeden omgang met
onze leerlingen. En spreken dan eerst jets over ons als onderwijizer.
►

Ons werk als roeping.
diet verstaan van ons werk als roeping. Er is, vooral na 1918, arbeidslosheld beter arbeidsschuwheid. Dit werkt door in elken kring van
arbeid, lichamelijke als geesitelijke. Bij grooten en kleinen. In de vrije
rnaatschappij oak, ja overal, en is van Regeeringswege eer bevorderd, dan
tegengegaan. Beperking van arbeid werd, verbod. Stakingen — en ze zijn
talrijk —deden ook hun invloed gelden. En deze geest van arbeidsschuwheld werkt ook op onze jeugd. Er is ook bij de leerlingen veel vadzigheid,
loomheid, een onttrekken aan de eischen van den plicht. En in school geldt
'de eisch van den plicht om 't werk te doen. En hoe kunnen we deze
schuwheid wegkrijgen en lust opwekken tot 't schoolwerk? Zou niet een
krachtig middel dit zijn : in ons lesgeven doen uitkomen onze roeping, dat
is 't besef van Godgeroepen to zijn om getrouw ionzen plicht te vervullen?
Werkt dat niet aanstekelijk? Het is ook .echt Schriftuurlijk. Te staan in oils
Goddelijk beroep. Werken order Gods oog. tlij tziet onze voorbereidlng.
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ilij weet onze correctie, onze stiptheid. Hij kept de wijze, waarop wij den
sohooltiid gebruiken, hoe ernstig wij nemen met de vlijt. Het bewustzijn
in dienst te zijn van Hem, Die ons kracht geeft, werkt lbezielend op ons en
de leerlingen. En wat voelen ze het fijn aan. Zij voelen ;het, of wij ernstig
ons weak opnemen of er iets van maken.
Net werk — ook het dagelijksch schoolwerk onder hooger liaht zien,
doet 't werk ook opnemen als hooger kleaal. Dat zal mee .ortze leerlingen
bezielen .om daarom getrouw hun plicht te vervullen. En dat wederkeerig bezielend werken, zal den onderlingen omgang bevorderen. Net
zal worden een zich samen inspamien tot ,doen Mogen van het werk.

Beheerschen der lessen.
Het beheerschen der lessen in theoiretischen en in paedagogischen zin. Ik
wijs hierbij op twee Bijbelsche figural, een Oud-Testamentische en een uit
't Nieuwe Testament. Twee echte paedagogen, die geroepen waren voor
omgang met onderscheiden kara.kters, veelszins lastige elementen. We
bedoelen Maze s, den leider van 't ,groote yolk Israel, wat wel genoemd
wordt .een imunnureerend of tegensprekend yolk. Dan een P a u l u s, 'die
geroepen werd voor den ,omgang met Joden, Grieken en Heidenen, alzoo
onderscheiden menschentypen. Mons was voor zijn optreden als leider
onderwezen in al de wijshend van het c-ultuurvalk der Oudheid, in.l. .der
Egyptenaren. Paulus gerroot zijn , opleiding aan de school te Jeruzalem,
wier leermeester, een bekende figuur, n..1. Cr amali e l, apart wordt genoemd. Uit zijn ,optreden Meek later,, ,dat hij ieen ,gedegen kennis bezat. De
theoretische vorming idezer lenders mag model worden genoemd. Maar,
hun soplending was hiermee niet voltooid. Mazes vertoefde 40 jaar in de
landelijke omgeving van Midian en dit verblijf was voor hem een leerschool. Practisah leerde hij de gevaren kennen feener woestijnreis. En
Paulus bleei ook .drie jaar in de woestijn van Arable orn in de Otte te
verzamelen, wat hem noodig was voor den omgang met een menschenwereld, waarin hij straks werd geplaatst. Deze beide paedagogisohe
leiders werden en theoretisoh en practisah gevormd, voor den omgang
met menschen, waar God hen voor riep. En oak voor den omgang met
onze leerlingen zijn we en theoretisch en practisch gevormd. Maar beide.
Woken meest niet voldoende. Theoretisah is onze kennis der vakken
vaak ionvoldoende. Net beheerschen der stof eischt nog zooveel werk in
boek, in iij;dschrift, in. blad. Zelfstudie kan veel leemiten aanvullen en
vermeerderen de kennis.
Maar idan de practische zijide. Wij hebben bij de opleiding niet vele
vakkundige practici zien werken. En de practijk eischt voor igoede
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aansluiting bij de leerlingen niet alleen aanbieden der leerstof, maar ook
't schiften, het nu eens zoo zeggen, dan weer anders. Er treedt zoo licht
in sleur. En die heeft geen vormende waarde. De bewuste practijk met
teekens en telkens weer aanvullen, heeft waarde voor den :Osten vorm
van lesgeven. En telkens komt de vraag : wat weh wat niet. Echte, gedegen
theoretische kennis geeft gemakkelijkheid in 't aanbieden der kennis,
paedagogische scholing verhoogt 't genot en de waarde van 't lesgeven.
En heeft de stilte waar een Mozes en Paulus in geplaatst werden, geen
waarde voor ons? Stilte in dienst van ons lesgeven. Ik bedoel daarmee de
rustige overdenking. Net daardoor opsporen van fouten en 't trachten
om to verbeteren.

Kennen der leerlingen.
Als deride middel zou ik willen noemen : Het meer leeren kennen .onzer
leerlingen en •daardoor gemakkelijker bij hen aansluiten. Kennen in hun
omgeving. Weten uit welk gezin de leerling komt. En 'die kennis verklaart
vaak doen en eigenaardigheden van het kind. 't Oezin is het dagelijksche
milieu, dat een stempel zet op , de huisgenooten. De leerlingen beter leeren
kennen onder de les, op .de speelplaats, waar ze zich natuurliik geven. Dit
is een practische kennis. Maar is ook niet noodig nauwke -urigei, voort&rends theoretische studie der kinder-eigenaardigheden in verband met
leeftij d? Want hoe 'treden we menigmaal tegenover onze klas op? Is het
niet vaak •een dwingen van de aandacht, de opmerkzaamheid naar onze
wijze van lesgeven, naar onze person? Onze wil .de alleenheerschende,
wij 't centrum, waarom alles zich beweegt. Maar de .goede omgang wil teen
naderen tot de leerlingen. Zal opvoeden, 'zal onderwCizen slagen, dan
vraagt dit allereerst het ,erkennen van den persoon, die onderwezen wordt,
als ind7vi du als pers oonlijkheid. Immers,, zoo 'dat niet waar was dan zouden wij de modellen zijn, waarnaar de kinderen zich moesten modelleeren.
En zoo kennen wij zelf niet worden ionderwezen, maar evenmin de jeugd.
De leerling vraagt erkenning van aard, karakter, van den persoon.
•

,

•

Jezus rekende ook met den aard Zijner discipelen.
Zoo heeft ook de groote Onderwijzer en Paedagoog, Jezus, ons een
licidend voorbeeld gegeven. Jezus onderwees zijn apostelen en discipelen.
En Zijn woord richtte zich steeds tot een bepaalde persoon of groep menschen. Zijn taal tot den Farizeer was anders dan die tot den tollenaar. Om
beter verstaan te worden, onderwees Hij de scharen door gelijkenissen.
Nemen we den engen kring der apostelen. Jezus sprak anders tot den
voorbarigen Petrus, dan tot den zwaarmoedigen Thomas en liefelijken
►
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Johannes. Daarom tamer zullen we ons bij ons onderwijs aansluiten bii
de rijke variatie ander de leerlingen. Riik is de- wereld der klas in verscheidenheid. Wij hebben robuste Ezau's, maar ook meer zachte naturen
als Jacob. Er zijn ook eenzamen onder hens, die bemoediging vragen,. Teere
bloemen, behoefte toonend aan steun. Er zijn ook opscheppers, braniemakers, kletsers. Concentreeren van hun aandacht kan helpers. Dan de
Jehu's, die sterk willen zijn als een leeuw en in bepaalde omstandigheden
aI spoedig den raped opgeven. Vragen ze geen waardeering van ons? En
dan de kleine heerschers over anderen, kleine Napoleonsnaturen. Hun
eigen kracht moet zeker gebroken. En dan die rijke verscheidenheid naar
aanleg, opmeikingsgave, bevatting. Zoo light kan .ons klassikaal onderwijs
ontaarden in 't vormen van een model. Maar ouzer is zeker de roeping de
riike verscheidenheid in de klas mee to laten uitkomen. Zoo leert ook de
natuur. Daar is eenheid, man in de eenheid rijke verscheidenheid. En zoo
is 't bij de schoolbevolking 'oak. Een in 't gemeenschappelijk volgen van
algemeen gestelde regels, maar tevens uitkomend de eigen aard, de aanleg, de eigen persoon van den leerling.

Bespreken der teerlingen als personeel.
Een ander middel tot bevordering van den omgang met de leerlingen
is: Net samen als personeel bespreken der leerlingen. Dit kan vooral in
de personeel-vergaderingen. Hoeveel verschil van meening er moge zijn
over de plaats idezer vergaderingen, over een ding =gen we een, zijn„ ze
kunnen 'meer volledige gegevens over aard, karakter, eigenaardigheden
der leerlingen verstrekken. Zoo ,denken we dan aan een ma.andelijksche
personeel-vergadering, waarin vooral besproken warden de interne zaken
der school en de kinderen.
Vooral bij 't bepalen van rapportcijfers, in 't bijzonder voor vlijt, komt 't
aan aard, karakter, 't eigenaardige der leerlingen ter sprake. Net kan
voorkomen, dat door bespreking onze persoonlijke kijk op een kind foutief
is. Onze wijze van aanpakken, onze tdaden ,slagen ,dan ook det. En waarom
zouden we ons dan niet herzien, ja eerlijk onze verkeerde handelingen
verbeteren? Vooral, wanneer er underling als personeel is waardeering en
achting. En juist de gezarnenlijke bespreking over een kind ,geeft meer
volledig beeld. En rijk kan zulk een bespreking zijn in de vrucht voor een
beteren, goeden omgang.
Taak der ouders voor goeden omgang.
En Wat kunnen de ouders , doeirt? Op 't iterrein van 't Bijzonder Onderwijs
mogen we gaarne spreken over 't onderwerp : De school aan de ouders.
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Natuurlijk niet in absoluten zin. Of warden sums wel 'eens klanken giehoord„
die doen vermoeden, 'dot ouders ook willen bepalen den aard der tuchtmiddelen? Zijn de gesprekken thuis tussohen ouders en kinderen altijd
waardeerend over ons werk aan de kinderen? Dit is zoo wel geweest. Men
sprak idan zoo gaarne over den geestelijken arbeid van den onderwijzer.
En juist daarom stond de onderwijzer hoog. Maar de materialisische
tijdgeest deed zijn invloed gelden. De waarde van ons werk werd gemeten
naar bedrag der salarissen. En dan had men ,deze aanmerking en die
aanmerking. Dan was er dit van meester, dan weer wat anders. Persoonlijk staan we vaak machteloos tegenover dit ondergraven van ons gezag.
En Loch geloof ik, hoe meer wij den geestelijken factor van ons werk laten
uitkomen en ons werk als roeping, ondanks vaak praatjes van ouders,
blijven opvatten, hoe sterker wij , staan. En ligt bier niet een roeping voor
de Kerk? En kunnen onze ouderavonden en jaarvergaderingen niet ,meehelpen iom vooral de ouders juist in te lichten over den schoolarbeid? Want
hoewel jaren gesproken is over de school aan de ouders, doze staan vaak
o zoo ver van 't schoolwerk. En juist de kennis daarvan kan waardeering
geven en steunen in 't moeilijke werk der opvoeding.

Eisch aan de leerlingen.
En wat dan nog te zeggen over de leerlingen voor den goeden omgang?
Reeds liet ik u ostaaltjes hooren over enkele feiten van , de Middelbare
School. In 't algemeen wordt gezegd in allerlei toonaarden, ide rijpende
jeugd stelt voor den goeden omgang steeds hooger eischen. En daarvoor
zijn vele redenen. Eerst de tijdgeest. Die wil een leven indrukken,
emoties. Stoom en electriciteit hebben hierop invloed ,gehad. Maar me
dunkt, vooral de filosofische .geest, de wereldgeest, die wil breken met
eeuwigheid:sbeginselen, met alles, wat eeuwen heeft bestaan. En nu wil
onze jeugd ook 'emotes, indrukkem Is zoo ,overdreven vluchtig. Ze wil
geen ihuiswerk„ geen insparming. Prettig, aangenaam les en vooral geen
ernst. En mogen wij •daaraan voidoen? Ik geloof van niet. De wil van 't
kind is geen norm voor 'den omgang. Elke leerling heeft ook een took. En
die meet vervuld. En .deze eisch van plicht is, ondanks tijdgeest, consequent door te voeren. Heeft de Nieuwe Paedagogiek niet dikwijls te overdreven vereering voor .de hewegingen der leerlingen? Het beet ,dan: Wij
moeten den leerling ontzien. Ja, dan komt er slapheid in ons onderwijs.
En 'don komt er overdreven dwepen met die Nieuwe Paed;agogen, die weer
wat nieuws bij den leerling hebben opgemerkt. En dat nieuwe tot een
stelsel verheffen. En .dat gebeurt ,de laatste jaren zoo menigmaal, dat men
met een nieuwen paedagoog niet Maar is, of er is weer een ander. En 't
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bijzonder vreemde is, dat men 't meest ► dweept met hen, die zelf met de
opvoeding en onderwijs nauwelijks in aanraking komen.
In de hosanna's voor een Nieuwlichter op 't terrein der opvoeding Minken hooger, hoe verder zoo remand afwoont. Is 't ,dan niet jammer, dat ons
Christelijk onderwijs daarin de laatste jaren zoo overdreven meedoet?
Heibben wij .dan op eigen terrein niet een sehare echt-beproefde schoolmeesters 'gehad? Voorbeelden voor den .goeclen omgang met hun
gen? Ze voelden als ,Christenen zoo instinctief ,den weg tot 't hart. Ze zijn
er geweest, en gelukkig
iGode zij dank! — zij , zijn 'er nog, die ,echte
ervaren paedagogen, staande in ide kracht 'Gods. Lichtencle voorbeelden
voor ons. Zij kunnen ons .geven echte, paedagogische .goudi, waarmee wij
ons schoolmeestersleven kunnen verrijken. Zeker, ,deze practische .paedagni& moet door theoretische studie nog hooger worden iopgmerd. Dit
is het werk onzer Christen-geleerden, in 't bijzonder van onzen paedagogischen Professor. Maar noch een Montessori of Rousseau, of Herbait of ,zoovele anderen, behoeven ons den weg te wijzen.
En vooral loopen wij' ,gevaar ender invioed 'der Nieuwere Paedagogiek ide leerlingen te ontzien, in plaats ze consequent te
stellen tden eisch van gehoorzaamheid. En do jeugd wil gaarne
ontzien worden. Ook de huiselijke opvoeding kan , dit in de hand
werken. Voor menig huisvader is de strild 'am 't bestaan zoo .zwaar. De
opvoeding der kinderen komt ,dan niet tot haar recht.. En de straat of
verkeerde vriendschap bederft veel. En nu zien we slapheid bij de leerlingen. Zullen we toegeven? Naar mijn vaste overtuiging moeten we
daa.rtegen krachtig optreden. Ook door indirect te werken op 't gezin. Ons
beginsel eischt 't eerst: gehoorzaamheid, en ook wordt 't kind die
eisch gesteld. En ,om practische •edenen mogen we ook niet toegeven. Toegeven aan slapheid, kweekt slapheid, maar vormt geen ferme
karakters. Tot schade van den ,goeden ,omgang.
,

Ten slotte. Mijn onderwerp is slechts een bescheiden poging dit stuk der
practische paedagogiek ,onder de aandacht te brengen. Denkbeeldig is 't
gevaar niet, op te gaan in theoretische bespiegelingen over paedagogische
vraagstukken. Voor ons denken hebben ze ,groote waarde. Maar ,dagelijks
behoeven wij zAelijke, echte voorlichting voor ons gewone werk. En de
omgang is een beheerschend onderdeel onzer taak. Vinde het onderwerp
'daarom veelzijdige belangstelling. 1k behandelde het niet volledig. Sprak
algemeen en nog niet eens over tuchtmaatregelen in verband met 'den
omgang en de persoonlijkheid daarbij. En zoo is er meer. Aan 't eind
herinner ik aan onze theoretische paedagogische opleiding voor ionze
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taak. Hoe nauwkeurig werden ons voorgehouden de theoretische regels
om „meester" te worden. Een model van den ondperwijzer weed ons voorgehouden. En dat was het model. En bij dat model werden opgemerkt
deugdzame .eigenschappen, als : rechtvaardigheid, natuurlijkheid, blijmoedigheid. Zulke deugdkenmerken waren 't a b c van den goeden iopyoeder.
En zeker zullen .deze lessen ide practijk wet dienen. Maar meer waarde
hecht ik aan, onderlinge voorlichting. De stem uit de practijk moet geven
de stof voor .de theorie. Elkaar steunen, helpen, voorlichten, bespreken
van elkaars middelen. En clan natuurlijk geen klakkeloos overnemen, maar
een ernstig kennis maken daarmee. Er is nog een bezwaar van een ontleden der ,eigenschappen van een voorbeeldig opvoeder. Is 't net
een eisch der Schrift, ,dat we voor de leerlingen niet in enkele elgensehappen, maar in .onzen persoon wat voor hen zijn? Tot Jozua klinkt het als
leider des yolks: .„Wees sterk!" Toon u peen man, wees lets." Een
Roomsch onclerwijsblad schreef eens: ,„Uw eigen, mooie, edele, omhoogstrevende persoonlijkheid is het opyoedingsmiddel. Al 't andere wordt
dan slechts hulpmiddel, minder noodig naarmate ge lets zijt."
Een eisch onzer karaktervorming! Onze persoon telkens toetsend aan
den eisch Gods ons gesteld. Ernstig is daarom mee 'de roeping voor .ons,
als Christen-onderwijzers, om te komen tot goeden, tot steeds beteren
omgang met ,onze leerlingen. En 't hoogste ,daarbij is zeker voor beiden,
en voor ons en voor onze leerlingen, gewillig te doen, wat God van ens
eischt, en , dat is: Hem te igehoorzamen, want Hij wil: gehoorzaamheid.

Franeker, 1 Maart 1928.

G. VAN DER VALK.

IETS UIT DE HISTORIE DER
TUCHTOEFENING.
II. (Vervo lg).
DE TUGHT IN GRIEK,ENLAND EN ROME IN DE OUDI-IEID.

(„Beschadde" heidenen. II).
De Grieken.
Het is niet gemakkelijk een ,overzicht to geven over de paedagogische
inzichten, wake in Griekenland voor ten na golden. Niet
∎ dat bier
een staag warden en verworden kan geconstateerd, ook de eigenaardigheld van de constellatic ,in het volksleven brengt mee, .dat we feitelijk
niet van de sapvoedin ► in Griekenland kunnen spreken. Maar dan ,gaat het
ook even:min, om van ee:n „tucht in Griekenland" te handelen.
Immers we hebben er het gebied van Thebe en Macedonie, we hebben
er dd Dorische -staten met Sparta als .centrum en de Ionische, die om
Athene zich -gToepeerden. Elk van the gebieden heeft een eigen geestelijke
gesteldheid. We spreken dan in dit 'artikel ook alleen over 'de laatste twee
terreinen.
In de Dorische staten. was het doel van .de opvoeding Sparta. Een goed
Spartaan ite Zott, .gehard, geschikt tot , den wedloop„ bekwaam tot den
strijd, met een groat uit oudingsvermogen en ,een ionbegrensde :zelfbeheerziedaar het ideaal van de jeugd. De jeugd werd .opgevoed, niet
voor de menschheid, maar voor Sparta, ook al was, zooals we zien zullen,
Sparta weer meer imiddel als Daarom moesten .de !menschelijke
gevoelens achter staan bij de burgerlijke deugden van den Spartaan. 'teen
wonder, .dat men in zulk ,een land een strenge tucht kende. Heel de
opvoeding stand onder toezicht van .een soort inspecteur-generaal, den
paedonomos, die zich kon doen bijstaan door mastigophoren of geeseldragers, die aan niemand verantwoording sthuldig waren, en elk kind,
waar ook aangetroffen, bij het doen van een verboden daad, .een gevoelige
lijfstraf mochten toedienen. Overigens had ieder Dorisch burger het recht,
kinderen en jonge menschen, 'die in .overtreding waren, te kastijden,, met,
een roede, .die ze (speciaal voor dit Joel) steeds bij zich Fdroegen.
Toth werkte men 66k op het zedelijk beset door , die straffen, waarbij de
►
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leerling, door b.v. een spotlied op zichzelf te zingers, zich voor de oogen
der andere scholieren verachtelijk en bespottelijk moest maken.
Milder was .de tuchtoefening in de Ionisohe staten.
:Weliswaar kende men ook 'door het strafwerktuig, dat „de scepter van
den paedagoog" werd genoemd. Maar vooral onder den invloed van
filosofische beschouwingen kwam men ,ertoe de straf te verzachten. De
„roede" bestond meer dan eens uit gedroogden knoflook-stengel; en Socrates' woord: „wien het woord niet treft, dien treft ook de stok niet",
werd .een snort opvoedkundig spreekwoord. Weliswaar zijn .ons voorbeelden bekend, ,dat men sours door heel horde scheldwoorden de jonge menschen berispte; maar ook weten we, ,dat aan het voorbeeld-geven groote
waarde werd toegekend, en idat het ernstig vermaan niet altijd door
voelbare argumenten werd gevolgd. De Areopagus trad scherp op tegen
lediggang, maar below/de den ijver van jonge menschen meermalen door
geschenken in geld, waardoor ze in staat igesteld werden .hun, studie verder
voort te zetten. In het algerneen kan gezegd worden, dat bier, nieer dan
bij de Doriers, de tucht ten doel had, 'goede karaktereigenschappen te
kweeken.
Een schaduwzijide van de opvoeding in ,Griekenland, vooral in het lonische deel, was ∎deze, dat men meestal oude, tot Been anderen arbeid
igeschikte, sloven, het opvoeden ‘der kinderen opdroeg. Dat werkte ook op
de tuchtoefening niet veredelend in, wools Hat is te verstaan.
Intusschen bedoelt 'Grieksche tucht, oak die van de Doriers, ide rechte
levensvreugd te doen vinden. De staat zelt moet dienen om de menscheNke
gaven op 't schoonst naar voren te brengen. De Oriek wil tuchtigen ,om .de
schoonheid van het Leven des te beter te doen verstaan.
Rome.
Anders is het bij de Romeinen. Deze vragen allereerst naar het nuttig
gebruik .der dingen. Ten bate van het vaderland leeft men in de eerste
plaats. En dat valderland is het einddoel.
Oorspronkelijk had men in Rome een milde tucht. Tot ongeveer in de
dagen van den welbekenden keizer Augustus, in het Rome dus van voor
den keizertijd,, behoorde in de meeste gevallen de lichamelijke straf tot de
zeldzadmheden. Aileen ongehoorzaamheid werd zeer streng gestraft. (De
consul Titus Manlius Torqatus Het zijn noon, die tegen het uitdrukkelijk
bevel in een duel had gevochten, eerst voor het gansche leger om zijn
dapperheid kronen, maar deed hem toen ten aanschouwe van al de sol.daten dooden). Meermalen zond men .evenwel minder gemakkelijke
kinderen van huts, omdat een oom ze beter kon opvoeden dan varier,
die hen niet wel met de roede kon tuchtigen.
►
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Later .weed dit °eater anders. Toen vreemde paedagogen in de scholen
ge.zag hadden •gekregen, en Grieksche en Syrische sloven .opdracht ontvingen ide Romeinsche jeugd op te voeden, kwam ook een meer „Grieksdhe" •tuchtoefening in twang. Den „paedagogen" waren • dikwerf ook
tegelijkertijd ,onderwijzers van de jonge menschen, zoodat zij met de
leiding van heel de geestelijke vorming belast werden.
Voor ide Romeinsche jeugd i fret begin van 'den keizertig moet het
werkelijk allesbehalve aangenaam geweest zijn „een paedagoog te hebben".
Een, schrijver , deelt mede, dat reeds het simpele foutje van ,,een lettergreep
verkeerd lezen" hem teen pak slaag bezorgde. Tucht oefenen bestond volgens .de opvatting van velen dezer .opvoeders in „tuchtigen" met de roede.
Natuurlijk werden , er ook wel .stemmen .gehoord, !die tegen al te groote
strengheid waarschuwden. En Seneca zal wet niet alleen gestaan hebben in zijn opvatting: „men .moet zooveel imogelijk ber:eiken met zachte
woorden, en , door goeden raad 'de jonge menschen. .geneigd ,maker tot , de
(lend en .ongeneigd tot de ondeugd. tarst .claarna .ga men over tot ernstiger middeleni tot vermaningen, verwijten en berispingen. En eerst voor
genezing van bestaancl kwaad is tuchtiging noodig, ievenals ,een, .kromme
paal herh:aaldelijk gebrand imoet worden, wil men hem recht maken."
aeleidelijk drong (ook in Rome het bewustzijn door, 'dal de lief& het
geheim is van igoede tudhtoefening, en ,dat de .opvoeder, zal zijn tucht invloed hebben, zelf het voorbeeld aan zijn pupillen moet geven. Maar 'den
opvoeding heeft behoefte aan persoonlijkheid bij; de opvoeders; en ,daarmee
valt het regiem van .op .de Atheensche markt als slaaf-opvoeder-.leeraar
gekochte paedagogen.
Wanneer evenwel Rome riip is zijn paedagogisch stelsel te reformeeren
komt het Christendom. Het komt, met voor het heidendom ,geheel nieuwe
beginselen.
,

DE TUCHT ONDER ISRAEL. DE BEGINSELEN DER MIGHT.
Biz ondere openbaring.
Wanneer , een votk eenmaal aan den natuurvorm van de samenleving is
ontgroeid, dan is de wereld- en levensbeschouwing , de alles-overheerschende factor. Dit blijkt ionmiddellijk, zoodra we in aanraking komen met
een yolk, ,dat leeft op het erf van rde bizondere genade. Daar vinden we al
dadelijk ieen grondslag voor de beschouwingen , en eon doelstelling voor
de practijk, 'die geheel afwijken van wat elders werd gemerkt. De bizondere openbaring beheerscht bij Israel heel het l even, en de opvoeding is
een religieuse opvoeding in zeer bizonderen zin. Immers van der jeugd of
'
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moet „de jongeling ide , eerste beginselen zijns .wegs" leeren, en ,,,de vreeze
!des Heeren is het beginsel der wijsheid".
Nu is het bier ,nog niet 'onze bedoeling na te gaan, welke beginselen de
Neilige Schrift in het. algemeen geeft voor , de tucht. 'Hier hebben we .er 'op
te wiften, .dat Israel bij 'de , opvoeding en de tuchtiging , der kinderen leefde
uit geheel eigen beginselen, die het heidendom vreemd
Gods gebod.
God zelf komt met Zijn gezag ook tot ide kinderen, om hen te vermanen
tot gehoorzaamheid aan de 'ouders, die Hij als de wettige macht over hen
heeft gesteld. In het vijfde gebod ligt !de grond.slag voor de .opvoeding der
kinderen door !de ouders, en aan de kinderen worth een bizondere zegen
beloofd, indien zij, gehoorzaam aan dit ,gebod, ook :hun ouders de , e, ere
toebrengen, welke God wil, dat zij van hen' zullen .ont -vangen.
Nu is die .gehoorzaamheid niet lets van mechanischen aard. Het is niet
maar het volbrengen van een wetsvoorschrift, !zonder dat het hart 'ook zelf
geneigd is tot g,ehoorzamen. Gehoorzaamheid is beter dan offerande, en
opmerken dan het vette , der rammen. (Sam. 15:22). WijI .echter God
zelf de Wetgever en de Eischer is, kan en moet .overtreding ook streng
worden giestraft. De roede ,moet den jongen niet igespaard worden. (Spr.
13: 24.
Maar de grond van dit gebod, is Gods liefde. En daarop moet :hij, 'die zijn
noon liefheeft, , de kastijding toepassen. De straf is tot verbetering„ en.
Gods recht, tat geschonden is, is de 'grand voor , de verbeteringsstraf. Omdat God ide ouders recht geeft overtredingen van Zijn geboden door hun
kinderen te straffen, da.arom mogen de ,ouders straffen. En omdat het
gebod Gods het vraa.gt, en het welzijn van hun kind het vordert, daarom
moeten , de , ouders straffen. Want .de tucht is tot welzijip van het kind.
(Spr. 9: 18; 23: 13.)
Doel van de dpvoeding.
Net voornaamste doel van de opvoeding, en d'aarmee ook van de tucht
in meer algemeenen zin genomen, is voor den Israeliet dit, dat zijn kind
de wegen des Heeren leert kennen. (Exod' . 13: 8; Deut. 4: 9; Ps. 78 : 4). Ook
voor de kennis van het practische Leven van elken ,dag had de , opvoeding
haar beteekenis. Maar al'tijd weer wordt er in het Oude Testament op
gewezen, dat het voornaamste is, dat het kind wandelt
, de vreeze des
Heeren. De ,onderwijzing is dan ook in de eerste plaats , de opvoeding. En
de verstandige noon vole de tucht van zijn vader en ide leer van ziiin
moeder, en hij zal zeker wonen. (Spr. 1.7,i 33). Wetenschap en vreeze des
Heeren :zijn synonieme begrippen. (Spr. 1: 29).

,
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De opvoeders.
De opvoeders bij Israel waren de vader en de moeder. Scholen had men
ieerst in ,de laatste .eeuwen voor Christ-us in de :grootere plaatsen. Maar de
jongen, om wrens opvoeding het voornamelijk :ging, werd in de eerste
levensjaren alleen door de mo.eder, tegelijk met zijn ,zusters opgevoed.
Later verliet de jongen de plaats, waar hij zijn eerste kinderjaren had
doorgebracht, en kwam hij ander onmiddellince hoede en leiding van zijn
vader. De meisjes Nevem aan de zorgen van tde :moeder toevertrouwd,, tot
zij werden uitgehuwelijkt. Sams zijn, naar het schijnt, zonen uit voorname
families aan de zorgen van , een bepaald paedagoog (overgelaten. (1 Kron.
27: 32b; Jes. 49:23).
DE PRACTIJK VAN DE TUGHT ONDER ISRAEL.
De tucht der sputters.
We hebben geen enkele reden om niet aan te nemen, dat de tucht der
ouders over de kinderen niet beantwoordde aan de eischen, die de fleiPga
Schrift ,zielf den ,ouders stelde. Uit het felt, , dat het gedrag van Eli, die
„zijne zonen niet eens zuur aanzag", en 'de bestraffing in een goedige
beknorring deed bestaan, zoo sterk wordt gelaakt, blijkt wel, idat ook de
practijk van de tuchtoefening aan de ‘strenge eischen der wet placht te
beantwoorden. (Vergel. 1 Sam. 2: 27-36; 3: 13, 14).
Ook J e z u s Sir a c h sluit izich, bij het hespreken van de practijk van
de opvoeding ien de tucht, aan bij idatgene,, wat in een tijd, zooveel eeuwen
vroeger, teisch was. Hij wil, dat de jongen in zijn jeugd kennis make met
een strenge tucht. Al te teere behandeling verweekelijkt de kinderen, en
.maakt hen ten slotte halstarrig. Dat hij dit zegt, wijst er wel .op, .dat niet
door Ceder de practijk,, die in Spreuken wordt gevraa,gd, gevolgd werd. Nu
beperkt Jezus Sirach .evenwel de jaren, gedurende welke „geslagen" mag
worden. Na het „mondig worden" van het kind moot het niet meer met
de roede worden ,getuchtigd. Dit imondig worden was het voorrecht van
den jongen reeds op twaalf-jarigen leeftijd, zoodat in de „vlegeljaren" de
tuclitroede had afgedaan.
Scholen.
Belangrijk zijn .de uitlatingen van Sirach ook daarom, will in zijn tijd
het jodendom ook scholen kende. De jangensscholen-worden bij ide regelen
voor de tucht wel niet afzonderlijk genoemd, maar de eisthen zijn, agemeen, zoodat ook de scholen .geen uitzonderingen zullen hebben' gevormd.
Op deze scholen leerde de jeugd hoofdzakelijk „de wet Jaen", dat wil

65
zeggen, zij werden geoefend in het lezen, en verstaan van de vijf boeken
van Mozes. Deze .scholen werden niet alleen ,gevonden in de voornaamste
plaatsen van het Joo'dsche land, maar ook in de voornaamste steden van
de louden, waar de Joden „in de verstrooiing" leefden. Juist bier hadden
deze scholen veel beteekenis,, .daar het godsdienst-onderwijs voor deze
Israelieten een voorwaarde was voor het bewaren van den ,ouden godsdienst voor 'de volgende geslachten. Met de ufteraard slechts weinige
gegevens, die ons ten dienste staan, kunnen we toch wel dit vaststellen,
dat .op de joodsche scholen in het algemeen.een strenge tucht werd gehandhaafd, en dat de voorvaderlijke 'zede ook in dezen in eere werd gehouden.
Ook op ,deze scholen gold ide regel van Sirach: niet de fouten van de
jeugd mogen heerscheressen zijn; de jeugd-zonden mogen niet door de
vingers .gezien worden, maar men moet ze den kop indrukken. (Sirach
30: 13).
- De wet krachteloos.
Ook de tucht ontkwam niet aan de ontaarding. Net farizejsme, dat
door eigen inzettingen de wet krachteloos ma:akte, het , eigengerechtigde
jodendom, 'dot de wet tot een .dood ding deed worden, .doordien het sdie
wet mechanis.ch opvatte, verstond ,00k niet den ,geestelijken achtergrond
van de tuchtoefening over de kinderen.. De wet, idle voor den wederspannigen zoon, die naar :de vermaning van zitn vader en moeder niet hoorde,
de doodstraf ,eischte, was :zeer hard. Maar izonder te begrijpen het heilig
karakter van 'die wet en zonder te zien .den geestelijken inhoud van deze
geboden, zocht men naar middelen, tom, met handhaving van den letter .der
wet, Naar practische toepassing feitelijk ionmogelijk te maken. De wet, .die
om vervulling vroeg, en , die :den Israiellet , een tu.chtmeester had .moeten
ziin tot , Christus, werd niet vervuld, ,maar .o ntvluch t. En zoo staat ook
de tucht over :de kinderen, als Christus komt, in het teeken van de krachteloosheid, , omdat de geestelijke factor in 'die tuchtoefening ten eenenmale
werd gemist.
DE TUCHT TOT Di OPKOMST VAN RENAISSANCE EN I -IUIVIANISME.
De tucht in de oude kerk.

Nieuwe 'gezichtspunten.
Wanneer het christendom (optreedt met den eisch i, idat het heel het Leven
wil omvatten, dan brengt het ook op het terrein van de opvoeding geheel
nieuwe gezichtspunten. Zoowel tegenover het jodendom als tegenover het
heidendom. Was het hier 'de staat, die het fdoel van de opvoeding van de

-
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Romeinsche jeugd bepaalde, zooals we zagen, ginds was het inzonderheid
de voorvaderlijke godsdienst, 'die het ' , clod. aangaf. In Rome werd de
jongen opgevoed tot Romeins.ch burger, bij Israel werd hij, aan wiens
opveeding bizondere zorg werd besteed, allereerst Jood gemaakt. Jood
met patriottische neigingen weliswaar, maar Jood met ieen ,godsdienstige
overtuiging iallereerst.
ook het 'Christendom richt zich op beide.
Het moge al waar zijn,idat in tde ieerste twee eeuwen, teen men leefde
onder vervolging en druk, practisch hey staatsburgerschap voor .den
Christen niet ideale goederen meebracht;, toch blijkt zelfs reeds uit
de brieven in het Nieuwe Testament, 'dat men ook van zijn verplichtingen
in , dezen izich bewust was. Bovendien, niet alleen ionderricht in goidsdienstige vakken werd 'er aan de jeugd gegeven. Al was men ietwat bevreesd
voor ,de theidensche filosofie, grammatica, rhetorica en literatuur werden
met zorg aan de jongens uit de hoogere standen onderwezen. Net ;clod
van de opvoeding wordt veel ruimer gezien. En het godsdienstige en het
natuurlijke Leven valt ,onder 'de aandacht.
De tuch t.
In den allereersten tiid is , er een vro sterke reactie te merken tegen de
practijken van het jedendom en van het , oude Rome. Het christen*
beginsel, .dat voor zoovele levensuitingen een eigen toon gaf, deed ook
hier te 'midden van de wereld van vijanden, joden en heidenen, vragen
naar ,een eigen praxis. De onderdanigheid aan de machten, die over ons
gesteld zijn, wordt geeischt (Rom. 13: 1), maar tegelijkertijd worden de
kinderen vermaand verre te blijven van het meohanische der joodsche
gehoorzaamheid: .zij moeten hun ouders gehoorzaam zijn in den Heere.
(Efese 6: 1). En dan: ook de .ouders hebben een roeping: imogen de
kinderen niet verwekken tot teem. (Ef. 6: 2). Veel meer dan later staat
in de eerste eeuwen het beginsel ider lielde ook bij, ide tuchtoefening op
den voorgrond. De vader van O r i g e n e s kuste ide Borst van zijn
zoontje, omdat in .dit heiligdom Gods Geest wilde komen wonen. Bij zulk
een teederheid is ook peen lieldevolle, schoon besliste tuchtoeiening te
verwachten. De ,ouders verstaan, dat ook zij mede-verantwoordelijk zijn .
, de zonden hunner kinderen, en 'dit geeft ,00k bij het straffen heiligen vor
ernst. Daarbij komt, ,dat bij de tuChteefening 'der ,christenen de imoeder
van het kind een eigen plaats, de plaats waarop zij recht heeft, toegewezen wordt. Voorheen was tuchtoefenen werk van den vader of van
den paedagoog. Nu komt een element van teederheid ook idaardoor nog
te meer naar voren. En ook met het mg op bet ,optreden tegenover de
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kinderen riep larysostomus het uit : „Zie hoe 'de komst van ,Christus op
aarde heeft gewerkt! De vrouwen, die vroeger na ;de mannen kwanien,
overtreffen ons nu (door haar .christelijke warmte ;en vroomheid."
Ook in ;de scholen was het ohristelijk ;opvoedings-ideaal van invloed.
Zoodra , er van •christelijke scholen Icon sprake zijn, bleek ook, -dat men
eigen tucht op school wenschte. door horde straffen, maar 'door
;ernstig en ,onveranderlijk vasthouden aan het eenmaal gestelde ,duel, zette
men zijn vermaning kracht bij; en ;o;efende men ;tucht door 'zijn woord.
Omtrent het wezen van ;de straffen en .de stralmidd-elen in , dezen tijd,
weten we feitelijk niets. Slechts idit ,eene sspreekt telkens weer nit alle
getuigenissen: als -er ;gestraft mo;est 'worden, dan was het toch met groote
teerheid ;en uiterste voorzichtigheid. De alleenheerschappij van de roede
op school, van ;den stole in ;de hand van ;den voor geld gekochten paedagoog, had afgedaan.
,

Niieuw terrein.
Een belangrijk'e factor mag door ions niet uit het on worden verloren.
Voorheen was het onderwijs en de opvoeding ander ,een bepaalde tucht
op school, alleen het voorrecht van de enkelen, ;die in de gelukkige
omstandigheid waren, dat hun ouders dat schoolonderwijs konden
hekostigen. Maar ;door het optreden van 'de kerk, die in de catechese
haar ileden onderwijs gaf, en die ook de kinderen der sociaal minder
bevoorrechten in dit onderwijs liet ;deelen, kwam er een tweetal factoren
naar voren, waardoor ide tuchtoefening gunstig werd beinvloed. In de
eerste plaats kreeg ide waarde van elk menschelijk individu een sterken
nadruk. Thans wordt de enkeling voor God een mensch met eigen
verantwoordelijkheid en eigen waarde. Maar welk een prikkel heeft men
in 'die persoonlijke roeping niet, om nu ook persoonlijke gehoorzaamheid
to zoeken. In de tweede plaats is het van gewicht, dat bij de saamvoeging
in scholen en catechisaties van kinderen uit verschillend maatschappelijk
milieu de eigenaardige stands-fouten, die vooral jonge ;menschen van bevoorrechte positie in een heidensche omgeving tdikwerf een aware bestraffing op den hals haalden, veel cgemakkelijker konden worden bestreden.
Maar bij dit alles blijft het nieuwe beginsel der christelijke liefde, 'der
gehoorzaamheid in den Heere, de gewichtigste factor, 'die heel het tucht
oefenen beheerscht.
('Wordt vervolgd.)
,

.

J. WATERINK.

CRITISCHE REVUE.
De vele vergaderingen zijn er weer ,geweest: .er is gereisd, gespeecht,
gegeten en igedronken, .geslapen en gelachen, en de zaken worden op
denzelfden voet voortgezet.
Het belan:grijkste moment voor de werkelijkheid was m.i. op de vergadering van Christelijk Volksonderwifs toen .de heer C. J. Ligtvoet sprak
over het onderwijs aan de Protestantsche kinderen in de verstrooling
in het Peelgebied van Limburg. Op den ,duur zal er zeer zeker ieen school
met een voldoend aantal Protestantsche kinderen kunnen bestaan, maar
een vijftal jaren zal het nog m'oeten gam zonder de openbare kassen. Er
wordt gezocht mar ,een leerkradht, die — gepensionneerde of wadhtgelder
— ,daar ■ dit werk tijdelijk kan doen ; en tevens wordt gezocht finantieele
steun; natuu:rlijk; waar is ooit een zaak der edhte ,Christelijke philantropie
tot stand gekomen ,zonder ,dat and:eren er hun sdhouders onder .zetten en in
de beurs tastten? .Wie bier lets goeds meent te kunnen en moeten idoen,
wed waar hij terecht kan.
Het grootte van een werk zit niet in uitwendige verschijning, — aantal t,
gewicht, duurte, of wat ook maar in het inwendige, in de verdieping.
Kijk, ik kan me best begrijpen, wanner men langen tijd op een ieenzamen
post zij werk heeft verricht, dat .er eens een ,00genblik komt, waarin men
theme levenskracht moet opdoen, en niet van iedereen is te verwachten
— al was het te wenschen — ,dat hij of zij die geestelijke vernieuwing
door .direct contact net de Levensbron ten alien tijde kan verkrijgen.
iContemplatie is slechts enkelen mogelijk en een retraite uit de sleur
van alien idag werkt sterkend. Dat is ook het voordeel , der hereeniging
van verg.aderingen, m.1. zelfs het grootste voordeel.
zelf geen radio, en ben ook niet
'Onlangs zag ik lets aardigs. 'k
ioo'n bewonderaar van de radio-gemeetnschap, gelijk die 'zich heden
veralgemeniseert; de muziek etc. kan mu maar Zelden bekoren, maar
het is heerlijk dat , deze schitterende uitvinding zij die vex weg zitten,
gelegenheid biedt eens wat - te hooren, .dat ,ontspannend of leerend is. En
dat aardige idat ik zag, was een heel mool radio-toestel, ,dat ieen der
bestuursteden aan de school had ten ,geschenke ,gegeven,.01.1. om in .de
ambtswoning geplaatst to worden. De geleiding was zoo aangebracht,
dat took in de school bij een of andere .gelegenheid het apparaat kon
werken.
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Natuurlijk ,zal zoo nets —en ,moet ,dat 'ook — uitzondering bl3yen.
De radio als leermiddel in school is al even idwaas als ide bioscoop in
school. Al deze fraaligheden ,molten fabrikanten, handelaars ien reizigers
enthousiast maken, de igewone practijk beschouwt het als het .evenement
van ieen beer met geleider, pottenbakker, ,een teekendemonstratie of een
sloj'dafdeeling.
En met al die fraaiIgheden verzuimt men vaak wat zoo zees tot het
wezen der school behoort : goed schrijven, rekenen, lezen, !daaribij , de
voordracht van het Nederlandsche viers, idaarbij wat gezondheidsleer, wat
practische kaartkennis, wat inzicht in den gang tonzer hist ► rie, kijk, dat is
al heel wat. In het Utr. Prov. en Stedelijk dajgblad schreef iemand enkele
herinneringen, , die .orris als teen spiegeling van werkelijkheid en schijn, wel
nets tie zeggen hebben.
,

Het toeval wilde, ,dat ik !gisteren in het Gebouw voor ,Kunsten en Wetenschappen een voorstelling van de schoolbioscope bijwoonde , 'een dier film-middagen, waarop onze Utrechtsche schoolbevolking de gelegenheid krijgt ,on opnamen van opvoedkundige waarde te bewonderen. Er werd een reis van 'de bekende
mailboot j. P. (Coen naar Indie vertoond; de tocht ,door het ;Suezkana.al, een
bezoek aan Port-Said, het verblijf aan hoord gedurende de vaart door de Roode
Zee, ,een bezoek !aan Colombo, enz. ent. Er wordt iover de school- bioscope ,zeier
verschillend ,geoordeeld; wij latent het voor- en het tegen hier volmaakt onbesproken; .daartoelzijn ideskundigen beter bevoegd dan wij. En dus daarover shier niet.
Wij kunnen niet izeggen, ,dat de film-fragmenten die gisteren ,zagen draaien,
uitmuntten door bijzondere duidelij ► heid; er waren ► eelden bij, die , zelfs bepaald
onduidelijk waren. Ook de toeliehting bij de film gegeven, was niet direct pakkend en het .ontbreken, van iedere ,muzikale begeleiding maakte onzes inziens het
middaguur min of meer dor. Maar doze bijkomstigheden stippen wij .slechts ,aan,
er bijvoegende, dat er waarschijnlijk wel midd'agen ,zullen ;zijn, waarop de schoolbioseope het beter doet.
Terwijl wij zoo zaten te kijken, als ongenoode gast, sehoot 'ons te binnen een
gesprek, dat wij ideze week hadden met twee leerlingen van .twee Utrechtsche
lagere ischolen, hoogste klasse, beide leerlingen, die op het punt staan naar hoogere burgerschool en gymnasium to goon. ,That 'gesprek kwam zoo 'aan: Er moe:st
in zeker gezin een postpakket-kaart worden, ingevuld en ik vroeg aan den eenen
leerling, of hij , wel ;zoo'n kaart kon invullen. Het antwoord, dat ik kreeg, verraste
mij; het luidde 'ongeveer zoo: 'k zou het niet graag .moeten ,doen, want ik zou
.heusch niet weten, wat ik er op zetten moest. Daarna informeerde ik bij? den
anderen leerling, die in een aardrijkskundig leesboek van buiten zat te leeren uit
welke grondsoorten de achterhoek van Gelderland bestaat, of hij in stoat was
een postwisselformulier in te vullen. Het antwoord dat ik ontving, verraste mij
ten tweede male, want ik kreeg met verwonderden glimlach te hooren, dat hij
niet eens good wist hoe ‘zoo'n formulier er eigenlijk wel uitzag en het voor niets
ter wereld zou willen invullen. En toen ik aan beiden vroeg, iof 'zij, kans 'zouden
zien in het spoorboekje na te kijken hoe laat zijt met den eerstvolgenden trein
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naar Alkmaar zouden kunnen vertrekken, verzekerden mij . beide leerlingen, dat
zij daar absoluut geen kans toe zagen, on de eenvoudige reden, dat .ze dergelijke
dingen nooit op school hadden geleerd. En then 1k daze twee leerlingen tegelijk
voor de vraag stelde: wat zou je doen, als je hier in de straat een ongeluk zag
gebeuren, iemand: oveniklen bijvoorbeeld — keken •ze alle twee z•56 wanhopig
aan, dat ik on.middellijk vatte, dat ze op zoo'n moment niet anders zouden hebben
gedaan tdan hard wegloopen, uit gemis aan iedere betere -gedachte. En then ik
informeerde: wordt daar met jullie nooit eens op school over gesproken, keken
ze mij aan met oogen die duidelijk verrieden: hadt u z(5•5 lets vreeinds nu werkelijk gedacht!
.Aan dat gesprek zat ik te denken, toen ik in de school-bioscope zag, hoe de
jeugd op de film vertoond ward hoe warm men het aan board heeft van een
mailboot in de Roode Zee en hoe er aan board van die mailbooten een speciaal
Enderdek is met hobbelpaarden, balspelen en blokked:oozen!
Is lit laatste voor de ontwikkeling onzer kinderen nuttiger, met de diverse
kiei- en veeniagen in de Geldersche provincie of een ander gewest, dan het op
de 'hoogte ,zijn met allerlei' dood-gewone, dikwijls voorkomende dingen, waarmede
men de jeugd een ihandigheid leert en een zich ,snel redden, die in het algemeen
onze kinderen practischer maakt?

Niemand zal wanneer hij zich op de werkelijkheid bezint, hier anders
oordeelen. Net is alleen de psychologise van .de massa, die een enthousiast
mode-bewonderaar in staat stelt aan aantal hoarders mee te trekkers.
Gelukkig, ,dat , de gewone school aan de mode-grillen weinig meedoet en
het gewone , anderwijs op mil blijk al is steeds aandacht noodig —
door den alledaagschen gang van de wet-vakken — voor de idealistischepractische zijde, vertegenwoordigd door voordragen, gezondheidsleer,
verkeerswijsheict, formulierenkennis e.a. De sdhrijver van zoo even gaat
voort
Het was omstreeks 1887 dat ik zelf leerling was van een eenvoudige
lagere school in onze ,goede staid Utrecht. Op die school zat ik in ,een
klasse met 44 kinderen en wij leerden ter uitstekend. Aan ,den schooltijd
bewaar ik nog altoos m'n allermooiste herinneringen, want het onderwijs
dat ik op die lagere school heb .gekregen, is onderwijs geweest van de
allerbovenste plank, gegeven in .een vorm - die veertig jaar later ,nog tot
mij spreekt en dus wel heel goed moet geweest zijn. Het was op die
lagere school dat wij o.m. cu t leerden : i.hoe moet ik ,een postpakket verzenden
en wat moet ik doen om 'mar een andere staid geld te sturen; wat is
telegrafeeren en wat is telefoneeren en in welke gevallen maak je van een
dezer twee gebruik; wat moet je doen, als je op straat .een ongeluk ziet
gebeuren en er is direct help noodig voor het slachtoffer; wat .zou je
doen, als je ergens brand ontdekte? Net was op die lagere school dat wil
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leerden: een spoorboekje te .gebruiken, voor het naslaan van treinen voor
zelfs ingewikkelde reizen met overstappen; :dat wij leerden, wat in .onze
eigen stad bijvoorbeeld de kortste weg was, om als voetgang ► r van Tolsteeg naar de Lauwerecht te loopen en wat 'don de voornaamste gebouwen
waren die wij - longs kwathen; dat wij leerden wat als het eerst-noodige
moest warden gedaan !wanneer wij in een of ander imoeilijk parket , geraakten: geld-verliezen op straat; aansluiting missen zonder gelege.nheid
nog per lateren trein onze woonplaats te kunnen bereiken; den weg niet
weten in een ons onbekende stad; en noem ze verder 'moor op, al die
denkbare en ondenkbare gevallen, waarin je een schat zou willen .geven
voor een igoeden road, voor !een reddend woord, voor afdoende hulp.
AI ,deze .dingen werden ons 'op de lagere school geleerd, spelenderwijs
als het ware : ik ierinner die uren als: uren van buitengewone charm
voor onze klas, waarin het een igenoeglijke wedstrijd was om het ieerst
met een knap ant-woord voor den , dag te komen. Opgaven als. .zlez!e: met
welke treinen moet remand reizen die 's morsgens om 9 uur uit Utrecht
naar Vlissingen wil 'goon via Rotterdam, in Rotterdam twee uur oponthoud wil hebben voor zaken en 's avond:s nog van Vlissingen terug wil
naar Nijmegen, zonder gebrulk te maken van D-treinen. De vluggen onder
ons hadden het in vier, viii minuten nagezocht en de niet-vluggen leerden
hoe ze de zaak voor elkaar hadden te zetten. Opgaven als deze: in de
Croeselaan wordt remand soverreden, wat doe je, om hier nu zoo snel
mogelijk help te kriAen? Direct informeeren waar in de onmiddelliike
nabijheid telefoon is ; , dan de polite aan te Tolsteeg .opbellen; seen dokter
opbellen; een apotheek in de buurt waarschuw ► n. Zoo'n lesuur was een
uur vol prikkelende iambitie, en ik geloof niet, dat 'er een leerling onder
onze 44 was, die ,geen schik had in wat hij n'oo'n .morgen of Imiddag leerde.
En er zal er .onder ;deze 44 ook wel niet een ziijn, geweest, die zich niet
kranig wilt te helpen als hij het een of ander formulier had in te vullen,
een reisgids had te raadplegen, of lets had te overwegen op een oogenblik
van snel .denken en snel doen:"
1k ken nog scholen, waar op deze wijze ionderwijs wordt ,gegeven, al
ken ik er ook, die met de 18de-eeuwsche alleen ,dit verschil hebben, dat
ze Imethodes van dezen tijd gebruiken. Maar het zijn toch uitzonderingen
als een school zoo geheel buiten zijn tijd stoat.
Nu het zevende leerjaar werkelijkheid is, 'met het niet !maw wat gespeel met tijd worden, maar is dat leerjaar te. gebruiken voor allerlei wat
onze kinderen nuttig kan zijn in het ideeele en practische leven, en clan
behoeven we niet mistroostig te sdenken, we zitten toch in iden put, want
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dat is absoluut onwaar, kathederwijishei ► . Tegenover het geklaag van
sommigen en tegenover .enkele rare scholen met skate resultaten
natuurlijk zijn die er, maar , die waren er vroeger toch ook — staat ook
wel wat anders.
Mevr. Van .1-foogstraten—Schoch sehreef onlangs nog:
Vaak ook lezen we in .onze groote dagbladen .over de bedlroevende uitkomsten
van .dat dure ,onderwiis, en hoe weinig afgeleverde kinderen, die dus de lagere
school hebben .doorloopen, ook maar eenigszins een behoorlijke hand hebben,
laat staan zonder fouten -schrifren.
rk heb ,onlangs (want dat mogen leeken nu wel doen), op mijn eigenwijze
manier. eens, een steekproefje gehouden over het Zeister onderwijs.
1k vertelde ergens in een , lokaal, geheel gevuld met kinderen beneden de
twaalf jaar, een verhaal.
1k vroeg ize , om in de week die aanstaande was, de geschiedenis in eigen
opschrijven.
woorden to
De antwoorden, liggen naast me.
Niet. vele zijn het, natuurlijk niet. De meeste kinderen maken nu eenimaal
voor hun, pleizier geen huiswerk en aan een opstel hebben !ze een broertje dood.
De leeftij ► varieert tussehen 8, 11 en 10 jaar.
Nu wilde ik wel, dat ik het .opstel van den jongen von, 10 jaar eens aan
meeirderen kon paten lezen.
We zouden trotsch zijn op ons Zeister ionderwijs.
1k we:et ;absoluut niet waar het kind op school gaat, noch wat zijn omgeving
is, maar ik weet wel, idat hij, met eere het priisje heeft gewonnen, ;dat ik er
voor bestemde.
Ook moet gememoreerd het aardige opstelletje van het meisje van acht jaar,
dat nog met potlood schrijft en zoo ge:zellig :zette: „en 'clan roepte hij" — maar
die absoluut de gedachte van hetgeen verteld werd in zich .opnam en .zelfs
de eigenaardige manier van spreken, die elkeen onderscheidt die een verhaal
vertelt, fijntjes weergeeft.
iIk zou zeggen, dat mijn .steekproefje wat het Eeister , onderwijs aan ,onze
kinderen betreft, tot bevredigende resultaten leidde, al ontgeef ik me • niet, dat
op , zulke enquetes ,alleen de pientere kinderen reageeren — en de dommere
hartelijk er voor bedanken zich bloot to geven.

Net ware to wenschen, dat iook ide andere enquetteurs, die met veel
misbaar in de edagbladpers met hum alarmeerende jeremiades over de
slechte resultaten van duur (sic) eonderwijs ide oppervlakkige •menschen
verontrustten, , dezelfde bescheidenheid betrachtten als mevrouw Van
Hoogstraten—Schoch in haar laatste alinea.
Net lager ,onderwijs mag nu echter niet vergeten, , dat het met het
zevende leerjaar waar ede kinderen nu to 13 en 14 jaar op school
blijven — een ,grootere verantwoordelijkheid heeft gekregen. Dezer
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dagen nam ik kennis van een referaat, door , een zakenman, een uitgever,
J.H.van Lonkhuyzen, te Zeist, gehouden op de jaarvergadering van , den
Bond van gemeenten, vereenigingen, en stichtingen, die inrichtingen tot
het geven van handelsonderwijs in stand houden. 't Is een 18de-eeuwsche
titel, maar , evenals die van het referaat — De opleiding van) den jongsten
bediende voor kantoor en winkel — volkomen rduidelijk.
Die jongste bedienden „beginnen —aldus 'de heer Van L. — met het
eenvoudigste werk, als adressen schrijven, brieven ,opbergen, invullen
van eenvoudige registers, het winkelpersoneel behulpzaam zijn, artikelen
uitpakken of sorteeren, plus gewoonlijk het noodige kwantum loopwerk,
al mar gelang het jongemensch meer of minder voor ander werk bruikbaar is.
Dat gaat gewoonlijk zoo een of twee jaar door, en bij de o'pleiding is ,er
dus wel terdege mee rekening te houden, cdat in de meeste gevallen het
geleerde op school een of twee jaar rusten en eerst dart de mogielijkheid komt, het geleerde aan ide practijk aan te passen, Fen jongen van
15 of 16 jaar, idle( in het bedrijfsleven komt, wordt niet belast met correspondentie, met boekhouding, met calculeerert of ingewikkelde expeditie.
Gevolg is, idat van aangeleerde parate kennis vrijwel alles verloren gaat
en het nuttig effect van de , daaraan bestede uren vrij problematisch wordt."
a met wat de heer Van L. speak loopt bijna parallel wat ide heel . Van
Wijhe, Apeldoornsche weth. van ,onderw., ,oud-onderwijizer — zei: „Alle
kennis, , the Riffle in je jeugd , op school hebt opgedaan, moet in het leven
weer verleerd warden, al die schoolwijsheid is ballast."
De heer Van L. vindt nu, , dat 'de lagere school niet geeft, wat ,er noodig
is, want, zegt hij : „Algemeene ontwikkeling is Ponvoldoende, talenkennis
heeft hij niet, net vreemde woorden zit hij te sukkelen, en het hoofdvak,
Nederl. taal, is hoogst onvoldoende en zal ook na het volgen van avondcursussen veer vaak , onvoldoende blijven."
In verder : „het lager onderwijs moge ook met zijn zevende leerjaar
voor een breede laag van ons volk als •indonderwijs voldoende geacht
warden, voor hen, die in handels- en bedrijfsleven ieen plaats zullen innemen, is het ten eenenmale ,onvoldoende, ,en al moge dit voor ideigrootere
plaatsen niet ,meer noodig zijn, voor de kleinere is het niet andienstig, dat
tot handels- , en bedrijfsleven nogmaals de waarschuwing ga : „Fisch voor
uw jongste bediende een meerdere opleiding 'clan alleen I. o." —
Ziehier twee Zeister ,uitspraken.
't Verschil zit , daar, ,dat ► de heer Van L. spreekt van leerlingen, .die een
paar jaar het ,geleerde ongebruikt
Accoord.. Al is het 1.. o. nog zoo voortreffelijk, al zip; de vorderingen der
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leerlingen tijdens de schooljaren ook nog zoo uitmuntend, als daarna
een periode komt van ongebruikt laten van het geleerde,.dan zal ook dat
voortreffelijke een paar jaar vervlogen zijn. Daarom zijn knapen- en
jongelingsvereenigingen zoo goed.
Hier is nu het moeilijke punt: ,geen handboeken noch .congressen, geen
referaten en methoden zullen verhinderen, dat .een leerling na !de schooljaren niets meer duet aan wat hij op school leerde. ►aarbij hebben we
ons neer te leggen en alleen hebben we te zorgen i, tdat aantal zoo klein
mogelijk te maken, door na den schoolleteftiid ze in cursussen wakker te
houden.
-Wat de heer Van L. zeide van de Nederl. taal en de vreemde woorden,
is m. i. niet juist. Als op de lagere school bij verstandig taalonderwijs de
leerlingen het tgebrulk leeren van teen klein woordenboe:kje en een
vreemde-woordenboek, — twee zaken, die ik ook steeds bij de hand heb
— dan behoeft dat onderwijs niet .onvoldoende te zijn., en lijkt mu dat
voor jongsten bediende het pantie taalonderwijs en !de kennis van aardrijkskunde etc. der lagere school voldoende moeten 'zijn, als ,daarbij practisch war& ,gele.erd wat in het Utrechtsch prov. en stud. dagblad stond
en straks is aangehaald. In dat opzicht moet hier en sdaar teen school nog
wel wat .ontschooltmeesterd worden; de algemeene wa.ardeerinig voor ons
1. o.. zal ter zeker door stijgen maar.... men vinde er lets op, de leerlingen, !die jongste bediende zullen worden, geen twee jaar te laten „stil
liggen", maar door practisch ,onderwijs, van alle overbodigheid gespeend,
bezig te. houden.
Zeist.

D. WOUTERS.

UIT LOGEEREN.
Tiny ligt te droomen voorover in het gras. Er staan blauwe klokjes.
Ze zijn zoo mooi. Den eersten dag dat ze bier bij oom en tante was
heeft ze ze !ontdekt achter in .den tuin. Ze vond ze zoo prachtig, en
heeft ze geplukt met wat grasjes er tusschen. Maar tante zel „mooi hoor"
en ze keek niet cens, ien Rita, !die even oud was, als zij., had gezegd:
„Gunst kind, die staan hier overal", en; niemand had haar een vaasje
!gegeven.
Then had ze een oud kroesje in de keuken gevraagd en ze
daarin gezet, maar stand leelijk. Ze had trnedelijden met ze, en ze had
ze voor 't raam in haar slaapkamertje gezet, in de zon. Maar als ze .er
naar keek had ze een naar sgevoel, net of je je schaamt, Nei laat ze de
klokjes staan, en kijkt er naar, hoe ze trillen in den wind. En ze probeert
het vraagstuk op te lossen, hoe het toch kan dat moeder gezegd heeft:
„Kom meiske, drie weken gaan gauw om!" Hoe kon iemand dat zeggen.
Qauw om? En een week is al zoo lang! Van .een Zondag naar een nieuwe
Zondag, idat is .een reuze-reuzesprong. Daar gebeuren wel honderd idingen
in, heele schooldagen ; halve !dagen, twee keer gymnastiek, twee keer
zingen,, een keer voor moeder .een boodschap .doen waar je wat toe krijgt,
en hoeveel sommen maak je niet, en taallesjes en hoevaak krifg je geen
standje als je .droo t! Een week is lang, verschrikkelijk, en als je een
nacht niet slaapt wordt de week nog twee keer oolang, en alleen als je
altijd movie boeken zou lezen, dan zou 't wel gauw om zjn. En nu drie
weken, drie keer de groote sprong naar , den Zondag. En je !denkt: ik haal
het nooit, maar je karat er toch. —
Er zijn nu drie dagen om. Ze is uit logeeren, niet voor haar pleizier,
maar om igezond en idik te warden. Daarom moat ze hier logeeren, omdat
hier een groote tuin is. Ze heeft niet naar school en is den heelen dag
buiten, en 's micklags moet ze slapen, ook buiten, in ide ruststoel. Een
keer heeft ze een bock imeegenomen onder haar kussen, maar dat mag niet.
Rita is wel naar school, en Tiny is dikwijls alleen in den tuin,, maar ook
vaak met Lottie. Die is pas 2 jaw-. 0, wat houdt Tiny veel van Lottie. Als
zij maar zoo'n klein zusje had, zou ze vast wel liever zijn thuis.
Zoo denkt Tiny,, terwij1 ze naar de blauwe klokjes kijkt. Ze is thuis
vaak niets lief, boos en knorrig en ontevreden. Nu ze hier is, moet ze er
aldoor aan.denken, en sours een beetje ,om huilen. Ze verlangt ook zoo naar
huis. 't Is hier wel fijn,, tenminste overdag, maar 't is net of ze hier veel
►
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grooter geworden is, of ze .op Bens een heeleboel begrijpt. Gisteren had
tante aan gevraagd:
„Zeg, Tiny, idraag je 'die blauwe jurk met 't witte kraagje nog?" En toen
ze verwonderd ,opkeek, riep Rita : ,,O, die blauwe van mij? Heb fl !die
gekr eken?"
Als Tiny ter aan denkt, krifgt ze weer .een brok in haar keel,, net als
gisteren :aan tafel. Hoe kan het toch. Zij zijn !tech Been arme menschen
thuis? Haar jurken en van ,de zusjes gaf Moeder altijd aan !de werkster
voor die haar kindertjes, maar de werkster was arm. Zij zijn tech niet
arm? Ze hebben een groot huis en 'een looper op ide trap en Koba is .de.
meld. Maar zoo rijk als oom en tante zijn ze zeker niet, !dat ;heeft !ze al
lang igemerkt. Rita heeft allemaal zulke prachtige jurken, maar Rita heeft
ook maar een zusje -en zij zijn met z'n zevenen. Nu begrijpt waar de
jurken vandaan komen, die „zoo maar" komen. Bij• ide nieuwe jurken meet
je eerst pass-en, 'heel akelig, maar 'dan worden ze ook mooi. To maakt ze,
de naaister, en zij krijgt de lapjes. iMaar soms komt .er een jurk zoo maar
kant klaar, en die is altijd te;grout en te wild, en clan .maakt To hem
good. Wat was ze altijd blij 'gewee-st, met zoo'n jurk. Die lag !clan in een
groote !does met wit vloei en Moeder zei .„Kijk ee:ns, Tineke, id:a.ar
zit weer wat veer jou in." 't Leek net tooveren, ze hoefde ze maar reventjes
aan te trekken, en dan kwam To, en !die zei. ,,Ja, mevrouw, ik zie het
En ze spade wat, , en ,dan zei !zie imeestal lets, !dat Tiny ook zoo klein en
tenger was, en !dan was de jurk ,den volgendendag klaar. Nu ziou ze nooit,
no meer echt blij zijn met zoo'n jurk, ook niet met -de blauwe met het
kraagje, en die vond z-e toch zoo lief. Maar nu !zou ze altijd moeten denken,, !dat ze een arm kind was, dat jurken kreeg van een ander. En ,dan
nog wel van Rita. Rita — !ze vend Rita naar!
Nu opeens wist ze het en haar heele hartje wend ,er vol van, net als van
een groot verdriet. 'Naar, !echt naar. En; !dat mocht tech niet, je eigen
nichtje. Ze plaagide altijd en dan trek 'ze aan je haar of stoeide met je
en .dan kneep ze :too hard.
Maar terwij:l Tiny dat allemaal
te beden:ken voelde ze , dat :er nog
lets anders was waar ze boos em was. Rita was zoo groot en sterk,
en ze had zulke lange bruine krullen en ze was altijd vroolijk en lachte
zoo hard. Zoolang als Tineke thuis was bij moeder heeft ze 't nooit zoo
igevoeld, maar bier ziet iopeens !dat ze zoo klein is, zoo mager, en
dat ze vaak 'n beetje verdrietig of knorrig kijlkt.
En voor ze 't wist kwamen de tranen weer. Ze verlangt zoo, ze verlangt
zoo naar Moeder. En 't !duurt nog zoo 'tang, 't is nog niet eens e'en keer
Zondag !geweest.
►
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Maar ze bedenkt .dat Tante gisteren .gebromd heeft omdat ze gehuild
had, en dapper probeert zee om op te houden, maar dat goat zoo gemakkelijk Wacht, ze zal naar de , handles goon, naar , de •ie.uwe
kleine hondjes ,die .e• pas zijn., pas een week. ;Dot is zoo'n leuk gezicht.
Eerst moeht ze er niet bij van Tante, omdat ze nog to klein waren, maar
nu we!. In de schuur staat de mand. Fok is , er niet, die is zeker in den
tuin. T'ray's verdriet is over. Wat zijn ze grappig, rond en 'met zulke
groote koppen. Ze kruipen over en onder elkaar door en •ze piepen zoo
gek. Voorzichtig, wat bang of 't wel mag, streelt z.e longs de zachte
velletjes. Alle boosheid en verdriet is weg, met ieen blij gezichtj:e zit ze op
den grond en voelt zich warm worden van binnen, omdat ,er zoo lets kleins
en lids is ,om van te houden. En straks. wordt Lottie wakker ien !goat ze
met Lottie moedertje spelen, en dan mag ze thee .schenken van tante nit
mooie serviesje. Tante is toch wet lief. — Voorzichtig, wat beverig, tilt ze
reen klein wit moitetje uit ide mand, zacht in haar schort., Wat lief. Maar
ze bedenkt, 'dot hij wel 'eens .een plasje Icon idoen, o foci, wat zou tante dan
brommen. Vaag voelt ze, dat tante wel niet zoo :heel idol 'op kleine hondje.s
zal zijn, voorai niet als ze vies .doen op haar schort.
Kleine piepencle mormel met den .grooten kop kruipt gauw weer warm .
bij de rest. Daar komt Fok. Langzaam, loom rekkend in de will, Idan met
•een bons in de mand. Een gekrieuw en ,gekrioel. Tiny staat angsten uit.
Fak z'n poot ligt op het bruintje en die piept zoo. ,„Fok, zoete Fok", en ze
probeert
poot
te nen, maar hij knort. En dan gebeurt er nog wat
ergers. Fok ligt op z'n zij en •peens beginnen de kleine ondieren aan hem
te trekken en hem te bitten. Ze .cluwen hurt rose pooten tegen hem aan en
tradcen en doen of ze 'hem .opeten. Fok kreunt en z'n bruine oogen, kiiken
Tiny aan. j), Fok, Fokkie,, arme Fok. Wat 'doen ze nou? Leelijke beesten,
je mag niet bijten."
Tiny weet 'geen road. Ze begrijpt het niet. Ze heeft nog nooit zoo lets
gezien. Waarom 'laat die groote Fok zich pljn , doen door die kleine beesten! Kijk, z:e trekker'. Net is — ja, het is „wreed" 1. 't Is of ze •peens ,dat
groote-menschen-woord ,goed begrijpt. „Fokkie, toe dan Fok." Ze wordt
bang.. Zal wegloopen? En Fok dan? Ze moet hem helpen. Voiorzichtig
pakt ze den grootste beet, maar hij laat niet los en Fok geeft 'n 'nijdigen
groin. Erg irneteen staat Rita in .de schu.urdeur. ,,Ai, dat zal ik aan Moed•er
•eggen. Je mag Fok niet plagem"
ping niet," zegt Tiny boos. „Ze bijten Fok. Kijk
Rita staat al bij de mand.
ha, ,domme meld., Ze .drinken. Weet je
dat niet .eens. Kijk .dan, ze drinken toch melk van Fok, net als kleine poesj•s oak."
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Weg holt Rita, lachend. ,,Dommerd, sliep Wt !" En Tiny hoort haar al
roepen: „Moeder, Moeller, hoort u eens !" Tiny schaamt zich. NatUurlijk
wist ze het wel. Ze had het op school ook wel gehoord. Hoe Imam het
dan, dat je lets weten kon, en toch .niet weten, ,dat je 't eerst moest zien
am 't .echt be weten?
En waarom was 't zoo naar. Ze ,dttrfde haast niet !naar de hondjes to
kij en, 't was naar, 't deed pijn.
Tiny had haar handen voor haar oogen 'gedaan. Was Moeder nu maar
hier, kon ze 't maar aan (Moeder vragen. Ze hoorde niets meer 'dam 't
gulzige Zulgen en .klokken van de beesten met de groote koppen, die ze
nu haast niet lief meer vond.
.„Tiny!" Rita roept. „Je ,meet 110-men!"
Langzaam slentert ze door den onnigen tuin. Tante zal haar uitlachen.
Maar tante is aan 't brieven sdhrijven en zegt „Oauw je handen
wasschen, kindje. En niet de ;honc es in je handen nemen, hoor. Dat is
vies. Fok kon ook wel eens Wen, hij vindt 't niet leuk als je aan zijn
kindertjes komt."
,Ja, 'tante", ,zegt Tiny .gedwee. En ze wascht haar handen en haar gezicht ook. Maar ier bliift van binnen een naar gevoel.
►
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Ze .zittert aan tale. Zij zit naast oom. Ze houdt veel van oom. Hij heeft
een baard en is .erg groot en sterk, en hij heeft vroolijke oogen. Rita vertelt van de bombes ens oom ibegint tee lachen, maar ,niet naar.
ho,, klein stadskindje",, en hij legt z'n igroote hand op haar hoofd.
„Jij schrok , er van„ he?" en als ze haar roode gezicht tegen z'n'jas .duwt,
streelt even over haar 'harm 'en 't magere nekje.
stevige meld worden. Maar
„ilinotert niet, h.00r,,,je zal .hier wel 'n
dan ook goed ,eten, hoor."
Eten is voor Tiny een van , de moellijkste ;clinger". Ze kan haast niet .eten,
'hier heelemaal niet. Thuis voert Moeder haat nog wel eens, maar .dat
zou ze nooit vertellen. Stel je voor, ze zit al in de 2de klas ! Maar hier
kijkt tante aldoor, of je .netjes ieet, zonder 'n kruimeltie te morsen, en 't
moot met mes en vork. Den , eersten iclag heeft Tiny haast erom
want 't .ging heelemaal .niet. Ze eprikte met haar vork ,overal naast en
toen ze all maal klaar war n, was haar bord nog vol. Tante had .gezegd:
„Dat leer je gauw igenoeg hoor. Eten ze thuis alleen met ;de vork?" „Moeder zegt : als ik in de iderde 'kla.s zit, maar inu nog niet. De jongens wel."
„0, maar je ,mag 't best alleen met je vork .doers, hoor." Maar nu probeert
ze 't toch weer, alleen als ze erg achteraan komt, doet .ze 't . stilletjes alleen
met haar vork.
.
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Op 'it buffet staan perziken. ileeft ze die wel eens gegeten? Ze gelooft
van niet. 't Is haast jammer, iom ze op te Oen, ze zijn zoo moo' en zacht.
Eens heeft Tiny er een tgekocht. Ze wou iets aan Moeder geven, lets ,dat
moo" was en lekker. Toen had ze een paar weken haar dubbeltje opgespaard en een perzik gekocht, ,een heele groote. Zacht was hij en geel en
rood. Moeder was er ,erg blij mee geweest, en Vader ools, want voor
Moeder was altijd meteen voor Vader.
Nu krijgen ze allemaal een perzik. Tiny houdt hem in haar handen,
streelt er over ien legt hem tegen haar wang. „Kom, Tiny, nu schillen."
Schiller, wat jammer. Maar als ze begint merkt ze, , dat 't zoo gemak.kelijk niet gaat. iflij is zoo glad, ien 't sap , druipt langs haar hand in haar
mouw. Ba, kleeft. Iiij glipt aldaar nit haar handen, eerst op haar bordje,
dan op 't tafellaken. Ze wordt ,er warm van, ze voelt dat tante kijkt; tante
denkt „onhandig!" Dat heeft tante al meer gezegd. En nu gaat 't heelemaal niet meer. Rita heeft den hare al haast op.
„Kom, lk zal je eens helpen," zegt tante. Jullie eten zeker niet elken
dag perziken." Tante bedoelt er nets verkeerds mee. ZiJ hebben ze in den
thin. Maar Tiny voelt of tante zegt: „Riffle zijn niet zoo rijk. Jullie eten
geen perziken."
,,,Tante is tech niet lief, denkt Tiny. Ik heb tooh .ee ► veel lievere Moeder,
honderd keer zoo lief."
maar even voor 't lezen je handen wasschen, ze kleven zoo",
zegt tante. Tiny gaat, en achter de ideur steekt ze haar • tong uit. En ze
denkt : fk geef tante vanavond lekker geen nachtzoen.
Maar teen ze in bed lag; alleen in 't kleine kamertje, ,omdat Rita en
Lottie samen sliepen, voelde ze zich zoo klein en eenzaam, idat ze al lag
te .wachten op tante's s tap in gde gang. Nu was tante bij Rita. Moor ze eens
lachen! „St, st, Lottie slaapt."
Daar is tante al. ,,Nacht vrouwtje. Lekker slapen, hoor. Nacht." Tante
pakt haar stevig, en zij houdt stijf haar armen om tante's hals. „Z66
kindje. Nacht hoor."
Tante is weg, en ze voelt zich weerloos overgeleverd aan den donkeren
nacht, en ze verlangt z66 .erg mar Moeder. Zoo schreit ze zich in slaap.
,
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EMMY KLEIN.

IETS UIT DE HISTORIE DER
TUCHTOEFENING.
III. (Vervolg).
DE TUCHT IN DEN TIJD DER KLOOSTERSGHOLEN.
Iet schoolwezen.
Evenmin ,als in 'de eerste eeuwen, genoten ook in den tijd tussohen
Constantijn , den , Grooten en Karel , den Grooten, alle kinderen het gewone
schoolonderwijs. Weliswaar ontvingen zij .onderricht iomtrent , datgene,
wat geloofd moet worden, maar ,dit wilde b.v. niet zeggen, idat zij alle
konden lezen en schrijven. ook dat godsdienstonderwijs begon allengs
aan beteekenis te verliezen. Immers Karel moest in 802 een voorschrift
geven, waarbij bepaald werd, , dat ieder priester ten minste het „Onze
Vader" en de 12 artikelen aan zijn 'gerneenteleden moest inprenten.
Zullen we nu de historie van de tuchtoefening kennen, 'clan is het noodig,
dat we althans eenigermate ons .lien gang van de .ontwikkeling van het
schoolwezen kunnen voorstellen.
Niet nit ide oud-Romeinsche wereld, maar uit het Westen kwam de
paging, ,om het ionderwijs zoo algemeen mogelijk te maken. In iden Kerstnacht van het jaar 800 zag Karel de Groote zijn ideaal: de herstelling
van het Roomsche rijk order zijn scepter, verwezenlijkt. En hij, die met
alle middelen abeidde voor de uitbreiding van het christendom, had geen
kleine taak, toen hij poogde in Pzijn rijk ook allerwege scholen te , doen
openen. Immers voor een goed ideel was hij heerscher over Oermaansche
volkeren, idle met het christendom in een geheel nieuwe levenssfeer waren
gekomen. En toch ,eischte en 'zijn beginsel en het staatsbelang, dat hij
scholen opende, ook om zoodoende het christelijk geloof, dat in zijn rijk
heel het leven zou beheerschen, eigendom van ieder te kunnen doen
warden. De kerk belemmerde hem niet in zijn pogen. En door bepaalde
voorrechten te verbinden aan eenige kennis, werden zijn ,onderdanen geprikkeld hun kinderen , onderricht te ,doen geven. De idee van , de algemeene volksontwikkeling ging uit van den staat, ,maar de kerk maakte
zich 'die idee niet eigen. Dit had tengevolge, .dat, toen de staatsmacht
weder inzonk, ook het goed ,opgezette plan tot mislukking gedoemd was.
De massa had nog te weinig behoefte aan een meer wetenschappelijke
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vorming. De kinderen leerden van , de ouders de noodige practische kennis,
en zij, die, om een • of andere reden, wat meer ontwikkeling veer wel
hadden kunnen gebruiken, kwamen te laat tot de ontdekking, van wat zij
misten. De minnedichters nit de ,middeleeuWen konden voor het meerenideel lezen noch schrijven. De- hofsehool van de Merovingers, ,opgericht
naar Romeinsoh voorbeeld, bestond niet lang, en de zonen van Karel
Martel konden op later leeltijid hun eigen namen niet imeer schrijven.
Karel de Oroote zelf leerde nog schrijven op veertig-jarigen leeftijd.
Zoo bleef , er ten slotte maar een stand over, die van de geestelijkheid,
.die een zekere algemeene vorming zich had ,eigen gemaakt. Wie nu zich
trachtte te ontwikkelen, moest zich een wij:le in _ , den stand der igeestelijken
doen op.nemen. Practisch beteekende 'dit voor hen, die Ihun. kinderen
onderricht wilden doen geven, dat zij hun kinderen ,deden opleiden voor
het anibt. En ook zij, die later in het gewone leven terugkeerden als schrijver of als ontwikkeld rudder, behielden den. .naam , „clericus", waaraan
ons woord voor „schrijver", ,,klerk", nog steeds herinnert.
Reeds in het jaar 529 had de synode van Vaison voorgeschreven,
dat het tot nog toe bier en •aar voorkomende gebruik, idat de bisschoppen jonge menschen in huis namen tom hen te onderrichten, moest worden
nagevolgd. Na eenige eeuwen vinden we dan ,00k , de , gewoonte vrij algemeen geworden, dat ,de hoogere geestelijkheid ,zich met de .opvoeding
van jongens belast, idle zij onderwijs doet geven door ,een van de ,doimpriesters, den scholas.ticus.
Zoo ,ontstonden de domscholen. Maar, meer nog idan in het Zuldien,
kregen de kloosters in de 'Germaansch.e landen invloed. Speciaal de opvoeding van , die jonge menschen, .die men niet voor het geestelijk ambit
bestemde, vertrouwdie men Hever aan , de kloosters toe, wij1 .deze racer
op do ,opvoeding van , dergelijke ileerlingen waren ingericht. framers bij
de !meeste kloosters had men, behalve de klassen van de intern wonenden,
ook afdeelingen van hen, die later in het burgerlijk }even , een plaats
zouden innemen. Zelfs aan , de nonnenkl, 00sters werden dergelijke schoolafdeelingen verbonden. En 'deze kloosterscholen zijn het geweest, die in
de middeleeuwen voor het yolk de plaatsen Waren, waar de kinderen
de noodige vorming voor het leven ontvingen.
,

De tucht op de kloositerscholen.
De tucht op de kloostersoholen wordt in haar wezen en norm geheel
beheerscht door het karakter van deze scholen zelf. Dat karakter wordt
weder bepa,ald 'door ideze twee punten : het is een kloosterschool, .dus
een school van menschen, die leven naar vaste regels, en 'die gewoon
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zijn overtreding van die regels streng te straffen; en : het is teen school,
waar geestelijken, dikwerf wer ► elijk vrome mannen, onderwijs geven.
`]Vat .dit laatste punt betreft, merken we al dadelijk op, .dat hier elementen liggen, die voor de opvoeding van buitengemeene waardij zijn. De
eerste der ehristelijke deugden was, naar den regel der monniken de
deemoed. En zij, Idle zelf hun wil tot :deemoedige ,onderworpenheld op-.
voedden, moeten wel goede leermeesters en opvoeders geweest zijn om
ook and:eren door juiste tucht den weg tot de beoefening timer
deugd te wijzen. Ook al weten we, dat de rechte deemoed alleen
gevonden wordt in het hart, dat door ,den ,Geest Gods is wedergeboren. Op
de kloosterscholen poogde men de ned:erigheid te wekken 'door gemeensohappelijke gebeden koorgebeden —, door vermaning, vasten en door
strenge straffen. En hier Kong de beteekenis van het eerste punt naar
voren.
Daar de regels voor het leven der kloosters uitermate streng waren,
waren ook .de straffen op de ,overtredingen gesteld, zeer hard:. De kastijdingen op het naakte lichaam waren tdagelijks voorkomende evenementen. Niet alleen voor zwaarder aangerekende fouten, als het overtreden
van de kloosterregels of voor leugen en bedrog, maar ook voor kleine
foutjes in het werk, vergissingen in schrijven of lezen, werd een aantal
stokslagen als straf toegekend; en bij herhaling werd de stok door de
zweep vervangen.
Niet alleen door slagen werden de .schuldigen ► e:strait, men had ook
andere tuchtmiddelen. Immers de opvoeding bedoelde deemoed te kweeken. En in verband 'daarmee, werd menig jongmensch voor een overtreding gestraft, , doordien men hem Net knielen op .den bovenrand van
een driehoekig stuk hoot; door vasten meende men , den stijfhoofdige
deemoedig to maken; inkerkering voor ,eenige ,dagen mo-est :dienst tdoen
om den overtreder tot nadenken te brengen; kortom elk middel, dat den
overtreder „Mein" kon maken, werd aangewend.
,

Getuigenissen ult dezen tij ► .
Meer (clan een uitspraak is ions bewaard, waaruit blijkt, dat men niet
algemeen was ingenomen met idezen norm van tuchtoefening. Er waren
menschen, die het ambt van leeraar vergeleken met dat van beul. Van
een „opvoeder", die aanteekening thield, van de door hem uitgedeelde
straffen, weten we, ,dat hij in 51 jaar en 7 maanden van zijn „ambtspractijk" niet minder 'clan 911.257 stokslagen, 124.000 roedevegen, 10.235
muilperen, en 7905 oorvegen verkocht. Ortgeacht de klappen met .de
liniaal, met een boek etc., die over het millioen loopen.
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Qeen wonder dat de bekende Walter van de Vogelwe ►de zijn lezers
aldus vermaande:
Nieman kan mit gerten
Kinder zuht beherten;
Den man zeren bringen mac,
Dern ist ein wort als ein slac.
diet milieu.
We moeten natuurlijk .deze practijk voor .een goed deel ook verklaren
lilt het milieu, waarin de .tholen haar practijk uitoefen ► en. De kerk, en
•aarmee ide kloosterschool, was opgetreden in ide Germaansche wereld.
Dan vond het 'klooster, met zijn strenge tuoht, ook ,een Germaansche
opvoedingspractijk. Zooals in veel opzichten, sloot ook hier , de kerk zich
zeer nauw aan het bestaande aan, en toonde zij. niet haar roeping te verstaan, ,om reformeerend, op de volkszede in te werken.
In , deze ,Germaansche wereld kende men, na een tijd van verwording ider
toestanden, twee klassen, twee standen van menschen : ide grondeigenaars,
de „heeren" , en , de (oorspronkelijk vrije) boeren, de (nu) hoorigen. Het
gezag berustte , geheel bij , de eersten, .die op hun beurt weer tot persoonlijke diensten aan den worst verplicht waren. In nu is ,dit een van de
oorzaken ,geweest, dat men de kerk, en ,daarmee het klooster en de kloosterschool, een gezag toekende, ,dat men in .andere omstandigheden niet
zou hebben , geduld: 'de kerk werd weidra ide grootste grondeigenares. Men
heeft van gezaghebbende zijde berekend, , dat in ide .middeleeuwen 'de
„clerus" een iderde van het grondbezit, .de ihelft van het inkomen, en twee
derde van het vermogen van .geheel West-Europa in handen had. Het
is gemakkelijk te verstaan, dat , dit, ,gevoegd bij het geheele milieu, waarin
de iopvoedingspractijk van kracht was, oorzaak was, dat ,moeilijk ide
stemmen, die riepen om reformatie van het opvoedilngssysteem, en van
de strafmethode, konden worden gehoord. De kerk was, behalve ;geestelijke
leidsvrouwe, ook de bazin met vele „hoorigen".
NAWERKING VAN DE KLOOSTERSCHOOL-PRACTIJK.
De h,arde hand.
Men zou !gevoegelijk de practijk van , de kloosterschool, die van .de
harde hand kunnen noemen. Kenmerkend voor ,deze practijk is dit, idat
men niet een bepaalde theorie voor de tucht had. Men strafte eenvoudig
.elke overtreding zoo streng mogelijk. Naar de principieele motieven en
vooral naar de zielkundige eischen werd niet ,gevraagd.
Deze straf-practijk
heeft lang nagewerkt. , Ook ben het humanisme
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opkwam, kon het .niet zoo maar opens de •ude wlize van idoen wegwerken. !Eeuwen bleef het systeem, .dat maar ieen reg:el kent : tucht is
straf, strenge straf, op meer :dan een school gelden. Ja we kunnen
wet zeggen, dat zeker tot in de zeventiende eeuw , deze practijk vrij
algemeen was.
Ook ide tucht in huis stand, zelfs bij .degenen, die tot leiding geroepen
werden, in het te:eken van .de straffe hand. Keizer Maximiliaan werd in
zijn jeugd door zijn huisonderwijzer .dikwijls geslagen. Meisjes ontkwamen
Wet aan :at lot. Van prinsessen van Brandenburg lezen we, dat ze met de
roede ,,gepfeffert" werden. Van Luthers harde jeugd weet ieder.
Op vele plaatsen had 'men , de ,gewoonte, idat in den zomer ieen soort
vacantie-dag weird gegeven, op welken de jonge menschen en :de school..
kinderen uitgingen om stokken te snijiden, welke. in den winter door :den
meester op hun ruggen konden warden versleten. Op zulk een d:ag mocht
men vrij de onderwijzers wat plagen, en spotten met het felt, dat men
zijn teigen plaag ging thuis brengen. Zingend en juichend kwam de met
roeden beladen troep , des avonds weer thuis. En nog kent men op. sommige
plaatsen in ons land , een 'oud liedje uit dezen tijd, gezongen door de kinderen, die hun „virgatum-dag". gehad haddeni; (virga —tak; virgator —beul.)
►

Vader, moeder, meisterken,
Hier zin we weer, beladen,
Met stake, die .oes nutten kunt,
En , die oes nooit kont schaden.
Hoe ver deze tucht-methode werd !doorgevoerd blijkt wel tilt het feit, , dat
in 1616 te Bern nog een schoolreglement werd ,opgesteld, waarin bepalingen werden opgenomen .omtrent het straffen van studenten in de godgeleerdheid en de filosofie met roedeslagen.
Een schoolreglement uit Nordhausen uit het jaar 1583 stelt als eisch voor
de onderwijzers, „dat ze zich niet zullen schamen de roede te gebruiken".
Ook volgens dit reglement moeten fouten in thema's met een aantal stokslagen warden bestraft.
Maar in later eeuwen is 'deze practijk nog geldig. Een verordening van
het Gymnasium in Frankfort uit het jaar 1765 schrijft voor, dat de leerlingen
van de laagste klassen met de (slappe) roede, die van ide hoogere klassen
met de stok moeten geslagen warden. En iln! 1771 werd in een Duitsche stad
nog een leeraar voor .den magistraat geroepen, wijI hij niet voldoende 'de
roede gebruikte.
J. WATERINK.

LOCARNO EN DE NIEUWE OPVOEDING.
Van 3 tot 15 Augustus 1927 werd te Locarno . .een wereldoongres gehouden
voor de Nieuwe Opvoeding. Daar waren ruim 1200 deelnemers uit zeer
verschillende landen
, daaronder oak een twintigtal Nederlanders, maar
— voor ‘zover ik heb kunnen ,nagaan — waren de voorstanders van een
Bijbelse .opvoeding daar niet vertegenwoordigd. Wel vond men daar
Nederlanders, die „hun geloofsovertuiging of metaphysiese ,onderstellingen
ontlenen Haan de wijsbegeerte van de dag, maar niet zij., ;die zich daarvoor
aansluiten bij de paedagogiek der eeuwen en ,dan ook , de beginselm, waarvan ze uitgaan tontlenen aan de Heilige Schrift en niet ronddrijven op de
golven van private ,opinien" ( -1. Bavinck, P:aed. Beginselen bl. 23).
Als van zelf vraagt men- zich ,dan .af: Heeft zo'n Congres ,ons niets te
zeggen? Is Per voor ons niets te leren? Kunnen we ales, wat daar verhandeld werd met een ionverschillig schouderophalen voorbijgaan en lninachtend spreken over Montessori-gedoe, Dalton.-gescharrel, enz. enz.? Naar
mijn mening imogen we niet zo d.aartegenover staan-en ,moeten we ook tans
het voorbeeld volgen van .onze voorgangers, die ernstig aandacht geschonken hebben aan iedere beweging op paedogies gebied en •aarmee hun
voordeel gedaan hebben. Men zie .de annalen ,onzer vereniging van christelike onderwijzers en men zal gewaar warden, dat over Herbart, .concentratie, apperceptie, interesse, enz. enz., towel in de algemene vergadering
als in de afdelingen .druk gehandeld is en .dat ionze iopvoedkundige pers
'zich , daarmee h:eeft bezig gehouden; ja, het zou de moeite lonen na te
gaan, welke verbeteringen, ook in ,onze scholen, gevolg Zijil van die be'sprekingen. Mij ilijkt het plicht .00k van Locarno en wat daar verhandeld
is ernstig kennis te nemen en na te gaan, of , daar iook iets voor ons te
leren is. De bourgeois satisfaft heeft geholpen de weg te banen voor het
socialisme; de onderwijzer-satisfait blijve verre van ,ons.
Allereerst trekt het onze aandacht, dat we hier te doen hebben met een
beweging, die in kracht en invloed toeneemt. Het wereldcongres te
Locarno was het vierde van 3die ,snort; het eerste had plaats te Calais in
1921 en telde ,ongeveer honderd leden; bet tweede te Montreux bracht
het 'tot 300; het derde te 'Heidelberg tot 500 en nu in Locarna waren 1200
.deelnemers. Nu geef fkidadelik toe, dat dit niets bewijst voor innerlike,
de blijvarde waarde van .dit congres, sdock ik wil alleen dit eruit afleiden,
dat een beweging, die zo in kracht toeneemt, toch wel 'waard is, dat ook
wij daarvan nota inemen. Zelfs een wolkje ,„als ems mans hand" had de
voile saandacht van Elia en, al seven Met ,alle wolken water, en, al kan .z ► lfs
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uit zulk een wolkje ten slotte 'e'en verwoestende wolkbreuk groeien, toch
is het onze plicht als opvoeders te letten pop hef wolkje , de „Nieuwe Opvoeding", , dat op wereldcongress:en al grater in omvang wordt.
Er is nog ,een tweede reden, waarom dit congres onze aandacht verdient.
Wij zijn over 't algemeen, ,altans in theorie, voorstanders van „de school
aan .de ouders" en bedoelen daarmee, dat naast de , onderwijtzers, de Kerk
en , de Staat, ,00k de ouders invloed moeten hebben op . de gang van zaken
in 'de opvoeding der kinderen. Welnu, 'daar in Locarno waren aanwezig,
professoren, leraars, onderwijzers, maar ook ouders, ook particulieren,
die hun belangstelling toonden in de iopvoeding van het opkomend .geslacht.
Dit meet ons tot blijdschap strekken en er ook , o:ns toe brengen zoveel
mogelik de belangstelling te wekken bij de iouders„ , omdat alleen door
samenwerking de , opvaeding waarlik kan slagen.
Als 'deride 'grand voor ,onze belangstelling nioem ik het felt, dat :daar in
Locarno niet alleen samenkwa.men imannen en vrouwen der theorie, man
oak mensen der praktijk, die konden vertellen van hun ervaringen, opgedaan met nieuwe stelsels, en idan past het .ons te luisteren naar wat zij te
zeggen hebben. Zeker, ook ,de theorie vraagt onze belangstelling, en al
wordt er tans betrekkelik meer aan de studio der paedagogiek gedaan dan
vroeger wel het geval was, toch is het voor ons van meer belang te vernemen, ,wat de resultaten zijn als die theorie in praktijk gebracht wordt.
Welnu, in Locarno zijn imensen aan woord igeweest, die zelf scholen
leiden, wan nieuwe ,theorieen worden toegepast en die mededelingen uit
hun ervaringen hebben ten beste gegeven.
En dan wijs ik er nog op:, dat ook in • Locarno , en daar niet alleen 'gebleken
is, dat de 'eteuw der verm:ethodieking .zachtjes aan, achter de rug ligt.
Dr. J. H. Gunning Wzn, had geen ongelijk, toen hij klaagde:, sdat .ons °riderwijs vermethodiekt was. 'Op de ex.amens, zo vaor -onderwijzer als voor hoold,
moeten candidaten van 'Aerie" richting geexamineerd worden. Zolang er
niet gerekend werd ,m'et de biezondere school, bepaalde tdit 'examen zich
tot algemeenheden, die door de , candidaten bestempeld werden met de
minder mooie naam van „klessificationes". Then echter de tijd kwam, .dat
men ook met de biezondere school atoest irekenen, kwam de .groote moeilikheid. Zich inwerken, grondig inwerken in de iopvoedkundige stelsels der
verschillende richtingen was voor de meeste examinatoren een te zwaar
werk en het bracht ook het .gevaar imee, dat men moest vragen naar de
richting van , de candidaat. Dan bleef alleen over de methodiek, liefst in de
vorm van biezondere methodiek. Men kon vragen : „Welke serie ieesboeken kent u van nabij?" Welke methode hebt u bestudeerd voor vaderlandse geschiedenis?" enz. ;elm. Was de ,examinator dan op de hoogte van zijn
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yak — wat eerst niet, in , de latere jaren wel het ►geval was — dan kon men
genoeglik daarover praten. De examens boheersen 'heel sterk de iopleiding
en tzo werd .een :groot ►deel van de beschikbare tijd besteed om te weten te
komen, in welke volgorde van 't Hof , de hooklletters leerde schrijven;
welke de achtereenvolgende oefeningen met het leesplankje van tioogeveen
zijn, hoe het rekenbord van Scholte er nit ziet en wat men daarmee bereiken kan: ,ongetwijfeld alles heel belangrijk, maar 't is Been paedagogiek
en or zijn in leder geval nog belangrijker dingen te weten voor de aanstaande onderwijzers. Welnu in de Nieuwe Opvoeding gaat het niet over
de vraag welke methode beter is voor Nederlandse taal: die van Wouters
en V. .d. Mist, of die van Lens en Oosterwijk: het gaat daar over de beginselen, die aan een rationele .opvoeding ten cgrondslag moeten liggen; en
dit feit op zichzelf is niet alleen onze belangstelling waard : het moet ons
ook tot blijdschap istrekken: de Istudie der paedagogiek snag niet opgaan
in die , der methodiek.
Het gaat over
beginselen, mar dan moeten wij gedachtig zijn aan
het woord van de Apostel Paulus in 1 Thessalonicenzen 5 viers 21: „Beproeft alle dingen ; behoudt het goede" en wel in verband met de waarschuwing van Johannes, 'die ook ons nog zest: „Gelielden, gelooft niet een
iegelike geest, .maar beproeft ide geesten, of zij uit God zije. En als wij
dat , doon, hebben we bondgenoten in de Roomsen. In Januarie begon de
zestiende jaargang van hun orgaan ,.,Ons Eigen Blad" en aan het program,
daar ontwikkeld, tontleen ik het volgende:
„Aktueel zullen we verder trachten te ,zijn door in ide beginnende jaargang veel meer dan tot nu toe aandacht te schenken aan rde .„nieuweschoolbeweging". Idles its in gisting zo wel in de tou'de als in de nieuwe
wereld. Overal wordt geeksperimenteerd, overal verrijzen nieuwe scholen, ioveral heerscht ontevredenheid over het traditionele onderwijs. In al
die vernieuwingspogingen schuilt lets goods en , daarom in het .onze plicht
er kennis van te nemen. Maar aan haast al tjie reformpogingen liggen ook
verkeerde, anti-kristelike beginselen ten grondslag. En zijn de princiepen
te aanvaarden, dan worden ze tenminste, zoals dat bij hervormingen altijd
het geval is, op de spits gedreven en leiden daarmee vanzelf tot averechtse
toepassingen. Het is uiterst moeilik in de schoolverwarring van het
ogenblik .direkt de juiste weg, de via media, te vinden, maar het zou onverantwoordelik zijn, tals wij, katolieken, maar op de oude paadjes bleven
aansjokken, niet alleen ,omdat we dan hopeloos achter raken, maar ook
omdat we door tijidig ingrijpen veel afdwalingen kunnen voorkomen. We
beleven een periode, zoals we sinds omstreeks 1800, de .dagen van Pestalozzi, op ionderwijsgebied niet .meer beleefd hebben, Zoals we toen in Von
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Felbige r, Pere U i r a ar d, Bernard Over be r g en vele anderen
voormannen hadden, die ide nieuwe ideeen met de oude en ibeproefde
katolieke opvoedingswijsheid op gelukkige wijze wisten te assimileren, zo
moet het oak tans wezen. Zonder als kostgangers van onze tijd willig
alles te eten en te drinken wat hij opdient, moeten wij toch, naar het ,oude
kristelik adagium alles onderzoeken en van het waarachtig goede profiteren tot eigen heil en .dat van de ons toevertrouwden, ten profijte ook
van de zich heerlik iontplooiende katolieke pedagogiek, die, niet het minst
in Nederland, een naain heeft hoog te houden."
Een , congres als dat
Locarno, staat niet op zichzelf: andere verschijnselen staan daarmee in verband, ook in ons eigen vaderland. 'k Wijs
als bewijs , daarvoor op de opening van .de „Psychologisch Paedagogische
Polikliniek" op 14 Oktober 1927 te Utrecht, waarbij Dr. H. G. Hamaker
een rede hield over Analyse en Synthese in de Opvoeding. Net doel van
deze polikliniek heeft de hooggeleerde voorzitter toen aldus omschreven:
,,het bieden van raad en help aan opvoeders van elke soort voor de
oplossing van individuele moeilikheden, ondervonden bij de ,opvoeding in
gezin, school, gesticht, jeugdbeweging, enz.". Dus ,een poliklieniek voor
geestelike Imoeilikheden, zoals er ook poliklinieken zijn voor de krankheden van het -lichaam. Mogen wij al dergelijke zaken, die met ide Nieuwe
Opvoeding in verband staan, voor kennisgeving aannemen? Of zullen ook
wij ernstig onderzoeken, wat daarin voor ons te leren valt? Mij dunkt:
het laatste is , onze plicht en het stemt tot grote blijdischap; rdat ook van
on:ze zijde in die richti ng te Amsterdam gewerkt wordt,
En nu terug naar Locarno om te vernemen, wat daar gedurende bijna
twee weken verhandeld is in noeste vlijt. Ja, waarlik „in noeste vlijt",
want er heerste een tropiese hitte , en tech hebben bijna alle congressisten
driemaal per .dag vergaderd: 's morgens en 's avonds in officiele samenkomsten, 's middags in niet-officiele nieuwe groepsbijeenkomsten. Zelfs
de Zondag is misbruikt om te vergaderen : wel een bewijs, hoe nodig het
is, dat ook voorstanders van Zondagsheiliging het volgend congres bijwonen, om zo iiets te verhinderen of er altans ernstig tegen te protestereri.
Het congres was voorbereid door het bestuur van de wereldbond: Mrs.
Ensor uit Engeland, Frau Dr. E. Rotten uit Duitschland en Dr. Ad Ferriere nit Zwitserland, met de sekretaressen Miss Clare Soper en Miss
D. Matthews, vier dames en e'en heer. Misschien fluisteren enkelen nu wel
De Genestet na, die het eens had over „theologen zonder baard" , om nu
te denken of ze zeggen:
„De slechtste christnen op deez' aard,
Zijn paedagogen zonder baard",
.

•
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maar dan hoop ik, idat de uitkomst zal bewijzen, dat .deze fluisteraars
ongelijk hebben. De voorzitter van het congres was Prof. Pierre Bovet,
'aft Geneve en alles, wat te Locarno behandeld is, kan men terugbrengen
tot een hoofdthema en wel dit : „Wat moet men in de opvoeding ander
vrijheid verstaan?" Dit vraagstuk is daar van alle zijden bekeken; in de
sectie voor psychologie, in die voor hygiene van de geest, voor nieuwere
methoden, voor proef-scholen, voor co-educatie, voor sexuele opvoeding,
voor nieuw-geschiedenisonderwijs, voor aestheties onderwijs, voor plaatselike .geologie en in die voor algemene vraagstukken. Bij deze indeling
ligt het voor de hand, dat heel wat besprekingen slechts in verwijderd
verband stonden met het onderwerp, .dat ze niet in het centrum, maar aan
de peripherie te vinden waren. IGeheel in het centrum ,stond de openingsrede
van de voorzitter, die het onderwerp had gekozen : „La liberte but on
moyen": Is de vrijheid doel of middel? Krachtig kwam hij op voor vrijheid in tegenstelling van ongebonclenheid, die alle .gezag onder ijnt, alle
gehoorzaamheid doet teloor gaan. Erkend moet worden, dat er vrijheidsapostelen zijn, wier opvatting gegronde aanleiding geeft tot vrees. Voor
de inleider is vrijheid nooit doel, alleen middel ,en hij grondt idit op het
felt, dat het doel der opvoeding niet vatbaar is voor , een objeetieve algemeen aanvaardbare ,oplossing, omdat het samenhangt met persoonlike op-.
vattingen van religieuze, sociale , en politieke aard.
Voor deze rerkenning kunnen we alvast idankbaar zijn, daar hierdoor
heel het stelsel der neutraliteit omver geworpen wordt en ons gelijk
gegeven wordt, ,als we beweren, dat neutraliteit in de opvoeding onmogelik is. Aileen over dit ,onderwerp: vrijheid ,doel iof niidlel, zou ook
door ons een verhandeling schrijven zijn; we doen dit niet en wilzen
er alleen op, dat er verschil gemaakt moet worden tussen einddoel en
naaste doel. We stellen ons bij het ionderwijs, doch ook wel bij , de opvoeding telkens een doel, en als dit bereikt is, wordt dit doel vaak .middel tot
bereiking van een verder liggend doel. Als we dit in het oog houden,
kunnen we van harte instemmen met de eis, die Paulus stelde aan de
gemeenten van dGalatien: „Staat .dan in de vrijheid, met welke ons Christus heeft vrijgemaakt en wordt niet wederom met het juk , der dienstbaar
held bevangen". !Hier is de vrijheid doel en ook middel tot bereiking van
een verder gelegen doel.
Maar wat wil men ,dan met de Nieuwe Opvoeding? De mens en het
kind vrijmaken, niet alleen van uitwendige , dwang, maar ook van zijn
lagere instinkten, en begeerten, d. i. van de innerlijke dwang. En dan
wordt daarbij gevoegd — wat zeker onze instemming heeft — dat een der
belangrijkste middelen om die vrijheid te veroveren is, de school ,der ge►
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hoorzaamheid. De vrijheid moet het mogelik maken, dat het kind opgroeit
als een zelfstandig wezen, dat zich ontwikkelt door activiteit, waarvan de
oorsprong in zijn eigen wezen gelegen is. Met instemming worden de
woorden aangehaald van Alexander Vinet : „De aliens met meester zijn
van zichzelf om in waarheid de gemeenschap te kunnen 'dienen". Dit komt
alweer heel nabij aan de eis der Schrift, 'dat de mens, ieder mens moet
zijn aller .dienaar.
Reeds in de .openingsrede werd gesproken over de grenzen der vrijheid,
en op ,diezelfde dag volgden nog twee inleidingen hierover en wel van
Frau Rotten over „Freiheit und Bedingtheit" en van Mrs. Ensor, over
„Conditioned or unconditioned freedom". Als algemee:n geldende regel
werd aangegeven, dat niemands individuele vrijheid verder mag gaan
dan verenigbaar is met de vrijheid van anderen. Zelfs heeft een
der sprekers niet de vrijheid vooropgesteld in zijn inleiding, maar de
tucht. Dit was Dr, Ad. Ferriere, die als , onderwerp had gekozen: „De
noodzakelikheid der tucht en , de middelen ,om die te verkrijgen". Deze
spreker wilde , door discipline tot vrijheid" en niet zooals Dr. Montessori
„door vrijheid tot discipline".
Zullen de scholen meewerken om dit doel te bereiken, dan is ook voor
de onderwijzers en leraars , een zekere mate van vrijheid nodig. Dit is ook
door het congres te Locarno ingezien en Wilhelm Paulsen heeft dan ook
gesproken over: „Die Freiheit des Erziehers". Heel nieuw is dit niet,
want de, ook onder 'ons bekende, L. W. Dorpfel ,d, heeft iets ,dergelijks,
alleen wat krachtiger uitgedrukt. Een schoolopz'iener .gaf ,aan hem zijn
verwondering te kennen, dat het ,onderwijs in Gulick, Kleef en Berg zo
hoog stand en vroeg, wat , de reden 'daarvan zijn kon. Dorpfeld antwoordde
hierop : „Es ist bier 'dem Lehrer erlaubt einen Kopf zu haben','. Op mijn
eerste vergadering, die ik als schoolopziener in het !district Winschoten
hield, heb ik dit ook geciteerd, zooals ik er trouwens al meer op gewezen
heb, daar ik 'het 'n kernachtige uitdrukking vind. Ik heb ,er toen bijgevoegd,
dat ik ,00k de leer was toegedaan, dat het aan de onderwijzers geoorloofd
moest zijn „einen Kopf .zu haben". Natuurlik werd dit met luid applaus
begroet, waarop ik liet volgen, dat de onderwijzers dan ,00k wel aan het
schooltoezicht zouden toestaan „einen Kopf zu haben". Of m. a. w. door
onderling overleg, door te luisteren mar elkander, kan heel wat tot stand
gebracht worden; meer, veel meer dan door militaire discipline, waarbij
alles van boven of geregeld wordt.
ook Dr. 'Gaston Ryan sprak over de , onderwijzers en voornamelik over
hun opleiding. Daarin moet, volgens hem, nog ontzaglik veel veranderd
worden, zelfs in Amerika, zullen zij in staat zijn in ,onderwijs en opvoeding
,
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de vrijheid te brengen, die het congres went. De leerplans der Kweekscholen staan nog veel te veel onder de invloed der traditionele opvattingen, waaraan de onderwijzers zich moeten onttrekken. De moeilikheid
zal zich vooral laten gevo-elen bij het ,opstellen van een leerplan, Tot heden
is sdaarin de tijdsduur een constante factor en daardoor wordt het resultaat verschillend. Men geeft b.v. aan de leerlingen .een uur voor het oplosSeri van rekenkundige vraagstukken, en idan zal het .gevolg !zijn, :dat somrnigen de hele tack afhebben, zelfs voor het uur ,orn is, terwiji anderen als
de tijd verstreken is, nog la:ng , niet klaar zijn. Welnu in de scholen der
Nieuwe Opvoeding wil men sdit aldus : men geeft een bepaalde taak en .die
moet afgemaakt worden; maar men laat het aan de leerlingen over in
hoeveel tijd , dit gebeuren zal. Men .gevoelt , dadelik, dat daarvoor e.en totale
omwentelinig ens schoolstelsel met komen, en dat het opstellen van
een leerplan, waarvan de rooster van werkiaamhed:en inn .deel uitmaakt,
heel wat meer hoofdlarekens zal kosten dan nu reeds het geval is.
Men stelt :zich wel eens voor, dat in de Nieuwe Opvoeding de vrijheid
zo onbeperkt zal zijn, dat waste leerplans en roosters overbodig worden.
Hiertegen waarschuwde o. a. Dr. Rugg, die er uitdrukkelik op wees, dat
vrijheid in , de opvoeding niet betekende het onthreken van' plan en leidraad.
Oak in de nieuwe scholen zal :een leerplan nodig zijn, -mar het zal in vele
opzichten verschillen van het oude type, met name zal het veel meer
ruimte moeten laten voor het volgen van individuele neigingen, en het
zal veel elastieser moeten zijn iorn het kind de gelegenheid te geven onder
eigen verantwoordelikheid vrij zijn werk te regelen. Een .der spreeksters
op het Congres, Dr. Lucy Wilson, vertelde, dat op haar school , die moeilikheden waren overwonnen. Zij heeft op haar inrichting 2000 ,meisjes van
verschillende nationaliteiten, waarvan 75 pCt. thuis , een andere taal spreken dan Engels. De meeste: kinderen zijn 14 jaar als. zij .up die school
komen en hun geestelike ontwikkeling ligt 'clan tussen 91/2 , en 181/2 ja.ar. Het
is haar gelukt die 2000 tot vier groepen tie brengen : 1. de geheel onbekwamen voor hioger geestelike , ontwikkeling, 2. ,een groep van leerlingen,
die zich langzaam ontwikkelen; 3. de snel-opschietend:e leerlingen; en 4.
de .veer begaafden. De vierde groep krijgt de grootste mate van vrijheid:
die leerlingen ,mogen !zelfs komen en gam als ze willen en 't :gebruik van
die vrijheid is .geheel voor hun :eigen verantwoordelikheid.
weinig, dat
•ij de andere groepen wordt meer ingegrepen, maar toch
de eigen activiteit en d:e vrijheid zoveel imp-gel& bewaard hlijven.
Later he•eft doze dame een enquOte gehouden ender oud-leerlingen van
haar school en 'eenparig was de betuiging, ,dat zij het meest te danken
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ha.dden aan de zelfstandige werkzaamheid en de vrijheid volgens het
Dalton-stelsel.
Ook op het congres werd wel eens de stem gehoord van iemand, die
naar onze mening wat al te revolutionair is. Als b.v. de heer Paulsen
beweert, sdat gebroken moet worden met het stelsel van iopzettelik opgeleide leerkrachten, en dat deze voortaan gezocht moeten worden onder
mensen, die in 'de maatschappij getoond hebben flink werk te kunnen
leveren, dan 'zetten we ,daarachter een groat vraagteeken; alleen menen
ook wij, dat het volstrekt niet kwaad zou 'wezen, als er ook op onderwijsgebied ,een artikel 8 bestond, zoalsidit in de Gereformeerde Kerken bestaat,
zodat mensen met „singuliere gaven" het ionderwijsdiploma konden krijgen
onder 'de opzettelike iopleiding: dit blijft dan uitzondering en wordt geen
regd.
De commissie van voorbereiding had alle commissievergaderingen op
hetzelfde uur gesteld en dat wel opzeftelik om de congressisten bij wijze
van proef de vrijheid der Nieuwe Opvoeding te: doen genieten. Deze proef
is niet geslaagd, 'doordat men uit het oog verloren had, hdat er groot verschil is tussen een congres en een school. Kinderen in seen Dalton-inrichting kunnen dat deel van de taak, dat !zij niet , dadelik aanpakken later
afmaken, 'man wie b.v. naar de eerste sectie ging, ken nooit meer inhaler,
wat liij op dat uur gemist had in de overige isecties. En dan isi een oordeelkundige keus alleenimogelik als men over heel veel gegevens te eschikken
heeft, wat in Locarno niet het geval was.
In een iopzicht bleek, dat de nieuwe opvoeders dezelfde kwaal hebben
als de .oude, en wel deze, dat ze in vergaderingen veel ispreken: in ,meer
dan een verslag las ik ide opmerking: er waren te veel sprekers en daardoor was de tijd, die ieder debater zich toegemeten zag, veel te kort. Nu
is dit alweer• heel verklaarbaar : ,predikanten zijn gewoon gedurende anderhalf uur vrijwel niets anders te horen dan hun eigen stem; veel professoren
doceren drie kwartier aan , een stuk ; heel wat leraars bij middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs bootsen de professoren na en geven gedurende
50 of 55 minuten college, al maar docerende, en zelfs onderwijzers bij het
u.1. o. en 1. o. vergeten wel eens, , dat ,onderwijzen en praten niet volkomen
U.
synoniem zijn., Al wie gewoon is in een grotere of kleinere samenkomst
zijn eigen stern te horen en haast niet anders dan zijn eigen stem, kan zich
moeilik voorstellen, 'dat een samenkomst geslaagd mag heten, als hij die
stem niet gehoord heeft. Daar komt nog iets bij. Er zijn heel wat samenkomsten, waar 90 of nog hoger procent der aanwezigen niet voldoende op
de hoogte is van het onderwerp en d'us niet kan (meespreken; maar in een
vergadering van predikanten, van onderwijzers of van een congres als te
►

►
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Locarno, mag men veronderstellen, dat alien, altans gedeeltelik, met het
onderwerp bekend zijn en 'clus kunnen meespreken. In zulk e:en geval kan
dan ook alleen de man en de vrouw, die zich geoefend heeft in zwijgen,
het spreken aan anderen ,overlaten. Toch wil ik hier de raad herhalen, , die
ik eens hoorde van 'een oud-gediende bij het lager tonderwijs, die n.1. boven
de deur van ieder lokaal een bordje wilde hangen met -dit opschrift: „Hier
wordt verwacht, dat de onderwijzer zal kunnen zwijgen".
Nog een opmerking mag ik niet achterwege laten en idat is ideze, •dat op
het volgend congres, dat men in 1929 in Kopenhagen denkt te houden, het
Esperanto officiele congrestaal zal wezen. Het mag onze aandacht niet
.ontgaan, dat 'de belangstelling voor 'deze kunsttaal met de dag toeneemt.
In Desember 1927 knipte ik uit een van onze bladen het volgende stukje:
„Ofschoon ,er dit jaar reeds viermaal .examen geweest is, met ruim 260
candidaten, hebben zich voor het examen, dat Zaterdag 19 November te
Utrecht is gehouden, 84 :candjdaten aangemeld, tie weten 67 voor Diploma
A en 17 voor B.
Men vraagt zich .onwillekeurig .af: „Wat zal dat het volgend jaar warden?" vooral als men ,bedenkt, dat bij de Nijmeegse cursus alleen
reeds 3450 intekenaren zijn terwijl nog vele andere schriftelike cursussen
aan 't lopen zijn en nog - honderden studenten mondelinge leergangen
volgen.
Dit alles stemt tot voldoening, te meer nog, wijl 44 die 3450 te Nijmegen
ruim 1600 onderwijzers .zijn. Voor het tweede examen in ,dit jaar hebben
zich 384 .candidaten aangemeld."
Hoeveel .onderwijzers der scholen net ide Bijbel ,onder die 1600 zijn, weet
ik niet, maar 'k hoop dat dit ,getal groat zal wezen, Gelukkig zag ik, ,dat
ook in het Correspondentieblad van' de Christelike Onderwijzers .een beroep
geplaatst is, alsook dat .er toen reeds cursussen ware.n te Rotterdam met
220 en in Den Haag met 350 .deelne:mers. Van 12 tot 15 Augustus in dit
jaar wordt een internationaal Kathotiek esperanto-congres gehouden. Een
congresboek van 70 bl. is reeds verschenen. Heeft 'dit ook ons lets te
zeggen?
Zal het congres te Locarno leiden tot verwezenliking van de Iwo verwachting, die men ,daarvan koesterde? In de ,slotzitting maakte Mrs.
Ensor de balans op en met volledige instemming van alien zonder ondersc.heid, zei ze toen, dat al de congressisten waren geweest en zouden
blijven als eien grote famine, en idat , de verbreiding van .deze geest over
de aarde en door de nieuwe iopvoeding in de harten van nieuwe generaties
beter dan lets anders geschikt ‘zou zijn om wereldvrede en wererdbroederschap te bevorderen. Die verwachting is ongetwijfeld te hoog gespannen:
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wij weten, .dat ser wel idegelik lets anders is, dat beter geschikt is voor dit
doel dan de Nieuwe 'Opvoeding, en .dat alleen door wederkeer tot de soude
beproefde waarheid van Cods Woord, dit kan benaderd worden. Wel
dienen .00k wvij de vraag ernstig te ioverwegen, iof er in de Nieuwe Opvoeding en in al wat daarmee samenhangt, niet het een en ander is, dat ook
wij kunnen en moeten gebruiken tot bereiking van het grote, ook door
ons .gewilde sdoel. Maar als wij iets daaruit .overnemen,.laten wij idan eerst
nog luisteren naar .een raa.dge-ving, die ook te Locarno op het congres
gehoord weed, en wel van Katherine Furre, die sprak over de padvinderij
en de New Education Fellowship, en .er biezondere nadruk op legde, dat
alies zich moet aanpassen aan volksaard, gewoonte en andere somstandighe.den in de verschillende landen. De 'Chief der padvinders, Robert
Baden Powel en andere der vo.ornaamste leiders in Engeland betreuren
het, dat men in verschillende landen dit niet begrijpt en zich toelegt op. een
slaafse navolging van •de Engelse voorschriften en reglern.enten, Blijkt
het, dat ook wij iets of veel kunnen overnemen nit de Nieuwe ,Opvoeding,
dan .moet ,dit ten minste gehe.el verdietst worden en zich aanpassen bij
onze volksaard.
Als er in 1929 te Kopenhagen weer .een dergelijk wereldcongres gehouden zal worden, .zullen .daar dan ook vertegenwoorcligers zijn van hen, die
voor opvoeding en onderwijs nog steeds vasthouden aan de beproefde
beginselen van Gods Woord, die de .e.euwen verduurd hebben? Het komt
mij voor, dat die vraag ernstig overwogen diem te worden door de Vereniging voor .Christelike Paedagogiek en door de Vereniging van . Christelike
Onderwijzers.
Laat ik eindigen met .de imededeling, dat de Ned.erlandse verenigingen,
die in Locarno vertegenwoordigd waren, met .elkaar !zijn erkend als een
afdeling van de Wereld ond; het zijn ,,De Nieuwe Opvoeding", de „Stichting voor Kinderstudie", de Vereniging voor U. L. 0. en het Tijdschrift
voor Ervaringsopvoeding. Dit tijdschrift zal het orgaan zijn van deze
afdeling. En dat 'die aansluiting nicer is dan een blote formaliteit bewijst
het felt, .dat het Hoofdbestuur van de Wereldbond op uitnoodiging van de
vereniging „De Nieuwe Opvoeding" reeds vertegenwoordigd was door
Frau Dr. Rotten, die op 'de jaarvergadering van „De Nieuwe Opvoeding"
een rede gehouden heeft en ook een bezoek gebracht heeft aan .de „Stichting voor Kinderstudie" in Den Haag.
'Het -officiele verslag van het congres te Locarno is verschenen in het
Frans, Engels en Duits en kan besteld worden bij de New Ed:ucation Fellowship, 11 Tavi'stock Square, Louden W. C.1, of oak bij Dr. Ad. Ferriere,
Chemin Pescheer 10, Champel-Geneve. J. C. WIRTZ Czn.
►

BLADSY UIT MY DAGBOEK.
ANNA.
Nee leser, haar van :snag ek nie noem nie, maar vir 'die keer het ek nie
'n wegsteeknaam gebruik nie.
Haar regte naam is Anna, of lieverste was Anna, want Anna leef nie
meer nie.
Dis net of dit vor my ionmoontlik sal wees iom van Anna te skrywe, as
ek nie haar ieie naam kan noem .nie.
Mary, Sophie, Sannie, nee, nee, nie 'e'en naam pas so mooi by my ou
dogtertjie as Anna. In om tog so min moontlik aan te wys, wie adit
is, sal 'ek net 'maar van Anna praat, en nie vreemde van door by sit nie.
„Anna sal seker ook tot die uitgesoektes behoor?" vra -e'en van die
onderwijsers, in 'die 'stafkamer, die ,oggend, toe :ek op die skool kom, waar
hul 'n spesiale , aldeling gemaak het, vir geestelik .ge rekkiges.
'n Skaterlag van die hele staf, is , die enige antwoord op die vraag.
•Ek vOel danig vererg, as mense oor swaksin;niges lag, of met hulle die
gek skeer en dit is viral clie geval, as dit een van my eie ,oudjies geld.
Dit .skyn of hulle ,gesien het, clat ek vererg was, want niemand het verder
'n woord gepraat, en toe ,die s oolklok lui, verlaat allemaal .gou, .gou, die
kamer.
Die prinsipaal het 'terug gekom,
se : .„Ek vrees, , dat u , die gelag van
netnou verkeerd begryp het, die staf het nie vir Anna gelag nie, maar ,om
die gedagte, dat arme Anna weer 'n nuwe kans sal kry, om te leer. Ons
het almaal al imet haar 'gesukkel. Maar kom scam, asseblief, ek sal u die
klas wijs en ,dan kan u self sien, wat u van Anna dink, sy sal nog .niel in
die klas wees nie," se hy na 'n rukkie.
kom .dan?" vra ek.
sy is ooit op. tyd nie."
Ek was nou regte waar nuuskierig na my klas, maar meeste nog na die
so veel bespreekte Anna.
In die klas het so ongeveer 20 kinders gesit. So as 'n mens kan clink,
was dit nie 'n biesonder briljante Wimple nie.
Met soon ,paar woordjies het die prinsipaal my aan die klas bekend
gestel en toe hy uit gaan se hy met 'n ondeunde laggie: „Anna is nog nie
hier nie, ,maar sy sal wel kom."
Toe ,ons so'n 10 'minute aan .die gang is, hoar .ek iemand aan die ideur
rammel.
,
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Die :deur gaan stadig oop en 'n meisiekind kom, of liewerste skuiwe
na biirne.
Ek weet toe so maar, ,,,Dis Anna."
Skuif, skull, kom sy nader.
Toe sy naby my is, staan sy bot stiff en kyk my vlak in my .gesig.
. Na sy my klaar beskou het, schyn sy ekskuus te vra vir haar laat kom,
met so'n idiote laggie.
„Gaan sit Anna", se ,ek.,
-Rustig ,skuiwe sy, want loop kan 'n .mens die beweging, wat sy maak,
nie nom nie, mar haar plek.
.gesig.
Sy was 'n tengere klein meisie, met 'n gruwelik
Die wang-bene het skerp uit .gesteek en die bruinerige geel vel het styf
oor die puntige kin weggetrek.
Die gesig was vender iontsier .dear eienaardige bruin vlekke, nie igewoon sproete nie, maar van die. vlekke, .dat 'n .mensch somaar kan isien,
dat , sy, wat die ou mense genoem het, nie in 'n goeie vel steek nie.
Ek loop na haar toe, , om haar werk te gee en te wys op die verkeerde
van te ;Mat kom.
Eersnou sien ek watter pragtige bruin ,oe sy het, dit was van die donker
bruin, wat Lintel van levenslus.
Hoe langer ,sy na my kyk, hoe ondeunder word die lot en sonder ,dat .ek
my self kan help het, bars ek uit van idie lag.
Toe rig sy haar blik na die klas'en .gee die kinders net een kyk.
Toe lag die hele klas saam, en sonder om sonder om 'n woord te praat,
haal sy haar boeke uit en begin rustig, aan die self& werk, waar die ander
kinders imee besig is.
Ek is verslae, 'dit noel ek, sy het my regte waar, koud gay.
Met die onaangename gevoel, idat , ek nie weet mat met haar aan te yang,
gaan 'a weer voor die klas staan.
Wat 'n wonderlike -mengeling van imenselige gees met daar in die klein
mensie huffs, as 'n volleerde mensekenner het sy my behand:el, en nie
al:leen my .nie, maar die hele iklas.
Ek bly toe maar vir die klas staan en toe elk weer na haar kyk, knik sy
my vrindelik toe, as of iek 7n dogtertjie was, wat vir die ,eerste dag op
skool is, en bemoediging nodig het.
Ek word skaam en gaan .so'n bietjie in die kas snuffel, en al die tyd het
ek het gevoel, dat .die bruin od my volg.
Nee maar, cut word ddaarom nou te erg, .ek , draal my om, ek wil nou
wys, dat ek baas is.
Die bruin ot, met die spotagtige uitdrukking, kyk weer vir my.
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,gaan dadelik aan jou werk," se ek so kwaad as moontlik."
•
Die hele klas kyk op, as of hul iwil vra: „Wie meen jy?"
Hulle word gewaar, dat die bevel vir Anna gemeen is, en almaal gaan
aan die werk, sonder .om meer aandag aan die saak te gee.
Anna, die heel goed weet, dat dit voor haar gemeen is, knik my eers
bemoedigend toe en gaan toe aan die (werk.
Wat 'n fraai oe, hoe heerlijk dat God, hoe lelik 'n mens ook mag wees,
Loch altyd lets moois daarby gegee het; lets waarmee die mens loo andere
kan uitblink.
'n Bange gevoel bekruip my, idat ek daar , die bruinoog meisie nie sal
Baas iraak nie, en tog is dit, of ek al lief vir haar is.
Met speeltyd is sy dit laaste, wat die klas verlaat.
„Wat is die kind brand maer en wat 'n snaakse loop het sy! Die bene
het soos twee stokke gelijk, daar was glad nie buig in nie, maar hulle was
so maer, dat as dit hout was, dit nog nie genoeg sal giewees het nie om,
die koffiewater idaar op aan die kook te bring.
Haar hande hou sy so'n bietjie krommerig, soos 'n aasvoel sy bek.
„Ek wonder of sy diefagtig van geaardheid is?"
Ek bekyk die werk wat isy gemaak het, sy het net een sin klaar gemaak,
maar wat sy gedoen het, het sy besonder netjes gedoen.
Nou val my by, dat sy self .00k so netjies daaruit gesien het, haar VOOTskoot was baie skoner as die ander kinders s'n.
Toe ek na die onderwyserskamer gaan vir tee, sien ek Anna pyl eetkamer toe, terwyl al die ander kinders in die speelgronde bly.
„Wel, hoe gaan dit?" vra .die Prinsipaal.
„Coed, dankie, maar is dit geoorloof, dat die kinders uit die speelgronde
gaan?"
„Nee, hoekom vra u dit?"
„Wel, omdat Anna na die eetkamer gegaan het."
iAfe heeltemaal gewoons, sy gaan kos soek."
Toe die skool weer aangaan' is. Anna nor nie daar nie.
Ek was nou regtig kwaad en bet my klaar gehou, om haar goed te straf.
Na 10 minute kom Anna weer ewe ongeerg
„Gaan jy daar staan", se ek, so kwaad as maar kan en wys haar om
by die deur te bly staan.
Met 'n vriendelik laggie, gaan staan sy daar en toe ek na 'n halwe uur
moeg was van die straf, gaan sit .sy , en kyk my nog net so goedig aan, as
toe sy gekom het, en ek het gevoel, dat die straf nou niet die minste
indruk gemaak het.
DU het ek nog beter verstaan, die dag daarna, toe sy presies, weer 10
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minute later, as die andere in gekom het en haar 10 minute het sy gehou,
tot die dag, dat ons in ons 'huffs :gaan woon het.
Woensdags na speeltyd het ek 'n - halwe uur afgehad en die eerste
Woensdag die beste, het ek gaan kyk, wa.t Anna , dan tog wel by die eetkamer gaan uitvoer.
Die kinders het 'n klein hondjie gehad, agter die eetkamer het sy kosbakkie gestaan, tot my groot verbasing sien ek Anna juist besig om met
die aasvoel vingers, die laaste kruimeltjie van die bond se bakkie of te
skraap en dit in haar mond te steek.
'Ek loop na haar toe en dink dat sy sal skrik as sy my sien, maar ewe
vriendelik kyk sy my aan en se: „More juffrou."
„Sies, Anna, om 'n bond se kos te eet, skaam jy nie vir jou nie?"
Haar gesig verander nie die minste nie en ek voel as op die eerste dag:
„Dit help iniks nie."
Ek praat met idle Prinsipaal oor die ding, en vra iof die kind .miskien te
min kos kry?
lie se ,dat hy dit nie kan clink .nie, maar as die skooldokter , om kom hy
horn in my klas sal bring, om dor Anna te praat.
Die skooldokter se toe, idat hy nie weet wat verkeerd met Anna is nie,
maar 'n lindwurm is dit seker nie, wat sy het.
•Ek vra toe iof ek Anna brood mag .gee in speeltyd.
Elke ispeeltyd kry Anna brood, maar dit bet haar nie van die hondemaaltyd afgehou nie.
Ek bet sells , een dag eon heel brood gegee, en toe :ek na speeltyd vra,
toe sy nie 10 minute maar 'n kwartier later kom, waar die oorskiet is toe
lag sy lekker en se : ,,Op geeet", en kirk .na my alsof sy wil se : „Maair jy
kan tog snaakse vrae vra."
Ons het baie aan idril gedo:en, ► mdat , ek , daar seker van is, dat nialcs
verstandelik swakkes so aan help as iiggaamsoefeninge nie.
Anna het die agterste tgeloop, want as sy op idle regte plek was (die
kinders het volgens die grootte ,geloop), sy altyd eklae het, dat die andere
op haar voete trap.
Die oefeninge op die plaas het baie treurig gegaan, maar vir niet, as die
andere vra , om nou is lekker te dril, en dat .meen, sonder Anna, die aftijd
fout imaak, , dat Anna wil uit gaan.
Wat dit was het niemand kan se rile, maar Anna het wonderlik goed aan
gekom, en een dag het die hele skool horn verkyfk, toe Anna , op die ryende
ossewa•gespring het, toe ons boer met die wa Tangs gekom. het.
Die skoolwerk het maar langsaam gevorder, maar so nou en dan het
Anna 'n brief aan haar ma geskrywe.
,
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Anna het 'ii wonderlike fantasie gehad en altyd van die rykdomme van
haar 'ouers .gepraat.
Een van ons kommissieleden was die vrouw van 'n magistraat.
Anna het taltijd gepraat van Mevr. N., die bij haar ma werk.
Toe ek vra en wat maak Mevr. N. dan wel? 0, nou my ma die plaas
verkoop het, werk sy op die state en Mevr. N. help koppies dra.
Toe Mevr. N. vir die raadsitting kom, het ek haar gevra, wat Anna haar
familie dan tog uitvoer. Sy vertel toe, tdat haar vader in Pretoria in die
kranksinnigegestig is, en dat haar ma op die stasie kopies afwas en dat sy
Mevr. N., toe Anna na die .skool kwam, vir Anna 'n koppie koffie gegee
het, voOr die trein .getrek het.
Eindelik het die kommissie dit beter geoordeel, dat die swakkes, soots die
klompie genoem is, na 'n aparte huis trek.
Niemand was so bly as Anna nie.
In die huis het , elke dogtertjie haar werk gehad, en Anna haar werk was
die skoonmaak van die bad.
Sy neem 'n lappie en 'n blikkie parafien en begin in die 'morre tom 9
uur en om 4 uur die agtermiddag is die bad so mool, dat tniemand dit kan
verbeter nie.
„Ja," se klein Apie toe ons die werk na kyk, „as II mens ook so lang
werk, 'k sal jou werk reg kan wees", en heel filosofies gee Anna ten antwoord: „Dis niet wat mens werk, 'maw— . hoe ,dit igedoen word."
Die jaar bet Anna so vinnig vorentoe gegaan, dat 'ons allemaal ten
hoogst verwonder daaroor was.
Die tdokter het dit toe geskrywe aan die meer persoonlike aandag aan
haar gewy.
Anna het regte grapperig geword en ons het dikwyls saans gelag over
haar komieklike uitlatings.
Maar al bet Anna vinniger geword, langsaam het sy gebly.
Dit het haar ook trane gekots en dikwels het ek tusse in moet kom as
die kamer-kapitein kom kia het, dat Anna non nog nie klaar is met haar
bed, en , dat hul kamer nooit merke kan kry vir teerste aan kant
Op laas het 'dit beter gegaan, Anna word clan ook uitbundig geprys, tot
ek teen aand in die kamer kom en to verged's soek Anna se klere.
Ek roep toe vir Anna en tot my verbasing vind ek uit, dat Anna met
skoene en al aan in bed le.
Ek roep haar na my kamer en praat oor die saak. Haar moot bruin oe
het my toe verwytend .aangekyk oor dat ek dit nou nie kon verstaan nie,
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dat as 'n 'mens met klere en al na bed gaan, jy in die oggend , dan ook
goner aangetrek is.
Die bevel is toe gegee, ,dat in die kamer waar Anna slaap, nie gerek.end
word as Anna haar bed nie klaar is nie, maar dat hulle tog .die .prijs vir
eerste klaar kon kry.
Anna het .dit egter so lekker gevind .om nie meer ,uittetrek nie, dat .ons
een moes aanstel 'om op Anna te let, as sy uittrek, en dikwels claarna hoar
ek die geraas oor Anna, wat haar nie wil uittrek nie.
Anna het, soos al die lui mense, steeds 'n plan as sy iets nie wil doen
nie.
Toe ons in de nuwe huis nou sower is, dat ons 'n plan moet maak met
die gronde om die huis, verdeel ions dit so, dat elke kind 'n lappie grond
kan kry, ,om voor te sorg.
Dan 'n mens 'altyd meer liefde het vir 'n ding wat by vrywillig kies, het
ons gese : ,JElke ,meisie imag nou maar uitsoek watter part van die gronde
hul wil vir 'n tuinthe wil he.
'Die aand na ete, neem ek die plan van die grond en vra: „Wafter deel
het elk een van jutle?"
Toen ons bij Anna ikom, se Anna, toe sy na 'n deel wys van die baas
tuinmaker : f„Juffrou, ek kijk na, die thin."
„Ja. Anna, dat weet ,ek, ek sal na al die tuine kyk, maar watter deel sal
jy bewerk?"
,rJuffrou, ek is jammer, maar ek het soon slegte hand van plant", se sy
so .ewe weemoedig.
,,Anna", se ek toe,
het 'n gelukkige hand van plant, sal dit dan' nie
die beste wees, dat ek , jou help plant, en jy maak dan nat en trek die vuilgoed uit.”
Elke morre en elke aant gaol Anna nat en die goed groei tmooi.
Party ikeer is ons all aan supper„ voor Anna klaar is met natgooi. En as
ons met Anna daar oor praat is dit altijd : „Die ander kinders het my kan
gevat."
Sy het dan ook liewerste alleen gaan water dragen as ons sien dat idaar
kans vir is, laat ons , ontydig die tuin deur haar nat god.. Anna het , op
die manier gewoont i geraak aan voorregte, ien tog het sy nie daar ,misbruik
van gemaak.
Een nag, die was so ongeveer 2 uur, boor ons hoe dit water loop.
Ons gaan toe kyk en wat ,sien ons? Anna is , druk besig om water te dra.
.3,Anna, kind, wat maak ► jy?"
„Juffrou , ek net vroeg op gestaan, omdat die ander kinders weer my
kanne vat."
,
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„Maar kind, dis mos nog nag, jij moet loop slaap."
„Juffrou, kyk daar is die son en nou is ek .eerste,,r se sy so bly.
„Maar, sien jij dan dit is nie die son nie, dis die maan!"
Teleurgestel gaan Anna weer na binne.
Anna het altyd maar_ vetter 'geword, en was dit nie vir die lelike ye!
Ede, 'clan was isij 'n regtige mooi nooitjie gewees.
Anna het nog altijd bale geeetv en hoewel sy bale ►meer gekry het as die
ander kinders, het ;sy tog die hond ,sy kos nie alleen laat staan nie.
Anna het den groot lout gehad, sy het vreeslik kan jok.
Die eienaardigste was, dat sy altyd meer gejok het as sy nie so gesond
gevoel het nie.
Toe Anna nou so vet word het .ons die , dokter gevra wat hy wel van
haar dink.
Haar geskiedenis papiere het gese, dat sy as 'n kind bale mishandel was
deur haar stiefmoeder.
Dalk was sy iondervoed, toe sy kind gewees het, en nou sy nicer 'onepas word en wat die ,meeste is, sy kry nou liefde„ en dit het die menselike
plantjie, hoewel laat, doen ontluik.
Anna moes, om veranderinge in die inrigting, weg u it ons huffs.
Ek het toe .00r see gegaan en so ook niemeer net Anna in aanraking
gekom nie. Een dag kry ek 'n brief, waarin staan, dat Anna idood is.
Toe ek weer in Afrika 'terug kom, besoek ek die inrichting en vra die
dienstdoende , dokter,,, wat eintlik die oorsaak van Anna se dood gewees het.
Hy se, hy dink dis „Senile decay". Ons sou se oue mense siekte.
Hy was 'n gawe dokter„ so 'een wat nie om gee p om uitle te gee.
„Maar noe is edit moontlikr vra ons.
N10, dit kom bale voor, by swaksiiniges", en die eienaardie van die geval
is dat die kind in 2 jaar se tyd, 'n hele levens periode deur gegaan het."
Toe ek vra of sy nog iets gese het, voor sy gesterfkel, lag by so effens
en se ,,sy het bale gejok."
Meer informasie kon ek nie kry nie, die verpleegster wat haar opgepas
het, het juis haar dag af.
Toe ek weggaan, is ek heeltemaal omgekrap en voel opstandig.
Wat baat , dit nou pom .die werk te doen en nou is die kind dood en die
enige wat ,ones van haar weet is : „Sy het bale gejok."
Hoe kom het ek dan ,,2 jaar aan haar moes ar ► eid?"
Maar ,daar is of 'n ander stem my roep en se : ,,Mijne genade is U
genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid vervuld."
En ik buig my hoof en dink, die ewigheid sal dit openbaar.
C. v. OVERSTEEG.
:

CRITISCHE REVUE.
De kleine menschen knabbelen altijd aan de grooten. Het is merkwaardig hoe weinig men in alle landen — het is niet bijzonder Nederlandsch — bij hun leven de grooten van daad en gedachte op hun
juiste waarde schat Zelfs na hun dood worden de allergrootsten vaak
nog , door het gemeen neergehaald. Een typisch voorbeeld is de voor
3 j aar gestorven Van tlieutz. Van Heintz was een werker met een
groat en eerlijk hart. Maar omdat hij ook strijden moest, heeft hij
het bij vele slappelingen ,gedaan, niet om dat vechten, maar omdat
hun lanti-vecht-propaganda de igroote massa der oppervlakkige sentimentcele zielen, hun op een vooraan-plaatsje zet.
1k ben geen haar minder anti-oorlogsman 'clan die propagandisten,
maar zie ook in, idat geweld soms noodig is, en ik acht het misdadig,
om waarlijk groote mannen, wier arbeid rijke vruchten voor land en
yolk gaf, daarom neer te haien. De oorzaak hiervan its te zoeken bij, de
ele graters en staten-makers, de officieele stukken-schrijvers, die daarin
hun materieel bestaan vinden. Van Heutsz was geen man van veel
woorden en papieren.
Hij wist te lezen, te schiften en durfde of te -wijzen. Zijn kader was
een prikkeldraadversperring, waarin een modern Trojaansch paard wis en
zeker zou blijven hangers. Hij bespeurde bij ingeving of een advies geinspireerd was door promotiejacht of dat het uiting gaf aan de eerlijke opinie
van een plichtsbewust, zichzelf respecteerend ambtenaar. Denkbeelden, afwijkende van de zijne, nam hij wel is waar zelden over, hetgeen in de bekende
hormat-kwestie een funest gevoig had, maar rancune tegenover den verkondiger ervan was hem vreemd, tenzij die denkbeelden den toets der logica en
dien der eerlijkheid niet konden doorstaan. Hij had een broertje dood aan
ambtenaren, die zoo stevig aan een bepaald systeem waren vastgegroeid, dat
hun gezond verstand geen speling meer had. Ambtelijke strevers kon hij
moeilijk zetten. Die had hij vlug „geschoten". Legio bittertafels hebben
geschud en veel kostbaar yacht is vermorst, toen het bekend werd, dat een
berucht strever, die meende recht te hebben op een speciale betrekking vanwege
zijn acrobatisch zuivere sprongen in de voetsporen van den grooten man, van
dienzelfden grooten man op zijn verzoekschrift de aanteekening kreeg: „Quod
licet Jovi, non licet bovi". Van Heutsz was geen erkend latinist, hij was meer;
hij was een menschenkenner, die met een mondjevol Latijn een strever zooveel
klassieke wijsheid wist in te gieten, dat deze zich uit eigen beweging ijlings
aan de ambtelijke circulatie meende te moeten onttrekken.
Wat voor de Goden is, is niet voor de ossen ! Van Heutsz dreef de ossen
uit, zocht geen strevers, maar goden. En hij wist ze te vinden oak. Binnen
kader, begrensd door de groote lijnen, stond als aileenheerscher Van Heutsz,
de kra.chtfiguur met de rijpe Indische ervaring, niet de ervaring uit het
voile leven. Aan die ervaring paarde hij een scherp inzicht en het vermogen
.
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een hem vreemde aangelegenheid vlot tot op de kern te kunnen ontbolsteren.
India heeft vele kranige soldaten . gekend; Van Heutsz was er een van. India
heeft ook enkele kranige staatslieden gekend; Van Heutsz vormde een eigen
eere-klasse:
Duizenden en nogmaals duizenden in de verre Buitengewesten zouden zich
thans nog onder de genadelooze vuist van het soort over soort krommen, ware
India niet gezegend geworden met een figutir - als Van Heutsz. Duizenden en
nogmaals duizenden hectaren vruchtbaar land, die zonder Van Heutsz nog
braak zouden liggen, werpen thans de grage menschheid haar vruchten in
den schoot.
Haagsche Post, 25/8.

Ondanks onze anti-oorlogsgesehiedenis-tendenz,, in den goeden zin des
woords, moeten wij ons niet laten verleiden door sentimenteele, onevenwichtige zielen, nosh 'door de -groote-tram-roerende vrijgestelden, om
dergelijke .grooten van , daad en gedachte te kleineeren. Het is toah wel
vernederend .voor die menschen zeif, dat in den raad van Amsterdam over
een monument voor Van fieutsz geredetwist meet worden. En wie komen
er tegen op? Zij, die hun baantje hebben in de politieke wereld en in de
vakvereeniging.
Dat is het gevaar van vrijgestelden. Langzamerhand worden ze in plaats
van , de schrijvende ambtenaar,- de altijd de vereeniging vertegenwoordigende leider en :om hun baantje te behouden, moeten ze zooveel mogelijk
centraliseeren en :zich :omringen van „ossen".
Ubink had , daarover een aardig- :artikel in de Sollicitant, getiteld Higt
roode paspoort. Ubink bestrijdt de kaart, de statistiek-kaart met .gegevens
betreffende psyche en physiek. Hij toont aan met voorbeelden hoe men
eens eenmaal ergens voor afgekeurd, tenge olge van die oude afkeuring,
die geloketkast is, altijd weer zijn hoofd zal stooten, al is men later ook
zoo 'gezond .als een vise:h. Zoo werd hij — Ubink — afgekeurd tom op de
lijst der benoembaren ider Haagsche gemeentescholen te komen wegens
algemeene lichaamszwakte; ,maar.... 2 maanden erna werd goedgekeurd voor den militairen :dienst — reg. grenadiers en jagers — en....
later ook , door een arts buiten de staid, nadat hij weer examen had gedaan!
,,De .gemeente heeft vermoedelijk een korten tijd de methode gevolgd van
geneesheeren aan :te wijzen in de plaats van inwoning van den sollicitant.
in ieder geval: die geneesheer wise niets van het Haagsche ,onderzoek en
• keurde mij goed. Maar toch vraag ik mij af, hoe het met mij zou gegaan
zijn, als er een kaart was geweest en de keurende geneesheer had die
kaart 'kunnen raadolegen."
Die narigheden zijn ook het groote gevaar van :de psycho-techniek en
de vragenlijsten. Ze hebben veel :goeds, maa' r als ze zich inburgeren en
:gezag krijgen :als de vrijgestelden en de antwoorden op de vragenlijsten h'et
cind van alle discussie zijn 'daft wordt het narigheid.
.
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Het stellen van de vraag: ,,Hoe meet men iemands moreele kracht?" is
reeds voldoende voor het inzicht, dat een dergelijke keuring niet mogelijk is.
Zelfs het constateeren van iemands moreele eigenschappen over een langer
tijdsverloop is een onbegonnen werk. Toch zijn die moreele eigenschappen
de eenige beteekenisvolle in het ziekteprobleem van de menschen en ze waren
het zeker voor de twaalfhonderd grenadiers, die samen het 32ste landweerbataljon vormden.
Om to beginnen, alweer voor de simulanten. Ik geloof, dat simuleeren
niet gemakkelijk is. Voor zwakke geesten misschien wel, want zij bedriegen
heel gauw zich zelf en worden dan werkelijk ziek. Maar voor de sterken
was het, dunkt mij, juist heel moeilijk. Want er waren een paar dienstrolichtigen, van wie de heele wereld overtuigd was, dat zij een geheimzinnige
kwaal veinsden en die zelf waarschijnlijk heel zeker wisten, dat zij bedrog
pleegden, maar die met de rust van Boeddhistische monniken door alle onderzoekingen, keuringen en observaties heengingen. En er dan ook in slaagcien
na heel langen tijd afgekeurd te worden.
Ik noem deze catagorie apart, omdat zij in de ambtenaarswereld ook
voorkomt. En waarschijnlijk nergens antlers, of 't moest zijn in de bedrijven,
die door hun regelmaat op overheidsbedrijven beginnen te lijken. Want in
het pa rticuliere bedrijf mislukt dit soort simuleeren, omdat de simulant vrij
spoedig den inzet van dat spelletje mag betalen. Tenzij hij de zorg voor zijn
dagelijksch brood op familie of andere slachtoffers weet of te wentelen.
Het Amsterdamsche Schoolbiad bevat aan het slot nog een opmerking, die
een herhaling en verbreiding idubbel waard is. In verband met het feit, dat
ook onderwijzers dikwijls in de gelegenheid zijn een. „kaart" te moeten invullen
met een oordeel over de geestelijke en moreele capaciteiten van onze oudleerlingen, uit het blad de volgende waarschuwing:
„Weest voorzichtig, als ge zelf iets te verklaren hebt. Voor mij ligt een
leerlingkaart voor Beroepskeuze. Ik lees daar vraag C.
„Zijn U sprekende gevallen van oneerlijkheid of leugenachtigheid bekend?
Zoo ja, welke?"
Weest voorzichtig kollega's, want als ge deze vragen in bevestigenden zin
beantwoordt, 'clan is de leerling met een zwarte kool getekend, misschien voor
zijn hele verdere leven.
Ik lees onder vraag D.
„Is hij geschikt voor intellektuelen. arbeid?"
Toen
ik meen — professor Rotgans de lagere school verliet, werd hij
door zijn onderwijzers niet waardig gekeurd voor de H. B. S., de Mulo zou
hem al moeite genoeg geven.
Hij ging naar de Mulo, wipte later nog over naar de H. B. S., werd
student, dokter, professor, en gaf hiermee blijk van een geschiktheid voor
grote intellektuele arbeid.
Maar gelukkig bestond er in zijn tijd nog geen kaartsysteem, dat de
mensheid een wereldberoemde geleerde ontfutselde.

De voorziohtigheid, die het Amsterdamsche orgaan hier aanbeveelt, is
dubbel noodzakelijk, als we nagaan welke smenschelijke factoren het invullen van zoo'n volmaakte kaart zonder drukfouten kunnen beinvloeden. Die
nette correcte kaart vertelt inlets van de toorn, de nijd, de welwillendheid,
de nonchalance, de vitzucht of den ruimen geest van den man, die Naar
invulde. Noch ook van zijn bekwaamheid, of onbekwaamheid, zijn persoonlijk denkbeeld over de waarde of onwaarde van de kaart en zijn ieigen
getuigenis.
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En niemand weet ook, hoe die kaart straks gebruikt zal warden, Welke
andere vitzucht, nonchalance, onverschilligheid, domheid of menschenkennis met die gegevens zal gain werken. Het geval ligt er net eender toe
als met de !geneesheeren. Er zijn kleine verschillen, de medische kaart is
in net eene opzicht minder betrouwbaar en :de „Antellectueele" weer in een
ander opzicht. De onderwijzer is minder „wetenschappelijk" onderlegd,
daartegenover staat, dat geneesheeren buiten hun vakkennis in den regel
leer ,onontwikkelde menschen zijn.
Ubink idrukt de onderwijzers op het hart uiterst voorzichtig te zijn met
eventueele kaartvragen in te vullen. Wie eens steelt is niet altijd een dief,
maar.... o als het op een kaart staat. Het is een uiterst gewetensvol werk
en men moet bedenken, wat het gevolg is van het staan op de kaart.
iDaarmee is niet een .goed klasseboek der leerlingen veroordeeld, indien
het maar met verstand worth geraadpleegd. Ook de psycho-techniek is er
niet mee veroordeeld, maar wel de dorre ambtenaarderij, en ,dat gevaar
een raar woord voor een rare zaak — van
schuilt in de - mechaniseering
de maatschappij en de noodZakelijkheid- van deze zaak, Janes op papier te
hebben en daarvoor moet men stratenmakers hebben.
„Zijn U sprekende gevallen van oneerlijkheid of leugenachtigheid bekend?
zoo ja, welke ?" Wat moet je dien bureau-ambtenaar dan wij smaken ? ik
zou zeggen, niets. Gooi die kaart in de mand of stuur haar blanco terug.
En dat moesten wij veel weer doen. Vooral tegenover die bureaux van
beroepskeuze. Want als ergens ter wereld. de machteloosheid tegenover het
'even tot papier gevonden is dan is het daar. De laatste „kaart", die ik
op dit gebied gezien heb — het was die van het Haagsche bureau — had een
oppervlakte, die alleen uitgedrukt kon worden in centi-aren. Stikvol gedrukt
met vragen. En met dat aanplakbiljet moeten de kinderen dan hun leven
beginnen. Let wel beginner). 1 Laten wij onderwijzers dan verstandig zijn
en er naar trachten, dat die zaak grondig veranderd wordt. Terwille van het
kind en ook terwille van de idee, die norm geeft aan het streven van de
Maatschappij I
* *

'k Ben met de vacantie eenige weken in Den Haag geweest en heb me
er over verheugd .dat in deze groote stad, met zijn cosmopolitisch karakter,
en zijn drukke verkeer, de straatjeugd zich zoo ordelijk gedroeg. Een
onderhoud dat ik met enkete' verkeersautoriteiten had, bevestigde mijn
meening, dat .gelukkig de onderwijzer .zich er mee bemoeit en in de klas,
over het gedrag en verkeer buiten de school, of en toe een nuttig woord
spreekt. De invloed daarvan kan niet hoog genoeg saangeslagen worden.
In de Kampioen stond een artikeltje, dat in dit opzicht ons wat kan zeggen, want wanneer men niet verstart in zijn, school, naar ook het rationale
en Internationale leven volgt, dan zal. men opmerken, hoe in .elk land —
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ook hirer .gepoogd wordt het eigen land te propageeren in den vreemde,
voor handel en voor toerisme. Wie opmerkt, dat de welvaart van een land
ook van ons vaderland — voor een 'dee' daarvan af ► angt, zal niet minachtend de %opinie van buitenlandsche reizigers voorbijgaan.
In de New-Yorksche „Tribune" treft ons pijnlijk een artikel over de houding
van zeker deel van het Nederlandsche straatpubliek tegenover vreemdelingen.
We wilien geen kiekeboe spelen en den inhoud er van weergeven.
Als ironisch opschrift staat er boven: „Had Voltaire gelijk?" 't Was immers
deze Fransche reiziger, die de liefelijke getuigenis over onze voorouders aflegde:
„Canards, canaux, canaille!" En nu is er, tenminste wat het ,,canaille"
betreft, volgens het Amerikaansche blad slechts weinig in ons land veranclerd.
Wij lezen toch hoe zoowel Fransche als Engelsche bladen dezen zomer vol
stonden met klachten van verontwaardigde toeristen over beleedigingen en
aanrandingen in onze straten. Rotterdam plaatst zich hierbij vooraan. Zelfs
wordt de „Haagsche Post" aangehaald met haar uitroep : „Wat voor bandietentroep groeit daar in Rotterdam op!" Het gaat om de ergerlijke molestaties
van de Fransche paardrijdster Mlle. Dorange (let wel: zij heet „Van Ora.nje"I)
die uitgejouwd en met vuil gegooid werd, teen ze door Rotterdam reed. Oak
wordt een geval aangehaald van een Engelschen geesteltke, die onze oude
kerken kwam bestudeeren en vanwege zijn kleeding lastig werd gevallen.
En Chineesche afgevaardigden op het Vredes-congres te 's-Gravenhage werden
op straat achtervolgd ; terwijl dezen zanier een gezelschap Amerikaansche
landbouw-afgevaardigden zich to de politic em bescherming moest wenden
wegens beleediging door straatslijpers.
Het Amerikaansche blad haalt dais wel aan, hoe dr. Frederik van Eeden
zich eens tot den bekenden Amerikaanschen schrijver Upton Sinclair wendde
om een bezoek aan Holland te brengen, omdat ons land zoo beschaafd was;
Yr aar het artikel verklaart hoe bij de ontvangst van vreemdelingen het Nederlandsche straatpubliek steeds toont geniis te toonen aan goede manieren en
beleefdheid.
Het is grievend deze dingen over ons land te moeten lezen. En al is het
makkelijk, afkeuring uit te spreken over het generaliseeren van zulke ernstige
aantijgingen en klachten. — het gaat om de genoemde feiten. En die laten
zich niet verdoezelen.
Wat geeft ons, of het betere deel van ons yolk, onder leiding van verschillende
vereenigingen, die het toerisme en vreemdelingen-verkeer bevorderen, van zijn
goede manieren, gastvrijheid en internationalen tin getuigenis aflegt, wanner
enkele kwaadwilligen onze moeilijk opgebouwde reputatie to grabbel gooien?
Een afdoend geneesmiddel .daartegen? Honderd middelen worden aan
de hand gedaan, — het bij brengen van betere manieren tegenover vreemdelingen aan ons yolk in al zijn lagen; eon beroep op het school-onderwijs; en
altijd maar weer hameren op hetzelfde aambeeld.
Hoe predikt ook onze Toeristenbond — die het toeristisch verkeer zoowel
in het eigen land als in het buitenland propageert — voartdurend den strijd
tegen straatschenderij en vreemdelingen-overlast!

Waarom leest men niet op elke school nooit ons eigen orgaan en ook ,een
of en toe verschijnend blad als De gong — orgaan van de Tuchtunie —. Het
kost haast niets en opent de oogen voor verschillende taken. Bijvoorbeeld
een lijstje van eenige straatschenderijen, die men zelden zoo achter elkaar
ziet:
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17 April 1928. Zeven knapen van. 9--14 jaar te L o n n e k er slaan in een
Societeitsgebouw alles kort en klein en doen zich te goed aan gestolen
wijn.
Een jongen in E n s c h e de stopt een kachel onder den grond en
stookt er een lustig vuurtje in.
Eenige baldadige jongens leggen een ouden ijzeren wieg des avonds
te E in d h o v e n op een druk bereden rijwielpad en veroorzaken een
ernstig ongeluk.
28 April Twee banken van de V. v. Vreemdelingenverkeer te U t r e c ht worden
losgerukt en vernield. De ballon van een electrische lantaarn aan
het Villapark wordt stukgegooid.
2 Mei Te Du r g e r d am steken jongens twee rietschelven in brand.
4 Mei Twee jongens van 19 jaren stelen zevenmaal een auto en ontdoen
de wagens van alles wat er in lag
in den Haag.
5 Mei In een wachtposthuisj e te Gen n e p worden alle 29 ruiten vernield.
7 Mei Jongens van 8 jaar steken in R o t te r d a m met brandend stroo
een stal en een schuur sn brand.
8 Mei In D en Haag schieten jongens een voorbijganger een kogeltje door
de oorschelp.
10 Mei De Commissaris van Politie te A 1 k m a a r moet een beroep doen
op het personeel der onderwijsinrichtingen, omdat de jeugd in den
Alkmaarder Hout enz., allerlei baldadigheden uitoefenen.
11 Mei In de Volkstuintjes te R otter dam beklaagt men zich over het
uitrukken van bloemen en planten en het stichten van brandjes.
15 Mei Te L a r en (Gooi) werpen Brie jongens met stokken bijenkorven
om en brengen aanzienlijke schade toe aan de bijenvolken.
19 Mei Een 8-jarige jongen maakt de handrem van een auto te N ij m e g en
los, waardoor de wagen terechtkomt in een etalage van glas- en
aardewerk.
21 Mei Vijf jongens in Den Haag vernielen een tweetal banken grondig.
22 Mei Te N ij m e g e n wordt weer een handrem van een auto losgegooid
door een 9-jarig jochie, waardoor een ijzeren hek omver geworpen
wordt.
23 Mei Te K r o m m e n i e gaat een 23-jarige moffelaar in een benzineblik
zitten en steekt zich zelf in brand. Gevolg: Ziekenhuis.
In het Vondelpark te A in s t e r d am wordt een jongen van 12 jaar
aagehouden met een zak vol seringen en sneeuwballen, die hij
of Sneed om te verkoopen.
Een 19-jarige knaap te Amste r dam betrapt op ruitenkrassen
met een diamant-glassnijder aan de De Ruyterkade en in verschillende straten.
28 Mei Te W a r m o n d worden de aardappelstruiken van den veldwachter
moedwillig vernield.
30 Mei Te N i e u w e-W et e r i n g wordt een steep door de ruiten geworpen,
die binnenshuis schade aanricht.
Te Au g u s t i nu s g a wordt uit loutere baldadigheid een 22-jarige
jongen doodgestoken.
31 Mei In V e n h u l z e n wordt de 'mining van een brug losgemaakt en er
naast gedeponeerd.
.
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Werkelijk .er is nog veel te idoen en.... .dat is gelukkig. We moeten
arbeidslust en arbeidsmoed behouden en bij de steeds wentelende levenssoortigheden komen steeds weer nieuwe vragen die oplossing eischen en
onze waakzaamheld wakker louden.
Zoo is ,zelfs het probleem Neutraal onderwijs in Biffielkunde — sic
geen zonderling vraagstuk voor velen meer. llet Schoolblad e.a. organen
der openbare school bepleiten steeds weer ide ethische voortreffelijkheid
der openbare school. In het R. K. Sc,hoolblad lazen we:
Men voelt een leemte. iGodsdienstanderwijs en Bijbelkennis ontEn tocht
breken. Men zal dat euvel verhelpen. Enkele plaatsen hebben dit punt reeds onder
de ogen gezien. Let op, dat wordt een algemene beweging._En dan! Wee de biezondere school. Ze zal verdwijnen ?
Wat is die school anders dan onze oude neutrale school phi. wat uurtjes godsdienst en Bijbelkunde. Och arme ! Is onze biezondere school niet meer?
In Deventer is voorgesteld op de openbare school op de rooster uren voor godsdienst-onderwijs uit te trekken ; daar kunnen dan de Godsdienst-leraren komen
om les te geven ender schooltijd. Of 't door gaat weten we nog niet.
Intusschen hebben de leerlingen aan de H. B. S.-en in Den Haag een circulaire
meegekregen naar huis, waarin wordt meegedeeld, dat het Ministerie van predikanten der N. H.-gemeente te 's-Gravenhage zich bereid heeft verklaard lessen in
Bijbelsche Geschiedenis te geven. Het is niet de bedoeling katecheties onderwijs
te geven, doch alleen onderwijs in de Bijbelkunde in de meest onbevangen, onparQclige zin. Hoe dat mo,gelijk is, is ons .een raadsel, maar dat zal natuurlik wel zijn
,,in den geest des Kinds". Niet zoals dat op de biezondere scholen geschiedt. Daar
stopt men de kindergeest vol met onbegrijpelike dingen! I
De „Nieuwe Courant" voelt ook de moeilikheid en ze vraagt zich af hoe de betrokkken predikanten dat onderwijs objectief en onpartijdig kunnen geven. Maar
ze hoopt het beste er van en blijft het verloop. met belangstelling volgen. Nu
wij oak!
Dezer dagen verscheen ook bij Wolters een leerboek in deze richting. Het is geschreven door Jac. v. d. Klei en Joh. Veenbaas en heeft tot titel „Oude Verhalen"
en als ondertitel „Historische personen".
Als het bedoeld onderwijs gegeven meet worden in de geest van dit boek, dan
kunnen we niet anders dan medelijden hebben met de leerlingen.
We kunnen niet nalaten in een paar citaten deze objectiviteit en neutraliteit
te demonstreren.
Over de roeping van Mozes krijgen ze het volgende to lezen:
„Telkens weer dwaalden zijn gedachten naar Egypte, naar zijn verdrukte
stamgenooten. Hij had ook zoo'n overvloed van tijd, om zijn gedachten den
vrijen loop te laten.
Achter zijn kudde, alleen in die uitgestrekte vlakten van Arabie, leidde niets
zijn gedachten af.
leder oogenblik hoorde hij weer het tanden-geknars der verdrukten, zag hij
de gekromde ruggen der afgesloofde mannen. Mocht hij bier kalm en rustig
zijn dagen slijten? Maar sprak daar ook niet een stem in zijn binnenste, die hem
geruststelde? Wat vermocht hij, zwakkeling, tegenover den machtigen Farao?
Zoo worstelde Mozes. Iederen dag streed hij denzelfden strijd.
Och, hij was niet welbespraakt, waarom moest juist hij als bevrijder optreden?
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Was zijn broeder Aaron net veel eer de aangewezen persoon, om de Joden
te verlossen?
Dagen lang Idampte hij zich aan deze gedachte vast en het schonk hem voor
een tijd rust, dat er menschen waren, meer geschikt dan hij voor de zware taak.
Maar zie, juist in de oogenblikken, dat hij weer vrij durfde ademen, zag hij
de afgeladen karren tiehelsteenen getrokken door het verachte slavenvolk.
Juist in die oogenblikken hoorde hij plotseling het angstgeschrei der hulpbehoevenden en hij vond zich laf en ontrouw met zijn uitvluchten.
Eindelijk na, een strijd van maanden kon hij niet langer blijven, hij moest
voort! Terug naar zijn broeders. Nu was het geen angst, die hem voort dreef;
nu waren het moed en zelfvertrouwen, die hem bezielden. Wel voelde hij, dat
zijn taak geweldig zwaar zou zijn, maar Jahwe gaf hem kracht om te overwinnen.
Hij nam afscheid van Jethro en de zijnen, en then hij vrouw en Idnderen, voor
het laatst kuste, was het geen angstige vader, die vaarwel zei, maar was het de
kloeke Mozes, die zich dankbaar voelde, dat hij thans durfde gaan."

Zie daar Bjjbelsche Geschiedenis! voor de neutrale openbare school. Toth zou
ik me, indien ik godlochenaar was en mijn kinderen naar de openbare school
zond, verzetten tegen dit leeslesje. Immers daar komt de naam van Jahve in voor.
Dat is toch niet neutraal. Neen zelfs dit is nog niet neutraal genoeg.
Anne leerlingen der openbare school, die genoegen moeten nemen met zulk een
verhaal
En de titel van het boek is „Historische Personen".
Een ander citaat, waarin de uittocht) uit Egypte wordt hehandeid (of mishandeld)
,,Aan de grenzen van zijn geboorteland ontmoette hij zijn broeder Aaron, die
reeds van zijn komst verwittigd was. (Door wie? H. L.).
Samen overleggen ze, wat hun te doen stond om te overwinnen. Belden waren
doordrongen van het gewicht van hun zending. (Door wie? H.L.) , beiden voelden de zwaarte van 'hun tank, maar ibeiden door edelen moed hezield, moisten,
dat ze zouden overvvinnen!
En ze hebben overwonnen!"
,

En vier regeltjes verder:
„Hoeveel moeite en zorg, hoeveel overreding, hoeveel energie er ook nodig
was, Mozes noch Aaron versaagde. Het vaste vertrouwen in een eindelijke overwinning deed hen standhouden en volharden in den strijd.
In ,zekeren nacht trokken de Israblieten met vrouwen en kinderen, kostbaar-

heden en vee uit, om onder leiding van Mozes een nieuw vaderland to zoeken."
In deze korte woorden worden dus maar even al de plagen van Egypte gebracht
onder „overreding" en „energie". 't Is wel prachtig.
Ook Jozef wordt besproken.
De gave der droomuitlegging wordt al heel gemakkelik opgelost. Luister.
't Waren twee hooge personages : de opper-schenker en de opper-bakker
uit het paleis van den Farao. Vol over de droomen, die zij des nachts hadden
gehad, kostte het Jozef weinig moeite te weten te komen, wat ze in hun slaap
gezien hadden.
Jozef, die als kind over zoovele droomen nagedacht had, legde hun spoedig
de beteekenis uit."
Even verder komt Jozef bij de Farao.
„Nadat men den gevangenisslaaf geschoren en in blank linnen gestoken had,
werd hij voor den Farao gebracht.
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Hij behoefde zich niet lang te bedenken. Duidelijk zag hij in de zeven vette
koeien en de zeven dikke aren, zeven jaren van overvloed. Enz.
Men Niet: 't is nog al gemakkelik: men gaat in z'n jeugd maar Oink over droomen nadenken, idan voorspelt men later de toekocrn ► ti.
't Is betlachelik. Neen, diep treurig!
Denkt men nu heus, dat men door zo les te geven in de Bijbelkunde, de biezondere school zal overbodig maken?
Wat heeft men ter overzij toch nog weinig benul er van, wat onze school is en
wil zijn. Meent men nu heus` dat wij daarvoor een eeuw gestreden hebben am gelijkstelling?
H. L.

't Is wel eens go-ed, idat deze taken gememoreerd warden. Na den
schoolstrijd lokt de vogelaar met het oude „klanklooze gefluit".
Indutten en voortsuffen molten we niet.
Daai-0m vraag ik nog even her aandacht voor het Bericht op de laatste
bladzijde van dit nummer.
D. WOUTERS.

Zeist.

'

BERICHT.
De redactie em . uitgever verzoeken beleeld aan de lezers van dit tijdschrift in de kringen, waarvan verondersteld mag worden, dat ze belang
stellen in den inhoud van het Paedagogisch tedschrift voor ons Christela
onderwijs, VOOT de practijk van het christelijk schoolleven en de christelijke opvoeding, eenige propaganda voor ons tijdschritt te ,maken. Het
abonnementengetal kan. — gezien de 1800 Chr, scholen, de Chr. gymnasia,
lycea en h. b. s.-en belangrijk vermeerderd worden. Het is vaak voldoende de aandacht op ons maandschrift te vestigen. Voor de personeelbibliotheek kan men de uitgaaf .ervoor yerantwoorden uit de gemeentelijke
ve ►goeding. Proef-exemplaren stellen wij gaarne gratis ter beschikking.
Het moest niet noodig zijn, dat wij dit vragen„ maar wij vertrouwen dan
ook, idat deze opwekking niet zonder resultaat zal zijn. Wil men een geed
tijdschrift, dan moet men ook meehelpen dit te verkrijgen.
Voor proetexemplaren wende men zich tot de uitgeefster : N.V. Dagblad en idrukkerij De Standaard, N. Z. Voorburgwal 58-62, Amsterdam.
Ailes wat de: redactie betreft zende men aan den heer D. Wouters, Prof.
Lorentzlaan 117, Zeist.

REDACTIE EN UITGEEFSTER.

CONSTITUTIETYPEN IN TRANSVAAL
EN IN NEDERLAND.
De medische psychologie maakt in de laatste jaren groote vorderingen.
Kraepelin heeft de pathologische typen van de dementia praecox en de
manisch-depressieven op den voorgrond geplaatst. Daarop hebben
Kretschmer en Hoffman de schizoide en de cycloide typen vastgesteld.
Deze typologic is in ons land vooral bekend geworden door het proefschrift van Dr. L. van der Horst: „Constitutietypen bij geesteszieken en
gezonden", 1924. De benoeming van Dr. van der Horst tot Hoogleeraar
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is een welverdiende erkenning
van diens verdiensten op dit terrein, waarmee we 11-1.G. van harte
gelukwens chen.
Hii heeft de typologic vereenvoudigd door de asthenische, de athletische en de gemengde typen van Kretschmer samen te vatten in een
groep, die der leptosomen. Met maatband en passer heeft hij o.a. deze
gemiddelde cijfers voor hun constitutie vastgesteld:
De leptosome typen zijn gemiddeld:
Lengte 173,1 c.M. bij mannen, 166,2 bij vrouwen.
65,6 „
Gewicht 66,7 K.G. „
„
In 't geheel geeft hij 18 cijfers, waaruit blijkt, dat de leptosomen lange,
schrale, scherp geteekende typen zijn.
De pyknische typen izijn gemiddeld:
Lengte 170,5 m., 160,2 vr.
Gewicht 77,4 m., 71,6 vr.
Zij kenmerken zich door een gedrongen gestalte, korten hals, grooten
ronden schedel, geen scherpe
Nu zoekt de medische psychologie naar correlaties tusschen constitutietypen en temperamentstypen. Kretschmer definieert het schizoide temperament als liggende tusschen de polen: prikkelbaarheid en stompheid,
het cycloide temperament tusschen opgewektheid en droefheid (Korperbau and Karakter, 1926, p. 132). De leptosomen zijn meest schizoide
typen, gespleten, zonder eenheid in streven en, voelen. De pyknici zijn
meest cycloide typen, in hun denken en handelen reageert de geheele
persoon als een geheel en altijd consekwent. Er zijn nog wel andere
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temperamentstypen, maar deze twee typen, die zich door hun lichaamsbouw manifesteeren, zijn de duidelijkste.
Bij deze typologie staan dus de genotypisch bepaalde eigenschappen,
de erfelijkheid en de aanleg, op den voorgrond. Het rastype en het
milieu komen op den achtergrond te staan, want zij kunnen de onderscheiding in schizothyme leptosomen en cyclothyme pyknici niet uitwisschen, zegt Prof. van der Horst (pag. 105). Soms dekken het rastype
en het constitutietype elkaar, b.v. de Sloven zijn hoofdzakelijk pyknisch,
de Engelschen leptosoom, de eersten gemoedelijk, hartelijk, de laatsten
koel aristocratisch, doch dit zijn uitzonderingen, gewoonlijk dekken ze
elkaar niet.
Deze onderzoekingen bewegen zich dus geheel in de sfeer van het
onveranderlijk karakter, door F. W. Foerster genoemd het neutraal
karakter of de bovendrijvende wilsrichting. Kretschmer idefinieert het
karakter als het geheel van de reactiemogelijkheden in de sfeer van het
gevoel en den wil. Het karakter heeft, zegt hij, met de constitutie gemeen,
de erfelijke psychische kwaliteiten, maar het omvat ook exogene factoren,
opvoeding en milieu. Het temperament is het geheel der gevoelsnuances en
wordt als ,onderdeel in (het onveranderlijk karakter opgenomen. De intelligente wordt hier buiten het karakter geplaatst en daarmee ook de verstandelijke controle iop .de affecten, de instincten en de neigingen. DR is
een nadeel van deze onderzoekingen,, en daarom behoeven zij io. aanvuluit de positieve karakterkunde, .die .de .gedaante van de persoonlijkheid
besohrijft.
Doch ook op haar eigen terrein, dat van het neutraal karakter, liggen
nog groote moeilijkheden, die om oplossing vragen.
Ten eerste dringt zich de vraag bij ons op, is de constitutie wel genotypisch bepaald of heeft ze ook exogene factoren? Is ze onveranderlijk
of kan ze door klimaat, milieu, training en arbeid gewijzigd worden?
Ten andere de vraag, is de correlatie van de beide constitutietypen en
de beide karaktertypen bij normalen wel voldoende vastgesteld, om daarnit
te trekken?
Wat de eerste vraag betreft, deze kan alleen worden beantwoord no
tobservatie van de factoren, , die op de constitutie van invloed ,zijn.
De definitie van de constitutie als het geheel van de verhoudingen en
wetten, die het physisch organisme kenmerken, in zijn samenhang en in
de reactie op de omgevende wereld, wijst er op, dat de habitus, d. i. het
uitwendige beeld daarvan, de lichaamsbouw, slechts een klein deel van
de constitutie omvat. In de laatste jaren wordt vooral de nadruk gelegd
,
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op het bloed en de klieren, die interne secretie hebben, de endocrinen.
Louis Berman onderscheidt acht van deze endocrinen, terwijl de chemische veranderingen die ze in het bloed brengen hormones worden genoemd. Hun werking is vooral controleerend op het nerveus systeem,
zooals door de proeven van Starling en Bayliss is vastgesteld. '<The
personal equation, 1925, p. 104 v.v.)
De vraag naar het veranderlijk karakter van de constitutie willen we
thans beperken tot 'de lichaamsbouw, zooals .de professoren Kretschmer
en Van der Horst ook doen. Bij een kort bezoek aan Zuid-Afrika hebben
we maat en passer ter hand genomen en 40 kinderen van Hollandsche
ouders gemeten wat hun lichaamsbouw betreft. De leeftijd van 16 j. tot
18 j. werd gekozen, omdat In die jaren de groeil tmeestal voltooid is.
Volledigheidshalve hebben we ook van 40 Hollandsche jongelieden van
dien leeftijd de maten opgevraagd bij hun leermeesters en die van 80
jongelui gekregen. Voor de hull) daarbij van de Pretoriaan ► che paedagogen, Mhr. Vaandrager en MO. M. van Andel, benevens van de bekende
Hollandsche paedagogen Meima en Van Wigen, komt hun ;dank toe.
Wat de lengtemaat betreft werden op de Transvaalsche jongens 21
van de 31 bevonden uit te gaan boven het gemiddelde cijfer der leptosomen van 173,1 c.M. Van deze gingen 10 jongens zelfs boven de 180.
De langste was 188,5. Bij Hollandsche jongens werden 22 van de 46
aangetroffen die langer waren dan 173,1 c.M., de langste was 194. Van
deze gingen zeven boven de 180 uit. Van de Transvaalsche meisjes
gingen 4 van de 9 boven de gemiddelde maat 166,2 c.M. uit. De langste
was 17Z Van de Hollandsche meisjes gingen 14 van de 34 boven de 166,2
uit, de langste was 178.
Wat het gewicht betreft waren 11 van de 31 Transvaalsche jongens
boven het gemiddelde gewicht van de leptosomen. De zwaarste woog
77,8 K.G. Van de Hollandsche jongens waren er 22 van de 46 zwaarder
dan 66,7 K.G., terwijl de zwaarste 83 K.G. woog. Van de Transvaalsche
meisjes wogen alle beneden het gemiddelde leptosome cijfer 65.6 K.G.,
terwijl de zwaarste woog 62 K.G. Van de Hollandsche meisjes wogen
2 boven het gemiddelde leptosome cijfer, terwijl de zwaarste. was 68 K.G.
Aangezien de pyknische lichaamsbouw net gemakkelijkst te herkennen
is aan den omvang van den hoofdschedel, willen we ook die cijfers hier
vergelijken.
Van de Transvaalsche jongens waren er 5 op de 31, die boven den
gemiddelden omvang voor pyknische mannen, 57,5 c.M., uitkwamen,
terwijl de grootste omvang was 58.
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Van de Hollandsche jongens gingen 18 op de 46 boven 57,5 uit, terwijI
de grootste omvang was 59, welke maat bij acht van dezen werd aangetroffen.
Van de Transvaalsche meisjes waren er 2 op de 9, die den gemiddelder.
omvang voor pyknische vrouwen overtroffen, 55,6 c.M., terwill de
grootste omvang was 58.
Van de Hollandsche meisjes gingen er 26 van de 34 boven de 55,6 uit,
terwijl de grootste omvang was 59, maar 17 van haar waren 57 in omyang of nog daarboven.
Het is ons doel niet, uit dit materiaal wetenschappelijke conclusies te
trekken, wat zeker voorbarig zou zijn. Ook zouden daartoe alle gegevens
gepubliceerd moeten worden. Het onderzoek diende alleen om de vraag
te rechtvaardigen, boven gesteld, of de constitutie, en meer bepaald de
lichaamsbouw, ook niet afhankelijk is van exogene factoren, die door
klimaat en milieu gewijzigd worden. De jongelieden, die onderzocht
werden, zijn allen van Hollandsche ouders. De Transvalers ook, want hun
ouders of grootouders zijn in Z.-Afrika gaan wonen. Nu is er blijkens de
genoemde cijfers een opschuiving te constateeren binnen den kring van
het Hollandsche rastype. Van de Hollandsche jongens gaat de helft uit
boven het gemiddelde lengteciffer van de leptosomen, van de Transvalers
twee-derde deel. Van de Hollanders bereiken slechts 15 % de 180 c.M.,
van de Transvalers 30%. Opmerkelijk is daarbij, dat de reus van 18 j.,
die 194 c.M. is,. in Nederland woont, waaruit blijkt dat het materiaal
onpartijdig verzameld is. In Z.-Afrika zijn heel wat van deze jonge
reuzen, doch ze komen bij het materiaal van de scholen te Pretoria
niet voor. Bij de meisjes in Transvaal, die gemeten werden, gaat de
kleinste helft uit boven het gemiddeld cijfer van de leptosomen, van de
_Hollandsche meisjes eveneens.
Wat het gewicht betreit, staat bij de Hollandsche jongens de helft,
bij de Transvaalsche twee-derde deel beneden het gemiddeld cijfer der
leptosomen. De meisjes aari beide zijden bleven haast alle beneden het
gemiddeld cijfer der leptosomen.
Betreffende , de pyknische schedels (zijn de cijfers van , de Transvalers
heel wat lager dan die van de Hollanders, n.l. 17 % m., 22 % vr., tegen
40 % m., 76 % vr., in globale getallen uitgedrukt, boven het gemiddelde
cijfer. Weliswaar is het getal van de Transv. meisjes te klein in verhouding
tot de Hollandsche. Er studeeren Binds niet zooveel meisjes als hier.
Doch al stelt men deze cijfers tweemaal zoo hoog, dan blijven ze nog
beneden de ,liollandsche cijfers. Ook de gewone indruk van de gestalte
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van de Tranv. jongelieden is, dat zij over het algemeen langer en slanker
zijn dan de Hollandsche.
Aan het rastype kan dit verschil niet worden toegeschreven, want de
metingen zijn geschied binnen de grenzen van het Hollandsche ras. Om
deze reden acht schrijver dezes de vraag gewettigd, of klimaat, milieu
en leefwijze niet gewichtige factoren zijn bij het ontstaan van het constitutietype. En in verband daarmee de vraag of de lichaamsbouw wel
behoort tot de genotypisch bepaalde factoren van de constitutie, dan
wel of ze bij de exogene factoren behoort.
De tweede vraag, die mar de correlatie, zal in een volgend artikel
onder de oogen gezien worden.
's-Iiage, Oct. '28.

S. 0. LOS.

IETS OVER PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK
EN BEROEPSKEUZE.
Men kon tot voor korten tijd niet zeggen, dat aan de keuze van het
beroep heel veel aandacht werd besteed.
Ontging het aan de ouders, idat die keuza voor het geheele verdere
leven van den mensch een der aan ver-strekkende gevolgen meest rijke
beslissingen was? Zeker niet minder belangrijk dan de keuze eener
vrouw?
Het heeft er alien schijn van.
Ter verontschuldiging moge echter dienen, dat nog maar enkele tientallen
van jaren geleden, in 't algemeen iedere tevensgewichtige keuze vrij oppervlakkig geschiedde, zelfs de keuze eener vrouw.
Ook waren de zaken, de beroepskeuze rakende, weinige jaren geleden,
wel wat anders dan nu. Het wezenlijke deel der beroepskeuze was toen
nog veel meer een keuze van, of misschien juister een zich wenden tot,
een bepaalde groep, een bepaalde categoric van beroepen, dan het fixeeren
zijner keuze op een enkel zeer bepaald beroep binnen die groep of
categoric.
De jonge man —de jonge vrouw was er nog bij lange na niet aan toe —
ging studeeren, ging naar de academie; of hij ging naar Kampen, Breda,
Alkmaar, Hellevoetsluis, enz., bestemd voor leger of vloot, commandobrug
of machinekamer.
De aankomende jongen ging varen ter koopvaardii, of kwam bij vader
in de leer, in diens zaak, nering of bedrijf; in het laatste geval al 'Elan niet
met buitenlandsche-reisplannen. De tuinbouw begon naar voren to komen.
Ook gingen toen voor groote groepen het handwerk en het ambacht nog
zonder eenige verdere keuze, vanzelf, van vader iop zoon over. Voor
allerlei beroepen was dit zelfs regel. Daarnaast waren er ook toen, zeker
niet minder dan nu, groote scharen losse werklui, vandaag bier karweiend,
morgen elders een werkje verrichtend.
Zdsó was de to'estand nog maar enkele tientallen van jaren geleden; daar\loot- was 't nog weer anders, en heel anders ook.
Intusschen is dit alles in den laatsten tijd heel snel veranderd; en nog
altijd aan het veranderen. En 't is zelfs voor de best ingewijden nog altijd
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een tonverklaarbaar raadsel: hoe 'den bemoeienis bij de keuze van het
beroep plotseling zoo'n vlucht kon nemen.
Sedert het boek Choosing a vocation van Frank Parsons, dat in Mei
1909 verscheen en den stoot gaf tot deze tegenwoordig wel heel breed
uitgezette bemoeienis met :de keuze van het beroep, .de aandacht vraeg voor
dit vraagstuk, verliepen nog maar ,een twintigtal jaren.
0, zeker, er zijn wel enkele van de factoren, welke al te zamen die
breede vluc:ht der iberoepskeuze-bemoeienis tot gevolg hadden, of te zonderen en te accentuleieren. Maar ook ,dan nog.blijft er hier een groote niet
te benaderen en niet te verwerken rest van oorzaken over.
Van deze factoren is er een: ide veel breedere mogelijkheid tot intellectueele ontwikkeling voor alle jonge menschen uit alle kringen op de
h. b.. s.-en en de scholen voor u. 1. o.
Eeri andere factor is de grootere verscheidenheid der beroepen, en de
meerdere .bekendheid ermee.
Nog weer een andere factor is het gebrek aan innerlijke rust; dat al bij
voorbaat ontevreden ,doet zijn met wat men kent en is; en doet hunkeren
naar wat men nog niet kept en van alleriei schijnt te beloven. Met als
drijvende kracht de in alle kringen heerschende lbegeerte: hooger-op-tekomen; wat naar men meent, noodzakelijk gepaard moet gaan met beroepswisseling: de kinderen kiezen bijna geregeld een ander beroep dan
dat van hun wader.
Terwill achter .dit alles staat de 'veranderde waardeering van het beroep
als arbeidsmogelijkheid.
Dit bleef niet, wat het vroeger, althans veel meer dan tegenwoordig,
was: in , de eerste •plaats een der vele wijzen, waarop men arbeiden kon;
en zoo , deelde in .den zegen van dit te kunnen en te mogen doen; met als
arbeidswinst de zekerheid, dikwijls de heel twijfelachtige zekerheid een
bestaan te vinden voor zichzelf en zijn gezin.
Te arbeiden om den arbeid als zoodanig, oirn het pleizier, zooals het jonge
kind zijn spieren gebruikt om het genot van het bewegen, en zooals de
knaap en het meisje spelen, met voile .energie en toewijding spelen, ter
wille van het genot, is h'elaas bij een groot deed der bevolking verdwenen.
ZOO arbeiden, ter wille van het pleizier van den arbeid, met dankbaarheid
er voor, dat men .den zegen van te mogen arbeiden kan genieten, is toch
vrijwel geheel tilt den tijd.
Wie zoo iemand, zoo'n werker, nu minachtend „werkezel" .genoemd, in
clienst heeft of ontmoet, is .geneigd van een ouderwetschen werker te
spreken. Toch zullen ouders en ,onderwijzers goed , doen afgezien van
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alle beroepskeuze-voorlichting — hun kinderen en de jeugd weer in en bij
de oucte waardeering van den arbeid op te voeden. En voOr alles zullen zij
goed doen, iedere verkeerde suggestie in tegenovergestelde richting in de
tegenwoordigheid dier kinderen te vermijden.
Ditis nog meer noodig dan voorlichting bij de keuze van het beroep.
In plaats van bron van arbeidsvreugde werd het beroep vrijwel ultsluitend mogelijkheld om geld te verdienen; veel of minder, dit doet er
even niet toe, maar in ieder geval g e 1 d.
En natuurlijk liefst zoo veel mogelijk.
Beroep werd in de eerste plaats de gelegenheid om een positie te
verwerven; am daardoor meer dan alleen van het •dagelijksch brood, te kunnen genieten van alles, wat het leven geeft aan hooger en lager vermaak:
reizen in het buiteniand, bezoek van bioscoop en cabaret en dancing.
Arbeid in het beroep verricht werd veel minder productie-vermogen,
dan wel productiewaarde. Het gaat om het hoogste rendement van den
arbeid in geld, en niet meer om de arbeidsvreugde.
En zoo ontstond, geboren tilt de onderlinge vergelijking der verdiensten,
dus van idit rendement van de arbeidskracht, teleurstelling over eigen geringere verdienste, en e i g e n onbevredigdheid, die, overgebracht op de
kinderen, op het .00genblik, dat ideze een beroep moeten kiezen, natuurlijk
gaat meespreken en die hun, zelfs als zij ,dit wel zoudeni willen, al heel
spoedig ontraadt het beroep van den vader te Idezeg.
Zeló werd door dit alles de breedere belangstelling bij de keuze van een
beroep geboren; zij het ook, ,dat ,de petemoei allerlei minder, ►gewenschfte
trekken vertoont.
Die belangstelling bij, en die bezinning op de beroepskeuze eenerzijds,
die veelheid der beroepen anderziids, zij maken de verlegenheid begrijpeMkt, als een jongen tot een uitgesproken definitieve keuze moet zien te
geraken. Een verlegenheid, waarop ook de arbeidsmarkt, met haar wisselende vraag-en-aanbod-verhoudingen, met 'haar openen van mogelijkheden, maar ook met haar onverwachts afsluiten van toegangen, van
grooten invloed zijn. Van de andere zijde kreeg de beroepskeuze-voorlichting beteekenis overal daar, waar ordenend en schiftend moest worden
ingegrepen, b.v. dan, wanneer massaal van 'beroep moest worden gewisseld. Dit kan gebeuren, als een ,bepaald beroep, een bepaalde Industrie,
b.v. dat der sigarenmakers, plotseling lam wordt gelegd en massale werkeloosheid dwingt tot te werk stelling in andere vakken en bedrijven naar de
mate der geschiktheid.
Dit kan gebeuren, als dorpen met een bepaald middel' van bestaan, zooals
b.v. de visschersdorpen langs de Zuiderzee, door drooglegging dier zee
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straks ide igelegenheid om het visschersberoep uit te oefenen, zich ontnomen
zien. In al die gevallen zal voorlichting bij de keuze van het nieuwe beroep
van beteekenis worden.
Zij deed in deze reeds vruchtbaar werk; ook, toen 't gold — en dit
geschiedde natuurlijk heel in 't bijzonder met , de oorlogs-invaliden in de
oorlogvoerende landen onvolwaardige arbeidskrachten weer aan het
werk te steilen.
Z(56 groeiden de bemoeienis bij de keuze van het beroep en , de voorlichting bij die keuze uit tot een nieuwen tak van wetenschap ; ook tot een
nieuwe sociale taak voor ouders en onderwijzers.
Voor de ouders
,om zelf hun kinderen voorlichting te geven
als deze een beroep moeten kiezen; wat meestal zal beteekenen: 'inlichtingen en adviezen bij deskundigen in te winnen ter wille van hun kinderen. Toch zijn wij nog lang zoo ver niet, dat al de ouders zich van
deze taak bewust zijn en zoo verstandig zijn om hun kinderen, als deze van
school komen, een beroep te laten kiezen en er voor te laten leeren.
Nog altijd is propaganda voor hen noodig om ze te overreden: laat uw
kinderen toch 'een beroep leeren!
Eerst als in beginsel is uitgemaakt, dat het kind een 'beroep zal molten
kiezen, wordt van beteekenis, wat het doel is van alle voorlichting bij
de beroepskeuze: ,laat die keuze rationeel zijn; laat uw kinderen een
beroep leeren in overeenstemming met hun gaven en talenten, hun
neigingen en krachten".
De propaganda, die dit tracht te bereiken, heeft nog wet degelijk beteekenis. Want wie een beetje bekend is met de wijze, waarop in onze
dorpen en kleine steden ook nog bij bepaalde groepen in onze groote
steden — de jeugd tot een beroep komt, weet, dat dit ook nu nog heel
dikwijis zonder weloverwogen keuze geschiedt. Nog altijd gaan tal van
kinderen, na de school idoorloopert te hebben, daar been, waar de toevallige vraag naar een loopjongen, een knechtje, voor een paar kwartjes
in de week — voor de Ihuismoeders dikwijls toch nog een heel bedrag
— de ouders hun kind als arbeidskracht do'et geven. En dan idwalen ze van
den kruidenier, bij wien ze twee weken waren, naar den fietsenreparateur,
omdat deze een kwartje meer geeft; en van alien weer naar den tuinman,
omdat deze voor een oogenblik bij gebrek aan dadelijke hulp nog weer
iets meer geeft.
Toch moeten de ouders steeds meer gaan bedenken, dat als tegenover
elkaar gesteld worden: het geschoolde beroep en de losse, niet-vakkundigs arbeid, de ambachtsleerling, straks de ambachtsman en de losse,
niet vakkundige werkman, de sjouwer, , dat dan .de aanvankelijke bezwaren
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en voordeelen zeker niet opwegen tegen de latere voordeelen en bezwaren. Zeker: de sjouwer, de losse werkman gaat spoediger verdienen,
terwijil zijn oplekling niets kost; ja, lange jaren, in de kracht van zijn leven,
verdient hij, als hij werk heeft, veel meer dan de geschoolde ambachtsman. In 't algemeen kosten diens leerjaren veel meer en verdient hij
niet alleen de eerste jaren niets, maar moet er de .eerste jaren nog geld
bij aan schoolgeld, aan boeken, aan betere kleeren.
Daar staat tegenover, dat zijn arbeidsmogelijkheid over 't geheel veel
zekerder is en veel minder van het toeval afhankalijk; , dat de tijd, waarin
hij volwaardigen arb'eid kan presteeren, veel langer duurt; dat hij dus tot
op veel hoogeren leeftij ► built verdienen, en , dat hij in veel gevallen minder
aan verzoekingen tot verruwing van zijn leven bloot staat; enz.
In Zwitserland is dan iook reeds jaren lang een krachtige propaganda
gemaakt voor die 'bewuste keuze van een bepaald beroep. Maar oak in
ons land weerklonk de laatste jaren die opwekking.
Welk beroep moet gekozen warden?
En nu krijgt de voorlichting bij de beroepskeuze haar voile beteekenis.
Want het vraagstuk der beroepskeuze verrijst eerst daar,, waar , de over-.
tuiging bestaat, dat ieder mensch een beroep mott leeren. Dan volgt vanzelf
de vraag: welk beroep uit de veelheid der beroepen to kitzen? 't Antwoord
moet, gelijk reeds ► etoogd werd, natuurlijk zijn : dat beroep, waarvoor de
knaap of h'et meisje geschikt is, dat het meest in overeenstemming is met
zijn of haar gaven en kunnen. Maar, moge dit antwoord in zijn abstracte
algemeenheid misschien al precies juist zijn, nu komen toch onmiddellijk
allerlei „maaren.
Al dadelijk speelt de arbeidsmarkt een rol, , die wel eens oorzaak is, dat
het meest geschikte beroep tijdelijk of blijvend niet kan worden gekozen,
omdat dit beroep, tijdelijk of blijvend geen bestaanszekerheid biedt, of ,omdat het aantal dingers naar dit beroep het aantal beschikbare plaatsen verre
overtreft, en aanbod en vraag elkaar dus geenszins dekken. Zoo is er een
tijd geweest, dat machine-bankwerkers geen plaats konden vinden; zoo
liepen langen tijd kantoorbedienden en electro-technici zonder werk, hoewel er ander hen velen waren, voor deze beroepen voortreffelijk geschikt.
In dat geval zal dus na het in de eerste plaats meest geschikte, het d a a rn a meest geschikte beroep in aa'nmerking moeten komen.
Een ander bezwaar, een ander maar dreigt dan, wanneer .de belofte
der geschiktheid eerst in vervulling kan gaan na een kostbare vooropleiding, waarvoor de middelen ontbreken. Hier mag ik met idankbaarheid
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constateeren, idat sinds de leus: „de geschikte, de rechte man op de geschikte, op de rechte plaats" weerklank vond, allerwegen de mogelijkheden voor die geschikte menschen veel grooter zijn geworden.
Subsidieering eenerzijds, van geschikten d. I. bekwamen, en anderzijds
verzwaring van de eischen, ook voor bemiddelde ongeschikten, kunnen er
toe meehelpen om ongeschikten te weren en om dezen te beletten dure
plaatsen te bez'etten, dure plaatsen, door den Staat, d.w.z. door de gezamenlijke belastin'gbetalers toch eigenlijk bekostigd; van welk voordeel die
ongeschikten, doordat zij dikwijls finantieel sterker zijn en zich kunnen
laten bijwerken, met een zekere arrogantie genieten, en zoo ,de finantieel
zwakken, maar wel geschikten, kunnen voorbijstreven, ondanks hun eigen
ongeschiktheid.
Moge in de toekornst die subsidieering van de geschikten en wering der
ongeschikten nog meer dan zij het reeds deden, ten goede komen wie het
verdienen, en tegenhouden wie buiten gesloten moeten worden!
Nog een ander „maar" verdient overweging. 't Kan gebeuren, dat
ethische bezwaren, verzoekingen, verleidingen, aan 't beroep verbonden,
(bij 'een bepaald beroep althans zich meer voordoende en meer voor de
hand liggende dan bij een ander) juist in het karakter van een bepaalden
candidaat voor dat beroep aanleiding doen nemen dien candidaat dit beroep
te ontraden ; hoewel hij er overigens heel goed geschikt voor zou zijn, en
ook de arbeidsmarkt geen aanleiding geeft .deze keuze te ontraden. Wie in
bet beroep iets meer ziet dan een geldwinning, ook iets meer dan een
bestaanszekerheid naar ,den materieelen kant, zal geneigd zijn deze ethische
bezwaren zwaar te laten wegen, zwaarder naarmate hij de ethische zijde
van het menscheiijk bestaan hooger aanslaat. Voor hem zal het beroep al
gauw inderdaad .een wezenlijke functie vervuilen bij de riipwording van het
menschenleven, van zijn zieleleven.
Rijp worden idoet .denken aan de vruchten, voor welke rijp worden het
einde harer bestemming is..
Voor al die groepen, meestal confessioneele, voor wie het menschen;even eveneens streeft naar een bestemming, die dan kan warden gemist
of juist bereikt, is het levensberoep van de hoogste 'beteekenis. En 't kan
dan oak niet verbazen, , dat juist deze confessioneele groepen bij de voorlichting omtrent de keuze van een beroep, deze zijde van dit vraagstuk
bijzonderlijk naar voren schuiven; en in de behandeling en de voorziening
van dit deel die leiding niet aan anderen wenschen over te laten, hun
confessie niet mode belijden, en die op grand daarvan geacht kunnen worden
de geopperde bezwaren of niet te deelen, of althans veel te laag aan te
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slaan. lets waarin zij (die confessioneele groepen) zich, 't moet erkend
worden, in 't algeme'en niet vergissen.
De waardeering van 't beroep — 't , Goddelijk beroep, waartoe men
geroepen wordt door Hooger leiding, aan Wien men ook verantwoording
verschu1digd is — 't is 't uitgangspunt van de verdeeldheid der bureaux,
die voorlichting en leiding willen geven bij de beroepskeuze, naar de verschillende gezindten : Roomschkatholieke, Protestantsche en neutrale
advies-bureaux.
Afgezien van deze confessioneele verenging der kririgen, die bij ide
beroepskeuze-voorlichting alles van uit het ethisch-religieuze standpunt
dus heel sterk belichten, blijft toch ook in heel algemeenen zin waar, dat
de •beroepskeuze slechts dan idealiter plaats vindt, wanneer deze keuze
in overeenstemming met .de beteekenis en waarde der geheele persoonlijkheid, die kiest, geschiedt; en dus niet alleen bepaald wordt door tdiens
neigingen, zijn kunnen, zijn gaven, zijn geschiktheden.
1k liet even de persoonlijke neigingen vooropgaan. Doze zullen bij de
voorlichting zeker niet genegeerd mogen worden. Zelfs dan niet, wanneer neiging eenerzijds en geschiktheid, 't kunnen, anderzijds met elkaar
wat in conflict komen.
Demosthenes blijft nog altijd als een waarschuwend voorbeeld herinneren
dat, waar een wil is, een weg gevonden wordt, zelfs door groote, zelfs
door aangeboren tekortkomingen en moellijkheden heen.
„Lust and Liebe" zijn nog altijd ,de vleugelen, die tot groote ,daden kunnen
voeren.
Onderschat dus de neigingen tot, de genegenheden des harten voor een
bepaald beroep niet; zij kunnen veel imoeilijkheden overwinnen. Maar
overschat die neigingen, die begderten loch ook niet. Daar hebben ouders
nog al eens een handje van. En menig talent bleak alleen in den faminekring waardeering to kunnen vinden.
Vandaar dat neutrale, onbevooroordeelde deskundigheid, wanneer het
geldt beoordeelen van remands geschiktheid voor een bepaald beroep,
toch wel van groote beteekenis is.
Veel teleurstellingen kunnen er door voorkomen worden.
En meer 'clan een uiltje 'zou inderdaad als uil herkend zijn, ook al werd
het aanvankelijk voor ,een valk gehoud'en!
Het mooiste zou zijn, wanneer inderdaad overal en altijd .de geschikte,
de meest geschikte, de rechte man op de geschikte, op de rechte plaats
kon worden gebracht.
Het mooist.... altijd weer bezien van uit het standpunt der voorlichting
bij de beroepskeuze.
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Heel spoedig gebeuren zal .dit wel niet. Want idaarvoor is nog al een
en ander noodig. Daarvoor wordt vereischt allereerst, dat men dien
rechten man kent, dat men, m. a. w., van den beroepscandidaat op de
hoogte is, van ziin neigingen, zijn kennen en kunnen, enz., enz.
Te vens is noodig: kennis van het beroep, waarnaar zijn neiging uitgaat.
En dat zoowel naar den kant .der eischen, die dit beroep aan hem, die
het wil uitoefenen, stelt, als ook naar den kant van de zekerheid , die het
biedt, als: financieele vooruitzichten, vraag - en - aanbodverloop, enz.
En nret alleen kennis van dit bepaalde beroep ; maar, als men advies wil
geven op grand van wat men 'bij den beroepscandidaat werkelijk vindt,
ook kennis van meerdere, ja van zeer veel beroepen.
En alweer zoowel wat betreft de lichamelijke eischen, als de zielkundige;
zoowel wat betreft • de ethische bezwaren als de financieele vooruitzichten,, enz.
Zoo heel eenvoudig is het dus nog niet.
Hier komt nog bij, dat dikwijls, zelfs bij de eenvoudige adviezen, wanneer 't aankomt op 't opvolgen er van, toch eigenlijk een tusschenpersoon,
een ,derde lichaam dus, naast beroepscandidaat en adviesbureau niet kan
worden gemist; een lichaam, idat de middelen bezit om dien rechten man
nu ook werkelijk op de rechte plaats te brengen.
Ik weet zeer goed, dat in kleine centra de adviesbureaux zonder bezwaar naast de eerste, ook de tweede en iderde functie, straks genoemd,
in een lichaam kunnen vereenigen. In een klein centrum kent een adviesbureau, wanneer dit op de gebruikelijke, meest zakelijke en meest profijteHike wijze samengesteld is uit b.v. een paar onderwijzers, een dokter, een
of ander ingezetene 'krachtens zijn ambt meer bekend met de plaatselijke
(en landelijke als 't kan) arbeidsmarkt en iemand, die wat speciaal studie
maakte van dit onderwerp, 1k zeg, in een kleiner centrum kent zoo'n
adviesbureau de plaatselijke omstandigheden voldoende, om zijn bemiddeling te kunnen verleenen. In de grootere centra zal 't bureau voor arbeidsberniddeling dit deel van de taak 't best voor zijn rekening kunnen nemen.
De adviesbureaux zijn in hoofdzaak •estemd voor die kinderen, die
de school afg ►loopen hebben en die nu een beroep zullen moeten
kiezen.
In hoofdzaak, ik schreef met opzet niet: uitsluitend, omdat, wanneer
die bureaux nog wat meer ingevoerd zullen zijn, wellicht ook wel eens
menschen zullen aankloppen, die uit hoofde van ziekte of anderszins van
werkkring of van beroep moeten veranderen, En wie zou dan
gedocumenteerder raad kunnen geven dan een dergelijk bureau, dat den
'
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mensch heeft leeren onderzoeken op zijn mogelijkheden, en het beroep
kent in zijn vereischten.
Toch zullen de kinderen hoofdzaak moeten bltiven. Hetzij dat de
ouders komen met de positleve vraag, of hun kind voor dat en dat beroep
geschikt is ; hetzij, ,dat zij, veel eager, komen vragen, voor welk beroep
hun kind naar het oordeel der commissie het beste geschikt is. Meestal
zullen die ouders hun eigen kind niet zoo kennen, zooais dit voor een
gedetailleerde en igedocumenteerde beantwoording dier vraag, of het vanadvies-dienen noodig is. Dikwijls zou de buurvrouw beter kunnen meegaan idan de eigen moeder ; deze is immers minder bevooroordeeld en heeft
nuchterder kijk op den adspirant!
En wil men inderdaad een gedocumenteerd antwoord geven, dan moet
het kind toch wel op alle terreinen van zijn bestaan gekend worden,
zoowel ten opzichte van zijn lichamelijke eigenschappen, zijn gezondheid,
zijn, weerstand, zijn kracht, zijn igebreken, zijn zi .ntuigen, als waar het zijn
zieleleven en de eigenschappen zijner psychische persoonlijkheid betreft,
zijn opmerkzaamheid, zijn vindingrijkheid, zijn geheugen, enz. enz. En at
evenzeer gaat het om zijn karakter, zijn fouten, zijn zwakke zijclen, en zijn
sterke kanten.
Natuurlijk het karakter ! Want als een bepaald beroep, gezi'en bet
karakter van den advies-candidaat, voor dezen extra-gevaren meebrengt,
mag het niet gekozen worden. Zoo zal, ik zeide het reeds, b.v. in menig
karakter ook bij overigens voortreffelijke eigenschappen voor ,handelsreiziger — een afdoende aanleiding gelegen !kunnen zijn, juist .dit beroep
te ontraden.
Natuurlijk het lichaam ! Want het kan zijn, dat in het lichaam, b.v. in
een bepaalde praediSpositie voor eenige kwaal tuberculose, of anderszins — ,een onoverkomelijk bezwaar 'gelegen is; .dat de vervulling van
een begeerd beroep onmogelijk maakt.
Natuurlijk het zieleleven! Want ook hierbij kan 't zijn, tdat in de wijze,
waarop de ziel' zich naar buiten .openbaart denk aan de in zichzelf
verzonken, ieder oogenblik weer wait vergetende kinderen, ongeschikt
voor iedere betrekking, waarbij zij om velerlei moeten denken, of toezicht moeten uitoefenen een reden kan om een kind voor een
bepaalde betrekking ongeschikt te verklaren.
Ik wil bier opmerken, idat ook het karakter een .deel van het zieleleven
is; ja, ,dat zelfs het karakter en de geheele uiterlijke verschijning van het
lichaam met al zijn lichamelijke' en geestelijke eigenschappen veel meer
een eenheid vormen, dan men langen tijd heeft ingezien.
Vandaar het streven bij de werkers op het terrein der juiste voor-
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lichting bij de beroepskeuze , om steeds meer (met negatie van die wijde
peripherie van iemands tallooze uiterlijke eigenschappen, met allerlei
proefjes en psyehologische experimentjes pop hun beteekenis te onderzoeken en op waarde te schatten) door te idringen tot iemands
kern, van waaruit hij eigenlijk leeft. Zou men onmiddellijk tot die kern
kunnen geraken — men zou Wellicht onmiddellijk de geheele persoonlijkheid
kunnen •doorzien. Zoo ongeveer op dezelfde manier, als waarop men
tegenwoordig door Röntgen-opnamen 't binnenst van iemands ingewand
op de gevoelige plaat weet te fotografeeren; en daarmee 't wezenlijke
van zijn ziekteproces te ontdekken.
Wie de ,ontwikkeling der voorlichting bij de beroepskeuze van idichtbij
heeft kunnen gadeslaan, weet, deze beroepskeuze-voorlichting en
leiding hoe langer hoe meer zich aikeert van al die vele proefjes, waarmee ze indertijd begon — tijdroovend en dikwijls toch maar zoo heel
weinig loonend om te zoeken naar een en'kele proef, die in eens afdoend iemands wezenlijke persoonlijkheid openbaart.
Of ,dit pogen lukken zal? Of de mensch toch blijken zal gecompliceerder te zijn dan waarvan de vooropgezette overweging van dit streven
getuigt?
Zeker is, dat als voorloopige winst van idit zoeken nu alvast geboekt
moet worden, dat het karakter voor ide wijze, waarop het beroep ,geleerct
en uitgeoefend wordt, van veel grooter beteekenis bleek, dan men aanvankelijk inzag. Dat van allerlei door iemand, die met zijn geheele ziei
en persoonlijkheid wil, aan- en afgeleerd, onlwikkeld en ook teruggedrongen kan worden; en dat trouw en liefde, toewijding en eerlijkheid
dikwijls ruimschoots opwegen tegen een beperkt kennen en kunnen, erg
een tekort aan andere hoogst ,belangrijke eigenschappen, waarnaar men
den eersten tijd vrij'wel uitsluitend zocht.
Het karakter van den jongen mensch, den knaap of het meisje, wordt
inderdaad dikwijtls het best gekend door anderen dan de ouders : door zijn
vriendjes, de buurvrouw, ook door den klasse-onderwijzer, bij wien
hij zat.
Het 'lichaam ! Hiervan zullen de .ouders gewoonlijk veel meer
weten, ,dan iemand anders, de dokter misschien uitgezonderd. Toch vraagt
het onderzoek voor de beroepskeuze-voorlichting naar lets meer dan
alleen het aantal ziektedagen tijdens de schooljaren, zwakke lichaamsdeelen, enz. Meer moet gemeeten worden! En dan is al heel spoedig .een
medisch 'onderzoek noodig, dat b.v. hart en longen keurt, en het gezichtsvermogen controleert, of dit in overeenstemming is met de eischen daar-
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aan door een bepaald beroep gesteld; of he kleuren-zien intact is; of 415
gehoorscherpte voldoende is; enz.
't Instituut der schoolartsen zal zijn hulp in de toekomst hierbij
vermoedelijk nog veel meer moeten verleenen.
Naast het onderzoek naar lichaam en karakter, blijft nog het psychologische. Allerlei eigenschappen raken het gebied, waarop lichaam en ziel
in nauwe, onontwarbare eenheid samenwerken, er zijn psychophysische
eigenschappen, tegenover de zuiver zielkundige, de psychologischt. Ook
voor deze 'beide groepen, zoowel psychophysische als psychologische zal
de onderwijzer dikwijls beter georienteerd zijn dan , de ouders.
En zoo zal hij ook ihier weer naast de ouders, de aangewezene zijn om
bij de beroepskeuze-voorlichting over zijn oud-leerlingen een woordje
mee te spreken. In het adviesbureau behooren de onderwijzers een eerste
plaats in te nemen. Toch stelle men zich hun medewerking ook weer niet
te overwegend voor.
Want w a a r n e m e n van kinderen is tang niet seders werk, zelfs
niet van iederen onderwijzer. Ook dat moet en wil geleerd zijn. En vooral
de gedetailleerde psychologische en psychophysische waarneming ! Daarin
schieten onderwijzers nog al eens to kort; maar de ouders altijd nog meer.
Vandaar, dat er op allerlei manieren gepoogd is bij het waarnemen van
de kinderen leiding te geven, door ouders en onderwijzers er opmerkzaam
op te maken,, wat zij zooal te zien konden krijgen en waarop zij in het
bijzonder moesten letten. Wat zou het van groot voordeel zijn, als aan het
eind ider schooljaren iomtrent iederen leerling, naast en behalve het
diploma, hetwelk er getuigenis van aflegt, dat hij de school met goed
gevolg heeft doorloopen en dat hem persoonlijk wordt uitgereikt, eveneens
een psychogram, een persoonsbeschrijving, kon worden overgelegd; al
dadelijk bij die beroepskeuze-voorlichting van waarde, omdat het over
den persoon in kwestie een groote schat van waarnemingen en gegevens
zou kunnen verstrekken.
Een dergelijke staat, met zorg ingevuld, kan van groote beteekenis zijn
bij het kiezen van een beroep, omdat het een grondslag kan vormen ter
beoordeeling van karakter, zieleleven, en beroepsgeschiktheid van het
kind. En nu weet ik wel, idat aan deze psychographische waarneming
gedurende .de schooljaren en lesuren allerlei bezwaren kleven. Ze vraagt
inderdaad een groote inspanning van de onderwijzers. Het leidt daardoor
ook wel eens hun aandacht af. Bovendien kan heel gemakkelijk de een
met een woord, gekozen ter aangifte van eenige eigenschap, heel sets
anders bedoelen dan de ander, zoodat de gegevens, ook al wordt hetzelfde woord gebruikt, elkaar niet zullen dekken. Terwijl ten slotte het
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meest principled°, bezwaar dit is, kdat de eigenschappen in de jeugd nog
zoo weinig vast staan, dat men op .de bevindingen ,gedurende den bid,
aan de puberteitsjaren voorafgaande,-toch ,heelemaal Been conclusies voor
het verdere leven mag 'bouwen.
Het laatste bezwaar is niet denkbeeldig. Inderdaad ondergaan allerlei
eigenschappen in den loop van het leven groote veranderingen. Een
muzikaal talent kan sluimeren; ontdekt worden en tot aanvankelijke
ontwikkeling gebracht worden in de jaren tusschen 6 en 9, wanneer in
het algemeen de muzikale opvoeding begint. In de jaren tusschen 10 en
14 kan het betrekkelijk latent voortbestaan, omdat de studielust ter
verdere ontwikkeling ontbreekt en het hoofd vol is van andere dingen,
om dan b.v. na het 14de jaar, als het ontluikend erotisch leven in den
wedstrijd en bij de mededinging met anderen, nu het er om gaat de
opmerkzaamheid van de vrouwelijke sekse te trekken, zich ook dit
muzikaal talent ten nutte maakt, zich plotseling sprongsgewijze tot groote
hoogte te ontwikkelen.
Zeker, veranderingen in de eigenschappen, terugtreden van sommige,
naar voren komen van andere neemt men waar.
Toch zou het van groote beteekenis zijn, als dit, daardoor dus slechts
g edeeltelijk waardevoll'e, psychografische schema bij iedere beslissing :
„wat moet, wat kan mijn jongen worden; is hij voor dat en dat beroep
geschikt?" ter beschikking stond.
En op grond van eigen iesuren-ervaring — ik geef onmiddellijk toe dat
mijn klassen veel kleiner waren dan de gemiddelde grootte van een
schoolkinderen-klas is — geloof ik ook niet, dat de bezwaren zoo groot
zijn, als door de onderwijzers wel eens werd beweerd.
Ik ken er tenminste, idie het boekje van den heer Van Lennep, dat
onderwijzers in staat stelt ,om hun leerlingen met ibetrekking tot allerlei
eigenschappen waar te nemen — gedurende het eene lesuur op de eigenschappen, gedurende een ander lesuur weer op andere — met pleizi'er gebruikt hebben. Dit boekje was hun een prikkel igeweest hun leerlingen
intensi'ever waar te nemen; en zich van allerlei hunner eigenschappen
rekenschap te geven. tiet boekje van den heer Van Lennep poogde, met
als doel de voorlichting bij de beroepskeuze, het waarnemen der leerlingen systematischer, over breeder terrein van eigenschappen, te doen plaats vinden. Het vroeg niet jets nieuws van de onderwijzers. Want hun arbeid, de ontwikkeling van het kind, bestond reeds
in zorgvuldig waarnemen.
En ook voor dit boekje, was het rapport door iden onderwijzer over een
bepaalden leerling, die een beroep wilde kiezen, en daarbij om voor-
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lighting vroeg, uitgebracht, een der pijlers, waarop dit advies rustte. Veel
minder uitgebreid en gedifferentieerd, was toch oo'k idit rapportje in groote
trekken een psychogram. Om een gedetailleerden raad te kunnen geven
was het echter, zelfs ondanks zekere uitvoerigheid, toch dikwijls niet
voldoende. Een gedetailleerde raad moest vaak een afdoend antwoord op
een heel preciese vraag bevatten. Die vragen konden dikwijls slechts
beantwoord worden door expresselijk daarvoor gedane onderzoekingen
en .daarop ingerichte waarnemingen.
En daarmee -doet al heel spoedig bij de pogingen leiding te geven bij de
keuze van het beroep het zielkundig proefnemen, het psychologisch
experiment zijn intrede, eerst in het gebouwtje waar de commissie ter
voorlichting zetelt, later ook wel eens in 't schoolgebouw-zelf, of elders,
waarheen de ca.ndidaat voor .een bepaald beroep wordt •pgeroepen om
op die bepaalde eigenschap onderzocht, gekeurd te worden. Men stelle
zich dit vooral toch niet te gewichtig voor. Stel, dat een, jongen komt,
door zijn ouders gestuurd, met de vraag- „of le naar zee kan, idat ie
stuurman wit worden, graag naar een zeevaartschool zou gaan." Dan
zullen al gauw in den loop van het gesprek kleurenkaarten om kleurenblinden te herkennen voor den dag gehaald moeten worden, tom eerst eens
even te zien, of de jongen, althans wat dit sbetreft, geschikt is. Een stuurman moet nu eenmaal groen! en rood good kunnen onderscheiden en
herkennen; mag onder geen beding kleurenblind zijn. Maar met dit laten
bekijken en lezen van die cijfertjes in kleurige cirkeltjes, is men onbewust
wellicht, bezig een ztelkundige onderzoeking te doen, een psychologisch
experiment te nemen.
;Maar ook het laten maken van e'en vrij opstelletje, een, moeielijkere som,
door den klasse-onderwijzer opgegeven, kan een zielkundig experiment
zijn. Ja, zelfs het toezien, hoe een kind met een matador- of mechanodoos
werkt, bouwt en weer afhreekt en weer beproeft lets anders te maken,
kan een psychologische proefneming zijn. Want, of iets een psychologisch
experiment is, wordt niet bepaald door de piaats waar, noch door het
materiaal, waarmee het geschiedt, noch door hem, door wien het geleid
wordt, maar uitsluitend door de wijze, waarop hij, die er naar staat te
kij•ken, het waarneemt, het verwerkt, het uitbuit.
Natuurlijk zal dit experiment nu eens .onopzettelijk dan weer opzettelijk
genomen kunnen worden; zal het een bepaald doel kunnen beoogen,
dienstig kunnen zijn aan de beantwoording van een bepaalde vraag, of
toevallige gegevens kunnen verstrekken. Zijn waarde krijgt het psychologisch ,onderzoek toch eerst dOor en van hem die het 'doe of leidt.
Daarvoor is het verder afhankelijk van de wijze, waarop en het doel

131
waarmee het onderzoek werd ondernomeni. Nog maar al te veel wordt
het psychologisch experimenteeren afhankelijk gesteld van het bezit van
allerlei instrumenten, van laboratorium-ruimte, enz., terwill dit niet het
wezenlijke er van uitmaakt, maar wel het oogmerk, waarvoor men
onderzoekt en de wijze, waarop men het doel tracht te bereiken, de wine
dus waarop men het zielkundig experiment leidt; ook die, waarop men
de uitkomst en den weg, waarlangs men die uitkomst bereikt, waardeert.
En zoo kan men ook al zonder instrumenten met heel 'eenvoudige
hulpmiddelen allerlei waardevolle zielkundige gegevens verzamelen en
productief maken voor allerlei doeleinden: voor het onderwijs zelf, ook
voor het inzicht in de psychologische karakteristiek van den jongen, of
bet meisje, dat een bepaald beroep begeert, of dat eens komt hooren, voor
welke beroepen het nu het best geschikt zou zijn.
Het psychologisch experiment is niet voor het eerst door de moderne
beroepskeuze-bemoeienis, en wat Naar wil dienen, op de school ingevoerd,
en met de kinderen op school, of die de school net verlaten hadden,
begonnen.
Binet en Simon's onderzoekingen, die trachtten de mate van de intellectueele ontwikkeling der kinderen in de verschillende levensjaren in een
verhoudings-getal uit te dru'kken, dateeren al van 1908 en 1911.
En langen tijd heeft dit intellectsonderzoek, dit eerste bescheid'en
psychologisch onderzoek ook in allerlei gewijzigden worm, f ,en .op den
voorgrond tredende rol gespeeld bij de adviezen inzake de beroepskeuze
uit te brengen. Allerlei re ►isies van Binet-Simon's tests verschenen; alle
toch met hetzelfde idoel: in een metrieke schaal de van jaar op jaar
wisselende, toenemende intellectueele ontwikke'ling vast te leggen, zoodat
in luttele oogenblikken experimenteel te constate'eren vie!, of iemands
iittellect beantwoordde aan wat daarvan op grond van zijn leeftijd ver
wacht mocht worden, hier boven uitging, of juist hieronder bleef.
Meest deed van zich spreken de wijze, waarop de Amerikanen dit
inteiligentie-onderzoek in 't groot deden. Voor de schifting, door hen
beoogd was het intelligentie-onderzoek op de manier, waarop zij dit
ondernamen, voldoende. De Amerikaansche legertests werden min of
meer gewijzigd ook op allerlei andere groepen dan militairen toegepast:
burgerscholieren, verpleegsters, enz. Met al .deze tests deed het psychologisch onderzoek in anderen zin, op andere nieuwe wijze, zijn intrede
in de school.
Het vond in den lateren tijd daar een eigen werkkring, in zooverre
deze methoden van onderzoek zij 't ook op allerlei manier gewijzigd
ern voor dit nieuwe doel geschikt gemaakt — toegepast werden op de
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school, wanneer het noodig was, , de hooger begaafden
gewoonlijk
weer uitsluitend de intellectueel hooger begaafden —nit te zeven voor
de school met een speciaal onderrichtsplan, juist voor die hooger begaafden verzwaard. Ook naar beneden, voor de minder begaafden moest dit
soort van psychologische experimenten zijn diensten bewijzen.
;Wordt, zij 't ook nu weer in allerlei opzichten gewijzigd, tevens
dienstig gemaakt aan de pogingen om tot een rationeele aansluiting te
geraken tusschen lager, middelbaar en hooger onderwijs.
In wezen was ,dit toch eigenlijk reeds een verkapte leiding bij de
beroepskeuze door 't afsluiten, 't .dichtsluiten van bepaalde onderwijsgelegenheden, voor ntet-volledig-honderd-procent begaafden; en door
het wel ontsluiten van ,diezellde gelegenheden, maar nu uitsluitend voor
die wel honderd-procent-begaafden.
't Experimenteel psychologisch onderzoek stond niet stil bij 't reeds
beschrevene. Ook het meest moeilijke, het minst te benaderen deel van
den mensch, zijn ethisch karakter, heeft men door 't experiment trachten
te peilen. Dr. de Jongh ondernam een experimenteel onderzoek naar het
moreele oordeel — Medische dissertatie, Amsterdam 1921. — En ook
Dr. K. W. Staal deed een experimenteel onderzoek naar het zedelijk
oordeel van leerlingen bij het middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs
Philosophisch litteraire dissertatie, Groningen 1927. —
Daarnaast werd 't experiment op veel breeder terrein van lichamelijke,
Psychophysische en .zuiver psychologische .eigenschappen overgebracht.
't Experiment, het psychologisch onderzoek — ook met behuip van heel
eenvoudige experimenten! Prof. Roels deed in the richting 'een pogiing.
Hij bracht een kist in den handel, een waar klein psychologisch laboratorium voor klasse-onderzoek. Wij hoopten tdaarmee de leiding bij de
beroepskeuze te kunnen dienen, omdat de kist voor een zeer groot d'eel
materiaal bevat voor vragen bij die beroepskeuze van beteekenis; en in
staat stelt, waardevolle gegevens te verstrekken, indien het noodzakelij k
is een gedetailleerd advies te geven.
Gold dit alles nog vrijwel uitsluitend alleen datgene wat aan zielkundige
proefnemingen ook op school gedaan zou kunnen worden, en zeker in de
lokaliteit, waar fde advies-commissie zetelt, kon geschieden, het psychologisch onderzoek is hiermee niet ten einde.
Hoe waardevol ook ,overigens, dikwijls, in het bijzonder waar het de
voorlichting bij de keuze van een beroep geldt, zulien al deze zielkundige
experimenten toch niet voldoende zijn en aangevuld moeten warden met
een .der-zake-kundig experimenteel onderzoek van veel breeder opzet.
Als , de iouders komen met de vraag: is mijn zoon geschikt voor onder'
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wijzer, letterzetter, amanuensis, handelsreiziger, etaleur, loodgieter, zeeloads, machinist, scheikundige, essayeur, zal meermalen eens even aan
de analytische gegevens van tdit beroep getoetst moeten worden de
geschiktheids-analyse van den candidaat. En dan zal het psychologisch
experiment nog in anderen norm ,dienst moeten idoen om uit te maken
of psychologische, somatische, karakterologische geschiktheid en beroep
elkaar dekken. Dan zal vaak alleen het experiment in het volledig uitgeruste psychologische laboratorium in staat blijken .dit antwoord te
geven. En 't is geen wonder, dat maar nu voor volwassenen b.v.
in het V 1 i e g k amp te Soesterberg een tot dit duel volledig ingericht
psychologisch laboratorium aanwezig is, .dat moet dienen om candidaatvliegers te keuren op hun beroepsgeschiktheid. Vandaar, ,dat al evenzoo
de Philipsfabrieken, in navolging van allerlei buitenlandsche groote ondermingen, een aparten 'clienst hebben ingesteld, met :een deskundig
experimenteel-psycholoog aan 't hoofd, 'die de vragen, maar nu door .den
bedriffsondernemer gedaan, naar de geschiktheid van den werknemer,
welke zich aanbiedt voor de te vervullen plaats, lanes experimenteelpsychologischen weg tracht te beantwoorden. Vandaar dat er stemmen
opgaan om ook chauffeurs, wier bedrijf, wordt het niet door geschikten
vervuld, zelfs voor iedereen fangs ,den weg zulke groote risico's kan
opleveren, op hun beroepsgeschi,ktheid, hun vlugheid van ,00rdeel, hun
vastheid van hand,, hun juistheid in het beoordeelen van dimensionale
verhoudingen, enz., experimenteel psychologisch te doen onderzoeken.
Experimenteeren op het terrein der zielkunde is moeilijk en toch ook
weer zoo eenvoudig; 't is leeren zien, waarnemen, kleine onderdeelen
bij het stellen der vragen geleidelijk maar met preciesen opzet leeren
wijzigen; het is leeren analyseeren en ook weer synthetiseeren van wat
men begeert te weten.
Een aardig Duitsch boek in deze materie is dat van Rudolf Schulze
Aus der Werkstatt der experimentellen Psychologie and Plidagogik,
uitgekomen bij R. Voigtlanders Verlag in Leipzig in 1916 — derde druk.
In dit verband zij ook genoemd de Matadordoos, di'e in staat stelt
omtrent kinderen alleraardigste psychologische gegevens te verzamelen
en in een klein bestek allerlei waardevol materiaal 'bevat ter waarneming
van inventief vermogen, phantasie, plaatlezen, volharding, technisch
inzicht, arbeidsiust, enz.
Ouders, die hun kinderen zielkundig willen waarnemen, molten zich
zoo'n doos aanschaffen en terwill de kinderen deze al spelend probeeren
ea bouwen, bestudeeren. 't Zal hun plezier verschaffen en hun inzicht
geven in allerlei karaktertrekken. 't Zal hun wellicht, terwijI zij zoo onbe-
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wust bezig ziin een psychologisch onderzoek in to stellen, op 't spoor
brengen van en de oogen openen voor eigenschappen van lichaam erg
ziel, straks bii de levensgewichtige keuze van een beroep door hun kind
van Inteekenis.
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CRITISCHE REVUE.
De Olympiade hebben we gehad. Onze melkslijter, die missohien nog
nooit een boek van ieen gulden of 'Imager gekocht heeft, heeft zich de luxe
veroorloofd driemaal ide voetbalwedstrijden in het stadion bij te women. Je
moest hem hooren in zijn bargoensch over Oeroeqoeeeers enzoovoort.
't Was vermakelijk en tragisch.
Sport is een prachtig ding. Zelfs kan ik waardeering voelen voor gevaarlijke proefnemingen van ernstige Oceaan-vliegers e. a.., — waren onze
16de Teeuwsche , ontdekkers der wereldzeeen ook in , dezelide mate igeen
waaghalzen met hun slecht uitgeruste notedopjes? Maar , dat wedstrijdgedoe, met die geweldig idik-doenerij, alsof de waarde van een mensch
uitsluitend bepaald worth door physieke kraoht, is izeer minderwaardig.
A. M. •de Jong, .de bekende schrijver van Meriintie, heeft een aardig
boek , geschreven, Naar zonnige landen in donkey gefij, en wie nu De Jong's
beginselen kent, zal critisch met voldoening idit boek lezen. Net is heel
angler werk, dant, van ieen theoloog of archeoloog, die , om .de toude wereldzee
trekt en zijn indrukken te boek stelt, hier is 'e'en, dichterlijke, fijne 'geest,
een litterator, die de dingen ziet; iemand die schrijvert kan, en zoo als
Jorgensen in zijn Jeruzalem, ions werkelijk die landen voortoovert, zonder
met wetenschappelijke of theologische kwesties, die alleen de vakmenschen
kunnen waardeeren, ,ons te vermoeien. Nu zee deze all-round journalist van
heidensche principes — hij izegt het zelf — eenige dingen over sport, the
in het liicht van Nieuwenhuis' werk, met zijn academie voor lichamelijke
pvoeding, wel belangstelling verdienen. De Jong is op een luxe-boot met
luxe-'menschen, een Internationale verzameling,Imaar met veel Engelschen:
„0, deze sport!
Net meerendeel der passagiers bestond uit Engelschen en Amerikanen.
Het Angelsaksiche ras moet bepaald een of andere afwijking hebben, een
aparte hersenkronkel voor sport, reen sportknobbel op iden schedel of zooiets. Ze kunnen beter zonder ,ete , dan zonder sport. Nauwelijks zijn ze
even van hun zeeziekte hersteld, of ze kijken rend met speurende oogen,
of er niet wat sport te bedrijven valt. Andere nationraliteiten liggen nog
eenige uren in hun dekstoel en darken den hemel, 'dat ze zich niet behoeven
te bewegen. De Engelschen denken al aan competitiewedstrijden. Het
heeft mij ten slotte verwonderd, .dat ze ,00k de zeeziekte niet tot een sport
verhevert hebben, ,en matches georganiseerd in al de verschijnselen, die
►

►
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deze .onaangename kwaal vergezellen. Een soheepvaartmaatschappij, die
veel met Engelschen te maken heeft, zorgt voor sport aan boord. Net
hoeft niet erg topwindend te zijn op zichzelf, als je er maar wedstrijden
houden kunt. En zoo hadden wij tdan aan boord van de Meteoor verschillende soorten sport, die alle mijn verwondering wekten, door hun
kinderlijke ,onschuld. In het begin meende ik, ,dat niemand er naar om zou
kijken, dat het een vergissing imoest zijn: er waren rgeen kinderen aan
boord! Maar .de sorganisatoren van de reis kenden hun Pappenheimers
beter, en met hartstocht wierpen de Engelschen zich op de kinderlijke vermakelijkheden, die de iglimlachende .deksteward 'voor hen gereed gemaakt
had.
Daar was b.v. een zwart bord met hokken, waar cijfers in stonden, terwij1 bovenaan een paar ossekoppen prijkten. Nu moest je met gummi-schijven den voor een in de hokken met de nummers werpen, opklimmend van
10 tot 100, waarna de iossenkoppen moesten worden beworpen, terwijI de
partij beeindigd werd door in afdalende reeks opieuw ide cijferhokken to
raken. Wie het eerst alle fasen doorloopen had, was toverwinnaar
Dan stond , er , ee ► tobbetje, waarin je ringen van touw moest mikken. Wie
er het , eerst teen bepaal'd aantal ingegooid had, had de partij gewonnen.
Verder waren er nog ,cirkels op het idek getrokken, twee in elkaar. Daar
moest je ook ringen van touw in keilen en idan telde het meer, naar mate
je , dichter bij het middelpunt kwam.
Ook was er een dekbiliart. Dat was een snort hinkhok, verdeeld in
verschillende genummerde vakken. Van een afstand moest je daar houten
schijven in schuiven met .een schopje aan een langen steel. Je er
elkaars schijven uitgooien en ,dat maakte dit sportje tot ide meest opwindende aan boord. Ook kon je met elkaar wedijveren in het werpen van
ringen iom een lopstaand ,stokje. En op het achterdek was een tennisnet
opgehangen. Met ballen slaan was uitgesloten natuurlijk, maar daarom
tenniste men loch even lustig: men wierp eenvoudig naar elkaar, met
ringen van touw al weer. 1k heb er lang over nagedacht, hoe volwassen
menschen op een reis in ide Middellandsche Zee, door Palestina en Egypte,
door Griekenland en Siailie, zoo randier tophouden hun grootste a andacht
wijden kunnen aan al ideze kinderlijke spelletjes. Men beweert, dat het
Engelsche ras zoo handig is, en daarom zoo van sport houdlt.
Ik ben na .zorgvuldige waarneming tot die conelusie gekomen, dat het
precies andersom is. De Engelschen zijn schrikbarend onhandig, en :daarom hebben izij zooveel liefhebberij in al ,deze handigheldsspelletjes. Natuurlijk heb ik ook wel ,eens meegedaan, maar het verveelde mij .enorm. Na
'een paar keer gooide ik de ,gummischijven allemaal achter mekaar precies
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op de vereischte, nummers, de ringen midden in de cirkels, in het tobbetje,
om het paaltje. Net was schrikkelijk vervelend. De Engelschen nu vertoonen een zeer opmerkelijke virtuositeit gin, het missen van hun doel. Onlanks
alle mogelijke oefening krijgen ze nooit 'eenige zekerheid in hun worp, en
dat 'geeft !de spanning aan hun sport, het !opwindende aan hun naleve spelletjes : .zullen ze idezen keen nu raak gooier' of niet? En tot het eiid toe bleef
het geval twijfelachtig: je wist noo t, wie het winnen zou. Ze waren alien
gelijkelijk onhanddg. Vandaar vermoedelijk hun anders onverklaarbare
hartstocht bij. 'die ;onnoozele oefeningeties, waarmee ze van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat bezig waren. Met een, verwonderlijke toewilding.
Met 'een overgave en een belangstelling, die weinig minder ;dal' aandoenEjk
waren. Zij vergaten er letterlijk alles voor. Zoo mooi kon de zee of de
lucht niet zijn, zoo heerlijk 'kon, de ion niet ondergaan inn een bed- van
vuurwolken, in ieen zee van :touter vloeibaar goud, of de Engelschen be,dreven hun sport, zonder ;ergens anders op te letten, zonder de minste
aandacht voor lets anders, clan hun ringetjes en bun schijfjes. Zoo wonderkon de afvaart uit een haven niet zijn, of zij waren alweer verdiept in .hun werpliefhebberij en keken, noch naar de wijkende kust, noch
naar de naderende eindeloosheid der wateren. De ;deride ,dog aan boqrd
was er al een wedstrijd-comitee benoemd, en hingen er competitie-lijsten
op het achterschip,' met de namen der ideelnemers. En tot , den laatsten dag
waren zij ijverig doende met hun lieve sportjes, wereldvergeten„ aandachtig, met ternstige ,gezichten de kansen' bespreken ► , zich uitslovend ;om de
menschen van andere nationaliteit, die ook meededen, in het verhazingwekkendste koeterwaals den stand van den wedstrijd uit te leggen.
En ;de avond, waarop ide prijzen werden uitgereikt, moet voor velen
hunner het hoogtepunt van heel de reis ;geweest zijn ► Toen werd
eindelijk hun ijver en toewijding beloond. De eerste kdag in voile zee, na
den middag, toen het schip maar flauwtjes meer ,schommelde, hegonnen
zij 'zich voor , de verschiilende sporten te interesseeren. Zij gooiden met de
ringen en de s:chijfjes, ;die ;dartel wegrolden, zij gaven hevige stooten tegen
de houten schijven van het ,dekbil:jart, zij lachten van vreugde, wetend,
;dat zij zich , onderweg op zee niet zouden vervelenl
Wij 'voe'ren tusschen een .paar eilanden door, die met steile rotswanden
nit zee ;opstonden, bruingeel en mart, vol fantastisohe holen, hoogerop
begroeid met struikgewas. De zee werd blauw, de zon , begon te schijnen,
het werd een he;erlijke middag. Doorschijnend als groenbiauw kristal was
het bewogen water langs , de boorden. De 'Engelschen keken niet op of 'om;
zij hadden betere .dingeti te idoen, zij bereidden zich voor op de ionvermijdelijk komende competitions, die , de reis voor hen tot , een ,evenem:ent zouden
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zij 'leans zagen een of meer prijzen h de wacht te sleepen....
maken
Mijn Syrische vriend keek ontevreden naar de spelende Engelschen, due
,hun wijde sportbroeken hadden aangetrokken, en rondstapten met zwaargezoolde laarzen, sporttermen knauwend, zeldzaam in hun element, en
niet minder in hun knollentuirL
De idioten, smaalde hij!"
Vele malen zijn in verschillende artikels de En'gelschen tot voorbeeld
gesteld, de sportieve Engelsohe jeugd richting-gevend igepropageerd,
welnu.... hier en in het Stadion was ide practijk ! 't Is werkelijk voorbeeldend, maar.... afschrikwekkend. Non begin ilk ook te begrijpen, dat het
Daltoniseeren zoo iecht Engelsch is. Er zit lets wedstrijdachtigs in met die
'taken. Wim (schreef in het KM. schoolbiad een notitie:
De ,zon van Dalton schijnt reeds aan het dalen. Blijkerts een artikel in De
Nieuwe Courant verminderde de direkteur van een daltoniserende school in Engeland de wekelijksdhe 20 uren !Dalton tot 7 uren. Eerst gaf men er maand-taken
op, later week-taken. En tans werd weer de dwingende lesrooster voor de gehele
schooltijd ingevoerd. De Nw. Courant besluit ,deze mededeling aldus : „Deze nitkornst verwondert ons niet, omdat, gelijk wiji 'zeiden, het iDalton-stelsellzich zelf
veroordeelt. Een kind leert loopen met vallen en .opstaan, mar men moet zorgen,
dat ,er bij dat vallen geen •ongelukken gebeuren en daarom meet het eenige
hebben. Zoo moet een leerling bij de ontwikkeling van 'verstand en ,geest ook in
zooverre gesteund en geleid worden, dat het zijn jeugdige krachten niet vers:pilt
aan nuttelooze prestaties, die vow- zijn vorming geen waarde bezitten en zijn
opelidingstijd zonder noodzaak verlengen." In ,00ze jeugd leerden we al: Niets
bestendig ,dan d' ,onbestendigheid.

Met dergelijke voorbeelden en de mentaliteit van de massa, 'die warm
loopt voor buitenissigheden ,en zich vergaapt aan wat iongewoon is, zou
men wel eens .den mood verliezen in 'den arbeid voor het ideeele. Vertelt
Albert Schweitzer niet, , dat de Negervolken zelfs geexploiteerd worden tom
hun weinige bezit te .geven voor z.g.n. toekomst-verklaringen? Maar wie
de groote vers in haar advertenties .eens nagaat, kan , er ,00k van lezen.
Vooral in ide Ilaagsche bladen. Helderztenden etc. zonder tal. En practisch?
Ziehier een persbericht:

,

Het Haagsdhe Volk vertelt:
Men herinnert zich, dat zekere G., gewezen heambte bij het gemengd bedrijf
der Haagsdhe Tramwegmaatschappij, eenige weken geleden een bedrag van
f 15.000 verloren heeft onder omstandigheden, die bij de tramdirectie en de justitie het vermoeden deden postvatten, dat G. dit geld zou hebben verduisterd. E'en
nauwkeurig ,onderzoek ,wees nit, dat deze verdenking niet door de aan het licht
gekomen feiten gedekt werd. G. kwam dus in vrijheid, doch verloor zijn betrekking op grond van ongeschiktheid.
Het gemengd bedrijf ondervond door het gebeurde geen ,schade, daar het hiertegen verzekerd was bij, een bekende maatschappij bier ter.stele. Deze nu aehtte
blijkbaar het onderzoek van politie en justitie niet betrouwbaar genoeg. De
directie ontbood , G. te haren kantore in de Anna Paulonastraat en daar iontmoette
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hij twee hem vreemde personen„iparticuliere rechercheurs",- die hem verzochten
anee te gaan naar een helderziende in de Cornelis Jolestriat. G. willigde dit
verzoek in en de helderziende Jaesliep" de kwestie. Den eersten keer was de
zaak hem flalijkbaar niet duidelijk en hij verzooht het drietal 's middags terug te
komen. Ten tweede male „sliep" de heer L. en hij: gal then de verzekering, dat G.
het geld inderdaad verloren had.
De verzekeringsmaatschappij had dus een strop.

't Is toch wel wat al te. Maar. ... al die zonderlingheden moeten ,ons
wakker houden in ide tovertuiging, dat .er nog wel veel te arbeiden is, en we
er in 1928 nog niet zijn.
leesonderwijs, de ,eerste en voornaamste kennis voor leder mensch,
is steeds de groote zorg 'geweest voor de fonderwijz.ers. Per slot van rekening komt alles neer op ide letterherkenrdng en de verbinding idler letters
tot vvoorden. Dat is het. En nn kan men tot allerlei aardigh.eden zijn toevlucht nemen, elkaar vondsten afkijken, , de herkenning trachten te bevorderen, alles komt loch neer ;op. die herkenning en verbinding, terwij.1 clan
pas het voornaamste aan de orde komt: lezen en verstaan, rhythm, schoonheld van taal enzoovoort. Men kan er bij Metselen, knippen, 'zingen, zelfs
kienen, maar dat is alles eigenlijk buitenwerk, ;dal iopi)ervlakkig den -leek.
aangenaam aandoet, mar practisch van ,onwaarde is, ,omdat die herkenning bij normale kinderen eigenlijk heelemaal niet moeilijk is: als vanzelf
tot stand komt.
De methodenmakers — vooral jaren .geleden, maar ook nu nog
wel maakten het zich zelf, de kinderen .en de ,onderwijzeres .sen veel te
moeilijk, door ales wat er .om been imoest plaats hebben, terwijl dan vaak
het ,eigenlijke leeswerk van veel 'minder gehalte was, iomdat ,deze methodenmakers wel typische uitvinders, ;mar .Been taalmenschen waren. En hoe
kan men voor het lezen .eigenlijk lets 'goeds maken als men zelf .geen
taalgevoelig .mensch is, wiens oor toperkstaat voor het naleve en rhythmische, voor het eenvoudige en dadelijke van de goade woord ► eelding? Wie
dan ook de leesboekjes voor de kleinien eens criti'sch leest, • en niet over
de eenvoudige woordj'es en zinnen heenkijkt, zal al spoedig topmerken, hoe
veel er z.g.n. kinderlijk .gesohreven wordt, wa.t heelemaal niet kinderlijk
is : woorden en zinnen die de nog ,ongeo,efende tong , doen struikelen,. begriippen, die ver buiten de kleine-kindersfeer liggen, versjes en rijmende
zinnetjes, zonder rhythme, ,zonder de -eenvoudige gevoeligheid,waardoor 'het
als van zelf gaat« Oppervlakkig liikt het ,dan wel wat, — vooral met Sinterklaas kan men Idergelijke „kinderlectuur" in bazaars en boekwinkels aantreffen maar ook ide schoollitteratuirr heeft zulk werk, nicer ;dan
genoeg. In ide N. R.
vonden we indertijd een aardig knipsel uit Het Boek
over het Leesonderwijs in Spanje ! ook hier weer probeersel, ook hier
weer aardige idingen.
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Twee elementaire leerboekjes liggen voor mij, bestemd om Spaansche kinderen
te leeren lezen. een bezoek aan Spanje !zag ik ze te Cadiz voor het ram van
een boekwinkel, en bracht ze mee. Het zijn werkjes van Saturnino Calleja te
Madrid, die een groote reeks leerboekjes in het Licht geeft, en er zich vooral op
toelegt, door een overvloed van prentjes zijn boekjes aantrekkelijk te maken
voor de kinderen. El pensamiento infantil is de titel van de beide boekjes, waarover ik hier iets wil meedeelen. 'Ze bieden een metodo de lectura conforme con la
inteligencia de los nines, en ze hebben de goedkeuring verkregen zoowel van het
wereldlijke als van het geestelijk gezag.
Om aan de kinderen de letters te leeren heeft de schr. een eigen methode
bedacht, waarin ook het ,modern dient. De letter a wordt duidelijk gemaakt
door het .geblaf van een hond, die doet: a, a, a! !De e door het ,geroep van een
jongen, die zijn zusje vlak voor een automobiel aiet en roept: e, e! En zoo gaat
het door; de m (me) wordt verduidelijkt door een tafel (mesa) met aan elken
kant drie pooten; de n (ne) door een kindje (nene) dat op twee beenen staat;
de s (se) door een slang (serpente) die zich in s-vorm kronketl; de x (eveneens
se) door een in tweeen gesneden slang, waarvan de eene helft izich kruislings
over de andere kronkelt ; de h (hache) door een steel, van ter zijde gezien zoodat
hij den worm van de letter cvertoont — immers de h wordt niet gehoord en een
stoel spreekt ook niet; de ch door een halvemaanvormig stuk kaas, voor den
stoel gezet. Maar het zou niet joist zijn, deze curiosa als het meest karakteristiek
voor het boekje te beschouwen. Het hoofdbeginsel is, dat letterlijk alles in afbeelding wordt gegeven; bijna geen bladzijde is zonder prentjes; vele hebben er tien
of meer, en over 't geheel .zijn ,ze wezenlijk heel goed en duidelijk. Tal van voorwerpen, tal van dieren, maar ook gdheele landschappen en geografische afbeelclingen, als: een haven, een zeeengte, een rivier, enz.

Bij ons in tons ioude Nederland zijn we over de kuchende man, ide bradende worstjes van Van Wulfen al weer heen. Net is het straks genoemde
bijwerk, dat absoluut niet noodig is bij het lezen, maar oppervlakkig — en
vooral de ileeken-liefhebbers — prettig aandoet. Net nieuwe komt in
het volgende :
Daaronder trof het mij, dat de rebus een levend element is in deze onderwijstmethode. 1k vind er het eerst een op bladz. 67: „een hond en nog een hond zijn
twee honden"; daar is de hond, en later ook de honden door afbeelding voorgesteld, en op blz. 74 herhaalt 'zich dezelfde les met katten. Eindelijk komt op
biz. 106 een teuento infantil in twee lezingen. Er was een koning, die drie dochters had, hij stopte ze in drie flessehen en maa:kte deze toe met pik. ,De koning,
de dochtertjes, de flesschen waar de meisjes uitkijken, en de met pik toegemaakte
flesselien zijn naast de Jzinnetjes afgebeeld. Maar dan volgt de tekst nog eens
op andere manier: de afbeeklingen niet meer naast de woorden tgezet, maar in
plaats van de woorden, zoodat het een rebus is geworden. Nog ieen grootere
plaats heeft de rebus in het tweede boekje „Lenguaje de los ninos". Daar staat
telkens ender aan de bladzijde een rebuszinnetje en later worden deze nog eens
under elkaar gegeven op vier geheele bladrijdeen. En weer verder vindt men
een korte doorloopende beschrijving in rebus bij een prentje, die anderhalve
bladzijde vult.
De afbeeldingen geven bijna uitsluitend de Bingen of personen die in den zin
voorkomen weer, zooals op het hiervoor afgebeelde blaadje. , Slechts twee rebuswoorden vind ik die iets anders afbeelden, zooals wij ,dat in rebussen als iets heel
gewoons kennen. De kindernaam Pepito wordt rweergegeven door de letters Pe
en een fluitje, pito. En een aap — mono, mona — is te lezen als lief — eveneens
mono, mona — b.v. „Heel lief zijn de kleine vogeltjes", waarin lief (meervoud)
door twee open, vogeltjes door twee vogeltjes wordt weergegeven, en evenzoo:
„Hoe lief is dat kleine kindle."
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De •opmerkzame Iezer, zal terstond iopmerken, idat wat hier 'door Het
boek naar voren wordt ,gebracht, ook voor een groot gedeelte in Nederlandsche l esmethodes to vinden is ...., alleen, men kept ze niet zoo goed,
als ,deze Spaansche!
►

Zeist.

D. WOUTERS.

P.S. Is aan het verzoek van uitgeefster en redactie van , dit tijdschrift in
het vorig nummer afgedrukt, voidaan? Zij, idie nog niet werk .ervan maken, zullen, hopen wij, dit alsnog idoen, en voor ons tijdschrift eenige propaganda maken. Ook ide Chr. pers heeft hier een taak.
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CONSTITUTIETYPEN IN TRANSVAAL
EN IN NEDERLAND.
II.
In het eerste artikel werden twee lichaamsbouwtypen onderscheiden, de
lange, schrale, scherpgeteekende typen, die leptosomen heeten en de
gedrongen, niet scherp belijnde en rondhoofdige typen, die pyknici heeten.
Ook twee temeramentstypen, de eersten varieerende tusschen prikkelbaarheid en stompheid, die schizothyme-typen worden genoemd en de
andere varieerende tusschen opgewektheid en droefheid, die cyclothyme
typen heeten. Deze beide temperamentstypen zijn onveranderlijk. Maar
van de constitutietypen is het de vraag, of ze onveranderlijk zijn, d. w. z.
bepaald door erfelijkheid en aanleg (genotypisch) dan wel veranderlijk
d. w. z. bepaald door ras, milieu en opvoeding (exogeen). Daarom werd dit
punt eerst onderzocht aan de hand van enkele cijfers van lichaamsbouw
verkregen bij Transvaalsche en Hollandsche jongelieden. Daaruit bleek,
dat er een opschuiving valt te constateeren, binnen het Nederlansche
rastype, in de cijfers van den lichaamsbouw. Deze dient te worden toegeschreven aan het verschil in klimaat, milieu en leefwijze ; want overigens
zijn alle onderzochte jongelieden aan dezelfde condition onderworpen. De
vraag is dus gewettigd : Is de lichaamsbouw niet een veranderlijke voorwaarde van het karaktertype?
De tweede vraag geldt de correlaties. Zijn die wel voldoende vastgesteld?
Met correlatie bedoelt men gewoonlijk de oriderlinge • wederzijdsche
betrekking van temperaments- en karaktereigenschappen. Die betrekking
kan zijn positief of negatief. In 't eerste geval is a sterk en b sterk, in het
tweede geval a sterk en b zwak. Voorts kan die betrekking zijn : altijd
samengaan + 1 en nooit samengaan 0. Daartusschen liggen de z.g.n.
correlatiecoefficienten, die ons inlichten over het zelden, soms, vaak en
gewoonlijk samengaan van a en b. Op die wijze heeft men o.a. vastgesteld,
dat de beide geheugeneigenschappen van gauw iets leeren en gauw iets
vergeten staan in de positieve correlatie 0,9.
D'e bekende psycholoog W. Stern onderscheidt drieerlei correlatie, die
van de structuur, van de oorzaken en van de symptomen van een psychisch
feit. Om een enkel voorbeeld te seven, in zake de structuur of ordelijke
samenhang van opmerkzaamheid en begriipen vond G. Storring, dat de
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discrete opmerkzaamheid, die het aangeboden materiaal stuk voor stuk
opneemt het gunstigst is voor het eerste bevatten en bearbeiden van feiten,
maar de totale opmerkzaamheid het gunstigst voor het vinden van relaties
en begrippen.
Wat de oorzakelijkheid betreft heeft men een sterke correlatie gevonden
tusschen opmerkzaamheid en willen denken. Op het terrein van de symptomen vond Storring, dat het akustisch voorstellingstype (naar het gehoor)
het meest gepaard gaat met de willekeurige, totale opmerkzaamheid, die
zeer noodig is voor het begrijpen der dingen.
Volgens Kretschmer zijn er bij abnormalen twee heel duidelijke temperamentstypen, de schizophrenen, die prikkelbaar en stomp of beide tegelijk
zijn, en de circulairen, die opgewekt en droevig of beide tegelijk zijn (pag.
132). De schizophrenen zijn overwegend asthenisch, athletisch en dysplastisch, of om ze met den term te noemen: leptosoom. De lange en magere
menschen vormen 70,3 procent van de door Kretschmer onderzochte
schizophrenen (prikkelbaren). De circulairen zijn overwegend pyknisch
(kort en dik), want K. vond van dezen 84,7 procent onder de pyknici.
Hieruit leidde hij af, dat een duidelijke biologische verwantschap bestaat
van het cyclothyme temperament en de pyknische lichaamsbouwtype.
Anderzijds een duidelijke verwantschap van het schizothyme temperament en den asthenisch-athletischen lichaamsbouw. Deze correlaties
werden versterkt door de normale gevallen, die door Kretschmer onderzocht zijn, 150 in getal,
Het onderzoek van Prof. v. d. Horst begint eveneens bij de abnormalen.
Van de dementia-praecox-patienten die hij onderzocht, had 66 procent een
leptosomen (asthen. athletischen) lichaamsbouw en nog geen 4 procent een
pyknischen. Van de manisch-depressieve lijders was 77 procent pyknisch.
en 12 procent leptosoom.
Maar hij breidde zijn onderzoek ook uit tot de normalen, n.l. 24 leptosomen en 21 pyknici. De maten van dezen kwamen, behalve in het
lichaamsgewicht, bijna geheel overeen met die der abnormalen. Hij
onderscheidt ook onder de gezonden twee groepen, de leptosomen en de
pyknici, en neemt de mogelijkheid aan om in de psychische verhoudingen
naar correlaties te zoeken (diss. pag. 40). De verhouding van de schizophrene lijders en de schizoide normalen, en eveneens die van circulaire
lijders en cycloide normalen, is volgens dezen psychiater alleen kwantitatief verschillend. Hij zest: Er is geen grens meer, die de normalen
scheidt van de schizophrenen en circulairen, geleidelijke overgangen gaan
er uit het gezonde leven naar het psychotische; karaktereigenaardigheden,
die we buiten de kliniek overal kunnen waarnemen en die tot conflicten
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en tot onmaatschappelijke handelingen kunnen leiden, vinden we in de
kliniek duidelijk en scherp geteekend terug" (pag. 126 diss.). De mengvormen, waarin beide kiemen, het praecoxe en s het manisch-depressieve,
zich naast elkaar hebben ontwikkeld, treft men in de kliniek altijd aan
en ze geven den psychiater veel hoof dbrekens. Zoo ook treft men onder
de gezonden mengvormen aan, waarin de schizoide gespletenheid, van
buiten ijs, van binnen gloed, gepaard gaat met cycloide schommeling
tusschen licht en donker, blijdschap en droefheid.
Past men op dit onderzoek toe de indeeling van W. Stern bovenvermeld, dan blijkt dat de school van Kretschmer niet verder gaat dan de
correlaties in de symptomen bij de leptosomen en schyzoiden eenerzijds
en bij de pyknici en de cycloiden anderzijds bij een beperkt aantal gezonden die onderzocht zijn. Bij abnormalen zijn de correlaties door
proeven vastgesteld en die proeven geven hun het sterk vermoeden, dat
ook bij gezonden deze correlaties dezelfde zullen zijn.
Aangezien de correlaties van den constitutioneelen lichaamsbouw en
de psychische symptomen voor de karakterkunde van het hoogste belang
zijn, werd bij het door ons ingestelde onderzoek in Transvaal en in
Nederland, met behulp van genoemde paedagogen, bij elken leerling vastgesteld van welken aard zijn emoties zijn. Van velen hunner werd ook
een beschrijving verkregen van hun intelligentie, hun wilskracht en hun
duidelijk zichtbare zedelijke eigenschappen, doch deze laten we hier
buiten bespreking, omdat Kretschmer in zijn beschrijving van typen inzonderheid het emotioneel gebied bestrijkt. Immers hij noemt bij de
schizoide temperamenten de polen van prikkelbaarheid en stompheid en
bij de cycloide die van opgewektheid en droefheid (pag. 132). Zijn tabel
van de temperamenten (pag. 212) omvat alleen de stemming, het psychische tempo en de psychische bewegelijkheid, welke alle liggen op het
terrein van de emotioneele symptomen.
Van de vijf Z.-Afr. pyknici (m.) zijn er vier joviaal en gaarne helpend,
en een is koel berekenend en koud. De twee meisjes, die pyknisch zijn,
zijn beide levendig, opgewekt en joviaal.
De pyknici onder de Nederlandsche jongelieden waren twintig in getal
en van deze waren twee vr. en vier mann. jongelieden joviaal, gaarne
helpend en sympathiek. De overige 13 m. en 1 vr. waren koel berekenend,
heimelijk en prikkelbaar.
Van de leptosomen zijn onder de Z.-Afr. jongelieden 6 m. en 3 vr. koel
berekenend, prikkelbaar, mar 5 vr. en 17 m. joviaal, sympathiek, gaarne
helpend. Onder de Hollandsche jongelieden zijn 21 m. en 12 vr. koel bere-
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kenend, prikkelbaar, terwin 8
en 17 vr. joviaal en sympathiek zijn.
Voorts zijn van de Z.-Afr. jongelui twee gevallen twijfelachtig en van
de Hollandsche drie.
Evenals boven erkennen we ook bij deze opgaven, dat ze het werk
zijn van leeken en niet van psychiaters. Daarom onthouden we ons van
het maken van wetenschappelijke gevolgtrekkingen uit b.g.n. cijfers.
Aileen merken we op, dat bij dit onderzoek de correlatie tusschen het
pyknisch constitutietype en het cyclothyme temperament in Transvaal 85,7
procent, doch in Nederland 30 procent bedroeg. Voorts vonden we voor
de correlatie van het leptosome constitutietype en het schyzothyme temperament in Transvaal 29 procent en in Nederland 57 procent. Van deze
cijfers kan het eerstgenoemde worden uitgeschakeld, omdat het aantal
onderzochte pyknici in Z.-Afrika zeer klein is. Maar dan merken we toch
op, dat de overige cijfers verschillen van de cijfers van Prof. Kretschmer,
die voor de correlatie van pyknici en cyclothymen 70,3 procent en voor
die van leptosomen en schyzothymen 84.7 bedragen. Ook bedragen
de cijfers _van Prof. van der Horst, resp. 66 procent en 77 procent.
Het dichtst komt bij deze percentages het cijfer van de Nederlandsche
jongelieden, die leptosoom zijn, n.l. 57 procent schyzothym.
Deze verschillen kunnen voortkomen o. i. uit de volgende oorzaken:
De waarnemers (x), de leeftijden (y) en de omstandigheden (z). Onderwijzers en predikanten hebben ongetwijfeld een andere wijze van waarnemen van psychische eigenschappen dan psychiaters. De eersten beginnen met normale proefpersonen, de laatsten met abnormale te onderzoeken. De eersten zien een proefpersoon alleen in de school of in de
catechisatie, terwin een psychiater gelegenheid heeft tot waarneming bij
een ziekbed of in een laboratorium. Maar hier is het verschil in de cijfers
bij de Ned. jongelieden (36 procent en 20 procent) te groot, om alleen
uit den factor x te worden verklaard. Deze factor mag o. i. hoogstens
10 procent bedragen.
De leeftijd is ook een belangrijke factor, want jongelieden van 16 tot
20 jaar, zooals onze proefpersonen, zijn uiteraard meer geneigd tot gevoeligheid en opgewektheid dan anderen. Volgens Kretschmer moeten
we echter letten op de schommeling en de overgangen van prikkelbaarheid naar stompheid bij de schizothymen en van opgewektheid naar neerslachtigheid bij de cyclothymen. Hierbij maakt het verschil in leeftijd
van een proefpersoon (y) een verschil van hoogsterts 1 a 2 procent.
De omstandigheden, waaronder de proefpersonen leven, schijnt dus een
belangrijke factor te zijn. De Z.-Af r. jongelieden zijn in groote meerderheid
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joviaal, hartelijk en opgewekt. Slechts 7 m. en 3 vr. proefpersonen bleken
koel, berekenend en prikkelbaar te zijn. Bij de Ned. jongelieden waren
er 34 m. en 13 vr. schyzothym. In Z.-Afrika dus een vierde deel van de
onderzochten, maar in Nederland meer dan de helft. Het leven in een
zonnig kliinaat, het veel doen aan sport en de gemakkelijke sociale verhoudingen, die men in Z.-Afrika vindt, hebben dus invloed op het karakter.
Bij dezen stand van zaken dunkt ons de vraag gewettigd of de correlaties door de school van Kretschmer gevonden bij normalen wel vaststaan. Er zijn -tot dusv erre nog niet veel normale personen door de
psychiaters onderzocht, zoodat het mogelijk is, dat de genoemde cijfers
nog verandering ondergaan. Maar ons onderzoek in Z.-Afrika en in Nederland dringt zeker tot voorzichtigheid om toch niet de correlaties als
vaststaande te aanvaarden, maar eerst aan te dringen op breeder onder
zoek bij normalen.
De psychiatrische karakterologie is een speciale wetenschap, aan welke
alle onderzoekers op dit terrein veel te danken hebben. E. Utitz noemt
haar met recht de voorhoede van de algemeene karakterologie (Charakterologie, pag 163). Daaruit is het te verstaan, dat zij, zooals K. Schneider
klaagt, Been hulp krijgt van de algemeene karakterologie (Speciale Char.
pag. 116). Zij spreekt vermoedens uit, die nadere bevestiging van noode
hebben, en die niet aanstonds door de algemeene kar. kunnen worden
aanvaard. Een afwachtende houding is haar geboden.
De psychiatrie trekt tegenwoordig vele onderzoekers aan, om de
exacte methoden die ze gebruikt. Het komt ons echter voor, dat zij
onwillekeurig gebruik maakt van zekere categorieen van het gevoel en
het wils-leven bij individuen, die ook in de algemeene karakterologie
voorkomen. Kretschmer zelf noemt er vier, n.l. vatbaarheid voor indrukken, voor vasthouden van voorstellingen, activiteit naar binnen en naar
buiten. Vergelijkt men deze met de door Kerschensteiner genoemde categorieen of lijnen van het karakter: de wilskracht, de helderheid van
oordeel en de fijngevoeligheid, dan blijkt het verschil van opvatting nog
al groot te zijn. Het komt ons voor, dat een onderzoek naar de karaktercategorieen of grondlijnen hoop wodig is, om tot meer vruchtbare samenwerking te komen tusschen de beoefenaars van de algemeene en de
speciale karakterkunde.
De Christelijke karakterkunde ziet in het abnormale karakter een
gevolg van de zonde, die niet alleen een gebrek is, maar ook een deformeerende kracht is. Zij heeft er dus dubbel belang bij, dat eerst de
categorieen van het karakter worden vastgesteld, eer zijn conclusies
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aanvaardt, die uit de overeenkomst van abnormale en normale proefpersonen gemaakt worden. Deze overeenkomst betreft bovendien
alleen de symptomen en moet volgens W. Stern nog opgespoord worden
in de structuren en de oorzaken van de karaktereigenschappen.
De boven gestelde vragen roepen o. i. om voortgezet onderzoek in
deze richting en tot grondige discussie tusschen beoefenaars van de
algemeene en de bijzondere karakterkunde aangaande de grondlijnen
waarvan beiden moeten uitgaan bij de opsporing van karaktereigenschappen.
LOS.

LANKAMP'S LEERPLAN.
Het zij mij veroorloofd in een kort artikel iets te zeggen over Lankamps
Leerplan voor de scholen met den Bijbel, uitgegeven bij P. Noordhoff
te Groningen. Het zij mij veroorloofd — zoo begon ik daareven. Terecht
schreef ik dit neer. Immers ben ik geen vakman en allerminst bedreven
in het opstellen van leerplans voor de lagere school. Er is altijd eenige
cooed voor noodig om een beschouwing te schrijven over boeken, wier
inhouid buiten het eigen studiegebied ligt. Toch waag ik het er iets over te
zeggen, en misschien kan het feit, dat ik de werken van den heer Lankamp met andere oogen bezie dan een onderwijzer, van invloed zijn op
de anderszijdigheid der beschouwing.
In de eerste plaats is de werkkracht en werklust, waarover de heer
Lankamp op zijn hoogen leeftijd beschikt, benijdenswaardig. In de laatste
paar jaren kwamen van zijn hand van de pers de vijfde druk van de
Bijbelsche geschiedenis (I A), de vierde druk van de geschiedenis des
vaderlands B), en een geheel nieuw werk over de aardrijkskunde
(IV A), algemeen en bijzonder gedeelte. Wat moet het verstand nog
scherp en de wil nog krachtig zijn, om in den ouderdom van zulke boeken
een herziene uitgave te bezorgen of zelfs een eersten druk het licht te
doen zien! De belofte Gods in den 92en Psalm wordt wel in bijzondere
mate aan den heer Lankamp bevestigd.
Daarbij — en dit in de tweede plaats — dragen zijn boeken het kenmerk van het actueele. Le zijn bij. Hij heeft kennis genomen van hetgeen
in de laatste jaren over de verschillende onderdeelen en ook over het
het Christelijk onderwijs als zoodanig is geschreven. Hij reageert zelfs
op een uitlating van Prof. Buytendijk, dat onze Christelijke school niet
een school is u i t den Bijbel, maar een school m e t den Bijbel. Het is,
juist om het actueele, dat de werken van den heer Lankamp kenmerkt,
zoo verbazend jammer, dat op geen der boeken het jaar van uitgave is
vermeld. Dat dit niet geschiedt op schoolboekjes, die voor het eerst uitgegeven worden, moge te vergoelijken zijn, dat dit nagelaten wordt op
werken, die een vierden en vijfden druk beleven, acht ik een groote fout.
Om de portee van actueele stukken te waardeeren, moet men weten in
welken tijd ze geschreven zijn.
Van groot belang acht ik de Inleiding op de Bijbelsche geschiedenis
(I A). Daarin wordt het wezen van de Christelijke school geteekend, en
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haar karakter als school met den Bijbel juist aangegeven. De heer L. toont
aan, dat .de school behoort aan de ouders, en dat daarom de Wet 1920, bij
.de erkenning van al het goeds, ,dat zij biedt, niet door ons als ideaal kan
worden aanvaard. „De strijd voor de vrije school dient helaas nog gestreden te worden" (blz. 10).
Voorts lest hij er nadruk op, dat de school is een onderwijsinstituut.
Opvoeding en onderwijs zijn niet to scheiden. Door het onderwijs wordt
karaktervormend gewerkt. Hij zegt: „de school verschaffe kennis en
brenge kundigheden aan, noodig voor het leven; houdt .daarbij de vorming
van het karatker in het oog, en trachte zich door al wat zij onderwijst,
onder 's Heeren zegen ,dienstbaar te stellen aan het neigen van h eit hart der
leerlingen tot datgene wat „alle menschen betaamt", als „het einde van al
wat gehoord is": de „yreeze Gods en de onderhouding Zijner geboden."
Verder spreekt hij hier uit, dat in , de H. Schrift zijn neergelegd al de
elementen eener waarachtige opvoeding. Deze grondstelling klinkt door
alle werken heen, is een gouden draad Bien, we zoowel in Aardrijkskunde
als Geschiedenis terug vinden. De schriiver leeft dicht bij .de H. Schrift
en orienteert zijn paedagogi ► che standpunt naar haar. Dit is het zuivere
treformatorische standpunt.
In het algemeene gedeelte maakt de schrijver voortreffelijke opmerkingen over , de method° van vertellen der Bijbelsche geschiedenis. Wat de
verhouding van ,de vertelling ten .opzichte van de H. Schrift betreft, ,drukt
hij dew uit in ,de woorden : „Zoo nauw mogelijk aan de woorden der
Schrift". So' ms ,,letterlijk de Schrift, en al, wat wij verder onderwijzen,
moet zijjn ,,naar de Schriftenr. (blz. 55.)
In ditzelfde verband wijst hij er op, dat .de H. Schrift theologisch is en
dus ook ,de vertelling in den diepsten grond theologisch van , opvatting
moet zijn. Al !die mannen en vrouwen, welke , ons in de H. Schrift beschreyen worden, worden daar genoemd om Gods wil, om te laten zi ► n, welke
.gangen God in hun historie met hen ging, en wat Hij door hen wrocht.
Vooral met het heil in Christus, de wil Gods tot onze zaligheid in Christus Jezus, voor ons het middelpunt ider Bijbelsche geschiedenis, trouwens
het middelpunt van heel ide H. Schrift zijn. Terecht zegt de schrijver ,dan
ook op pag. 55: dat 0011S ionderwijs er hier steeds op gericht moet zijn om
hun de groote waarheid te doen verstaan, dat van alles Code ide eere
toekomt, optdat geen vleesch ‘zou roemen voor Hem". De H. Schrift, ook
in de Bijbelsche Geschiedenis, is Godsopenbaring.
Wanneer we
lessen die Lankamp geeft met dit beginsel vergelijken,
dan vinden wij, dat hij .aardig geslaagd is. Misschien izou iemand die
theoloog van professie is, dit nog meer systematisch hebben ge ► aan, ,maar
.
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het blijft .de 'eere van den heer Lankamp., dat hij met lime intuitie het
theologisoh karakter van het verhaal aa.nvoelt, en voor mover tdit voor
zijne methode noodig is, behandelt en verklaart. ►Hetzij ge neemt de geschiedenis van den val, ihetzij , die van Joni, hetzij die van David, overal
komt vokloende nit, dat het de Heere is, die Zich hier in betrekking tot
de verlossing der wereld openbaart. fk acht deze principieele visie .een van
de groote lichtzijden van ,dit werk. llierom vooral iis het onzen jongen
onderwijzers aan to bevelen, iomdat tzij er 'door inzicht krijgen, naar weike
methode de Bijbelsche geschiedenis op school verteld moet worden.
Omtrent het gebruik van iden Catechismus op de lagere school sch;jnt
het mij toe, 'dat de oplossing, die ide heer Lankamp geeft, de meesten wel
bevredigen zal. Hii wijst (er terecht op (bl. 71), dat , de behandeling van
den Catechismus anders is ,op school dan in het catechisatielokaal, en
dat zij op den kansel weer anders is. Dit is volkomen jiiist. De leer, het
dogma, wordt ook aan de kinderen medegedeeld. Maar in den concreten,
vloeibaren worm van de Bijbelsche ,Geschiedenis. De Bijbelsche. Geschiedenis, goed verteld, is niets anders dan aanschouwelijk dogma. Er is
tusschen geschiedenis en dogma niet zoo' scheme tegenstelling als gewoonlijk wordt aangenomen. Uit oogpunt lijkt mij 'de voorslag van den
heer Lankamp aanbevelenswaardig, dat bij bepaalde gedeelten van de
Bijbelsche Geschiedenis bepaalde Catechismus-vragen en -antwoorden
besproken en van buiten geleerd worden. Zoo komt het kind Y.Ian de ,geschiedenis nit tot het ,dogma.
Het breedst is thans door mij besproken de Bijbelsche Oeschiedenis. Maar
wat ik .daarvan gezegd heb, kan met andere woorden worden herhaald
bij de Vaderlandsche Geschiedenis en bij de Aardrijkskunde. Steeds vraagt
hij de keuze en de beoordeeling der feiten naar het Licht, dat de It Schrift
op de geschiedenis des vaderlands werpt, steeds ,zoekt hij in zijn Aardrijkskunde aanknoopingspunten tusschen ,de Godsopenbaring en het vak
dat behandeld wordt. Dit is een goede methode, en al =gen vakmannen
uitmaken, dat de heer Lankamp in enkele .onderdeelen misgegrepen heeft,
voor de methode als zoodanig ben ik :dankbaar. Want den principieele
greep is de greep van den man van het Christen* ,onderwijs.
Op een punt wil ik nog even de aandacht vestigen. Dat 'de hoer Lankamp
de zending onder de aardrijkskunde behandelt, lijkt mii niet .gewenscht.
Wanneer zijn argumentatie , op bl. 51 , opging, zou men heel ide Christelijke
Kerk in haar ontstaan, wezen, leer, beteekenis 'onder het yak aardrijkskunde kunnen brengen. Dit zou echter niet alleen in ,strijd zijn met den
inhoud van het vak aardrijkskunde, 'maar vooral met het wezen van de
,
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Christelijke Kerk. lending hoort naar haar aard bij een van de religieuze
vakken.
Overigens is idit niieuwe boek over de aardrijkskunde m.i. e'en) m0°1
boek. Hoe leert het den onderwijzer en daardoor het kind de natuur bewonderen als een sohepping Gods ! Welk een open oog heeft de heer Lankamp voor het schoon van ions land. Ik waag het een passage over to
schrijven. „Onze golvende heide met haar kleuren en tinten, verschillend
naar den tijid van het jaar ; onze malsche weiden, ?dikwijls zoo eenig-mooi
gestoffeerd door het grazende vee of ieen enkelen prachtigen boom of
boomgroep ; ions fraai begroeld heuvelland met de vriendelijke ligging der
landhuizen tegen de hellingen, der hoeven, half verscholen tusschen het
green of der dorpen in die vallei ; ionze ieenig mole bosschen, telkens weer
een ander karakter vertoonend en verschillend inwerkend op de stemming van ons gemoed naar ide onderscheiden boomgroei; de zee — wie
herinnert zich niet het oogenblik van sprakelooze bewondering, teen hij
haar voor ieerst aanschouwde! —de zee, het bead der ionbegrensde
ruimte, der ioneindigheid, schoon door mengeling van kleur en van licht
op haar kalme oppervlakte, grootsch, als hare golven zich verheffen; de
frissche waterpartijen langs onze rivieren en in ionze polders in gemeenschap met het teekenachtige, welige akkerland met izijn fijne kleurschakeeringeni."
Wat de leermiddelen betreft, heeft , de schrijver zeer terecht bezwaar
tegen de schoolbioscoop (31. 93).
Ten slotte wil ik nog een tweetal opmerkingen noemen, die ik bij' de
lectuur telkens gemaakt heb. De eerste is, dat de schrijver somas breed
uitweidt over in het verband minder belangrijke onderwerpen. Veel had
korter en beknopter gezegd kunnen worden. De tweede iopmerking is,
dat or herhaaldelijk citaten in voorkomen, waarvan ide bron niet wordt
aangegeven. Zoo lets mag ieen werk van deze importantie niet
voorkomen.
Ik besluit met de ierkentenis dat Lankamps leerplan ieen standaardwerk
is voor de Ohristelijke ionderwijzers, idat in geen bo , ekenkast van een Christelt* onderwijzer ,mag ,ontbreken, en met iden wensch, dat idit werk door
al ionze , Christelijke onderwijzers naast andere literatuur ijverig gelezen
en bestudeerd moge worden. T. HOEKSTRA.

UIT DE PRACTIJK VAN HET
LABORATORIUM.
Uit het paedagogisch-psycho-technisch
Laboratorium van de Vrije Universiteit.
Meermalen heeft men gevraagd, ook in de kringen van het lager onderwijs, naar de waarde en de beteekenis van Laboratoriumarbeid.
Net kan niet ontkend worden, dat ten opzichte van den Laboratoriumarbeid ook onder ons nog allerlei misverstanden bestaan. Eenerzijds wordt
het laboratoriumwerk belachelijk gemaakt en anderszijds zijn er altijd nog,
die er over spreken op zulk een wijze, alsof zij denken, dat men op een
laboratorium zoo ongeveer alles gewaar kan worden en uitspraken geeft,
die nimmer voor tegenspraak vatbaar kunnen zijn. Beide opvattingen
zijn onjuist. De werkelijkheid is deze, dat men in het laboratorium inderdaad dikwijls tot ontdekkingen komt, waartoe de practijk nimmer ons zou
leiden, terwij1 anderzijds toch ook weer de verschillende gegevens, die in het
laboratorium worden verkregen, door de practijk moeten worden getoetst.
Het is mijn voornemen, in dit Tijdschrift of en toe enkele mededeelingen
te doen omtrent de in het laboratorium verkregen resultaten. Nu eens zal
het betref fen een bepaald geval, waaruit nadrukkelijk de beteekenis van
het laboratoriumonderzoek blijkt, een geval dus van meer psycho-technischen aard, dan weer zal het eens betrekking hebben op een quaestie
van meer algemeenen aard, waarbij dus een zeker resultaat verkregen
wordt omtrent het psychische leven in het algemeen of omtrent paedagogische wetten, die op een of andere wijze bij het onderwijs kunnen worden dienstbaar gesteld.
Leval X. Betreft een jongen van 15 jaar. Voor zoover gegevens aanwezig zijn, op de lagere school steeds ijverig. Heeft ieerste klasse U.L.O.
afgeloopen. Alles voldoende. Taal 8, rekenen 7, andere vakken 6-8. Is
na de eerste klasse U. L .0. in betrekking gekomen, is daar na twee maanden wegens slordigheid ontslagen. Slordigheid was op school nimmer
geconstateerd. Is thuis op zijn boel altijd netjes. Komt in nieuwe betrekking; wordt na zes weken wegens slordigheid ontslagen. Komt in zijn
derde betrekking, krijgt na zes weken herhaaldelijk standjes wegens
slordigheid. Jongen wordt moedeloos, krijgt huilbuien; vader eerst driftig,
han hopeloos, waagt te spreken met patroon. Patroon besluit, gezien het
goede schoolverleden van den jongen, een laboratoriumonderzoek te doen
instellen. Net werk van den jongen was op zijn laatste werkplaats staafjes
ijzerdraad op bepaalde lengte afknippen met een scherp tangetje. Dit
geschiedde op de volgende wijze:
Een zoogenaamd maatstaafje werd gelegd langs den langen draad,
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waarvan de stukjes moesten worden afgeknipt. De boveneinden gelijk en
het tangetje tegen het ondereind en dan meteen een knip en de groote
draad moest op de goede lengte afgeknipt zijn. De lengte van deze
draden was een quaestie van groote preciesheid. Twee milimeter langer
of korter maakte den draad voor het verder gebruik ongeschikt. Bij
onderzoek bleek, dat van de 10 draden, die de jongen knipte, er gemiddeld
6.3 niet de juiste maat hadden en er 5.1 geheel ongeschikt waren. Een
vorige jongen, die veel minder goed schoolverleden had, maakte nog niet
een half procent foot. Bij onderzoek bleek, dat de jongen, die altijd reden
gaf tot klacht over slordigheid, een intelligentie had, die boven het normale was. Zijn handvaardigheid was uitstekend, handvastigheid goed,
automatisatie zeer goed. Op het eerste gezicht dus een zeer raadselachtig
geval.
Bij voortgezet onderzoek bleek echter, dat de jongen een zeer beperkte
huidgevoeligheid bezat. Bij afstand van 8 c.M. van de punten van de
Aesthesiometer oordeelde hij van de tien malen nog zes malen met den
prikkel te doen te hebben. Bij het betasten van schuurpapier in twaaif
verschillende graden van ruwheid, was ongeveer de heift van de oordeelen, waarbij vijf ruwheidsgraden verschil was, onjuist.. Bij minder ruwheidsverschil werd het eenvoudig een raden. Eerst bij tien graden verschil
kon hij met besliste zekerheid het meest en het minst ruwe aanwijzen. Dit
gegeven leidde in de richting van een oplossing. De betrokken jongen had
een zeer beperkte huidgevoeligheid of had althans niet het psychisch
vermogen, zich de huidprikkels voor zijn bewustzijn te realiseeren.
Wat gebeurde er nu, wanneer hij werkzaam was op de werkplaats? Bij
het afknippen van het stukje ijzer schoof hij het maatstukje door zijn
vingers, zonder dat hij dat zelf merkte, zoodat telkens de plek, waar hij
de tang plaatste, iets te hoog aankwam. Een ander maal wilde hij per se
zorgen, het stukje ijzer niet te kort te hebben, oefende een druk in
tegengestelde richting en dan schoof zijn hand iets lanes het lange stuk
waarvan iets afgeknipt moest worden, weer zonder dat hij het merkte en
het stukje ijzer werd te lang. Behalve dat door mij deze jongen gezonden
werd naar een polikliniek voor neurologische gevallen, heeft deze jongen
op mijn advies anderen arbeid verkregen, waarbij het niet aankomt op
den tastzin, op de huidgevoeligheid, maar op juistheid van waarnemen
en op intelligentie. Hij vervult thans zijn werk tot groote tevredenheid van
zijn patroon en de vader is verblijd met het resultaat.
Ook uit een ander voorbeeld moge de beteekenis van het laboratoriumonderzoek blijken.
Een jongen van 17 jaar, die op de lagere school nimmer reden tot
klacht gegeven had, die zeven klassen had afgeloopen zonder eenig doubleeren, en nadien een avondcursus had gevolgd, waar hij steeds goede
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cijfers had, ook voor gedrag, gaf, toen hij in de practijk was, zoo dikwijls
reden tot klachten, dat hij reeds op 17-jarigen leeftijd zijn 16den patroon
had. Het feit, waarom telkens weer een dienstbetrekking verbroken werd,
was dit, dat, zooals zijn moeder zei, „het nooit uitkwam", noch met geld,
noch met eenige hoeveelheid, waarmede hij moest werken. Er was altijd
of een tekort Of een teveel en, zoo zeide de moeder, als het goed uitkomt,
dan is dat een gelukje. Nu eens was de jongen voor dom uitgemaakt, dan
weer voor slordig, maar meestal voor oneerlijk. Toen ik hem kreeg, stond
hij op het punt om ontslagen te worden, en zijn moeder zeide : „Dan zal
het wel het laatste wezen, want op 17 jaar je 17den patroon zoeken, dat
gaat toch niet.
Een onderzoek bij dezen jongen bracht aan het licht, dat de jongen,
indien hij psychischen arbeid verrichtte in een complex tegelijk, dat werk
uitnemend kon doen. floofdrekenen deed hij zelfs zeer goed. Vragen, die
betrekking hadden op het waardeeren in een bepaald complex met objecten, b.v. wat is meer : 5 gulden plus 3 kwartjes plus 4 dubbeltjes plus 7
centen, of 4 gulden plus 7 kwartjes plus een dubbeltje plus een stuivertje
plus 9 centen? — beantwoordde hij onmiddellijk goed. Maar het merkwaardige verschijnsel deed zich voor, dat, zoodra deze jongeman twee
complexen verbinden moest, zoodat hij dus vermenigvuldigen moest met
geld of bepaalde posten moest optellen, die voor zijn bewustzijn op onderscheiden objecten betrekking hadden, dan ging het niet. B.v. op een
rekening staat : een fietsband van f 2.75 plus een zadel van f 5.30 plus een
reparatiewerk van f 0.65, hoeveel is dat samen? Wat moet er betaald
worden? Antwoord na 2 min. 14 sec.: „Dat kan niet". Later, na herhaalde
vraag, na 1 min. 47 sec.: „zes gulden en een gulden en vijfenzestig cent.
6 X 753 rekende hij zonder fouten uit, maar 7X f 6.48 plus nog 14 cent,
kon hij onmogelijk na vier pogingen tot een juist resultaat brengen
resp. 48, 53, 27, 69 seconden).
(Natuurlijk hebben wij bier te doen met een afwijking van zeer eigendommelijken aard, een afwijking, die ongetwijfeld list in de richting van
sommige verschijnselen, die wij ook bij debielen ontdekken. Debiele rekengenieen b.v. kunnen dikwijls wel werken met abstracte cijfers, maar niet
met geld of met objecten. Het advies, dat gegeven werd in het laatstgenoemde geval, was dan ook te zorgen, dat die jongen op een kantooi kwam, waar hij enkel met cijfers behoef de te werken, of dat hij een
betrekking kreeg, waarin hij met een complex kon bezig zijn. Het eerste
is gelukt en sinds eenige maanden behoeft hij inderdaad niets anders te
doen dan posten boeken, overboeken en vermenigvuldigen, deelingen en
optellingen maken enz. met voor zijn besef abstracte cijfers, en hij doet het
uitnemend. Ook in dit geval was een jongen door het laboratoriumonderzoek geholpen en wellicht voor een maatschappelijke debacle bewaard.

OPSTANDIGE JEUGD.
Eenigen tijd geleden verscheen in het Hollandsch de vertaling van een
Amerikaansch werk, dat de moeite van het bespreken in dit tijdschrift
stellig waard is. Wij meenen het boek „Opstandige Jeugd" v an den
Denverschen Kinderrechter Ben. B. Lindsey, oorspronkelijk uitgegeven
onder den titel „The revolt of Modern Youth".1
Belangrijk is het door en door Amerikaansche boek vooral, omdat het
een beschouwing voorstaat van de problemen der sexueele moraal welke,
hoe weinig ze ook de onze moge zijn, getuigt van een ernstige opvatting
der rechterlijke taak. Bov endien worden door den schrijver specifiek
Amerikaansche toestanden beschreven, waarmede de Nederlandsche
paedagoog kennis maken moet, al was het slechts, omdat ze op den
duur ook in ons land naar alle waarschijnlijkheid niet zullen uitblijven.
Om hoofdzakelijk twee belangrijke redenen verdient Lindsey's uitvoerig
geschrift ten voile de aandacht.
Het is niet te loochenen, dat „Opstandige Jeugd" den indruk maakt,
geen wetenschappelijk werk te zijn. De kinderrechter dicteerde zijn materiaal aan zijn medewerker, of wel deelde hem de feiten mede, waaruit
Evans dan een goed „loopend" hoofdstuk te voorschijn bracht. Om
methodische rangschikking en systematische indeeling van de stof hebben
beide schrijvers zich minder dan weinig bekommerd. Lezers, die gewoon
zijn aan de Duitsche methode van probleemsteliing en -oplossing gevoelen
zich in den aanvang wat onzeker en wantrouwig tegenover den luchtigen
causerie-toon. Doch wanneer men zich gezet heeft om dit bezwaar te
overwinnen en bovendien nog eenige andere, als b.v. de herhaling en het
egocentrische overwonnen heeft, gevoelt men zich te staan tegenover
een persoonlijkheid, die weet wat hij wil en wien het leven en de moderne
maatschappij tal van belangrijke dingen geleerd heeft.
Aan het boek gaat vooraf een inleiding van P. Voogd, geschreven
op het slot Elmau, dat, naar men zich herinneren zal, ook het tehuis is van
Johannes Muller. Men moet voor zichzelf bij het leven van deze inleiding
even een klein misverstand uit den weg ruimen. Het ligt in het volgende
citaat:
„Iiij (Lindsey) ziet in den mensch nu eenmaal niet het zondige wezen,
1 ) Sedert het schrijven van deze bespreking verscheen van een ander werk
eveneens de Holl. vertaling.
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dat verdoemd is voor eeuwig, tenzij het door de genade , Gods zalig wordt.
Rechter Lindsey is een Christen, die er een blijmoedige levensbeschouwing op na houdt".
Voor ons besef immers staat en valt „het Christendom" nu eenmaal
met het feit der alleenzaligmakende genade Gods, buiten welke men voor
eeuwig verdoemd is.
Overigens is het zeer wel mogelijk, over Lindsey's geloof een opvatting
te hebben, welke afwijkt van die van den inleider. Of dat geloof tevens
positief Christendom is doet, naar wij meenen bij de beschouwing van
des schrijvers boek slechts in de tweede plaats iets ter zake.
Lindsey werkt hetgeen hij te zeggen heeft op twee wijzen uit, welke
wijzen de letcuur stellig veraangenamen en zeer afwisselend doet zijn,
maar die tegelijkertijd fnuikend zijn voor het verkrijgen van een fielder
overzicht van de aangevoerde argumenten.
In de eerste plaats betoogt schrijver op meer of min apodictische
wijze de onomstootelijkheid van eenige meeningen en zienswijzen (b.v.
de vrouw is monogaam, de man polygaam aangelegd, of: het moderne
meisje, dat finantieel onafhankelijk is geworden, voelt zich hoofdzakelijk
daardoor de gelijke van den man). En in de tweede plaats voert hij
dan allerlei, als verhalen ingelaschte, ervaringen uit zijn rechtspractijk
aan, tot staving van zijn beweringen.
Het is blijkbaar zOO gesteld, dat de schrijver de juistheid van zijn
inzicht en de waarde zijner principes voor het publiek niet zoozeer wil
bewijzen met logische argumenteering en noodzakelijk, consequente
redeneering, als wel door het opstapelen van al maar meer pakkende
rechtszaal-ervaringen, aan de waarheid waarvan men niet behoeft te
twijfelen, als men ondertusschen bedenkt, dat de kracht van zulk een
anecdotische bewijsvoering door haar eenzijdigheid tamelijk Bering is.
Hoe het zij, het is duidelijk, dat de overtuiging, welke Lindsey met zijn
werk voorstaat, niet onbelangrijk wordt benadeeld door den vorm waarin
het behandelde gegoten is. De schrijver blijkt naief genoeg, om niet te
bemerken, welk een wapen hij versmaadt met de verwaarloozing van
het wetenschappelijk apparaat, dat hem vooral in dit geval zulke belangrijke diensten had kunnen bewijzen.
Laten we voor een oogenblik de verhalen, welke de auteur aanvoert,
terzijde als zijnde vrij overbodige materialiseeringen van probleemoplossingen, die op deze wijze onmogelijk gevonden kunnen worden,
en bezien we de stellingen, die daar tusschendoor blijken opgeworpen te
te zijn als even zoovele steenen waaraan men zich heel gemakkelijk
stooten kan, dan zijn ze hoofdzakelijk de volgende:
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Jonge menschen, leerlingen van middelbare scholen en kantoorbedienden vooral, hebben opvattingen van de sexueele moraal welke
schrikbarend ver afwijken van de tot heden geldende en door de burgerMice en kerkelijke maatschappij voorgestane.
2. Vooral zijn deze afwijkende opvattingen onsociaal, a-traditioneel en
a-religieus.
3. Ze zijn dat meer uit onbezonnenheid dan uit kwaadwilligheid.
4. Ze leveren in werkelaheid geen bezwaar op voor „de" zedelijkheid,
„de" religie en „de" beschaving, maar
5. Lijken even zoovele gevaren in aangeduide richtingen, omdat de
traditoneele moraal denkbeelden huldigt, die met zedelijke, geestelijke en
religieuse gezondheid niets hebben uit te staan.
6. De oplossing van het door genoemde feiten en factoren geboren
conflict is zeer gemakkelijk te vinden, wanneer men de jongemenschen
met begrijpende liefde tegemoet treedt inplaats van met straf en als men
maar eindelijk de buitengewoon domme principes onzer sexueele ethiek
loslaten wil, zoodat dus de grenzen van het geoorloofde wijder worden
uitgezet.
7. Tenslotte ontvangt een oplossing als in sub 6 gezocht wordt haar
sanctie van „het" Christendom en „het" humanisme.
Het spreekt vanzelf, dat een dergelijke abstraheering in punten slechts
een belichting vermag te geven van het belangrijkste, dat in dit werk
naar voren wordt gebracht. En het is duidelijk, dat b.v. tot de onder 6
bedoelde oplossing gerekend wordt, het absoluut vertrouwen stellen in
de gezindheid tot het goede.
Rechter Lindsey schetst het rioderne Amerikaansche groote-stadsleven, waaruit de door hem allerminst goed geredeneerde sexueele misstanden opbloeien als een giftige plant in een moerassigen bodem. Hoe
is het mogelijk, zoo vraagt hij, dat de leerlingen van middelbare scholen
vooral, kinderen van 16-18 jaar nog, een ervaring toonen van geslachtszaken, welke het ergste vreezen doet en vermoeden? De factoren die
tezamen deze mogelijkheid scheppen zijn zijns inziens o.a.:
a. Aan die jongemenschen wordt alle sexueele voorlichting stelselmatig
onthouden door ouders en opvoeders, die dit gebied voor kinderen in de
puberteitsjaren taboe achten of gevaarlijk terrein.
b. De rnoderne technisch volmaakte samenleving met haar telefoon,
auto's etc., etc., maakt het uiterst gemakkelijk, dat jongelui van beide
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sexen met elkander kunnen omgaan zonder dat ouders en paedagogen
er iets van weten.
c. Omdat verbodsbepalingen altijd een tegenovergestelde uitwerking
hebben dan bedoeld wordt, willen de jongens en meisjes allereerst het
drankverbod ontduiken en vervolgens persoonlijk onderzoeken wat er
toch wel is achter de sluier van geheimzinnigheid waarmede het sexueele
steeds wordt omhangen en verhuld.
d. De vrije omgang, het vereenigingsleven, de invloed van den oorlog
en nog eenige factoren, doen de rest.
Voor jonge menschen, die de onderwijsinrichtingen verlaten hebben en
in meerdere of mindere mate zelfstandig zijn geworden door het verdienen
van een doorgaans meer dan behoorlijk salaris, staat de zaak nog ietwat
anders. Meer speciaal zijn voor de jonge vrouwen en meisjes onder hen
nog andere factoren in 't spel.
Zoo b.v. dat zij, die vroeger geheel afhankelijk waren in financieel
opzicht van den man, die voor zijn gezin geld verdiende, thans heel vaak een
grooter inkomen hebben dan hij met wien ze omgaan. Doordat de vrouwen
tal van beroepen zijn binnengedrongen en o.a. door hun loon zich hoe langer hoe meer onafhankelijk gingen voelen, vermindert allereerst de lust,
die verworven zelfstandigheid door een huwelijk prijs te geven. Te anderer
zijde is door de werking van krachtige prikkels van allerlei aard, het
verlangen naar het moederschap niet weinig versterkt. Of, zoo het al niet
het moederschap is, dat tot sexueele daden drijft, dan is het toch in elk
geval de wensch om ook geslachtelijk te verkeeren met de andere sexe
welke daartoe aanzet. Mogelijk ook is enkel de lust aanwezig volledig te
weten wat er is, met de door allen doodgezwegen zaak van het sexueele.
Nu ontstaan er in de Amerikaansche samenleving, zooals Lindsey die
beschrilft, door dit alles — en zoov eel meer — die zeer eigenaardige conflicten, waarmede hij als vertegenwoordiger der wet telkens te maken
heeft. Steeds zijn er jongens en meisjes, die, zooals men dat noemt, „te
ver gegaan zijn" hetzij uit onwetendheid, uit reactie of kwaadwilligheid.
De jongemenschen staan voor de gevolgen hunner daden en worden door
paedagogen, geestelijken, ouders en voogden voor den kinderrechter gebracht of ook komen uit zichzelven naar hem toe om raad te vragen.
Achter alien ziet de vertegenwoordiger der wet de „maatschappij" staan,
die geen andere oordeelvelling wil erkennen dan die van' zedeloosheid,
genadeloosheid etc. en drie dreigt met schande en uitstooting uit de
gelederen der fatsoenlijke menschen. In verreweg de meeste gevallen
trekken de afgewekenen naar de aborteuse. En dit nu is het voor alles,
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wat Lindsey voorkomen wil, daarbij van de ongetwijfeld zeer juiste
overtuiging uitgaande — in welke hem de wet steunt — dat ongeborenen
dezelfde rechten hebben als geborenen.
Men gevoelt voor welke uiterst moeilijke quaesties de rechter komt
te staan. Te eener zijde staat daar de burgerlijke en officieele moraal
en zedelijkheid, die eischt, dat de „opstandigen" gestraft worden voor
hun vergrijp, en aan haar kant bevinden zich bijna steeds de geestelijken,
paedagogen en ouders. Erg aan den anderen kant bevindt Lindsey, dat
schier zonder uitzondering de overtreders handelen uit geestelijke
overwegingen, die doorgaans echt en zuiver zijn in aanleg en wezen
maar die niet tot uiting mochten komen omdat de door de samenleving
geeischte voorwaarden niet vervuld waren.
Een voorbeeld:
Een meisje van ongeveer 18 jaar bezoekt een vriendin en bewondert
bij haar het kindje. Voelt de drang ontwaken en onweerstaanbaar
worden naar het moederschap. Heeft-bovendien een verloofde. Wenscht
evenwel niet voor haar verdere leven bij voorbaat aan hem gebonden te
zijn omdat haar zucht tot onafhankelijkheid gerugsteund wordt door het
salaris dat zij verdient en dat meer is dan dat van den jongeman. Beiden
gaan uitstekend met elkaar om. Het gevolg laat zich raden.
Wordt zij dan als het gevolg bekend wordt, door een woedenden
wader of ontstelden onderwijzer voor de rechtbank gebracht of vlucht
ze daarheen zelf uit vrees voor de schande, dan vindt de rechter zich
staan tegenover iemand, die het onwezenlijke der maatschappelijke
moraal doorziet, wier handelwijze wortelt in zeer zuivere gevoelens
van moederschap-verlangen, die zich niet de mindere maar de gelijke
weet van den mannelijken persoon met wie ze „gaat" en die belemmerd
wordt door ouders en familieleden die haar, ongetwijfeld in aanleg
zuivere instincten, slechts verachting afschuw en onbegrip toonen.
In dergelijke gevallen weet Lindsey bijna steeds den weg te vinden
die beide partijen zoover mogelijk tegemoet komt. Het blijkt hem, dat er
steeds tal van menschen zijn, die graag een kindje willen adopteeren.
Hij verordent, dat het meisje z.g. een reis zal gaan maken, geeft
haar onderwin een plaatsje in een ziekenhuis om de bevalling of te
wachten en na de geboorte van het kind gaat het over naar de nieuwe
ouders. De schijn is gered, het sociale geweten gesust en de schande
die dreigde boven het hoofd van het „gevallen" meisje, afgewend.
Deze geschiedenis met haar oplossing kan veilig gelden als het type
van Al de telkens gevarieerde situaties welke in het boek worden voor-
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gesteld en om behandeling vragen. Ja, het komt zelfs niet zeldzaam
voor, dat meisjes alleen om het verlangen naar een kindje te bevredigen
den omgang met een lid der andere sexe zoeken.
Slechts een belangrijke afwijking van het geschetste type, welke tevens
een vervolg zou kunnen genoemd worden, dient nog genoteerd te worden. Het gebeurt n.l. wel eens, dat meisjes hun kindje terug willen hebben,
doordat ze de openlijke schande niet meer vreezen, hetzij dat een huwelijk hen in de gelegenheid stelt het daarvOor geboren kind als het hunne
te erkennen.
Net allerergste, dat dan kan voorkomen is, dat de ongehuwde moeder
bij een kennis of vriendin haar eigen kindje terugvindt, dat daar is
aangenornen.
Nu is het ongetwijfeld zeer gemakkelijk in abstracto te zeggen, dat
toestanden, als die welke Lindsey beschrijft, een teeken des tijds zijn en
het bewijs ervan, dat en hoe hard „we" achteruitgaan. Men kan zich
daarmede vooral in ons als een stille vijver zoo rustige landje, van de
zaak afmaken en z'n hoof d schudden. Blij, dat bij ons een dergelijke verwildering van zeden gelukkig niet voorkomt, en dat onze paedagogen en
ouders de teugels steviger in handen houden dan hun Amerikaansche
verwanten. Ja, men kan den schrijver eenzijdigheid, te groote sympathie met zijn beklaagden en een onvaste hand verwijten en dan zal
dit boek daar ongetwijfeld de gelegenheid toe openlaten....
Maar men moet dan niet vergeten, dat de constellatie van modern
leven, welke we nu als echt Amerikaansch en as als uitzonderlijk achten,
wel eens binnen korten tijd heel gewoon Nederlandsch zou kunnen
heeten. Ook dient men te bedenken, dat de stevigheid, waarmede te
onzent de teugels van het bewind worden gehouden, wel eens schijn kon
blijken te zijn, omdat ook bij ons voorlichting in sexueele zaken zoomin
in het gezin als in de school regel is en men ook, vooral nog in Christelijke
milieus, de valsche meening is toegedaan, dat doodzwijgen de beste
politiek is.
over het geheel — in onze niet zoo geperJonge menschen mogen
fectioneerde en geavanceerde groote steden op 't oogenblik dan nog
genoegen nemen met deze methode, er is geen enkele reden om te gelooven, dat zij het eveneens zullen doen, wanneer de in Amerika thans
voorhanden factoren ook hier aanwezig zullen zijn.
En bovendien behoeft men zich geen illusies te maken omtrent de
superioriteit onzer jeugd t. o. v. de Amerikaansche. Nederlandsche kinderrechters weten wel beter.
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Congetwijfeld zijn er tal van bezwaren in te brengen tegen de wijze
waarop rechter Lindsey zijn taak opgevat heeft. Mogelijk zijn de meeste
der bezwaren gegrond ook. Het is wat verdacht, dat al die meisjes, welke
hij de revue laat passeeren en wier schuldige onschuld hij uiteenzet,
prachtexemplaren van hun soort zijn. Het zijn bijna zonder uitzondering
schoonheden. En het enthousiasme waarmede de auteur speciaal het
sexueele deel van zijn rechterlijke ervaringen heeft behandeld doet hem,
als het boek voor tweederden of is, plots tot de conclusie komen, dat hij
het bijna steeds over meisjes en niet over jongens gehad heeft. Wat voor
den critischen lezer niet aanmoedigend is.
Een der belangrijkste bezwaren tegen Lindsey's oplossingen is wel,
dat het alleen aan een zoo krachtige persoonlijkheid als de zijne kan
gelukken te bereiken wat stellig aan tallooze anderen niet gelukken zal.
Zonder dit bezwaar breed uit te meten, mogen we wel zeggen, dat d i t
een fout is van den schrijver van „Opstandige Jeugd", dat hij de, dank
zij zijn individualiteit en geestelijk overwicht behaalde successen, toeschrijft aan de hechtheid van zijn systeem. Dat in werkelijkheid evenwel
staat en valt met zijn persoonlijkheid, zoodat de algemeene geldigheid
der gegeven oplossingen wel wat al te zeer in het gedrang komt.
Evenwel, welke bezwaren het boek van Lindsey ook drukken mogen,
hoe eenzijdig en tendentieus het ook is, het heeft een groot belang ook
voor den Nederlandschen paedagoog en het Nederlandsche gezinshoofd.
Zoo leert het, om nog in 't voorbijgaan iets aan te stippen, eenige der
factoren kennen en onderscheiden, welke bij meisjes vroege geslachtsrijpheid veroorzaken. En het wijst er verder met nadruk op, dat, indien
onze sexueele ethiek het niet houden kan in den openlijken strijd met de
realiteit van het moderne ieven, zij ook waardeloos is in de opvoeding
van school en huiskamer.
Ven der dingen, welke door dit belangrijke, eerlijke en optimistische
geschrift weer eens degelijk is komen vast te staan, is wel de waarde
van openhartige, onomwonden voorlichting aan jongeren in de puberteitsjaren. lets dat helaas ook te onzent nog al te weinig gevonden wordt
en daarom de kans zoo groot maakt voor een evolutie in de richting van
Amerikaansche toestanden.
R., Juni 1928.

P. H. MULLER.

CRITISCHE REVUE.
Er wordt in ons goede Nederland veel aan tuchtopvoeding gedaan. Niet
zoo'n beetje. Des Zondags in de verschillende kerken wordt aan duizenden
voorgehouden de levensregel, die als ze werkelijk beleefd werd, „dees
aarde tot een paradijs" zou doen worden. Geneve, noch Locarno, noch een
Kellogg-pact waren dan noodig. Daarnaast wordt nog veel gedaan in
cursussen, universiteiten, scholen, vereenigingen enzoovoort, zonder tal;
en toch, toch laat de practijk vaak zoo bitter weinig van die theorie ons
zien. Het militairisme met zijn ongeschreven levensregel: dek je op je
voorman, -het ambtenarendom met zijn doode letter van cijfer en staat,
doen er veel kwaad aan. Een onhandige machtswaanzinnige bederft dan
in korten tijd door zijn slechte voorbeeld, wat langzaam gegroeid is.
Lazen we niet dezer dagen, dat ergens een ziekenauto, die een ernstigen
patient naar een ziekenhuis moest brengen, bij een pont vijf kwartier had
moeten wachten, omdat de pont heen-en-weer ging met militair-gedoe:
Het rijk gaat voor. Geen plaatsje schoot er over. Een commandant die zoo
zijn gezag verstaat en aldus machtsdruk uitoefent, is ongeschikt in een
zedelijke maatschappij. Zulke menschen op een gezagspost geplaatst, doen
kwaad door hun gebrek aan massa-bewustzijn. Men treft dergelijke soort
ook soms achter de loketten aan, 't Merkwaardige is, dat, wanneer zulke
personen eens tegen de lamp loopen en aan ze duidelijk wordt, dat ze zich
een strop zullen halen, dan de serviliteit in 't quadraat worden. Net is
een dure plicht van hen, die grootere of kleinere leiders hebben te kiezen,
ook na te gaan, of er werkelijk menschelijk verantwoordelijkheidsgevoel,
menschelijk bewustzijn bij de candidaten leeft.
Ik schrijf dit in een eenigszins sombere bui, waar ik getrof fen ben door
het moeizaam geestelijk gezwoeg van vele predikanten, onderwijzers en
andere geestelijke leiders en je leest dan eens De Gong — het orgaan
van de Tuchtunie — of je leest van zwendel en machtsmisbruik door
menschen op zeer vooraanstaande invloedrijke posten in moederland of
Insulinde.
Natuurlijk, ook onder predikanten en onderwijzers heb je lieden, die
beter wat anders hadden moeten worden, — steenbikker of grondwerker
of zoo -- maar toch is dat een klein procent. Steeds meer moet de
geheele maatschappij, zal er verbetering op moreel terrein plaats vinden,
vooral onder de vooraanstaanden — ook in handel en bedrijf geestelijke elite zijn. Vandaar, dat alle naargeestig gewurm om salaris zoo
verslechterend werkt. Wanneer de arbeider — in den ruimsten zin des
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woords genomen — niet in zijn nooddruft — daaronder ook ontspanning
— kan voorzien, tracht hij dat te verbeteren. Dat is zijn zedelijke plicht
tegenover zijn gezin. Daarom is een instituut als kweekeling met acte en
assistente, als wettelijk instituut, een Christelijken - staat onwaardig, waar
deze leerkrachten vaak voor vollen arbeid een loon krijgen, waarvan ze
niet kunnen bestaan.
Waar dit toe leidt, behoef ik niet uit te werken. Hoe eer hoe beter
moet aan dezen wantoestand een einde komen. Ja, ik durf zelfs zoo ver
gaan, met te schrijven, dat de regeeiders, die zoo het bestuur regelen,
geen recht hebben moreel leiding te geven, daar hun theorie en practijk
elkaar niet dekken.
leeraars en onderwijzers —
Waarom moet een categorie menschen
geraakt worden in hun levensvoorwaarden? Waarom? Omdat anderen de
wet ontduiken, of op te grooten voet het staatsbestuur Leiden? Heeft niet
pas prof. Ovink in zijn oratie te Utrecht op de kaak gesteld de misdeelde
materieele positie der hoogleeraren? Over de geheele geestelijke linie
zijn de salarissen te laag — onderwijzers, leeraars, predikanten, professoren — maar.... ze moeten alien prijzen wat de heeren in Den Haag
wijzen. Protesteeren met klem, adresseeren met dreigen, dat laat noch
hun zelfrespect, noch hun principe in vele gevallen, noch hun ambtswaardigheid toe ! Postambtenaren, politie e. a. kunnen massa-betoogingen , op
touw zetten, maar stel je voor stakende onderwijzers, leeraars, professoren! Dat gaat immers niet! En juist daarom zet de maatschappij ze
zoo gemakkelijk schaakmat. Het is een zeer moeilijk probleem, te meer,
waar de stille, arbeidzame werkers predikanten en onderwijzers
— op het platteland, door gebrek aan contact, zich zeer weinig
kunnen doen Belden. En dan heb je nog veel zonderlinge taken,
die telkens van den gewonen weg voeren. Daar heb je de
radio. Ik vind het in zijn tegenwoordige massa-gebruik een allernaarst
ding. Ik heb bij vele kennissen radio's gehoord, heel dure, zeer
geperfectionneerde, zeer goedkoope, etc., van allerlei. En steeds weer was
het een naar geluid, of met seinen, of met onweer, of met wat anders, er
was altijd wat anders, en steeds kon ik „grijnzend" de radio-liefhebhers
vragen : „Nou, vooruit nou, laat nou je radio eens op zijn best hooren."
En dan was het altijd gister of eergister of voor een uur was het schitterend ; 't is onbegrijpelijk, maar u treft het weer. Men begrijpe mij wel :
Ik vind de radio •een bewonderenswaardige uitvinding voor het groote
verkeer, gaarne zal ik bijdragen voor een monument van den uitvinder,
maar de massa-exploitatie van muziek, lezingen, lessen etc., hebben mijn
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bewondering niet, omdat de weergave m. i. nog niet voldoet aan de
eischen die men stellen mag. Maar.... bij gebrek aan brood eet men
korstjes van pasteien, honger maakt rauwe boonen zoet, en dat zij, die
in de binnenlanden zitten, een dergeliik „instrument" hebben en er veel
van houden, dat kan ik best begrijpen. Woonde ik in Elp of Kattendijke of
in 's ilieer Hendrikskinderenkerkje, ik zou zeker een radio hebben, want...
honger maakt rauwe boonen zoet. De radio, zooals ik ze ken, vervlakt,
vergroft, en maakt de menschen oppervlakkig en decadent. Laat men de
menschen van het radio-yak maar proeven doen nemen, als maar laboratorium-werk laten verrichten, opdat de radio zoo geperfectionneerd
wordt, dat het semitische er uit gaat, en de mexicaansche hond aan den
ketting is gelegd, gemuilband, en het seinen niet meer storend werkt,
dan
Men begriipt, dat ik van een massa-gebruik in school dan ook niets
hebben moet. Net is te dwaas om los te loopen, dat een onderwijzer
ergens in een studio ,een les staat op to lepelen, en de kindertjes en
onderwijzers er heinde en ver naar zitten luisteren. Dit is de chicagosche corned-beaffabricage. Een enkelen keer is het gemakkelijk en te
gebruiken, op den duur is het om er nooit weer naar te kijken. Gelukkig,
dat enquette's hebben meegedeeld, dat schoolmannen, die er een proef
mee namen, niet enthousiast er voor zijn.
Het is aardig om eens een dingetje in school te laten hooren, het is
aanbevelenswaard — zoo mogelijk
wereldgebeurtenissen even ook in
het leslokaal voor een oogenblik het gewone werk te doen onderbreken
— maar het is zot radio-lessen voor bepaalde vakken te geven.
Ik hoop dan ook, dat als les-object de radio een groot fiasco zal maken,
al was de radio — wat ze niet is — nog zoo goed.
We moeten oppassen onze school als school te houden ten bate van het
kind. itlet kind zal, ondanks alien technischen vooYuitgang — steeds van
zijn geboorte tot zijn dertiende jaar een kind blijven, daar helpt en verandert niets iets aan. En de scholen hebben werk genoeg met het gewone
onderwijs : lezen, schrijven, rekenen, taal, geschiedenis, om dat er goed
in te brengen. Daar hebben ze de handen vol aan. Wie een aanvangsklasse
ziet van soms 40 tot 50 leerlingen, bewondert de onderwijzeres, die deze
kleuters in den jaar het aanvankelijk leesonderricht goed doorbrengt,
ze de cijfers en het rekenen tot 10 of 20 leert en ze weg-wijs maakt met
pen en potlood ! Daar geef ik alle buitenwerk voor cadeau, en ik heb
eerbied voor werkkracht en werklust van hen die met zulke klassen wat
moois bereiken.
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Daarom hoop ik ook, dat het nieuwe wetsvoorstel, waarbij we voor de
aantallen onderwijzers en leerlingen weer zullen komen bij 1923, spoedig
aangenomen en uitgevoerd zal worden. De overbevolkte klassen, die ik
telkens zie, komen zeer zeker het onderwijs niet ten goede.
Iiet Zijlstra-wetje was goed voor de kleine school, maar als het niet
kracht van wet kreeg, omdat het zoo even genoemde komt, dan vind ik
dat prachtig.
En nu nog een bijzonderheid.
Er is hier en daar indertijd wel eens mode-critiek uitgebracht over het
opnemen in onze leesboeken van Alpheniaantjes. Dat was nou toch te! We
hebben er ons niet aan gestoord en ze behouden. En.... in de Vacature
schrijft de heer R. Kuitert, een man van moderne-taalopvattingen, het
volgende:
„Amsterdam, Valeriusstraat 84.
Mijne Heeren.
Misschien vindt u het volgende wel 'n aardige aanvulling op het berichtje „Moraliseeren" uit de N. R. ct. in De Vacature van 19/9 '28, pag. 1.
Tot voor enige jaren had ik gedichtjes van Van Alphen voor ten enenmale ongeschikt aangezien, omdat het moraliseerende element er duimen
dik op ligt. Ik was tot deze konklusie gekomen niet allereerst door 'n
gedetailleerd onderzoek, maar.... nu ja, zoals wij tot de meeste konklusies komen, beinvloed door wat anderen schrijven en zeggen en oppervlakkig waarnemen: de Van Alphentjes zijn natuurlik ongeschikt, dat
zeggen de specialisten en lees maar es 'n paar, in menige les hebben we
er zelfs pret over gehad. Stel u m'n verrassing voor, toen 'n jaar of wat
geleden 'n jongetje uit m'n omgeving er op stond als verjaringscadeau
die ongeschikte kindergedichten to krijgen. 'k Was er werkelik 'n beetje
door in m'n wiek geschoten, want 't kind ligt me na aan 't hart.... 'n
blikken domineetje? 'k Zou 't vreselik vinden! — In m'n onrust stelde ik
dan ook 'n onderzoek in bij 'n zeventig kinderen. Kindergedichten vanaf
het laatst der 18e .eeuw tot nu werden ze voorgelezen en ze mochten —
wat 'n weelde — op 'n papiertje schrijven, welke ze 't mooist vonden. En
het resultaat? Van Alphen werd meer dan 'n eeuw na z'n dood door de
20e-eeuwsche schooljeugd gelauwerd. Ik stond paf. Tijd voor 'n verder
onderzoek — want dit is natuurlik Been bewijs, misschien 'n symptoom —
heb ik niet. Voelt u er iets voor? 't Lijkt me wel de moeite waard. 't Kon
wel es zijn, dat we onze gedachten over gewild moraliseeren bij kinderen
wat moesten wijzigen."
Zoo ziet men: Niets nieuws onder de zon!
D. WOUTERS.
Zeist.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
Het beeld van onzen Tijd. Onze tijd is ongetwijfeld een periode van verval, aldus voor eenigen tijd een medewerker in de Deutsche Lehrer-Zeitung. Ernstige Christenen zoowel als vrienden des Vaderlands stemmen
daarin overeen. Bij het lezen van de dagbladen toonen ons de berichten
van misdaden en schandaalprocessen een zedelijken achteruitgang. Toch
mogen we ook onze oogen niet sluiten voor de betere dingen, die er
gelukkig nog altijd zijn.
Wel is waar tuimelt de massa des yolks in kino, schouwburg en sport
van de eene sensatie naar de andere. Door de vuile pers, illustraties en
radio dringen de ongewenschte invloeden tot in de huizen door. Maar er
is toch ook een inwerking tegen den stroom, vooral in de rijen der
jongeren.
Een trek, die hierbij op den voorgrond treedt, is de lief de tot het „intieme". De schrijver verstaat hierdoor een bewuste zelfbeperking tot het
nabijliggende, zonder daarbij tot enghartigheid te vervallen. Lief devol
verzinkt men in het schijnbaar kleine, en vindt daarin een nieuwe rijke
wereld van liefde en geluk. Men zoekt niet het gewoel der publiciteit, maar
de stilte van het huis, van den kleinen kring. Hiermee in verband staan de
klachten over het slappe organisatieleven en de slechte opkomst bij vergaderingen, de afkeer van het politieke !even.
Deze trek uit zich ook in de lief de tot de natuur; de stedeling werkt
ijverig in zijn volkstuintje, en des Zaterdagsmiddags trekken in het
schoone seizoen geheele scharen naar buiten.
1Bij de literatuurstudie hetzelfde verschijnsel ; men vraagt niet meer
data en feiten uit het uiterlijke Leven van den kunstenaar; veel meer is er
een streven, zijn intieme, innerlijke Leven te doorvoelen, en aldus het worden der persoonlijkheid in zijn werk na te speuren.
Verhouding van onderwijzer en leerling. Daarover gaat een artikel in
het tijdschrift Pharus. De schrijfster bedoelt, het probleem psychologisch
te benaderen, en vraagt daartoe, op welke zielkundige grondslagen de
voorrang van den onderwijzer, zoowel in zijn eigen bewustzijn als in dat
van den leerling, berust.
Als zoodanig beschouwt zij in de eerste plaats de aanpassing aan de in
de buitenwereld heerschende meening. Het kind krijgt reeds vroeg den
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indruk, dat de meester boven hem staan zal, en richt zich daarnaar. Op
den duur blijkt deze grondslag echter niet voldoende.
_ Er komt echter een tweede bij. Alras merkt het kind, dat de onderwijzer
inderdaad ook een zekere machtspositie inneemt. Het ondervindt een
zekere vrees of ontzag. Autoriteit, die echter slechts op uitwendigen dwang
gegrond is, is niet voldoende. Zij stort ineen, zoodra de dwang wegvalt.
De laatste kan daarom tijdelijk nog wel van nut zijn, maar voor echte
autoriteit is dwang nog Been voldoende grondslag.
Deze moet, volgens de schrijfster, rusten in een louter persoonlijke
verhouding van onderwijzer en leerling. leder mensch vormt zich naar een
voorbeeld, en „duizenden menschen leven hun geestelijk leven uit de
tweede hand", zegt Aloys Fischer. Zoo is er bij het kind een drang tot
ontplooiing, en het voelt in de rijpere persoonlijkheid des onderwijzers
diens geestelijke meerderheid. Naarmate nu de opvoeder zich toont als
rijpe hoogstaande persoonlijkheid, heeft hij meer of minder gezag over de
leerlingen.
Hier strijdt volstrekt niet mee, dat dit gezag hem van Godswege is verleend. De schrijfster heeft alleen nagegaan, op welke wijze het gezag
practisch in de kinderziel werkt.
Net
Toename van mannelijke leerkrachten in de Vereenigde Staten.
Federaal Bureau of Education in de Vereen. Staten heeft, zoo meldt de
Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung, een statistiek gepubliceerd betreffende de leerkrachten. Sedert 1860 hadden de mannen de School den rug
toegekeerd : de salarissen waren onvoldoende, de vooruitzichten in andere
beroepen veel aanlokkelijker.
Zoo kwam het onderwijs meer en meer in de handen van de vrouw.
Zestig jaar heeft dit geduurd, maar sedert 1920 is er weer een lichte
kentering to bespeuren. Salaris, pensioen en rechtspositie zijn sedert ietwat verbeterd.
Net blad geeft ook procentscijfers. In 1880 bedroeg het percentage
mannelijke onderwijzers nog 43, in 1900 was het 30, in 1920 slechts 14.
Sinsdien gaat het in stijgende WTI, en was in 1926 op 17 procent; men
verwacht ook verdere toename.

Links- en rechtshandigen. Net Zeitschrift fiir Plidagogische Psychologie
deelt eigenaardige staaltjes van links- en rechtshandigheid mee. Een jongen hield pen en potlood wel in de rechterhand, maar bestuurde ze met de
linker, wat hij volhield tot in het derde leerjaar. Een ander, die ook oorspronkelijk linksch was, had met veel moeite rechts leeren schrijven; toch
geschiedde het indoopen in den inkt altijd met de linkerhand.
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Een meisje, dat beslist linksch was, moest een nieuwe letter eerst met
de linkerhand op het bord schrijven, en kon ze dan ook met de rechterhand op het papier maken.
Een linksche leerling schreef somtijds met de rechterhand spiegelschrift,
en zette ook, met losse letters, de woorden soms van rechts naar links
(redav in plaats van vader).
Op bevel der onderwijzeres probeerde een linksch kind op de juiste
manier te schrijven. Wat er te voorschijn kwam, was spiegelschrift.
Ook scheel zien gaat dikwijls samen met spiegelschrift. ZOo was het
o.a. bij een meisje, dat niet alleen rechts en links, maar ook boven en onder
verwisselde.
Een jongen moest beslist altijd aan den rechterkant beginnen. Hoe vaak
de onderwijzer zijn hand ook aan de linkerzijde van het papier bracht,
hij begon altijd weer van rechts, en schreef dan achteruit. Toen kwam de
onderwijzer op den zonderlingen inval, het rechteroog te blinddoeken, en
het resultaat was verbluf fend. De jongen schreef nu zonder eenigen hinder
zooals het behoorde. Bij alien schriftelijken arbeid paste de onderwijzer
dit middel toe, tot de leerling het verband eindelijk missen kon. Ook deze
jongen was op het punt van scheel-zien niet normaal.
Scheelzien (zoo is de conclusie) schijnt met linkshandigheid in
verband te staan.
Een eigenaardig geval deed zich ook voor bij een dictee van een overigens normalen jongen. Net getal 30 had hij in spiegelschrift geschreven.
Op de vraag, waarom hij dit gedaan had, was het antwoord „ik was zoo
moe, en deed toen den penhouder in de linkerhand."

Lezen en verstaan. In het vloeiend lezen is er onder de kinderen een
groote verscheidenheid, aldus het Educationel Supplement of the Times,
maar niet minder in hun vaardigheid om te begrijpen, wat zij lezen. De
verhouding tusschen spoed en begrijpen is niet standvastig, maar uit een
nauwlettende beschouwing van 5000 kinderen is gebleken, dat, indien men
ze verdeelde in vlugge, gemiddelde en langzame lezers, alle trappen van
vlugge opvatting in elke groep aanwezig waren.
Toch schijnen over het algemeen de goede begrijpers bij de vlugge
lezers in hooger percentage voor te komen, dan bij de langzame. Misschien,
zegt de schrijver, zijn beide vaardigheden tot een gemeenschappelijken
factor te herleiden.
Inderdaad, groot is de verscheidenheid. Men heeft wel getracht, de leerlingen voor het vak lezen op andere wijze te classificeeren, maar deze
wijze van doen is uit practisch oogpunt voor de meeste scholen onuitvoerbaar.
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De schrijver voelt meer voor het verdeelen der klas in drie groepen, om
zoodoende aan het verschil in tempo tegemoet te komen. Volgens hem
kan de waarde van de les op deze wijze verdrievoudigd worden.

Alcoholgebruik onder de Poolsche jeugd. Volgens de ambtelijke statistieken zijn 72 procent der Poolsche schoolkinderen regelmatige alcoholgebruikers. In sommige landsgemeenten bedraagt het percentage zelfs 78.
Ook de H. B.-scholieren doen geducht mee; minstens de helft hunner is
al aan den alcohol verslaafd. Van den zuigelingsleeftijd aan worden de
kinderen al aan de wodka gewend. Er is nu een commissie benoemd, bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Gezondheid en uit
onderwijzers, die maatregeren zullen beramen, om het kwaad te stuiten.
Dat mag ook wel ; anders zal het weer worden „finis Poloniae!" De door
de Aligemeine Deutsche Lehrerzeitung medegedeelde cijfers zijn inderdaad
angstwekkend.
Vlaardingen.

T. v. d. KOOY.

ONTVANGEN BOEKEN.
Raden S. N i m p o e n o, Omong-Melajoe — Maleisch praten —, W. VerSluys' Uitg.-Mij., Amsterdam 1928. 117 bl. ingen. 12.50. Spraakkunst-oefeningen, woordenlijst.
J. C. R 11. 1 1 m a n n, De strijd voor kerkherstel in de Ned. Herv. Kerk der
19de eeuw; 3de druk. J. H. Kok, Kampen. f 3.50 ingen.,
f 4.50 geb.
School met den Bijbel, feestnr. van het 25-jarig bestaan. Oosterbaan en Le
'Cointre, Goes.
Onze gelukwenschen en een lane, gezond leven nog verder.

D. W..

A. K. St r a at s m a, Late lente; 2de druk ; D. A. Daamen's Uitg.-Mij.,
Den Haag.
Een goedkoope uitgaaf in de Goede-boeken-serie van dat aardige boek,
dat als goede Chr. rom.-lectuur aanbevolen kan worden.
D. W.
W.Blok en L. M. v a n der S 1 u y s, Leerb. der natuurkunde voor mulo;
deel I en III ; a f 1.75 en f 1. ; W. Versluys' Uitg.-Mij., A'dam.
Chr. de Bouter en I. N a u t a, Vad. gesch. voor het Chr. m. u.1. o., P.
Noordhoff, Groningen ; ing. I 2.25 ; gec. f 2.50 ; geb. f 2.75.
Dit is een aardig boek. Ik vind het steeds niet in orde, als ik op Chr.
scholen boeken aantref, die z.g.n. neutraal zijn, en die voor een onderwijsvak zijn gemaakt, dat voor de Chr. school reeds van de hand van verschillende auteurs met eere is bewerkt. Vooral het ulo. en m. o. lijdt aan dit
euvel. De lag. school is die kinderziekte van de zelfstandigheid der Chr.
school wel te boven. Dat men op Chr. ulo-inr. en , Chr. lag. scholen Geschiedenisboekjes van z.g.n. neutrale schrijvers nog vindt, pleit niet voor het
persoonlijk paedagogisch besef der betrokken onderwijzers. Want als het
voor een vak wel uitgesloten is, iets ten voordeele van neutr. leesboekjes
te zeggen, dan is het voor geschiedenis. En wie een beetje thuis is, weet,
dat van verschillende hand van Christelijke zijde zeer goede lees- en
leerboekjes zijn gegeven.
Nu weer dit van De Bouter en Nauta. Het is een handig en goed ingedeeld boek, zaakrijk en duidelijk, en voorzien van toelichtende kaartjes.
Ik houd niet van die verschillende lettergrootten op een pagina, maar men
zegt, dat het de studie en duidelijkheid bevordert. Nu als zoodanig is dit
werkje overzichtelijk-helder. Na een werkje als Gesch. des Vaderl. III,
— 7de lull. — l ste ulo-jaar — lijkt ons dit boek als aangewezen. Wij
wenschen het een ruim debiet. D. W.
—
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a n k a m p, Leerplan 11 B, Gesch. des vaderlands, bijz. gedeelte, 4de
druk ; f 7.—, geb. f 7.75. P. Noordhoff, Groningen.
Uitvoerig door ons vroeger besproken. Aanbevolen.
D. W.
D. V e r e 1, Taalbegrip, Nederl. spraakkunst voor kweekscholen — afd. A
en B — if 2.60, gec. I 2.90. — P. Noordhoff, Groningen.
Een moderne spraakkunst, voor de hedendaagsche examens, op de
hoogte van zijn tijd, en zonder bijmengsels, die de hoof dzaken uit het oog
doen verliezen, zoodat de studie bemoeilijkt wordt. Dit werk is beknoptvolledig, en m. i. de meest aanbevelenswaardige spraakkunst op heden,
omdat ze niet geleerd doet en op zijpaden kilometers aflegt. Twee practici
Verel zelf als leeraar voor onderw. en hoofdakte te Groningen -- en
A. L. van Hulzen, als opleider voor de hoofdakte, te Utrecht — hebben,
de ,een als auteur, de ander als medewerker, hun krachten aan deze uitgaaf gegeven. Wij zullen het niet vreemd vinden, wanneer dit boek spoedig
veel gebruikt wordt; en we hopen dat een tweede druk nog enkele kleine
zaken even duidelijk zal belijnen, als wat reeds hier gegeven is. Wat ziet
deze spraakkunst er anders uit, dan de oude groote Terweij, en toch, hoeveel meer echte taal geeft de hedendaagsche. D. W.
D. W o u t e r s, Neerlandia 1, vierde druk ; P. Noordhoff, Groningen, f 1.25.
Van dit deeltje der veel gebruikte reeks boeken Neerlandia verscheen
de vierde druk. De mooie prenten van Sluyters en Bottema zijn een keurige
verluchting. De aanteekeningen voor de voordracht van den docent B.
Verhagen boven menig vers, geven vaak een verrassend licht op de
beteekenis en komen het luid-lezen zeer zeker ten goede. De uitgever heeft
den nieuwen druk van een modern omslag voorzien. Het geheel ziet er
keurig uit en is voor Mulo-scholen een aanbevelenswaardige uitgaaf.
Tevens niet duur. M.
ChristelUke Encyclopedie; J. H. Kok, Kampen.
Deel IV van dit uitgebreide werk is verschenen.
S. W e n d e 1 a a r Bong a, Us tael; fa. J. Kamminga, Dokkum.
Dit is het boekje, dat het Friesche leesboekje — reeds vroeger besproken
aanvult met taallessen. Het is aardig niet alleen, mar ook goed. Wij
bevelen het graag aan voor de Friesche cursussen in groot-Friesland.
Voortvaren, aanhouden, de Friesche taal gaat nooit verloren ! D. W.
D r. A. van der F 1 i e r, Leesboekje over de BO. Gesch., voor eerstbeg.;
II; 13de druk; 36 bl. a f 0.15. — J. Muusses, Purmerend.
P. B. B e n j e r t en J. J.B.Elzinga; Fransch voor de lagere school; I;
30ste.druk ; 60 bladz. a I 0.50. — J. Muusses, Purmerend.
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P. B. B e n j e r t enDr.J.J.B.Elzinga, Fransch voor de lagere school;
gal. door L .Raemaekers ; Nieuwe Serie; iste dltje, lste halfj.;
2de druk ; 66 bladz. a f 0.75. Uitg. item.
J. O v e r w e e l en A.L.vanHulsenbeek, Aardr. voor het Chr. Mulo,
I; 2de druk; 182 bladz. I 2.10; J. Muusses, Purmerend.
J. W. de J o n g h, Het raderwerk van den Staat, leerb. voor ulo-scholen
etc. ; 8ste druk ; 124 bl. f 0.85 ; N. V. Johs. Ykema, Uitg. Maatij.,
Den Haag.
H. R a a der s m a, L z n., Meten, teekenen en rekenen, bestemd voor de
hoogste klassen der 1. sch., her. school en voortgez. ond.; 1 lde
druk ; 48 bl. ; N. V. Joh. Ykema Uitg. Maatij. Den Haag.
C. R o o v e r s et H. J. S c h o o, Cours elementaire langue franc., tome I,
Huitieme, ed., 60 bl. gee. I 0.60. N. V. Yk. Uitg. Maatij. Den
Haag.

R. A. O v e r d i e p en H. T u r k s t r a, Het nieuwe adm. ex. voor middelb.
sch. en gymn., een keuze uit de rekenopg. van meer dan 100
toel. ex., meth. gerangsch. en bewerkt ; 70 bladz. a f 0.85 ; N. V.
Joh. Ykema's uitg. maatij. Den Haag.
K. G. H o u w en en J. M u l de r, Omhoog 11, 2de druk ; 154 bl. f 0.90 ; N.V.
Joh. Ykema's uitg. maatij., Den Haag.
J. D ij k s t r a, Felt en vraag 111, behoorende bij Van velerlei volken; 64 bl.
a f 0.55; N. V. Joh. Ykema's uitg. maatij. Den Haag.
Glaudemans,DeLint en Verburg, Onder de menschen, Europa 1;
3de druk ; 78 bl. a f 0.60 ; N.V. Joh. Ykema's uitg. maatij.
Den Haag.
F. Pel de r, Nederland, aardr. leerb. voor de 1. s., 3de druk ; 62 bl. met krt
a f 0.60 ; N. V. Joh. Ykema's uitg. maatij. Den Haag.
H. P. van Nieuwenburg en C. Stumphuis, Nieuwe taalcursuc,
4de stukje, 3de druk ; 94 bl. a f 0.70. — N.V. Joh. Ykema's uitg.
maatij. D'en Haag.
F. Ja n s e, Onze natuurk. proeven en waarnemingen, leerb. v. d. lag. sch.,
met beperkt leerplan, met 52 fig., 8ste druk, 112 bl. a f 0.60;
N.V. Joh. Ykema's uitg. maatij. Den Haag.
D r. L. W. G. Scholt e n, De regeering van koning Willem I; een deel in
de reeks Staat en Maatschappij, hist. verhandel. ten dienste van
candidaten voor de hoofdacte; 160 bl. f1.75; N.V. Johs. Ykema's
uitg. maatij. Den Haag.
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C o r n. Ma a r s, Mijn examen 11; opg. v. d. toel. ex. voor h. b. s.-en en
gymn. ; voor Ned. taal, aardr. en gesch.; 10de verm. druk ; 144
bl. a f 1. ; J. Muusses, Purmerend.
M. A. Sc hal ij, Raffiawerk, verduidelijkt door 42 modellen en teekeningen, J. Muusses, Purmerend.
Een zeer aardig boekje, keurig uitgevoerd, prettige werkjes voor bezige
handen, voor oud en jong.
K.
J. J. ten H a v e, Blinde atlas der aarde, 42 kaarten in kleuren-lithografie,
7de druk; f 2.75, geb. I 2.90. — N. V. Johs. Ykema's uitg.
maatij. Den Haag.
C h r. Le R o y, Biologische Kalender 1929, met toelichting door iChr. Le
Roy; uitg. maatij. C. Misset, Doetinchem.
Een zeer mooie, duidelijke, keurig uitgevoerde kalender, met werkelijk
kunstzinnige teekeningen van Chr. Le Roy. Er zijn weinig vogelteekenaars
die goed werk maken; na Hoytema was het eigenlijk alleen Sjoerd
Kuperus, die werkelijk eerste-klas werk leverde ; die van Le Roy molten
echter ook gezien worden. Ik ben blij er kennis mee gemaakt te hebben. Er
zijn wel veel mee-doeners en na-doeners ; maar Le Roy is een persoonlijkheid, die wat te zeggen heeft met zijn blije werk ; wat het nieuwere, vrije
teekenonderwijs aan de toelichting heeft, zullen zij, die met liefde dat
onderwijs geven, zelf wel kunnen uitmaken. Het geheel is zeer mooi werk,
dat ik hartelijk ter kennisname aanbeveel. D. W.
M. H. R e u v e r 5, Geschiedenis-onderwijs in verband met andere leervakken en naar aanleiding van portretten; J. Muusses, Purmerend.
Ook een manier! Er zijn vele wegen, die naar Rome Leiden. Oorspronkelijk is het denkbeeld niet; maar wie zoo ingesteld is, en het zoo goed
kan, wel, die doe 't zoo. Een ander doet 't weer anders. Een methode is niet
het papier en het geschreven woord, een methode is de mensch voor de klas.
Een aardige lezing, maar voor onze Chr. geschiedenis-methodiek bevat
D. W.
het geen nieuwe gezichtspunten.
tijdschr.
voor
jeugd-psychologie,
voorlichting
bij
J e u g d e n b e r o e p,
beroepskeuze en beroepsvorming, orgaan der ver. tot bevordering der voorlichting bij beroepskeuze ; red.: E. J. van Det en
P. van Meyer; ab. per jr. f 6.—; uitg. J. Muusses, Purmerend.
A. A. vanDalen, Van strijd en overwinning op Alor;
item, Uit de duisternis tot het licht; ingen. f 1.20, geb. I 1.90. N. V. H. J.
Spruyt's uitg. mij. Amsterdam.
Twee zendingsverhalen. Litterair zonder eenige verdienste. De taal is
niet verzorgd. Vaak rethorisch. Maar.... leesbaar als zendingslectuur
voor hen, die geen andere eischen stellen, dan een boeiend verhaal. W.
—

OPVOEDING EN SCHOONHEIDSZ1N.
(Very°lg).
Door omstandigheden buiten mijn wil is de verdere publiceering van dit artikel
eenige maanden onderbroken. De copie is n.l. op een totaal onverklaarbare wijze
zoek geraakt. Doordien evenwel een mijner leerlingen deze van te voren gedeeltelijk van mij
had overgeschreven, en ik dit stuk thans in bezit kreeg, is verdere publicatie mogelijk.

Plato leert dat de schoonheid op zichzelf bestaat, als een onafhankelijke grootheid, in de wereld der ideeen. Maar de demiurg heeft zijn
ideeen in de stoffelijke wereld afgedrukt, en dus schijnt de schoonheid
door de zinlijke dingen heen. (Le ook B a v i n c k, Verz. Opst. 262 en 263).
Speciaal in de natuur is dus de schoonheid te merken. De kunst volgt de
natuur na, dus ook daarin 't schoone. Zoo is de kunst volgens Plato een
afdruk van een afdruk, een herzeggen van het gezegde, waarachter de
idee staat.
Dus heeft kunstwerk alleen maar zin, indien het door zedelijke strekking
is to verdedigen. Door deze opvatting komt er bij de Orieken verband
tusschen 't goede en schoone.
Hoewel nu bij het Christendom deze gedachten veel invloed uitoefenden,
kwam er toch op twee punten wijziging.
Ten eerste . werd naast „het goede" en „het schoone" ingevoegd
„het ware", en dan „het ware" als eerste, óók als oorsprong, als voorwaarde voor wat volgt. En ten tweede werd en „waarheid" en „goedheid"
en „schoonheid" op God betrokken; God zelf was de hoogste waarheid,
de hoogste goedheid en de hoogste schoonheid.
Merin lag evenwel een zuiver dogmatisch benaderen van het wezen der
schoonheid. Zoo deden de scholastici; zoo deden de humanisten; zoo
deden de reformatoren.
Een psychologische verklaring noch een experimenteel onderzoek werd
ingesteld.
Tegen deze houding kwam in Engeland het eerst reactie. Het empirisme
kwam op. En het was vooral S h a f t e s b u r y, die een poging deed de beleving der schoonheid psychologisch te verklaren, en hij was ten dezen feitelijk
de eerste. In het middelpunt van de psychologische verklaring der dingen
stelt hij het enthousiasme, de geestdrift voor het ware, goede en schoone;
het verheven zijn van de ziel hoven zichzelf uit, tot meer algemeene waarden; het zich uitleven van alle kracht van het individu tot iets hoogers.
,

178
Net wezen van alle geestelijke beleving rust in die intense uitleving van
de persoonlijkheid, zoo is de religie een intens leven van de persoonlijkheid ; een zich een weten met de groote samenhangen der werkelijkheid.
Deze edele harstocht groeit door bewondering tot lief de. De bron voor
de religie is .evenwel zóó, zoowel objectief als subjectief, de harmonie en
schoonheid, de volkomenheid van het heelal.
S h a f t e s b u r y schildert dan in bezielde taal de orde der dingen,
de doelmatigheid van hun betrekkingen op elkander, de schoonheid van
hun vormen, de harmonie in de klimmende scala dier vormen; hij betoogt,
dat alles schoon is, en niets verbrokens bestaat, zoodat heel de natuur
het merk van den kunstenaar draagt. Zoo wordt evenwel de schoonheid
het grondbegrip van Shaftesbury's wereldbeschouwing. Zijn opvatting is
die van het universalistisch optimisme. Zijn bewondering is werkelijk
aesthetisch en de smaak van den gevormden cultuurmensch is voor Shaftesbury de grondslag van religieus en zedelijk gevoel. her is dan ook een
nieuwe teleologie ; de doelmatigheid van het universum list in de harmonische schoonheid van alle dingen afzonderlijk en te zamen. Shaftesbury's
wereldverklaring is een poetische, en zoo is 't te begrijpen, dat Duitsche
dichters als Herder („Vom erkennen and empfinden") en Schiller
onder zijn invloed staan.
Gansch andere lijn loopt er evenwel via Hume — L i e b n i z —
wolf naar B a u m g a r t e n. Zooals boven reeds werd uiteengezet,
maakte de laatste zijn aesthetica tot een leer van het zinnelijk kennen.
Daarmede is het schoonheidsbegrip vermaterialiseerd. Immers schoonheidservaring is feitelijk het genieten van het hoogste nut, dat de stoffelijke wereld ons biedt.
Naast deze richtingen komt dan ook op die, welke 'in het begin van de
achttiende eeuw algemeen aanhang vond.
Het zinnelijk begeeren werd als de achtergrond van schoonheid beschouwd, en onder den naam utilisme deed deze opvatting intrede in de
we
Nu gaat ook deze opvatting niet op. Immers veel wordt schoon genoemd,
dat voor begeeren niet in aanmerking komt. Schiller zegt : „Die Sterne,
die begehrt man nicht; man freut sich ihrer Pracht". Bovendien is deze
opvatting eenzijdig naar het visueele georienteerd.
Speciaal Da r win maakte er gebruik van.
Het schoone oefent een doelmatigen prikkel: het trekt onze aandacht
tot de zinlijke zijde der dingen. Door den aesthetischen prikkel ontstaat
een werkingscomplex van eigen aard ; onze aandacht wordt gespannen
door bekoring ; daardoor wordt een zenuwstillenden invloed geoefend;
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zoo ontstaan er betrekkingen en verhoudingen, die andere houdingen en
relaties (b.v. druk leven en zorg) verdringen. Zoo groeit lief de en geslachtslust ; en deswege heeft het aesthetische zijn groote beteekenis en
nut voor de instandhouding der soort.
Lijnrecht tegenover deze opvatting staat wel Kant met zijn „interesseloses Interesse", als het meest kenmerkende van het aesthetisch welbehagen.
Met het „refine Vernunft" bereiken we de wereld van de waarheid,
met het „practische Vernunft" de wereld van het goede, maar door de
„Urteilskraft" die van het schoone. In zijn „Kritik der Urteilskraft" gaf
Kant dan ook zijn Aesthetica. Drie „zielsvermogens" heeft de mensch:
kennen (zinl. aanschouwing en verstand ; beide „refine", d. w. z. denkende
„Vernunft"), willen (d. i. zinl. begeeren en zedelijk willen ; prac. Vernunft"), voelen gevoel van lust en onlust en aesthetisch beleven; „Urteilskraft"). Iiiermede had Kant zich losgemaakt zoowel van het utilisme
als van het aestheticisme van Baumgarten. Maar anderzijds zoekt hij
bemiddeling tusschen dogmatisme en empirisme. De aesthetische Urteilskraft gaat vanzelf werken als gevolg van 't schoone in natuur en kunst.
Net kenmerkende van het aesthetisch welbehagen is juist, dat het een
belanglooze belangstelling (interesseloses Interesse) is. Het ontstaat uit
doelvrije belangstellingsrichting. Het gevoel voor het schoone is dus
terug te voeren tot een aangeboren gevoel van lust en onlust, waardoor
de mensch in staat is, een ding zuiter aesthetisch te waardeeren. En dat
op zulk een wijze, dat men afziet van de stof, van nut en van 't doel
van 't voorwerp, en het enkel om zijn vorm belangeloos bewondert. Net
aesthetisch gevoel is verwant aan of uit zich in de speldrift, waarin we
handelen met het object zonder practisch doel. De kunst is ook zulk een
spel met het materiaal, dat gevormd wordt naar onze gedachten. Geen
nabootsing van de werkelijkheid buiten ons, dus; dat is de taak van de
techniek; maar wel schepping naar onze ideeen. Bij de kunst heeft niet
de vaardigheid, noch de kennis, maar alleen het genie, de scheppende
mensch, beteekenis.
Maar de Urteilskraft heeft ook een reflecteerende zijde. En daarbij
reflecteert ze niet over menschelijke kunstwerken alleen, maar ook over
de natuur. En door deze reflecteerende Urteilskraft komen we tot kennis
van de doeleinden in de natuur. Daardoor komen we tot de erkenning,
dat er een teleologische tendenz in die natuur list, dat niet alles uit causale
wetten kan worden verklaard, maar dat er geheimenissen en raadselen
in die natuur liggen, die eerst open en klaar voor ons worden, zoo we ze
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zien onder 't licht van de doelmatigheid. Dat•causale en dat teleologische
kunnen wij weliswaar niet vereenigen, maar beide zijn er.
Zoo doet bij Kant de aesthetica ook dienst, om de klove tusschen het
meer religieuse en het natuurwetenschappelijk denken te overbruggen.
Nu is ook dit standpunt van Kant niet onaanvechtbaar.
le. Oesterreich wijst er op, dat de z.g. „interesseloses Interesse" niet
steeds het begin is van aesthetische aandoening. Aesthetische aandoening kan ook wel degelijk ontstaan, wanneer de mensch een object zinlijk
begeert.
2e. Die aesthetische aandoening is verweven met andere, b.v. bij de
aanschouwing van mooie giftige en mooie maar goede champions, hebben wij onderscheiden beleving.
3e. Net is niet uit te maken op de wijze van Kant, of het schoone
werkelijk bestaat, objectief, dan wel, of het een met noodwendigheid in
den menschelijken geest opkomende illusie is.
4e. De invloed van Kant werkte na en is o. a. te merken bij Hermann
L o t z e (1817-1881 de filisoof, die poogde mechanisme en idealisme te
verzoenen.
Schiller trachtte het system van Kant verder te ontwikkelen. Ook
hij onderscheidt drie sferen : de zinlijke, de aesthetische en de geestelijke.
De mensch heeft een „Doppelnatur". In physischen toestand is hij aan
de macht van de natuur onderworpen, in geestelijken toestand is hij de
willende, die de natuur overheerscht. De tegenstelling tusschen den kennenden, en den aan de natuur onderworpen mensch, wordt overwonnen
door het aesthetische.
Immers die tegenstelling is die van de tegenstelling tusschen natuur
en zedelijkheid of tusschen lijden en doen; of tusschen stofheerschappij
en scheppersheerschappij.
„Der Stofftrieb bindet den Menschen an die Schranken der Endlichen
und der Zeit ; der Formtrieb erhebt ihn zum Ewigen ; aber der Spieltrieb,
der im menschlichen Gemiite bereit liegt, verbindet beide und macht so
den Menschen erst zu vollen Menschen." En elders : „Durch die Schdnheit
wird der sinnliche Mensch zur Form und zum Denken geleitet; durch
sie wird der geistige Mensch zur Materie zurtickgefiihrt und der Sinnenwelt wiedergegeben."
Zoo vormt de schoonheid dus voor Schiller de overgang tusschen de
zinlijke gebondenheid en afhankelijkheid en de zedelijke vrijheid. Zij
maakt 't mogelijk, dat de mensch om zichzelf als geestelijk wezen te
manifesteeren, de stof niet behoeft te ontvlieden; door de schoonheid is
hij reeds in dit leven vrij van de heerschappij van het zinlijke. Daarom
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kan nimmer gevraagd worden, of het mogelijk is, dat de mensch zich
vrij weet te maken van het zinlijke en of een looter leven des geestes
mogelijk is, daar dit alles reeds in het beleven van het schoone geschiedde.
Maar waar nu de schoonheid ons voert van het zinlijke tot het zedelijke,
waar we eerst het aesthetische moeten beleven, voor we 't „moralische"
erv.aren, voor we het geestelijke en goede om der wille van het goede
zelf kiezen, als heerscher over de stof, daar kan het aesthetische nimmer
uit het zedelijke geboren zijn. Het is veel meer een geschenk der natuur,
waarin het op de wijze van ieen kiem reeds voor alle cultuur verscholen
ligt. Net begin der kultuur, haar intrede in de menschheid, wordt aangekondigd door de opkomst van de aesthetische stemming. Zoover de
historic teruggaat, „bei alien Volkerstammen, welche der Schlaverei des
tierenschen Zustandes entsprungen sind, ist es die aesthetische Stimmung
des Gemiits: die Freude an Schein, die Neigung zum Putz and Zier,
welche diesen Uebergang kennzeichnet."
Het schoone blijkt den Mensch, evenzoogoed als het zedelijke, een
imperatief te zijn; maar evenals dit moet het ontwikkeld en versterkt
worden. Daarom is de aesthetische opvoeding noodig. En ofschoon het
aesthetische middel is om te komen tot het zedelijke, kan men niet zeggen,
dat het zelf zedelijke invloeden oefent; maar anderzijds dient het wel
ten goede; en aesthetische opvoeding is een middel voor zedelijke opvoeding.
Voor het inzicht omtrent het wezen van het schoone heeft groote beteekenis Martin D e u t i n g e r. Veel te weinig wordt deze RoomschKatholieke schrijver gekend en te weinig weet men, hoe schitterend zijn
beschouwingen zijn. 1)
In de kunst openbaart zich volgens Deutinger het menschelijk kunnen
als de geestelijke levensbeweging van binnen naar buiten, voorzooverre de
menschelijke geest een beeld van zijn innerlijk leven te voorschijn brengt.
Zooals bij de wetenschap, zoo is ook bij de kunst een geheel eigen
verhouding tot het object.
Bij de wetenschap is de kenmogelijkheid voor het denken gegeven in
de natuur en wordt ze werkelijkheid in het subject; in de kunst daarentegen is de artistieke mogelijkheid gegeven in het subject en wordt ze
werkelijkheid in de natuur.
„Dieses primitive Wirken des Qeistes ist die charakteristische Geniali) „Grundlinien einer positiven Philosophie" (1843-1849). Eerste 2 deelen
zijn aesthetica: „Die Kunstlehre".
1
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tat des Kiinstlers, es ist ein Urspriingliches. Dieses Urspriingliches heiszt
aber eben darum, weil es ein geistig Gegebenes ist „Genius"."
De zin van het aesthetische komt nu steeds naar voren in het wezen
van de kunst.
, Die Kunst ist immer herauswirkend, produzierend.
„Die Kunst musz das Verborgene zum Vorschein bringen. Ein auszerlich bereits ,Gegebenes nachzubilden ist der Kunst unwiirdig, ist iiberhaupt nicht Kunst."
Maar de goddelijke „Schaffenskraft aus dem Nichts" ontbreekt den
mensch. Daarom heeft hij steeds noodig een voorwerp buiten zijn subject,
dat hij tot een beeld van zijn innerlijk leven omvormt. Zoo wordt de kunst
stofbeheersching door den vrijen geest. Bij de kennis blijft de geest innerlijk afhankelijk van het object; bij de kunst verheft hij zich zelfstandig
over de gegeven stof. Maar „die Idee in einer bestimmten Form ausgesprochen, ist in dieser Form nur einmal darstellbar." En in het uitspreken kunnen van het nog niet uitgesprokene, openbaart zich nu de
kunstenaar.
„Die Originalitat gehort zum Wesen des Kiinstlers und geht aus der
wahren Genialitat notwendig hervor. Die entsprechende Form fiir eine
noch unausgesprochene Potenz der Idee kann nur einmal gefunden werden und wer sie findet ist der von dieser Idee dazu begeisterte Kiinstler
und ist original." De ware kunstenaar beleeft evenwel ook die origineel
door een ander in vorm gebrachte idee telkens weer anders en daarom
zijn er vele variaties bij de eene idee. Maar dat is iets anders dan nadoen.
Dat doet de kunst nooit.
„Nachahnung ist die Originalsiinde der Geistlosigkeit." Slechts de man
zonder roeping kan nadoen; de kunstenaar kan het niet, al zou hij het
willen; onder zijn handen wordt al het oude noodwendig weer nieuw.
Nu is de groote macht van de kunst deze, dat in het aesthetische de
mensch tot zekerheid komt van zijn eigen bestaan. En juist daardoor
krijgt de kunst ook religieuse beteekenis. Want „das Ahnen der Gottahnlichkeit", het heimwee naar eeuwige idealen spreekt uit alle ware kunst
en is tegelijkertijd de ware voleinding der kunst. Zoo dient het aesthetische ook het religieus besef ; zoo is er in de kunst ook Godsopenbaring.
,

W.

LETS UIT DE DIEPTE-PSYCHOLOGIE 1).
Op de rooster van hedenavond vindt U als onderwerp aangegeven:
„Iets uit de diepte-psychologie". Het uitgebreid terrein van kennis, dat
met het woord diepte-psychologie aangeduid wordt, moet ongetwijfeld
nog nader beperkt worden dan enkel door het Jets", indien Cie
U niet met verwachtingen tot luisteren zult zetten, waaraan ik niet zou
kunnen voldoen.
Het is immers onmogelik, dit uitgestrekt gebied, ook al maakt men niet
meer dan opmerkingen, in het korte ogenblik, dat ik op Uw aandacht
beslag mag leggen, zelfs maar orienterend te overzien.
Net zij mij daarom vergund, allereerst nets te zeggen over de wijze,
waarop ik mijn onderwerp heb aangevat.
Wat ik hedenavond zeggen wil, valt vrijwel in twee verschillende delen
uiteen.
Net eerste deel bestaat uit opmerkingen over de dieptepsychologie in
het algemeen, over haar uitbreiding en ontwikkeling, over de houding, die
we tegenover haar hebben aan te nemen, over haar wijze van vragenstellen enz.
Het tweede gedeelte bevat de beschrijving van ,een reeks processen,
die alle dit eigenaardige kenmerk gemeen hebben, dat ze in ons plaats
grijpen, 2, onder dat we het weten, en dat bewustwording ervan ze tot staan
brengt en zelfs haar resultaten voor ons kan doen verloren gaan. Ze vormen een zekere eenheid, ze horen bij elkaar, waarom ik deze reeks gekozen
heb. Een uitzondering moet gemaakt voor het eerste proces, dat der rationalisering, dat als verstandelike bovenbouw tal van onbewuste processen
voor ons verbergt. Ik wil dan met U bespreken, de rationalisering, de
overdracht, de projektie en de introjektie en de indentificatie, die alle op
de psychiese identeit als hun laatste grond rusten. Net zijn volkomen
normale processen, ik heb mijn voorbeelden dan ook gekozen uit het
normale zi el eleven.
1 ) Lezing in 1924 gehouden voor de Afd. Arnhem en Omstreken der Vereniging van Christelike iOnderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzee-4
se bezittingen.
De belangstelling die er op het Christelik Schoolcongres voor de referaten van
Dr. J. H. Bavinck en Prof. Dr. L. van der Horst bestond, deed mij besluiten deze
lezing alsnog ter plaatsing op te zenden. 1k heb haar geheel onveranderd
gelaten, wat men bij lezing wel gelieve in het oog te houden.
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Natuurlik zal ik heel veel onbesproken moeten laten, wat toch een
bespreking ten voile waard zou zijn, en het kan niet anders, of mijn keus
uit de grote veelheid van al 't belangrijke zal niet overeen komen met de
denkbeelden, die zich de aanwezigen, die van de diepte-psychologie op
de hoogte ziin, hadden gevormd.
Ik heb wel moeten afzien van veel, wat mij evenzeer heel belangrijk
voorkwam, als de kritiese bespreking van metode en veronderstellingen
der diepte-psychologie, haar wijze van hypotesen vormen, de verhouding
van het onbewuste en het bewuste zieleleven, van een bespreking van
het lust- en realiteitsprinciep en van de herhalingsdwang in de regressie
als vormende machten in ons zieleleven, van de libido en de ikdriften,
van de droomteorie en de symboliek en van nog veel meer, om me uitsluitend te beperken tot wat ik zoeven noemde.
Niet ten onrechte kan men tegen de keus, die ik gedaan heb, aanvoeren,
dat die niet overeenkomt met wat men gewoonlik in korte verhandelingen
over diepte-psychologie vindt.
Ik hoop, dat wat ik hedenavond denk te behandelen, niet minder Uwe
belangstelling zal wekken, dan bijvoorbeeld een bespreking van de psychologie van het dromen.
Ten slotte nog dit, wat ik U heb te vertellen, is allemaal doodgewoon.
!Het allergeleerdst zien wel die paar vreemde namen eruit, die ik U
daareven noemde, maar de feiten kent U allen zo goed, dat ik de gedachte
niet geheel van mij of kan zettten, dat U zo nu en dan het gevoel zult
krijgen, dat ik U dat allemaal niet hoef de te vertellen.
Moge het verband, waarin dit doodgewone gezien wordt, U belangrijk
genoeg schijnen, om een ogenblik er Uw aandacht bij te bepalen.
U zult mij nu ongetwijfeld de opgave besparen der literatuur over de
diepte-psychologie, die door mijn handen gegagn
Slechts wit ik U even meedelen, dat de meeste gedachten, die in het
tweede gedeelte van mijn opstel uitgesproken zijn, ontleend zijn aan
Jung's Psychologische typen, terwijl ik daarvoor ook heel veel gehad heb
aan Max Scheler's Wesen and Formen der Sympathie.
De diepte-psychologie is ontstaan uit de Psychoanalyse, een metode
van behandeling van psychies gestoorden, voor het eerst toegepast door
Prof. Freud, te Weenen. Ik heb gemeend aan het woord diepte-psychologie boven psychoanalyse de voorkeur te moeten geven, mede omdat het
1 ) De deskundige lezer zal ongetwijfeld bemerken
,dat ik voor mijn studie
zeer veel heb gehad aan de boeken en artiekelen van nr. J. H. van der Hoop en
van Dr. J. van der iSpek.
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m. i. alleszins aanbeveling verdient, de laatste naam voor deze geneeswijze te bewaren.
Hoe Freud tot zijn metode gekomen is, wil ik vanavond liever onbesproken laten, ofschoon het zeer leerzaam en bestudering der geschiedenis
der psychoanalyse een van de beste middelen is, om een helder inzicht
te verkrijgen in de verschillende problemen.
Qenoeg zij het, als ik opmerk, dat Freuds inzichten in de ruim 30 jaren,
dat hij over de problemen, die de zielsziekten hem stelden, heeft nagedacht, zich voortdurend hebben gewijzigd en aangevuld, zodat zijn opvaMingen van heden heel anders zijn, dan die van 20-45 jaar terug.
De diepte-psychologie is ,een nog wordende wetenschap, en al is er at
veel, dat door haar aanhangers als vaststaand wordt aangemerkt, op
andere punten erkennen ze volmondig, dat hun kennis en hun inzicht nog
maar van voorlopige aard is. Daarbij heeft het terrein, dat de dieptepsychologie bestrijkt, zich hoe langer hoe meer uitgebreid.
Freud ging bij de behandeling van zijn patienten haast altijd uit van
materiaal, dat hij zich verschafte door een onderzoek in te stellen naar de
betekenis en inhoud van hun dromen. Zo ontstond zijn tans zeer zeker
klassiek geworden werk : Tier Traumdeuting, dat in 1922 z'n zesde druk
beleef de. Maa r ook allerlei kleine gebeurtenissen, waar we in het dageliks
leven nauweliks op letten, zijn het voorwerp van zijn onderzoek geweest.
In de Psychopathologie des Alltagslebens, in de Nederlandse vertaling
van Aug. Starcke, verschenen onder de titel: De invloed van ons onbewaste in ons dageliks leven, geeft hij z'n beschouwingen over het verspreken, verschrijven, vergeten, vergissen, verleggen, kortom over het begaan
van kleine ongelukjes. Al deze dingen hebben met het droomleven gemeen, dat ze buiten onzen wil om, zonder dat we er iets aan kunnen doen,
ons overkomen.
Zo heeft hij ook geschreven over de boert en het komiese in 't algemeen.
De voor een deel gemeenschappelike symboliek van droom en mythe
en sprookje, de symboliese handelingen, die we bij de primitieve volken
aantref fen, de symboliek, die we in de literatuur vinden, bracht de dieptepsychologie in nauwe aanraking met mythologie, taalkunde, folklore,
ethnologiese psychologie en godsdienstleer, de psychologie van de kunstenaar en de kunst, de psychologie van de massa, die zo nauw verwant is
aan die van het kind en de primitieven.
U zult mu toegeven, dat deze uitbreiding en toepassing op een zo
uitgestrekt terrein een merkwaardig feit is, dat alleszins onze aandacht
verdient, al kunnen we er niet langer dan een ogenblik bii stilstaan.
Als oorzaken zou ik willen noemen het feit, dat de diepte-psychologie
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een jonge wetenschap is, die een deel harer aanhangers het haast onbeperkt vertrouwen en de eerbied van een godsdienstige overtuiging inboezemt, zodat die haar hypothesen toepassen, overal, waar ze maar
enigszins kans er toe zien; belangrijker echter is, dat de dieptepsychologie
in tegenstelling met de psychologie der scholen, tot het leven in hetzelf de
nauwe kontakt staat, als kunstenaar en mensenkenner. Het is dat nauwe
kontakt met het leven, dat haar toepassing op zo'n uitgebreid terrein
mogelik maakt en in de hand werkt. De geringe belangstelling, die
de officiele wetenschap gewoonlik de zielkunde van de kunstenaar
en mensenkenner wijdt, viel in den aanvang ook de dieptepsychologie ten deel. Daarna heeft de of ficiele wetenschap het ongunstig
oordeel, dat de mensenkenner, de kunstenaar en de psychanalyticus,
zich gewoonlik over haar veroorloven, aan de diepte-psychologie
met driedubbele toon vergolden, totdat na een tijd van de meest
heftige tegenstand en volslagen miskenning, na meer dan 25-jarigen kamp,
ze tans waardering heeft gevonden bij duizenden, en haar aanhangers telt
over heel de aarde. Haar betekenis en waarde is ook van Christelike zijde
meer dan eens erkend.
Na haar ontstaan en uitbreiding, verdient de splitsing in drie grote richtingen onze aandacht.
De geneeskundige psychoanalyse heeft de laatste 10-12 jaar bij een
belangrijk deel harer beoefenaars een sterke wijziging ondergaan.
Tegenover de Weense school, waarvan Freud de leider is, staat de
Zuricher school met als haar voornaamste vertegenwoordiger Prof. Jung.
Het verschil betreft allereerst hun opvattingen over het onbewuste en
over de libido. Terwij1 Freud in hoofdzaak als de inhoud van het onbewuste,
het verdrongene, het vergetene, het niet in het leven aanvaarde wil
aanmerken, wil Jung daarin bovendien nog de nog niet ontwikkelde aanleg
vertegenwoordigd zien. Met dit verschil hangt samen een verschil over de
inhoud en betekenis van de droom, die Freud beperken wil tot het geven
van aanwijzingen over het verleden, terwijl Jung en Maeder ook spreken
van de prospektieve of vooruitziende funktie van de droom en in hun
geneeswijze daar ook gebruik van maken en hun patienten raadgeven
ook voor hun verdere ontwikkeling in de toekomst.
Beide richtingen in de dieptepsychologie, de psychoanalyse van Freud
en de psychosynthese van Jung, staan fel tegenover elkaar, van beide is
veel to leren evenals van de Individueel-psychologie van Alfred Adler.
Reeds eerder dan Jung had Adler zich van Freud afgescheiden.
Net verschil in hun opvattingen gold de oorzaken der neurosen, die
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Freud in het sexueel conflikt, Adler in de minderwaardigheidsgevoelens
zoekt.
Hoe we nu tegenover deze dieptepsychologie te staan hebben, is een
niet gemakkelik te beantwoorden vraag. Nog kort geleden, Augustus 1924,
heeft de heer Janse van Biggekerke in het Chr. Paed. Tijdschrift zijn gemoed over de psychoanalytiese literatuur gelucht en de heer Hoogveld
heeft in het Tijdschrift voor Zielkunde en Opvoedingsleer, jaargang 1923,
de psychoanalyse absoluut veroordeeld.
Ik reken het niet tot mijn taak voor hedenavond op deze artikelen verder in te gaan. Net spreekt van zeif, dat de psychoanalytiese literatuur,
die voor een belangrijk deel voor medici geschreven is, niet in handen
moet gegeven van kinderen of van mensen, die neiging hebben tot het
obscure of obscene. Dit behoeft toch waarlik geen betoog. Maar dit zest
toch verder nog niet veel over de betekenis, die de dieptepsychologie voor
ons hebben kan. En waar zelfs door ernstige bestrijders als Stern en Friedlander ten minste van bepaalde opvattingen de juistheid wordt erkend, waar
Prof. Ileymans uit Groningen sommige zijner opvattingen, mede onder
invloed van haar gegevens, radicaal heeft gewijzigd, waar aan de
andere kant Prof. Jelgersma van Leiden al jaren lane tot haar overtuigde aanhangers behoort en Dr. v. d. Spek op de jaarvergadering onzer
vereniging haar waarde ook voor onze Christelike opvoeding uitdrukkelik
heeft bepleit, daar meen ik, dat wij met onze veroordelingen toch wel
voorzichtig mogen zijn en dat kennisname van haar wijze van vraagstelling en hypothesen en resultaten, toch geen overbodige weelde mag
genoemd worden.
Net is b.v. heel gemakkelik, een brochure vol te schrijven over at het
leliks, dat de psychoanalyse over de godsdienst heeft gezegd, zooals de
heer Olten heeft gedaan, maar als Jung het godsbegrip .een projectie uit
het archaies onbewust noemt, bewijst dit, en het wordt door hem ten voile
erkend, hoe diep de behoefte aan het godsgeloof in ons hart is geworteld.
Zo is er m. i. ook voor een Christelike psychologie, van de dieptepsychologie, die zich meer dan enige andere richting in de zielkunde heeft
bezig gehouden met de aandriften en instinkten, de verborgen krachten,
die organiserend, voortstuwend en remmend op ons zieleleven inwerken,
nog wel wat te leren.
En al moet, naar ik meen, de practiese toepassing der psychoanalytiese
metode absoluut aan de artsen overgelaten worden, toch mogen, dunkt me,
ook de Christelike opvoeders hun mensen- en kinderkennis wel verrijken
met wat de diepte-psychologie aan inzicht seven kan.
De resultaten der dieptepsychologie zijn voor een belangrijk deel een
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gevolg van haar wijze van vraagstellen en hiervoor zou ik nu allereerst
gaarne een ogenblik Uw aandacht vragen.
Diet lijkt mij het aardigst haar practies toe te passen op een, verder
onbelangrijke, verlezing, die mij enige tijd geleden overkomen is.
Op Zondag 15 Maart was ik aan 't lezen in Windelbands Einleitung in
die Philosophic, toen ik plotseling, terwijl ik op de rechterbladzij bezig
was, getrof fen werd door de naam Bleuler op de linker bladzij.
Bij nader toezien bleek er echter te staan element. Hoe deze merkwaardige verlezing te verklaren.
We kunnen ons de twee volgende vragen stellen.
le. Hoe komt het, dat -men zich verleest?
2e. Hoe komt het, dat ik me juist zo en zo verlees, dat ik lees Bleuler
in plaats van element, of wel : Door welke factoren wordt de inhoud van de
verlezing bepaald?
De eerste vraag is er een uit de algemene psychologie, de tweede uit
de individuele.
Het antwoord op de eerste vraag is al lane bekend. Net volledig antwoord op de 2de vraag heeft (altans voor sommige gevallen) Freud ons
leren vinden.
Als we nu trachten voor het zo net genoemde geval element-Bleuler
deze vragen te beantwoorden, dan vinden we als antwoord op de le vraag:
Hoe komt het, dat ik mij verlees : a. Dat ik wellicht vermoeid was. (1k
had reeds meer dan een uur gelezen en het was avond). b. Dat daardoor
blijkbaar m'n aandacht verslapte. c. Dat het verschijnsel der dissociatie
optrad, d. w. z. de ,00rstellingsstroom, die liep in de richting van m'n
lektuur werd plotseling afgebroken, en, naar aanleiding van 'n toevallige
prikkel (het woord element) dook plotseling de naam Bleuler op, die een
ogenblik geheel de inhoud van m'n bewustzijnsveld in beslag nam.
Dit lijkt mij inderdaad een afdoend antwoord op onze eerste vraag.
Men verleest zich, als men moe is of niet oplet.
Maar dit zest toch nog niets over de tweede vraag, welke faktoren de
inhoud van het verlezene bepaald hebben.
Als we hier op het antwoord gaan zoeken, dan vinden we allereerst,
dat het woord element en het woord Bleuler enkele letters gemeen hebben
n.l. de le en nog een e, en zelfs kunnen we dan aannemen, dat ik de m
misschien niet goed heb waargenomen en er een it van maakte.
Maar dat verklaart toch nog niet, waarom ik nu juist de naam Bleuler
las en b.v. niet lente of 't goede woord element.
Door vergelijking van de beide woorden kunnen we dus 't antwoord
niet voldoende vinden. Welnu, zult ge zeggen, dan is 't zeker louter toeval,
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misschien is er wel helemaal geen voldoende verklaring voor te vinden,
Maar stel nu eens, dat ik verloofd was, met een meisje dat Lenie
heette, en ik had van 't woord element Lenie gemaakt, dan had ge dat
immers helemaal geen toeval genoemd, maar „nog al begrijpelik"
gevonden.
We moeten dus blijkbaar van het woord 'Bleuler zelf uitgaan en te
weten zien te komen, wat die naam Bleuler op dat ogenblik voor mij
betekende.
Immers, omdat ge in het fiktieve geval van Lenie wist, wat die naam
voor mu betekende, vond ge nog al begrijpelik, dat ik Lenie las en niet
wat anders. Om nu te weten te komen, wat die naam Bleuler betekende,
volgde ik de weg, die alle psychoanalytici inslaan, als ze de oplossing
van een dergelijke vraag zoeken.
Ik verzamelde de invallen, die me bij de naam Bleuler te binnen schoten,
en toen ik dat gedaan had, werd het mij volkomen begrijpelik, waarom
ik juist de naam Bleuler las en geen andere.
Zal dit voor U ook duidelik zijn, dan moet ik U jets meer persoonliks
vertellen. U begrijpt wel, dat ik dat niet doe, omdat ik zo graag over me
zelf praat, maar omdat ik U wil laten zien, dat die naam Bleuler werkelik
me maar niet „toevallig" te binnen schoot.
U dient dan nog te weten : le. dat Bleuler heeft geschreven : Naturgeschichte der Seele and ihres Bewustwerdens, een materialistiese psychologie, die keurig in elkaar zit, en waarvoor ik veel respect heb, die ik
echter nog maar voor een klein deel heb gelezen; 2e. dat ik reeds lang
beloofd had over Dieptepsychologie wat e vertellen, en dat ik daar diezelf de Zondagmorgen nog met iemand over had gesproken.
Ik had toen zelfs gedacht : ik moet nodig weer eens wat materiaal
verzamelen, dat desnoods dienst kan dom. 3e. Dat ik, voor ik in Windelband begon te lezen, lang geaarzeld had tussen 't beginnen aan m'n
opstel voor hedenavond en Windelband, maar ik had Windelband gekozen, omdat ik dat liever deed. De invallen waren nu de volgende:
Bleuler:
1.
2.
3.
4.

Eigenlik moet ik die nog lezen.
Hij is een psychoanalyticus, doch niet geheel.
Zo ik ook.
Heeft een mechaniese, o nee, ik bedoel een materialistiese psych.,
geschreven. (flier schrijf ik bij 't optekenen phil. inplaats van
psych.).
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5. Ik ook wil gaarne een psychologie schrijven. Verder onderzoek ik,
waarom ik bij 4 phil. inplaats van psych. schrijf.
Ik ben phil. aan 't lezen.
Nu maak ik echter weer een schrijff out. Ik schrijf phyl. met Griekse y
inplaats van met 'n i.
Inval ; ik schrijf Griekse y voor i, want eigenlik moest ik psychologie
(met Grieksche y) studeren, terwijI ik philosophie (met aan 't lezen ben.
Wat leveren deze invallen dus over de naam Bleuler?
1. Bevatten ze een soort zelfbeschuldiging over 't feit, dat ik phisolophie zit te lezen, terwin ik psychologie moest studeren.
2. Wil ik me blijkbaar met Bleuler vergelijken.
Ik zou evenals hij graag een psychologie schrijven, maar dan een
Christelike. En als ik U nog vertel, dat Bleuler een der eersten was,
die Freuds teorieen heeft verdedigd, echter niet zonder scherpe
kritiek, dan wordt het U nog duideliker, dat ik in m'n hart vond alle
reden te hebben om met Bleuler te vergelijken.
3. De naam Bleuler is een naam, die ook in de diepte-psychologie of
beter nog de psychiatric tuis hoort.
Als ik die naam dus lees, ben ik werkelik bezig met wat ik me
eerst had voorgenomen, n.l. met psychologie te studeren.
Ten slotte geeft deze verlezing me 't materiaal, waar ik 's morgens
over gedacht heb.
Ik heb het onder 4. genoemde mechaniese, o nee, materialistiese psychologie niet onderzocht, omdat het geen vergissing is, maar 'n
helderder worden van een bepaalde voorstelling.
Eerst zag ik Bleulers opvattingen over het zieleleven als een samenstel
van krachten, daarna werd me bewust, dat materialisties een beter woord
voor zijn denkbeelden was.
Samenvattend kunnen we het antwoord op onze 2de vraag : Welke
factoren hebben de inhoud van de lezing bepaald? zó geven:
De niet bevredigde wens om aan m'n opstel voor vanavond te beginnen, gevoegd bij de oude fantasievoorstelling over het schrijven van een
Christelike psychologie, veroorzaken, dat ik bij het waarnemen der letters
le e en een misschien niet goed waargenomen m, de naam Bleuler lees,
die met die wens en die fantasie in verband staat.
In het fixtieve geval van Lenie, is het U volkomen duidelik, dat bij het
waarnemen der letters le m en e•ik Lenie lees, omdat de reeks van voorstellingen, die alle met die naam Lenie in verband staan en alle met een
bepaald gevoel zijn verbonden, U duidelik is ; in het geval Bleuler wordt
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het U duidelik, nadat we dit verband hebben opgespoord en gezien met
welke gevoelens en voorstellingen die naam in verband staan.
Zo'n geheel van voorstellingen, die alle met een bepaald gevoel in verband staan, noemt men een complex.
Net verloofd zijn complex heeft in 't geval van Lenie, het psychologie
schrijf-complex in 't geval Bleuler de verlezing gedetermineerd.
Ik kan u verzekeren, dat ik het ontstaan van het psychologie-willenschrijven-complex, dat een onderdeel is van het beroemd-willen-wordencomplex heel goed kan nagaan.
U zult me zeker ten goede houden, dat ik over dergelijke persoonlike
en ook wel wat pijnlike dingen, liever niet spreek.
Aan dit geval van verlezen zijn nog enkele merkwaardige verschijnselen
waar te nemen, die ik niet nalaten kan terloops even te noemen.
1 e. Maak ik een aantal vergissingen vlak achter elkaar, die alle hetzelf de bedoelen. Dit •komt vaak voor, ook meerdere dromen op een nacht
hebben gewoonlik dezelfde zin.
Dit grote aantal bewijst ook, dat onze veronderstelling van vermoeidheid en dissociatie als antwoord op onze lste vraag vermoedelik
juist was.
2e. Belangrijker echter is, dat U kennis kunt maken met een eigenschap
van ons fantasieleven, n.l. met de ongebreideldheid onzer fantastiese
wensen.
1k behoef U niet te vertellen, dat ik heel goed weet, dat het schrijven van
een Chr. psych. ver buiten mijn bereik ligt en wel altijd boven mijn
krachten zal blijven gaan. In mijn bewuste zieleleven ben ik dan ook niet
zo verwaand en onbescheiden am daar zelfs maar aan te denken. Maar in
ons, uit ons onbewust opkomend fantaserend voorstellingsleven zijn we
nog even nasief als de kinderen, die vader en moedertje, schooljuffrouw,
koning of koninginnetje spelen en zo zich de plaats veroveren, die ze zo
graag zouden hebben.
De fantasieen, die onwillekeurig in ons opkomen, dragen een infantiel
karakter. Ik voeg er aan toe, dat dit volgens de diepte-psychologie, voor
heel ons bewuste zieleleven geldt.
U zult begrijpen, dat •een dergelijke wijze van vragen, het niet enkel
vragen naar de oorzaak, maar ook naar de zin van het psychies gebeuren,
zoals wij nu bij mijn verlezing hebben gedaan, toegepast op allerlei
psychiese verschijnselen, als de droom, verschillende verschijnselen bij
zielsziekten, de scherts, het werk van kunstenaars, enz., ons stelt voor tal
van problemen, waaraan men vroeger voorbij gedaan was en ook de weg
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opent tot een merkwaardig zinvol begrijpen van veel, wat anders voor ons
verborgen zou zijn gebleven.
Deze wijze van vragen houdt de veronderstelling in, dat werkelik het
zieleleven zinvol begrijpen is.
In de Natuurkunde, de wetenschap die zich met de stof bezighoudt,
kunnen we haar niet toepassen. Van de levensverschijnselen en in ieder
geval van het psychiese, is echter een zinvol begrijpen mogelik. Hier
raken we echter aan problemen, die doel en metode der gehele psychologie betref fen en die op het ogenblik in het centrum der philosophiese
belangstelling staan, die ons echter vanavond te ver van ons onderwerp'
zouden afvoeren.
Genoeg zij, dat we opmerken, dat Freud de ieer toekomt, deze wijze
van vragen voor 't eerst konsekwent te hebben toegepast, en dat hij een
metode heeft gevonden, waarop in bepaalde gevallen het antwoord kon
worden gegeven.
Zijn natuurwetenschappelike denkwijze heeft hem echter verhinderd,
zijn denkbeelden over het zieleleven anders dan in causaal-evolutionistiese hypotesen te vatten.
Freud had bij zijn onderzoek het voor- en het nadeel, z'n materiaal te
ontlenen aan psychies gestoorden. Net voordeel, want ten eerste vindt
men de bij gezonden niet zo in 't oog lopende verschijnselen in overdreven
mate bij zielszieken terug. Ten tweede was het in het belang der zieken
zich door hem te laten behandelen, zich te onderwerpen aan 't langdurig
analyties onderzoek, waardoor Freud het verloop van tal van processen
kon nagaan. Het nadeel, want zo heel licht wordt niet enkel het normale
uit het ziekelike verklaard, maar ook het ziekelike als normaal beschouwd,
of het normale ziekelik. Dan loopt men gevaar, dat de grens tussen zonde
en ziekte wordt uitgewist, al is het wel eens heel moeilik die aan te geven.
Toch werkt de kennis van tal van processen verhelderend bij het begrijpen van onze mede-mensen, het verstaan van onze lektuur of van ons self.
Als men er oog voor gekregen heeft, merkt men ze gemakkelik bij
anderen, meestal wat moeiliker bij zichzelf op. Enkel, bij zichzelf kan
men kontroleren of men goed heeft gezien, bij anderen en bij lektuur is
het intultieve begrijpen, dat er door wordt gesteund, en mat elke andere
kontrolle dan die de toekomst of 't verhaal zelf geven, achterwege blijven.
Net is wel bekend, hoe Freud het bestaan van tal van onbewuste processen aanneemt, waarvan we de werking kunnen kennen uit de invloed,
die ze op ons bewust zieleleven hebben.
1k zeide reeds, dat Freud als de inhoud van het onbewuste vooral het
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verdrongene, het vergetene, het door ons niet in het leven aanvaarde,
wil aanmerken.
Het is dan ook geen wonder, dat al wat zo met ons bewuste zieleleven,
met onze bewuste levenshouding in strijd is, moeilik door ons, als tot ons
zelf te behoren wordt erkend.
Dat wij dat allemaal veel liever niet willen weten. En dat bij de analyse
als het voor de patient nodig was, een en ander weer in zijn bewustzijn
terug te roepen, deze een heftige weerstand openbaarde in tal van
pogingen om aan de ontdekking, de wederbewustwording van al dat pijnlike, te ontkomen.
Ook bij gezonden is deze weerstand, zelfs als het geen al te ernstige
conflikten of een al te pijnlik tekort betreft, vaak nog heftig genoeg.
Als ik aan de man der sociale aktie vertel, dat niet zijn medelijden met
de nood der maatschappij, maar b.v. het lang vergeten en verdrongen
conflikt met zijn eigen vader, de primaire oorzaak van al zijn ijveren
voor 't recht is ; of aan de plichtsgetrouwe, ijverige schoolmeester, meneer
X., wiens lief de voor de kinderen en voor zijn vak door iedereen geroemd
wordt, dat een behoefte om de goedkeuring van zijn superieuren of van de
mensen in 't algemeen te verwerven, zooals hij vroeger naar de goedkeuring van zijn ouders streefde, de bron van zijn plichtsgetrouwheid is, dan
nemen ze mij zulke verklaringen geenszins in dank af. De eerste houdt me
voor gek en de andere wordt m'n vijand. Net is mij dan ook zeker niet
geoorloofd en zelfs dwaas dergelijke veronderstellingen zonder meer te
koesteren. Toch zal, dunkt me, menig Uwer zich wel een gesprek kunnen
herinneren, dat ongeveer zo begon : Ik heb altijd zo gedacht, dat X. de
dingen meer doet om bij de baas in een goed blaadje te komen enz. Wat bewijst dit? Dat, ofschoon wij geneigd zijn, de motieven en de redeneringen,
die wij aanvoeren om onze handelingen te verklaren, als de juiste te beschouwen en ieder van ons in de veronderstelling leeft, dat de buitenwereld dat ook
doen zal, diezelfde buitenwereld vaak achter onze motieven en redeneringen naar 'n andere (vaak minder mooie) oorzaak van ons handelen zoekt,
die wij zelf als zodanig liever niet willen, vaak echter wel moeten
erkennen. De man van zaken, die meent, dat zaken zaken zijn en dat men in
zaken niet eerlik zijn kan en dus op een slimme manier een ander beetneemt, ofschoon hij op elk ander terrein volkomen rechtschapen handelt,
het dood-eerlik ouderpaar, waarvan het 5-jarig zoontje nog altijd in de
tram beneden de 4 blijft, omdat hij wat klein van stuk is en dus toch nog
best op schoot genomen kan worden, de eerlike leerling, die spieken edit
gemeen vindt, behalve bij juffrouw R., want die geeft teveel huiswerk
op, bereiken alien door hun mooie redeneringen, dat ze hun ware motieven,
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die ieder ander gemakkelik uitvinden kan, voor zichzelf verbergen en
dat ze zich .een handelwijze veroorloven kunnen, die ze in geen ander
geval zichzelf toe zouden staan.
Het is een merkwaardig iets, dat wij zelf geneigd zijn, in al die mooie
redeneringen, rationaliseringen, zoals men in de diepte-psychologie zegt,
te geloven, onvoorwaardeiik te geloven zelfs, als we niet oppassen.
Hat kan enkel maar, omdat die rationaliseringen ons zoveel pijnlike
zelfkennis besparen en ons veroorlov. en ons voor zoveel beter te houden
dan we zijn, omdat we zoo graag redelik willen handelen, als buitenredelike motieven ons hebben geleid, toch deugdzaam en vol naastenlief de
willen zijn, als we eigenlik van verfijnd egoisme spreken moeten.
Het zou niet moeilik zijn een groot aantal voorbeelden van
rationalisering uit de literatuur te verzamelen. In Ibsen's de 'Wilde
Eend bijv. noemt de theoloog Molvig zich demonies als hij zijn
drankzucht niet de baas kan en Hajlmar Ekdal gebruikt het denkbeeld, dat hij een grote uitvinding doen zal, om z'n luiheid goed te praten
en voorlopig te blijven voortleven, afhankelik van de man, die het leven
van zijn vader verwoestte en de vader is van het kind van zijn vrouw. En
de cyniese dokter Felling, die al deze rationaliseringen in stand helpt
houden, oordeelt, voor een deel terecht, als hij zegt Neemt U de levensleugen van een gemiddeld mens weg, dan neemt U hem meteen zijn geluk
af. (De Wilde Eend V).
Maar behalve aan het weefsel der rationalisering, dat wij alien spinnen
over onze verborgen motieven, over de geheime verlangens, die ons leven
richten, ,een ieder van ons op zijn eigen wijze, en waarvan de verscheuring
ons zo pijnlik aandoet, wijdt de diepte-psychologie ook haar aandacht
aan wat daar achter verborgen is.
Net is wel bekend, hoe vooral door Freud de nadruk gelegd is op de
grote betekenis, die het lief deleven heeft in het zieleleven van de mens.
Lief de in de meest uitgebreide zin van het woord, als lief de tot de
ouders, tot de broers en zusters, tot man of vrouw, tot de kinderen, als
toegenegenheid, als vriendschap, als kameraadschap, als zich verbonden
gevoelen aan een bepaald idee of bepaalde zaak, kortom als een gevoelsband aan iemand of iets.
U weet ook, dat Freud in dit verband gaarne de term „sexueel" gebruikt, en de kracht, die ons tot het onderhouden van dergelijke gevoelsverbindingen drijft, bestempelt met de naam libido, omdat hij meent, dat
at deze vormen van liefde met de geslachtsdrift samenhangen.
Niet onaardig is door Van der Hoop opgemerkt, dat Freud zo doende
handelt als een anatoom, die alle organen, welke uit het middelste kiem-
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blad ontstaan (bijv. het skelet of het spierstelsel) sexuele organen zou willen noemen, omdat de geslachtsorganen ook uit dit kiemblad ontstaan.
tlet gebruik van de termen „sexueel" en „libido" in dit verband, is
door velen als een ongeoorloof de uitbreiding gevoeld, en mede een der
oorzaken van het misverstand en de veroordeling, die de psychoanalyse in
zo'n rijke mate ten deel is gevallen.
Dr. Van der Spek heeft het vorig jaar op uitnemende wijze voor ons de
ontwikkeling van het kinderlik gevoelsleven en in het biezonder der kinderlike sexualiteit getekend en daar zijn referaat in het Correspondentieblad opgenomen is en ook nog afzonderlijk verschenen, zal ik hier niet
op ingaan.
Uri ding echter wil ik wat uitvoeriger bespreken, omdat Dr. Van der Spek
het natuurlik slechts terloops noemen kon en het toch van zo'n grote
betekenis is, n.l. het verschijnsel van de overdracht.
Van overdracht spreekt men, als gevoelens, die gekoesterd werden ten
opzichte van een bepaald persoon, bijv. de vader, zich hechten aan een
ander, bijv. de onderwijzer, zonder dat de herkomst van deze gevoelens
voor de drager ervan duidelik is.
In zijn referaat „Zur Dynamik der Uebertragung" zet Freud uiteen, hoe
ieder mens door de samenwerking van aanleg en tijdens zijn kinderjaren
op hem inwerkende omstandigheden een bepaalde manier van liefhebben
verworven heeft, dus bepaalde voorwaarden, waaraan voldaan moet worden, zekere doeleinden, die hij zich stelt, bepaalde behoeften, die hij bevredigt en hoe zo een of meerdere, natuurlik niet geheel onveranderlike,
cliché's ontstaan, die in de levensloop telkens herhaald worden in zover
de uitwendige omstandigheden het veroorloven.
leder weet, dat de ontwikkeling van ons liefde-leven, zelfs ten opzichte
van onze ouders, lang niet altijd vlot van stapel loopt. Hoe gaarne hadden
we als kleine kinderen de ouderlief de geheel alleen bezeten, maar we
moesten ze delen met onze broertjes en zusjes, de liefde onzer moeder
met onze vader en omgekeerd. Hoe bitter ook, stelde de vaderlike kastijding ons kinderlik liefdegevoel op de proef. Tot het kussen der roede
kwamen we als kinderen zeker wel Been van alien toe. Omgekeerd, hoe
vaak blijft het enigst kind geheel het leven aan vader of moeder gebonden.
Volledige bevrediging van onze behoefte aan liefde wordt dus lang niet
altijd gevonden en wij veroorloven ons die to zoeken in het fantasie-leven
of wel, we stellen ons tevreden met wat we hebben en bergen de gevoelens
van onbevredigdheid zolang in ons bewuste op. Waar de
liefdebehoefte niet geheel bevredigd wordt, zal men met een
zekere verwachting (die bij de een meer vertrouwend, de ander meer
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wantrouwend getint is) tegenover de personen uit zijn omgeving staan en
aan die houding neemt niet enkel het bewuste, ook het onbewust zieleleven deel.
Ik noemde zo even de vaderlike kastijding.
Dit feit, dat we niet enkel het zoete der liefde onzer ouders genieten,
maar dat zij ook degene zijn, die ons menigmaal de bevrediging onzer
begeerten weigeren moeten en ons door hun tucht leren moeten ons leven
te ordenen, om met Freund te spreken, niet naar het lust-, maar naar het
realiteits-principe, gevoegd bij het feit, dat we met elk onzer ouders de
liefde van de andere delen moeten, leidt tot het bestaan van vaak allesbehalve liefderijke gevoelens, die bij kinderen nog vaak onverholen voor
den dag komen. Ik heb 'n hekel aan vader, ik wou, dat vader weg of dood
was, is een veel voorkomende uiting. Toch hebben ze daarom hun vader
even lief. Als dergelijke tegenstrijdige gevoeleris ten opzichte van een
bepaald persoon bestaan, spreken we van ambivalente gevoelens. Bij kinderen is het mogelik, dat dergelijke ambivalente gevoelens tegelijk in het
bewuste leven bestaan, maar die mogelikheid vermindert bij 't opgroeien.
De gevallen, dat een jongen van 14-16 jaar beslist een hekel heeft aan
zijn vader, zijn lang niet zeldzaam. De daarmee in strijd zijnde liefdegevoelens worden niet in het bewustzijn toegelaten en komen soms eerst
veel later weer tot uiting. Vaak worden ze in zo'n periode overgedragen
op 'n onderwijzer of leraar. Bij hem vindt de jongen dan, wat hij bij de
vader tevergeefs zoekt of niet wil zoeken, begrijpen, vertrouwen, liefde.
Net is een bekend feit, dat juist in de puberteit het kind zich losmaakt
van de band, die het aan de ouders bindt, en menig opvoeder moet dan de
vader- of moederrol vervullen.
Zeker nimmer een gemakkelike, lang niet altijd een aangename taak.
Want vaak zijn het niet de liefde-gevoelens, maar die van haat en onbevredigde liefde, welke de leerling op de onderwijzer overdraagt en moeten
we ons getroosten op ons te verenigen al de afkeer van 't gezag, al de
wederspannigheid en antiepatie, die de leerling ten opzichte van zijn
ouders niet meer uiten en niet meer voelen wil. In abnormale gevallen
komt het vaak tot vijandschap tussen onderwijzer en leerling, afkeer van
de school, zulk een hevige aversie tegen bepaalde vakken, dat de leerling
er niets van terecht brengt.
- Maar naar het abnormale hoeven we ter bestudering van het verschijnsel van de overdracht niet te gaan.
We kunnen het alien waarnemen bij ons zelf, als we de faktoren opsporen
die onze sympatie en antiepatie voor bepaalde personen bepalen, vooral als
we ons zelf moeten toegeven, dat die niet voldoende uit de eigenschappen,
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die de betrokken persoon bezit, verklaard kunnen worden. Dan leren
we zien, hoe ook wij onze verborgen gevoeligheden hebben overgehouden,
die we zeif nauweliks weten en waar we ons zeer zeker zelden rekenschap
van geven, die echter slechts even aangeroerd behoeven te worden oin
tot pijnlike konflikten of heftige antiepatieen te leiden. Dan weten we,
dat onze eigen behoefte aan erkenning of waardering, ons ongemotiveerd
zelfstandigheidsgevoel, of andere ongunstig gekleurde karaktereigenschappen, hun wortelen hebben, diep in ons zieleleven, ver in onze jeugd.
Dan verliest ook de overdracht van al dit pijnlike op onze omgeving
van haar kracht, omdat we niet meer in den blinde de strijd aanbinden
tegen onze antiepatieen, maar leren zien, dat de oorsprong ervan niet ligt
in de betrokken persoon, maar voornamelijk in ons zeif. Zijn we met het
verschijnsel van de overdracht op de hoogte, dan wordt menige f out onzer
leerlingen ons begrijpelik. Dan kunnen we, ook al ondervinden we al de
antiepatie van een bepaalde leerling, omdat we weten slechts het toevallig objekt te zijn, waaraan deze gevoelens zich hechten, toch onze lief de
voor hem behouden. De liefde, die ook volgens Freud de grote opvoedster
is, zal ons de weg wijzen, het konflict tot een goed einde te brengen. Zo
blijven we bewaard voor een der ergste fouten, die een opvoeder begaan
kan, persoonlik ondervonden antiepatie met antiepatie vergelden.
Nog gemakkeliker dan de overdracht is de projectie naar buiten waar
te nemen.
Hieronder verstaat men, dat men aan anderen toeschrijft, wat eigenlik in
ons zeif ligt. „Stoute tafel", zegt het kleintje, dat zich gestoten heeft.
Door de tafel als oorzaak van haar verdriet aan te zien in plaats van
eigen onhandigheid, kan ze op een gemakkelike wijze haar verontwaardiging uiten, zonder zichzelf verwijten te moeten doen. Zijn we in een
slecht humeur, dan schrijven we dit gewoonlik aan onze omgeving toe, al
ligt de oorzaak bij ons zeif, ja we zijn zelfs geneigd heel onze omgeving
als lastig en vervelend te beschouwen. Ons gezond verstand laat niet toe,
dat wij ons op een dergelike kinderachtige wijze zouden ergeren, de
verwijten, die we daarover ons zeif zouden moeten doen, richten we
liever op anderen. Onze stemming projekteren we trouwens gaarne op
onze omgeving.
Ook als we opgewekt zijn, zien we de wereld zonnig, we zijn immers
niet geneigd, onze goede stemming ons te laten bederven. In anderen
veroordelen we 't meest en heftiest onze eigen gebreken, voornemelik die,
die we in ons zeif niet willen erkennen. We krijgen zo een heerlike gelegenheid onze verontwaardiging te uiten, die we anders tegen ons zeif
moesten richten. ,Bij een twist ligt immer de schuld bij onze tegenpartij,
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bovendien schrijven we hem alle boosaardige bedoelingen toe, die we ons
zelf niet willen toestaan te zijnen opzichte te koesteren. De betekenis van
het proces is U nu wel duidelik. Men ontgaat een onaangenaam stuk zelfkenuis, door het onaangename aan anderen toe te schrijven.
We doen dit natuurlik onwillekeurig, zonder dat we er ons zelf van
bewust zijn. Zagen we de balk in eigen oog, de splinter in het oog van
onze broeder zou ons niet ergeren. EvenaIs bij de rationalisering valt het
ons gemakkeliker dit proces bij anderen waar te nemen, dan bij ons zelf.
Eigenbelang verhindert ons hier te zien, wat het bij anderen ons zo licht
doet opmerken.
Net tegenovergestelde proces komt ook voor n.1. de introjektie.
Zouden we bijv. bij de projektie aan anderen toeschrijven, wat we ons
zelf hebben te verwijten, bij de introjektie verwijten we onszelf, waar we
niets aan kunnen doen. In dit geval verwijten we ons, bij mislukkking van
ons werk door uitwendige omstandigheden, ons gebrek aan inzicht, ook
al had Been mens de loop der zaken kunnen voorzien. Bij de projektie
verkiezen we in dit zelf de geval het geval van onmacht boven het zelfverwijt, bij de introjektie het zelfverwijt boven de erkenning onzer onmacht.
Zo wordt ons veroordeling van mensen uit onze omgeving, vooral als
we ze liefhebben en hoogachten, gemakkelik reden tot zelfverwijt en voelen
we ons vernederd, ook al geschiedt de veroordeling op valse gronden.
Zo kan het, dat we iets onaangenaams, ook al zijn wij er niet schuldig aan,
aan ons zelf toeschrijven. De winst, die behaald wordt, bestaat in onze
ongestoorde lief de voor de persoon, die ons veroordeelt, maar dit geschiedt ten koste van ons zelf. Natuurlik komt bij de introjektie ook het
omgekeerde voor, bijv. dat we successen, waar we niets aan hebben toegebracht, toeschrijven aan onszelf. leder kent wel de zelfingenomenheid
van de door geluk rijk geworden man van zaken. En zo bij de projektie,
dat we onze goede eigenschappen aan onze omgeving toeschrijven.
Wie verliefd is, ziet het voorwerp van zijn verliefdheid toegerust met
alle goede eigenschappen, die hij het toewenst, ook al zijn ze niet
aanwezig, en daaronder horen de eigen deugden wel in de eerste plaats
genoemd te worden. Ja, de verliefde is zelfs geneigd zichzelf heftige verwijten te doen, als hij op een of andere wijze aan zijn objekt begint te twijfelen: In tegenstelling' met de verliefde, die blind is voor de gebreken van het
objekt en het liefheeft mede om de schijn der ingeprojekteerde, niet aanwezige deugden, ziet degene, die liefheeft scherp en juist de waarden van
het voorwerp zijner lief de en wel niet alleen zoals zij aanwezig zijn, maar
bovenal, ja dat hoort zelfs tot het wezenskenmerk der liefde, in al de
volheid, waarin zij zich ontplooien kunnen en het is naar deze verhoging
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der waarden van haar objekt, waarnaar de liefde als haar enig doel streeft.
Keren we echter tot de projektie en introjektie terug, dan kunnen we
samenvattend zeggen: Bij de projektie sparen we onze eigenliefde ten
koste van onze gevoelens voor onze omgeving, of wij verhogen de waarde
onzer omgeving ten koste onzer eigenliefde. Bij de introjektie sparen we
onze gevoelens voor onze omgeving ten koste van onze eigenliefde, of wij
behagen onze eigenliefde ten koste van onze omgeving.
Een aan projektie en introjektie verwant proces is de identifikatie.
Bij de identifikatie vereenzelvigen we ons met een ander, of een ander
met ons zelf. In veel gevallen kunnen we zeggen, dat projektie en introjektie ons bespaart, wat we niet willen hebben, en de identifikatie ons
maakt tot wat we gaarne willen zijn. Heel gemakkelik kunnen we dit waarnemen in de fantasieen van een kind. Een kind speelt, dat hij vader of
moeder, chauffeur of kondukteur is en denkt werkelik dit te zijn. Zijn spel
is werkelikheid. Bij de volwassenen vinden we dit terug in het medeleven
met de hoof dpersonen uit een roman of de sensatie, die men in schouwburg
of bioskoop ondergaat en die voor ons verloren is, zodra we ons te binnen brengen, dat het maar spel of maar een verhaal is. Bij de volwassene
is het echter een minder volkomen identifikatie. Slechts een gedeelte van
ons ik, een soort fiktief ik, doorleeft met de personen in het boek of op
de planken in een soort van identifikatie de gebeurtenissen. Wij echter
houden onze opmerkzaamheid gericht op wat dit fiktief ik doorleeft. Bij
het kinderspel hebben we daarentegen heel vaak een volkomen identifikatie.
De identifikatie is een der krachtigste faktoren, die meewerken in de
zelf opvoeding. We identifieeren ons met onze helden, met hen, die ons
ideaal zijn, onbewust doen we als zij gedaan zouden hebben. Soms kan dit
in kinderachtige dingen tot uiting komen. Ik heb bij mij zelf opgemerkt, dat
ik kleine gewoontes of bewegingen overnam van mensen, tegen wie ik
opzag, maar dat dit in den regel pas gebeurde, als m'n bewondering daalde
tot hoogachting of een gevoel van gelijkwaardig zijn. De overgenomen beweging wilde dan zoveel zeggen als : Ik ben toch even goed of evenveel
waard als jij. Op deze wijze is de identifikatie ook een der processen, die
de zoon mee helpt vormen naar het evenbeeld van de vader.
Als faktor van opvoeding moet ook die merkwaardige en geregeld
voorkomende identifikatie beschouwd worden, die hierin bestaat, dat we de
psychiese funktie, die bij ons het best ontwikkeld is, vereenzelvigen met
onze gehele aanleg, zodat we ons tot min of meer uitgesproken verstands- of gevoelsmensen, intuitieven of gewaarwordingsmensen ontwikkelen. Ook hebben we neiging, alles wat ons toebehoort, met ons in
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verband staat, te identifieeren met onszelf. De identifikatie is zo een der
grondslagen van het solidariteitsgevoel.
Een smet, geworpen op de goede naam van een onzer familieleden, een
belediging onze vriend aangedaan, treft ons pijnlik, we voelen het alsof het
ons was overkomen. Dit is wat anders dan medelijden. De oorzaak van
dit gevoel is zuiver egoisties. Net is de belediging, die mijn vriend is aangedaan, die ik beschouw te behoren als tot mijzelf, die mij in dit geval
grieft. Net bewustworden van deze identifikatie als primaire oorzaak van
m'n gevoelens, veroorzaakt dan ook 'n radicale wijziging. De verontwaardiging verandert van karakter. Het wordt mede-verontwaardiging of
verontwaardiging over 'n slechte daad, vrij van persoonlike bitterheid, die
er eerst aankleefde. De psychologie der medegevoelens, als mede-lijden en
mede-verheugen, ligt echter op 't ogenblik ver buiten de grenzen van m'n
onderwerp, we moeten deze kwestie dus verder laten rusten. Zo kunnen
we ons ook identifieeren met een bepaalde zaak, waar we al onze krachten
aan wijden of een bepaalde mening of denkwijze. Zelfs hoort hier tuis de
bekoring, die van een leuze uitgaat op de massa.
De identifikatie kan dus naar twee richtingen plaats grijpen, we kunnen
lets identifieeren met ons zelf, maar ook ons zelf met jets anders.
In haar edelste en schoonste vorm vinden we de indentifikatie terug bij de
jonge vrouw, die voor het eerst het wonder van het moeder worden ondergaat. Niet in dien zin, dat de moeder het kind beschouwt als jets van
zjchzelf, zoals in het geval, dat ik toornig ben om de belediging mijn
vriend aangedaan, veel meer als een merkwaardig exstaties overgegeven
zijn aan het kind. Zilveren dromen van geluk spint de jonge vrouw om haar
nog ongeboren kindeke, geheel overgegeven aan de vreugde van het
verwachte moederschap. Haar gehele wezen is er in geabsorbeerd. In
ook na de geboorte blijft deze toestand bestaan, totdat de vreugde om
het moederschap, die gegrond was in de bevrediging van het moederinstinkt, langzaamaan plaats maakt voor het geluk der moederlief de,
die als alle liefde, zich niet als het instinkt op haar objekt richt
als haar doel, maar het grijpt in de volheid van de waarden,
welke er in aanleg reeds aanwezig zijn en die het zo brengen
wil tot de volmaaktheid en het doel, die God ervoor bestemd heeft.
Tussen moeder en kind bestaat aizo een merkwaardige psychiese
eenheid, die gegrond is mede op de organiese eenheid, die voor de geboorte
bestaan heeft en die haar uitdrukking vindt in het moeder-instinkt, waardoor de moeder op het kind aangelegd is, zo, dat zij beter dan enig ander
haar kind helpen en begrijpen kan.
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Net is deze vitaal-psychiese eenheid, die we in geen andere verhouding
zo vinden, die ons den weg wijst bij de beantwoording van onze laatste
vraag, naar de gemeenschappelike grond, waarop processen als de identifikatie, de projektie en de introjektie en de overdracht rusten en die
door Jung wordt aangeduid met de naam psychiese identeit.
Hieronder verstaat hij een onbewust werkelik hetzelf de zijn van subjekt
en objekt. Bij het pasgeboren kind bestaat die toestand werkelik nog (in
de bevrediging van het moeder-instinkt) en bij kleine kinderen en primitieven vinden we dit een-zijn in beperkte mate terug in tal van verschijnselen, die Levy Bri hl als participation mystique beschreven heeft.
Deze mystieke deelneming bestaat in een eigenaardig deelhebben aan
al het gebeuren om zich heen, een samenvloeien van eigen leven met het
grote levensproces, doordat de aandriften en instinkten, die onmiddellik
op het natuurlike aangelegd zijn, in het psychies leven nog de leiding
hebben, die eerst op rijper leeftijd en verdere ontwikkeling aan het hogere
geestesleven, aan verstand, gevoel en wil, afgestaan wo .rdt.
Ook bij de volwassenen vinden we dit onmiddellik voor het leven toegankelik zijn nog terug, in het verstaan en het beleven van het levensgebeuren om ons heen, het merelgefluit in de parelgrijze regen, de juichende
blijheid der lentewolken, het tere gefluister der jonge blaadjes, het aloude
wonder van het moederschap.
En het zij terloops opgemerkt, juist omdat de vrouw als zielsgave heeft
meegekregen, de toekomstige eenheid van leven en leven is, zuiverder dan
bij de man, in intuitief doorschouwen en spontaan voelen haar leven
gestemd, op het al-leven rondom haar.
En ook in het hogere geestesleven gaat deze eenheid mee over in de
zekerheid, waarmee wij tot de waarheid van ons denken, de zuiverheid van
ons voelen, de doelmatigheid van ons willen en handelen onwillekeurig
besluiten.
Wij zien echter in de psychiese identiteit, niet de onbewuste rest der
oeraanvanklike eenheid van het levende met de nog onbezielde materie,
maar de in ons ingeschapen onbewuste zekerheid onzer eenheid met heel
de schepping, ja de band dezer eenheid zelf, gegrond als deze is in de
denking Gods.
P. G. SCHREUDER.
Zonneschijn—Zonnehoeve, Arnhem.

DE VOORSTELLINGSKRING VAN DE
LEERLINGEN IN DE HOOGSTE KLASSEN
DER LAGERE SCHOOL.
Getroffen door de uitkomsten der onderzoekingen van Pohlmann over den
voorstellingskring van schoolkinderen, werd door mij •een dergelijk onderzoek ingesteld in de hoogste klassen der Bijz. Lagere School te Wilderyank. Dit onderzoek had plaats met 31 leerlingen en ik zou niet den
moed gehad hebben ze te publiceeren, wanneer de resultaten van het
onderzoek niet die van Dr. Pohlmann, zooals deze zijn medegedeeld in
Meumann's „Vorlesungen" grootendeels dekten. Nu dat wel het geval is,
is het wellicht niet ondienstig, hoofdzakelijk ter bevestiging van Pohlmanns
onderzoek, mijn bevindingen dienaangaande mee te deelen.
Tegelijk zal ik dan gelegenheid hebben, om te wijzen op enkele belangrijke verschillen, welke misschien aanleiding kunnen zijn tot een nader,
diepergaand onderzoek.
Zooals gezegd, had het onderzoek plaats met 31 leerlingen van de 5de,
6de en 7de klasse eener Christelijke school. Tot de 5de kl. behooren 13
leerlingen, tot de 6de ki. 16 en tot de 7de 2. Dertien leerlingen hadden den
leeftijd van 10 jaar, 9 waren 11, 6 waren 12 en 3 waren 13 jaar oud; de
klassen zijn gemengd, er waren 18 jongens en 13 meisjes.
Het onderzoek had schriftelijk plaats en bestond hoofdzakelijk daarin,
dat de kinderen van bepaalde woorden hadden op te schrijven, wat ze
er van wisten. Hierbij was hun de eisch gesteld, dat ze er zich niet mochten afmaken met den eersten den besten inval, maar dat ze goed moesten
nadenken, om daarna op te schrijven, wat ze van de zaken, waarnaar
gevraagd werd, wisten. Hoewel ik bij enkele leerlingen, naar aanleiding
van de schriftelijke antwoorden, nog wel eens enkele vragen mondeling
gesteld heb, is het resultaat hiervan in het onderstaande niet verwerkt,
daar dat navragen niet algemeen en ook niet systematisch is geschied.
't Ligt voor de hand, dat bij dit navragen blijkt, dat de kinderen veel
meer van bepaalde woorden weten te zeggen, dan ze hebben neergeschreven. Bij de keuze der woorden heb ik me in hoof dzaak gehouden aan
de woorden, door Dr. Pohlmann den leerlingen voorgelegd. Hoewel ik me
geheel kan aansluiten bij de critiek van Dr. 0. Tumlirz aangaande deze
1

) Zie 0. Tumlirz : Einfiihring in die Jugendkunde I.
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keuze, meende ik hiervan niet beduidend te kunnen afwijken, daar vergeBiking der resultaten dan niet zoo goed mogelijk geweest zou zijn en mijn
onderzoek, met 't oog op den beperkten omvang, vrijwel waardeloos zou
geweest zijn.
De eerste groep der onderzochte woorden omvat zinnelijk waarneembare concrete dingen. Slechts naar bekende dingen wordt gevraagd. Net
zou geen zin hebben den voorstellingsschat te onderzoeken aan woorden,
die buiten den voorstellingskring der kinderen liggen. De eerste 10 vragen
waren : Wat is 1. een boek.
2. een telefoon.
3. de zon.
4. een stok.
5. een krant.
6. een kalender.
7. een schilderij.
8. een flesch.
9. een auto.
10. een portret.
Bij no. 1 bestond 68 pCt. 1) der antwoorden uit een beschrijving met
aanduiding van den dienst van het voorwerp, b.v. een boek is een ding, om
er uit te lezen, bij velen hiervan echter ook alleen de aanwijzing van den
dienst, b.v. een boek is om uit te lezen. Anderen gaven een meer of minder
duidelijke omschrijving, b.v. een paar stukken papier met gedrukte letters
in een omslag.
Bij no. 2, telefoon, werd door 84 pCt. der leerlingen de beteekenis gezocht in de omschrijving van het doel, n.l. om met een ander in de verte
to kunnen spreken of iets uit de verte te hooren. Een leerling (middelmatige leerling, 11 j.), antwoordde : Een telefoon is een ding, waar je voor
kunt praten en dan gaat het dradeloos naar de menschen, waar je mee
praten wil. Een ander (ietwat achterlijk, 12 J.) : Een telefoon is, waar de
Braden van 't licht aan vast zitten. Hier is een tamelijk groote verwarring
van begrippen te constateeren.
Bij de beschrijving van no. 3, zon, bediende de helft, 50 pCt. der leerlingen, zich er van, de werking van de zon aan te geven, b.v. de zon is,
die licht en warmte geeft. Anderen trachtten een beschrijving te geven als:
de zon is een licht (al of niet met de bijvoeging : in de lucht) 19 pCt. ; weer
anderen spreken van een vuurbol, (een roode bol, een roode bol, een
vuurgloed, enz.).
1

) De percentgetallen zijn afgerond.
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Bij no. 4 stok, was de aangifte van het doel niet zoo algemeen. Toch
antwoordde nog 31 pCt. ongeveer als volgt een stok is om te slaan, of :
een stok is, waar je op leunen kan. 34 pCt. zocht de definitie in de mededeeling, dat een stok van hout is. Nog een paar andere voorbeelden : een
stok is een deel van een tak van een boom of een stam (bovenmiddelmatige leerl. 10 j.), dat is een stok, waar men boontjes tegen op laat
groeien. (middelmatige leerl., 10 j.).
No. 5 (krant). 40 pCt. antwoordde: Een krant is, waar in staat, wat er
gebeurd is.
Verschillenden zochten het kenmerkende in de ongelukken, die men er
in leest. een krant is een groot stuk papier, daar staan advertenties
en ongelukken in (vlugge leerlinge, 10 j.).
Bij no. 6 (kalender) overheerscht weer de doelvoorstelling, b.v.: een
ding, om op te zien, welken datum het is (bij 72 pCt.). Nog een paar voorbeelden: een kalender is, om Gods Woord te lezen (middelm. leerl., 10 j.).
Een kalender is de jaar-, maand-, dagverkondiger (13 j.).
Bij no. 7 (schilderij) was weinig eenheid te bespeuren. Een paar voorbeelden: Een teekening van een man met glas er voor en een gouden lijst
er om (flinke leerl., 10 j.) ; een schilderij is, om aan den wand te hangers
(achterlijke leerl., 10 j.); een schilderij is een ding, dat door schilders gemaakt is, b.v. een landschap, of jets anders (middelm. leerl., 12 j.).
Bij no. 8 (flesch), zouden de leerlingen allicht gemakkelijker een teekening hebben kunnen geven dan een beschrijving. ,Bij 25 pCt. der leerl. was
het ook nu weer.... is een ding, om jets in te doen, een vloeistof in te
doen, of iets dergelijks. Een leerling (13 j.) heeft de fabrikatie bij een
bezoek aan een glasfabriek goed waargenomen, blijkens zijn beschrijving:
Een flesch is een voorwerp, dat gemaakt is van zand. Men neemt een pijp
en die steekt men in den oven, waarin ze zand gesmolten hebben. Nu is
er een doorzichtige stof overgebleven, dat is al het gloeiende glas. Nu
steekt men daar de pijp, die hot is, in. Dan komt er van dat gloeiende glas
aan de pijp. Dan begint men te blazen. Dan komt er een roode bal uit, die
doen ze tusschen een vorm en de flesch is klaar.
No. 9 (auto) hebben ze over 't algemeen nauwkeurig trachten te omschrijyen. Toch is er ook nu nog 31 pCt. die zich vergenoegt met den dienst aan
te geven.
Dat het interesse bij de definities wel van invloed is, bewijzen antwoorden als : Een auto is een ding, waar je fijne autotochtjes in kan maken (middelm. 11. 11 j.). Een auto is iets, waar je mee uitgaat (zwakke 11. 12 j.).
Op eenige verwarring in begrippen wijst een antwoord, als : Een auto is
een soort ijzeren wagen met een nette kap er over en een machine er in,
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die loopen kan door stoom en benzine, dat het vuur beter branden kan
(flinke 11. 10 j.).
De laatste vraag van de eerste groep was : Wat is een portret.
Bij 50 pCt. was het antwoord : Waar je zelf of een ander op staat. Een
voegt hieraan wijsgeerig toe : Net is meestal een bekende.
Een middelmatige leerlinge (12 j.) schrijft: Een portret is een ding, dat
de fotograaf gemaakt heeft. Dan ga je voor zoo'n camera staan en dan zet
hij je maar zoo op een stuk papier. Dat is nu een portret!
Een achterlijke leerling (12 j.) : Een portret is oni te zien, hoe of je er
op staat.
In Been der antwoorden staat de idee : afbeelding op den voorgrond, maar
bij alle het fotographeeren.
Zooals uit het voorgaande blijkt, komen nauwkeurige, logisch juiste omschrijvingen, waarbij eerst het naast-hooger liggend begrip en daarna de
speciale kenmerken genoemd worden, niet voor. Wel komt het voor, dat
eerst een algemeen begrip genoemd wordt, terwij1 daarbij speciale kenmerken worden genoemd, b.v. een auto is een ding (in plaats van voertuig), waar een motor in zit, waardoor het zoo snel voortbewogen wordt.
Bij de woorden van deze groep is het over 't algemeen niet te merken,
dat oudere leerlingen beter omschrijvingen geven dan de jongere. 1 )
(Zooals later blijken zal, is dat bijvoorbeeld bij namen, die familiebetrekkingen aanduiden, wel het geval). Het schoolonderricht heeft op de ontwikkeling der voorstellingen en de schriftelijke weergave daarvan blijkbaar weinig invloed geoefend.
Dat de kinderen bij de beantwoording der vragen dik wins niet met een
woordvoorstelling, maar met een zaakvoorstelling werken, is bij vele antwoorden duidelijk.
De leerling, die bij schilderij antwoordde : Een papier, waar iets moois
op staat, b.v. een weiland met koeien, heeft in de huiskamer zijner ouders
inderdaad zoo'n schilderij hangen.
Zoo ook bij flesch : Een flesch is, waar moeder vruchten in doet.
De tweede en derde groep omvatte zinnelijk waarneembare eigenschappen en tastqualiteiten:
1. Wit.
11. Glad.
6. Spits.
2. Blauw.
7. Stomp.
12. Rond.
3. Donker.
8. fleet.
13. Warmte.
4. Bitter.
9. Koud.
14. Koude.
5. Zoet.
10. Week.
1)

Het individueele verschil is hier van meer invloed clan de leeftijd.
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No. 1. (Wit). De verklaring van dit begrip was zeer onvoldoende.
16 pCt. der leerlingen volstonden met een herhaling van het woord, b.v.
als men zegt, dat iets wit is, bedoelt men dat het wit is (leerl. van 13 j.).
Het meerendeel (62 pCt.) echter, trachtte een verklaring te geven, door
een voorbeeld aan te voeren. Bij de meisjes deden de witte jurken opgeld,
b.v. als er iemand gaat trouwen, zijn de bruidsmeisjes in 't wit (flinke
leerl. 10 j.). De jongens dachten meer aan sneeuw (b.v. de sneeuw is
wit, 10 j.).
Slechts 10 pCt. der leerlingen wisten het begrip wit van het voorwerp
te abstraheeren, b.v. wit is een zeer heldere kleur (flinke leerl. 10 jaar).
Bij no. 12 blauw is de uitslag ongeveer gelijk aan die bij no. 11. Pl.m.
40 pCt. herhaalt de naam, b.v. ik noem iets blauw, als het heel erg blauw
is (10 .i.). Pl.m. 50 pCt. geeft een voorbeeld, vaak kwam hiervoor de lucht
in aanmerking, b.v. de lucht is blauw. Bij pl.m. 10 pCt. kwam het tot het
abstracte begrip, b.v. men noemt iets blauw, als het een kleur heeft, die
bijna zwart is.
Bij no. 13, donker, staat het iets anders. In pl.m. 19 pCt. werd donker
geidentificeerd met zwart, b.v. men noemt iets donker, als men er mee
bedoelt, dat het zwart is. Opmerkelijk is, dat het woord donker voor de
kinderen „gevoelsbetoond" is. Vgl. de antwoorden: de menschen rouwen
(10 j.) als er een overleden is (11 j.).
Donker beteekent wet eens rouw (10 j.).
No. 14 (bitter). Velen weten hiervan ook niet veel te zeggen. 25 pCt.
herhaalt het woord : men noemt iets bitter, als het bitter is. 25 pCt. omschrijven het met niet lekker : men zegt van iets, dat het bitter is, als het
niet lekker is. Door verschillenden worden ook nu weer voorbeelden aangehaald peper, bitterkoekjes, zuurtjes.
Een benedenmiddelmatige leerling van 12 j. antwoordt : Men noemt iets
bitter, als het zuur is.
Nog een voorbeeld : bitter is niet zuur of zoet, ook niet zout, maar het
prikkelt (10 j.). Deze leerling had niet lane geleden een peperkorrel stukgebeten.
Bij no. 5 (zoet) houdt weer pl.m. 72 pCt. der leerlingen zich vast aan
een concrete stof, n.1. suiker of appel. Andere drukken de aangename
smaakgewaarwording uit, door te zeggen : lekker of lekker zoet. Eveneens no. 6 (Spits). Algemeen verklaart men het, door te verwijzen naar
een spits potlood, of spitsen toren.
Merkwaardig voor de kinderlijke voorstellingswereld is een antwoord
van een 12-jarige: Als iemand naar een berg kijkt en er niet op durft, zegt
hij : hij is mij veel te spits.
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No. 7 (Stomp). Door de helft der leerlingen was het begrip stomp in
verbinding gedacht met een of andere zelfstandigheid, b.v. als er een
stompe punt aan een potlood is (10 j.), als je een paraplu ziet, wat is die
stomp! (11 als het niet schrijven wil (11 j.). Anderen trachtten een omschrijving te geven, b.v. stomp beteekent, dat het plat is (10 j.), dat iets
van boven dikker uitloopt (10 j.).
No. 8 (heet) werd door 56 pCt. in verband gebracht met kachel of vuur.
Anderen vermeldden eenvoudig : niet koud, of heel warm. Vgl. nog : het
brandt, is warm en heet, als je je hand er in steekt, doet het zeer.
No. 9 (koud) werd door 45 pCt. in verband gebracht met ijs, 25 pCt.
gaven de tegenstelling : niet warm, 25 pCt. volstonden met de eenvoudige
he rhaling.
No. 16 (week) werd door 40 pCt. met een voorwerp in verband gebracht.
Anderen duidden het aan als het tegenovergestelde van hard, of omschreven het begrip door woorden als zacht, glibberig, dun, met vocht
doormengd. Hoewel het woord midden tusschen de andere woorden, die
tastqualiteiten aanduiden, instond, heeft toch nog 16 pCt. der leerlingen
gedacht aan het znw. week, b.v. een week heeft zeven dagen. Zondag is
een rustdag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag zijn werkdagen (10 j.).
No. 11 (glad). Pl.m. 50 pCt. noemt het voorwerp, b.v. zooals ijs, dat is
glad, ook een spiegel, als men er in kijkt (10 j.), als men een kikker in de
,handen heeft, dat is glad (12 j.), het dek van een schip is glad, daar valt
men wel eens op (10 j.). 16 pCt. herhaalt het woord, terwij1 anderen een
omschrijving trachten te geven, b.v. niet ruw, heel glad. Je zegt meestal:
zoo glad als een aal ; nou, die is glad, je kunt hem niet in je handen houden (10 j.). Glad is, dat er geen gaatjes in zitten (13 j.).
No. 2 (rond). Bij 68 pCt. werd dit begrip in verband gebracht met bat
of bol. Slechts een leerling voerde als voorbeeld een ronde, platte doos
aan. Daar het rond-zijn het wezenlijke kenmerk van een bol is, kon moeilijk beter voorbeeld ter verklaring worden aangegeven. Anderen trachtten
een omschrijving te geven, b.v. aan alle kanten cirkelvormig (13 j.), dat
er heelemaal geen hoeken aan zitten (13 j.).
Het begrip „warmte" werd door geen der leerlingen omschreven als
een toestand. De omschriiving leverde den leerlingen blijkbaar bijzondere
moeilijkheden. Meestal werd gewoon gezegd : het is warm. Tot de best
geslaagde behooren nog : als de kachel warm is, zegt men : er is warmte
j.). Warmte is de aanduiding, dat het warm is (13 j.).
Net begrip koude wordt veel in verband gebracht met de winterkoude,
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veel meer dan warmte met zomerwarmte. Ook wel met kouvatten, b.v.:
als je ziek bent, heb je wel eens koude gevat (12 j.).
Uit het gegeven overzicht is wel duidelijk, dat het voor kinderen bijzonder moeilijk is, eigenschappen te omschrijven. „Abstraktionsfahigkeit" is nog zeer gering. Zelfs bij zinnelijk waarneembare eigenschappen grijpen ze bijna altijd naar het voorwerp terug, waaraan ze de
eigenschap waarnamen. Natuurlijk zegt dit niets over het voorstellingsvermogen der kinderen als zoodanig, alleen over de onmacht der kinderen
te kunnen abstraheeren. Deze eigenschappen kunnen immers, ook door
den meest ontwikkelden volwassene, niet afzonderlijk worden waargenomen, maar altijd slechts aan de voorwerpen. Wij, volwassenen, vinden het
echter een heel gewoon iets, ze geisoleerd te denken, en daartoe zijn de
kinderen niet in staat, blijkens de ingekomen antwoorden.
Meumann dringt er zeer op aan, de kinderen te oefenen in de elementaire „Abstraktion".
Wildervank.

H. DAM.
(Wordt vervolgd.)

OPVOEDING EN SCHOONHEIDSZIN.
(vervoig).
IV.
nieuwe banen wijzend, was intusschen de beschouGeheel andere
wing en de methode van Gustav Theodoor Fechner (1801-1887).
Zijn algemeen wijsgeerig standpunt, is ,dat van het panentheisme
volgens hetwelk processen in den wereldgeest rusten. Zoo zijn evenwel
de dingen kenbaar tegen een achtergrond van tegenstellingen en is de
kensfeer dus in de eerste plaats de anthetische. In hoeverre toch zijn
de dingen merkbaar? Men denke slechts aan het licht van de sterren, aan
tumult bij vioolspel; slechts in zooverre zijn de dingen, de kleuren en de
klanken te zien en te hooren, als ze boven een onderscheidingsgrens uitgaan. „Empfindungen kOnnen in unseren Buwusztsein nur insofern als
besondere unterschieden werden und unterschieden mit einander bestehen,
als die unterliegende physischen Prozesse sich iiber eine gewisse Grenze,
die sog. Unterschiedswelle hinaus von den benachbarten und damit
mischenden unterscheiden, wobei sowohl Qualitat als Qualitat des Unterschiedes in Riicksicht kommt!"
Daarom is er zeker een aesthetische wereld, die wij niet kennen kunnen, maar vanaf de onderscheidingsgrens kan het onderzoek beginnen.
Daartoe moet door proeven aan het licht komen, aan welke figuren we
lust hebben. Welke lijnen en vormen geven ons een ervaring van behagen?
Door deze proefinstellingen kan men ten slotte de grens van het
aesthetisch waarneembare niet alleen benaderen, maar kan men ook
anderzijds het wezen van het aesthetische, zooals het in den wereldgeest
aanwezig is, en in wezen zich uit, benaderen.
Hier is een geheel nieuwe methode, die tot gevolg heeft, dat men met
zekerheid nu iets omtrent het aesthetische te weten komt.
Dit is op zichzelf juist. De experimented te vinden feiten zijn evenzeer te
„verwerten" materiaal als de theoretisch te benaderen waarheden.
F e c h n e r gaf den prikkel tot de belangwekkende onderzoekingen
van Johannes Volkelt. (Zijn systeem is uitgewerkt door Lipps
1

) Zie mijn „Inl. t. d. theor. Paedagogiek". Deel I, st. 2.
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V o 1 k el t (hoogleeraar in Duitschland) moet geplaatst worden in een
kring van onderzoekers (met Ebbinghaus en Ernst Diirr) die zich het psychologisch onderzoek van bepaalde geestelijke cultuurgebieden: wetenschap, kunst, redelijkheid en religie, ten doel stelden.
Ebbinghaus had in zijn „Abrisz der Psychologie" het cultuurgebeuren
omschreven als middel voor de ziel om zich aan te passen en te verweren. Volkelt betrad het aesthetisch erf, om daar de gegevens te verzamelen en te onderzoeken. Zijn werken zijn een ware bron voor de
kennis van de psychologie van het kunstbeleven.
ilij beschouwt de hoogere „Bewusztseinsgestallungen als „zielvoll
einheitliche Geisteserzeugnisse" of teleologische Synthesen", en noemt die:
„Gebilde der Seele".
De inhouden, die bij deze „Gebilde" behooren, beleven wij als iets
geheels, iets totaals, op zulk een wijze, dat we, zonder logische functie,
toch weten, dat de belevingsbrokstukken van heel het terrein bij elkaar
behooren.
De zelfstandige eenheden, elk als een bundel bijeen, bezitten verschillende innerlijke vormen, die „dem verschiedenen gegenstandlichen Aufbau
der Kulturgebiete angepaszt" zijn. De wetenschap arbeidt met begrippen
en begripsverhouding, in koele onpersoonlijke zakelijkheid, en verschaft
zich een wereldbeeld door onpersoonlijke bewijzen, die zooveel mogelijk
vrij gemaakt moeten zijn van de eigen type van dengene, die bewijst.
De kunst daarentegen sticht een geheel ander rijk. liet is het rijk van
de schijnwerkelijkheid. Waarheid van geestelijken aard komt in zinlijken
vorm tot uitdrukking.
De zedelijkheid brengt volgens Volkelt den enkeling het door zelfverantwoordelijkheid gedragene, zich ondergeschikt weten aan algemeene
wetten „vom Gesamtwillen".
De religie is het bewustzijn van eenheid met den Eeuwige.
Over het aesthetische zegt Volkelt 't volgende:
Wanneer we een kunstproduct, b.v. een schilderij zien, nemen we een
rij van zinnelijke indrukken op, worden verschillende vormen en kleuren
gewaar. Gedeeltelijke waarnemingen versmelten tot een totaal-indruk, in
welken de hoofdinhoud wordt gegrepen. Daarmee verbinden zich gevoelsrechten, die zich vereenigen tot een totaalstemming, op grond van welke
we weten, of door het kunstwerkt b.v. een blijde of een droeve grondtoon
doortrilt. Zoo ontstaan zinlijke gebondene en toch enkelvoudige aesthetische „Elementargefiihle", in welke we de ontvangen prikkels waardeeren. Maar bij den algemeenen indruk molten we niet blijven staan, we
moeten in het voorstellings- en stemmingsgehalte doordringen.
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Bij den zinlijken grondslag komen dan nog de voorstellingen omtrent
datgene, wat de kunstenaar ons beduiden wil: voorstellingen, die mede
den inhoud van het kunstwerk uitmaken. Die bijzonderheden zijn van de
speciale dingen, die we ontdekken in de buitenwereld, door middel van
't wetenschappelijk kennen onderscheiden, doordien ze in den geest van
den kunstenaar zijn omgevormd en zulk een gestalte aangenomen hebben,
dat ze het totaal van de schilderij niet storen, maar er zelfs harmonisch
een mee geworden zijn.
Rondom het belevingscomplex van het aesthetische, voeden de voorstellingen op, waarin de, in levendige beweging gebrachte fantasie, haar
rol verder spelt. Soms brengt die fantasie ons juist tot de werkelijkheid:
symbolische kunst!
De kern van de aesthetische beleving vormen de gevoelens. Deze zijn
geobjectiveerd voorzoover ze gestalte hebben in het beeld; of persoonlijk,
als ze alleen maar ons eigendom zijn. Deze gevoelens overheerschen
vaak de voorstellingen omtrent de beteekenis.
Dan ontvangen wij wellicht zelfs den voorstellingsvorm van onze gevoelens.
De geobjectiveerde gevoelens toch bereiken wij door de „Einfiihlung".
Zoo is er dus bij aesthetische beleving tweeerlei noodig : schouwen en
voelen tegelijk. Dat is volgens Volkelt wezen van het aesthetisch leven.
Kennen en stemming staan niet afzonderlijk, maar zijn wezenlijk versmolten. Merkwaardig is nu, dat we bij het zien van een beeld-schilderij van
groote sterkte, 't geziene als voile werkelijkheid beleven. We zijn in een
bewuste aesthetische illusie. Dit is de „allgemeine Kunstillusion".
Een schilderij b.v., of ook wel een groep van beeldhouwwerk, kan op ons
den indruk maken alsof de voorgestelde figuren zich werkelijk bewegen.
Er is dus ook een actie van het tot elkander in relatie brengen van de
dingen op zulk een wijze, dat aangesloten wordt bij hetgeen uit de natuur
gekend wordt. Dus een inbedden van het totaal in den stroom van de
aanwezige voorstellingen en oordeelen. Dat is dus een denkvorm.
Nog op andere wijze uit zich het denken. N.1. bij het vatten van de verhouding van inhoud en vorm. Nemen we bijy. een epos over een mieren' oorlog. Daar is ook „een oordeel" dat aesthetisch „veranlasst" is, maar 't
blijft een oordeel. Anderzijds zijn deze oordeelen weer anders dan nuchtere
verstandsoordeelen. Ze zijn zelfs ook „stimmungsvoll" en zijn gemengd in
het vlietend verloop van het aesthetisch genieten.
Dit indringen in een kunstwerk gelukt evenwel slechts, als geestelijke
„Vorausschaungen" vervuld zijn. Deze „Vorausschaungen" zijn de aestheti-
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sche normen, welke van tweeerlei type zijn: a, de gegenstandliche en b.
de psychologische.
a. llet werkelijkheidsgevoel, dat zich op de omgeving betrekt, moet in
ons „herabgeseht" zijn.
We moeten vrij zijn van den druk van het dagelijksch leven, van plchtsgevoel en van zorg. We moeten niet naderen tot een kunstwerk met het
doel, ons weten to willen vermeerderen. Ons innerlijk leven moet zich kennisloos en willoos tegenover het kunstwerk stellen.
b. Maar dan komt de vreugde van het aesthetisch beleven nog slechts
bij den mensch, die in staat is tot een „gefiihlsreich Schauen". Noch een
lusteloos, noch een verstrooid zien of hooren van een kunstwerk geeft
een aesthetisch genieten.
En bij deze houding komt vanzelf in ons in werking de eigen getypeerde
relatie tot de andere psychische functie. Dat is de „Ausweiterung",
die bij het aesthetische behoort.

w

.

EEN BOEK OVER HET VERNAL ONZER
CULTUUR EN HAAR WEDEROPBOUW.
De bekende professor Albert Schweitzer, die zijn werkzaamheid onder
de inboorlingen van het Afrikaansche oerwoud in het vorige jaar onderbrak, door een Europeesche reis, en daarbij ook in ons land op verschillende plaatsen lezingen hield, heeft in twee deelen zijn idean over
cultuurphilosophie neergelegd.
Het eerste van die deelen, getiteld „Verval en wederopbouw der cultuur", bevat lezingen, door hem aan de universiteit van Upsala gehouden,
en is, in het Iiollandsch vertaald, bij Tjeenk Willink en Zoon te Haarlem
verschenen.
De schrijver begint met te constateeren, dat we staan „in het teeken
van het verval der cultuur". Dit is niet een gevolg van den Wereldoorlog;
integendeel, hij was er slechts een symptoom van.
Die aanhef wekt onmiddellijk onze belangstelling. We zijn er zoo aan
gewoon geraakt, alle ontaarding op rekening van den grooten oorlog te
hooren schuiven, dat we hier het gevoel krijgen, op hooger plan te komen.
Het verval was reeds in vollen gang, toen de oorlog begon. Onze cultuur
was bezig zichzelf te vernietigen, en vertoonde op vele punten een vermenging met wancultuur.
Had men zich hiervan maar tijdig rekenschap gegeven! Maar dit werd
nagelaten. Niemand maakte den inventaris van ons geestesleven op. „Zoo
overschreden we den drempel der 20ste eeuw, ongeschokt in onze zelfinbeelding Wie bedenkingen tegen de cultuur inbracht" (haast zouden
we zeggen : tegen den geest dezer ieeuw), „zag men verbaasd aan."
Maar een ernstig man beschouwt de verschijnselen van verval als jets
verschrikkelijks, en vraagt zich huiverend af, wat er van de wereld worden moet, als dit proces doorgaat. De zaak is, dat, niettegenstaande allen
materieelen vooruitgang, „de invloed der zedelijk-redelifize idealen steeds
achteruit ging, ja geheel tot staan kwam".

• •
Het wordt at spoedig duidelijk, dat de schrijver niet staat op positiefChristelijken grondslag. Onze religieuse gedachten, zegt hij in afkeurenden zin, staan sedert eeuwen onder de vreemde voogdij van Joodsche
transcendentie en Grieksche metaphysica. Lin beschouwing der problemen
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draagt hiervan op meer dan dem plaats de kenteekenen. En zoo verwondert het ons dan ook niet, dat hij de bron van het kwaad niet in de eerste
plaats zoekt in het verlaten van God en Zijn dienst, maar dat hij er in de
eerste lezing alien nadruk op legt, dat de Philosophie haar plicht verzaakte.
„De philosophie schoot te kort en dat besliste." Vroeger had zij de openbare meening geleid, vooral in den tijd der achttiende eeuw (!). Nu was
dat nit; ze werd meer en meer in beslag genomen door studie over haar
eigen verleden, ze werd bijna een philosophie-geschiedenis. Ze had aan de
wereld niets meer te zeggen, en raakte van haar vervreemd. Haar denkkracht ging zelfs verloren. Hoe geheel anders, zest de schrijver, was het
in de 18de eeuw! Toen was er inwerking van ideeen op ideeen, en van
menschen op menschen. Dat het redelijke en zedelijke altijd overwinnen
zou, werd als vanzelfsprekend beschouwd. Vergelijk daarmee de doffe
onverschilligheid, de geestesverlamming, het pessimisme onzer dagen.
***

Maar al is de schrijver niet een der onzen, we moeten'toch toestemmen,
dat hij op menig punt de diagnose met verbluffende juistheid stelt. Na in
het eerste hoofdstuk het zondenregister der philosophie te hebben getoond,
gaat hij in de tweede lezing handelen over omstandigheden in ons maatschappelijk en geestelijk leven, die de cultuur belemmeren.
Zal de mensch een cultuurdrager zijn, dan moet hij tegelijk een denkend
en een vrij man zijn. Helaas is bij den modernen mensch zoowel de geschiktheid tot denken als de vrijheid vermindeid. Dit laatste oncler invloed
van het bedrijfsleven, dat den ambachtsbaas tot fabrieksarbeider, den
koopman tot bediende maakt. Door de ,vlucht naar de steden begint, met
het verlies van eigen woning en akker, het abnormale leven.
Door te groote inspanning en overlading kwijnt het geestelijke in den
mensch; voor ernstige gesprekken en studie is geen smaak meer; er is
een jacht naar lichte genietingen ; oppervlakkigheid is een tweede natuur
geworden.
Bij de onvrijheid en oppervlakkigheid voegt zich als derde psychische
belemmering der cultuur de onvolledigheid van den mensch: de arbeid
wordt steeds meer georganiseerd en gespecialiseerd, en tot een klein
onderdeel beperkt. Slechts een deel der talenten, niet de gansche mensch,
komt tot ontwikkeling. Scheppingsdrang en kunstzin verarmen. Ook in
het onderwijs, gelijk in allerlei bedrijven, wordt de natuurlijke spedruimte steeds inter door toezicht en verordening ingeperkt.
Nog erger.
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De humane verhouding der menschen underling gaat op bedenkelijke
wijze achteruit. De intimiteit van vroeger gaat te loor; we komen als
vreemden tegenover elkander te staan. De hoffelijkheid van het natuurlijk medegevoel verdwijnt, we worden voor elkander ongenaakbaar. Door
deze mentaliteit in onze samenleving raken cultuur zoowel als zedeleer
aan het wankelen. Over oorlog en verovering werd in sommige landen
gesproken, alsof het een zet op het schaakbord betrof. Vooral in den
wereldoorlog kreeg het inhumane den vrijen teugel.
'Ook de overdreven organisatie van onzen bid werkt belemmerend op
de cultuur. De mensch verliest zijn zelfstandigheid en denkt slechts in
den geest eerier gemeenschap. is als een bal, die zijn veerkracht heeft
verloren. Daarom kan hij geen nieuwe gedachten voortbrengen of de
oude op doelmatige wijze vernieuwen. We zijn voor de tweede maal de
Middeleeuwen ingetreden, en dat eigenwillig, en zonder dat er inzicht is
in de geestelijke ellende, waarin we verkeeren.
De onafhankelijkheid van het denken hebben we zoodoende prijsgegeven, en daarmee het geloof in de waarheid verloren. In den oorlog is
de propaganda definitief in de plaats van de waarheid getreden. En ook
het eigen zedelijk oordeel heeft de enkeling opgegeven; goed is, wat de
gemeenschap, de organisatie, goed noemt. Net zedelijk besef is niet
linger intakt gebleven.
De schrijver resumeert aan het slot van dit hoofdstuk: „Als een onvrije;
een oppervlakkige ; een onvolledige ; zich vervreemdend van de humaniteit; als een, die zijn zedelijk oordeel zoowel als zijn geestelijke zelfstandigheid prijs geeft aan de georganiseerde gemeenschap; als een, die
bovendien voor zijn cultureele gezindheid allerlei belemmeringen ondervindt; zoo ging de moderne mensch zijn donkeren weg in een duisteren
tijd
We kunnen er bij voegen : een in vele opzichten dreigende toekomst
tegemoet.
tf

Alvorens nu over te gaan tot de bespreking van den wederopbouw,
stelt de schrijver de vraag, of het grondkarakter van onze cultuur verstandelijk of zedelijk van aard is, en beantwoordt deze vraag in laatstgenoemden zin.
Zeker, de mensch heeft zich in en tegen de natuur, maar toch ook
finder en tegen de medemenschen te handhaven. De strijd om het bestaan
is ieen dubbele strijd, de cultuur is tweevoudig. De menschelijke rude
moet heerschen over de natuurkrachten, maar ook over de menschelijke
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gezindheid. Op de lijn van het eerste ligt de materieele vooruitgang,
maar het tweede is het meest essentidele. Materidele voortuitgang ging met
zedelijk verval gepaard. Dit is de werking der wancultuur in ons hedendaagsche leven. En eigenaardig, dat onze objectiviteit er niet door bevorderd wordt, maar juist vermindert. De moderne mensch is niet de
koele waarnemer; hij staat onder invloed van gevoelens en hartstochten;
zijn affecten vervalschen het verstandelijke.
Het baat dan ook niet, of men al tracht aanknoopingspunten in het
verleden te zoeken. Zelfs bij geschiedvorschers ontbreekt dikwijls historischen zin; wel de geleerdheid, maar niet de objectiviteit is bij hen toegenomen. De geschiedenisboeken voor de scholen dienen soms alleen om
den nationalen eigenwaan te versterken. Maar intusschen krijgt het geestelijk leven van belangrijke cultuurvolken, bij vroeger vergeleken, een
angstwekkend eentonig voorkomen.
De vraag is nu maar : is er iets tegen te doen.
Daaraan twijfelt de schrijver geen oogenblik. Voor wie waarlijk zedelijk
is, maakt het geloof aan deze mogelijkheid een deel van ziin
leven ult. De schrijver onderschat niet de moeilijkheden. De geschiedenis
van onzen tijd noemt hij louter onzin, zooals nog nooit vertoond wend.
Organisatorische vervolmakingen zullen er ons ook al niet brengen.
Onder de oude verhoudingen moeten we nieuwe menschen worden, en de
samenleving met een nieuwen geest doordringen.
Een groote moeilijkheid is daarbij, dat de meesten geen begrip hebben
van wat is en behoort te zijn. Kwamen we nu met een geheel nieuwe
boodschap, dan was er licht uiterlijk succes te behalen. Maar (en hier
vinden we den schrijver zoo sympathiek) de cultuuridealen, die onze tijd
noodig heeft, zijn niet nieuw. Het zijn oude gedachten, die onder dezelfde
volken tot nieuwe kracht moeten verrijzen. En zoo iets is, meent hij, nog
nooit geschied.
Hier kunnen we hem gerust stellen. Holland heeft in de negentiende
eeuw zoo iets gezien. Een bewijs, dat het wel kan.
Wij hebben te werken, zegt hij in een treffende beeldspraak, als zij, die
de beschadigde fundamenten eener kathedraal onder den last van het
ontzaggelijke gebouw vernieuwen.
Deze arbeid van kultuurvernieuwing moet van de enkelingen uitgaan.
Zij moeten komen tot een dieper bewustzijn van hun taak, en zoo moet in
alle stilte een nieuwe openbare meening ontstaan. Het zal een strijd worden als van David tegen Goliath. Op deze wijze moet ons geslacht weer
in het bezit komen van een wereldbeschouwing, die het ook in de toe ,komst kan dragen en steunen, en zonder welke het inderdaad niet kan.
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Deze wereldbeschouwing moet optimistisch en ethisch van aard zijn;
van haar hangt de toekomst der cultuur af.
De schrijver "wijst, met al zijn hooge en edele gedachten, er niet op,
dat deze wereldbeschouwing in de Schrift ligt geopenbaard. Uit deze
immers putten we optimistischen Christelijken levensmoed ; zij onthult
de reinste zedeleer. Terug tot de Schrift, en het historisch Christendom!
schijnt ons dan ook .een meer doeltreffende levensleus, ook met het oog
op den wederopbouw onzer vervallen cultuur, dan wat hij ons op bladz.
112 doet aanvoelen in de woorden : „Hoeveel zou er voor den huidigen
toestand reeds gewonnen zijn, als we alien slechts iederen avond drie
minuten lane peinzend opblikten tot de oneindige werelden van de sterren des hemels ...." Voor wie met Helene Swarth van de sterren zest,
dat „het geloof met zijn kindervertrouwen er een hemel eens had beloofd", moge dit veel zijn, wit hebben het profetisch Woord, dat zeer
vast is. En dat is voor ons als een Licht, schijnende in een duistere plaats
Petr. 1 : 19).
T. v. d. KOOY.
Vlaardingen.

DE VOORSTELLINGSKRING VAN DE
LEERLINGEN IN DE HOOGSTE KLASSEN
DER LAGERE SCHOOL.
De 4de groep omvatte werktuigen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zaag.
Hamer.
Beitel.
Els.
Trof f el.
Verrekijker.
Scharnier.
Boor.
Trekpen.

No. 1. Zaag, pl.m. 72 pCt. gaf een meer of minder duidelijke omschrijving, b.v. houten handvat met ijzeren plank met punten (10 j.). Een stuk
ijzer, daar zit hout aan, daar kan men hout of zoo iets mee door krijgen
(11 j.). Een zaag is een ijzeren ding met handvat. En in dat ijzeren ding
zitten hakjes. (12 j.). Een handvat, een langwerpig blik, met punten er
aan (13 j.). 31 pCt. noemden den dienst van de zaag, b.v.: een zaag is een
ding, waar je een stuk hout mee door kan zagen (12 j.). Bij de eerste
groep zijn ook gerekend de omschrijvingen, die tegelijkertijd ook den
dienst aangaven.
Bij no. 2, Hamer, was de uitslag ongeveer als bij no. 1. Hiervan gaf
zelfs 81 pCt. een tamelijk nauwkeurige omschrijving, b.v.: houten steel
met ijzeren blokje, waarmee men slaat (10 j.). Een stuk ijzer met een
houten steel er in (11 j.). Een stuk ijzer, dat een houten steel bevat en
daar sla je mee (12 j.).
Anderen, 19 pCt., gaven weer het gebruik aan : een hamer is een ding,
waarmee men slaat.
Opmerkelijk is, dat het volgende woord beitel bij 72 pCt. der leerlingen
onbekend was ; 31 pCt. verwarden het met bijl, anderen schreven in 't
geheel niets of gaven een foutieve omschrijving, b.v.: een beitel is een
ding, waar de timmerman het hout mee glad moet maken (10 j.), of : een
lang stuk ijzer, met daaraan allemaal kleine puntjes (10 j.). Tot de goede
omschrijvingen behoorde b.v.: een houten handvat met een ijzeren staaf er

219
aan, die van onderen scherp is (10 j.). Slechts 16 pCt. der leer'. gaven
ern meer of minder goede omschrijving. Twee leerl.
pCt.) bleven bij:
een ding, om te
beitelen.
Zoo mogelijk nog slechter verging het de woorden els en troffel. Van els
kwamen slechts 2 omschrijvingen, terwij1 5 leerlingen iets wisten te schrijyen, als b.v.: een els is een ding, waar de timmerman gaatjes mee in
het hout maakt.
Het woord troffel was slechts bij 10 pCt. der leerl. bekend. Deze wisten
er ook nog niet meer van te zeggen, dan dat het een ding is, dat bij het
metselen gebruikt wordt ; 19 pCt. der leerlingen hebben blijkbaar gedacht
aan rof fel, b.v.: een troffel is een ding, dat de soldaten gebruiken bij marcheeren of oorlogvoeren. De bekende versregel. „De rof fel sloeg, wij
kwamen", zal hieraan wel niet onschuldig zijn.
Dit is een voorbeeld van de door Paola Lombroso vermelde gevallen,
dat kinderen niet begrepen woorden uitleggen alleen naar overeenkomst
in klank. In 't Hollandsch schijnt dit overigens niet zoo bijzonder veel
voor te komen, althans niet bij 10-12 jarigen.
Van no. 6 (verrekijker) is weinig te zeggen, daar bijna alien antwoordden : een verrekijker is een ding, waar je ver mee kijken kunt.
Bij no. 7 (scharnier) gaf slechts 25 pCt. der leerl. blijk te weten, wat
het is, b.v.: een scharnier is een voorwerp, waarmee men de deuren zoo
bevestigt, dat ze draaibaar zijn.
No. 8 (boor) was weer bij alien bekend. 19 pCt. der leerlingen gaf een
omschrijving, bij een enkele zelfs door een teekening verduidelijkt. De
overigen gaven weer het doel aan, waarvoor het werktuig gebruikt wordt.
Een leerling (10 j.) dacht blijkbaar aan boord (in 't Groningsch dialect uitgesproken : boor), toen hij schreef : Een boor is een ding, dat men om den
hals draagt.
No. 9 (trekpen) was bij 90 pCt. der leerlingen weer onbekend. Dat de
kinderen bij de verklaring van onbekende woorden wel eens op den klank
afgaan, blijkt uit antwoorden, als : Een trekpen is een pen, die men uit- en
intrekken kan (10 j.); dat is een buisje, daar zit een pen in en dan kun
je die er zoo uittrekken: dat is een trekpen (10 j.).
De opmerkingen, gemaakt bij de groepwoorden, die zinnelijk-waarneembare dingen aanduiden, gelden ook hier.
VOOr alles is het duidelijk, dat de kinderen veel meer, duidelijker en
juister voorstellingen hebben van de dingen, die ze in handen nemen, die
ze gebruiken, dan van dingen, die aan het handgebruik onttrokken zijn.
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In de verklaring van de namen der werktuigen zijn de volgende ontwikkelingstrappen te bemerken:
1. Een bijkomstige dienst wordt aangewezen; b.v. een hamer is een
ding, waar de timmerman spijkers mee in de kisten maakt (11 j.).
2. De hoof dfunctie wordt aangegeven, b.v.: een hamer is een ding,
waarmee men slaat (10 j.).
3. Een beschrijving, b.v.: een hamer is een stuk ijzer met een houten
steel er aan (10 j.).
4. Een beschrijving met aangifte van de hoof dfunctie: Een hamer is
een steel met een stuk ijzer er aan, waarmee men slaat (13 j.).
5. Een echte definitie. Dit zou de hoogste trap zijn.
Geen mijner leerlingen heeft het hiertoe echter gebracht. Meumann
geeft daarvan het voorbeeld : Een hamer is een werktuig om te slaan,
waarvan hij zegt : dit is een bijna logisch correcte definitie, door het
Genus proximum en de differentia specifica van het voorwerp.
liet is wel opmerkelijk, dat, waar de kinderen voorwerpen als els, scharnier, trekpen dikwijls gezien hebben, zij met den naam of het gebruik ervan niet bekend zijn.
„De toevalligheid van het verkrijgen van nieuwe ervaringen is duidelijk
te merken, des te meer, waar de kinderen meer aan het bekende vasthouden dan geneigd zijn, iets nieuws op te vatten en in zijn nieuwheid en
eigenaardigheid waar te nemen. Of men evenwel den factor „Toeval" tot
dusver niet een te groote rol toegewezen heeft, blijve buiten bespreking."
(0. Tumlirz, Jugendkunde 1, blz. 91).
Dat zaakvoorstellingen bij de antwoorden vaak een rol spelen (hoe
vaak is niet nauwkeurig aan te geven), blijkt uit vele antwoorden. Ik neem
slechts het voorbeeld van een 11-jarige leerlinge, die vaak in Monnikendam logeert : Een verrekijker is, als je b.v. in Monnikendam bent, dan kun
je Marken zien.
Wildervank.

H. DAM.
(Wordt vervolgd.)

DE SCHOOL EN DE OUDERS IN
NOORD-AMERIKA*).
Inleiding.
De instelling van de oudercommissies aan de openbare scholen is door
de voorstanders van het Christelijk onderwijs hier te lande terecht met
voldoening begroet en hare werkwijze werd door hen steeds met belangstelling gadegeslagen. Een nauwe betrekking tusschen de school en de
ouders is een van de idealen van elke Christelijke schoolpolitiek. En zoo
konden de vrienden der scholen met den Bijbel zich oprecht verheugen
over dezen meerderen invloed, in het jaar 1920 door de ouders op het
openbaar onderwijs verkregen. In de korte wetsbepaling, regelende de
verplichte instelling van een oudercommissie aan elke openbare school,
zagen zij de erkenning door den wetgever, dat de oude leus uit onzen
schoolstrijd: „de school aan de ouders" ook voor die school van beteekenis was. Naast de zege, welke op het terrein van het bijzonder onderwijs
werd behaald, bracht de Lager onderwijswet 1920 in dat voorschrift tot
uitdrukking, dat de krachtige verkondiging van het ouderrecht ook den
tegenstander niet ongevoelig had gelaten. Aan de dankbare constateering
van dit feit moge de wensch worden toegevoegd, dat dit ouderrecht in de
kringen van het openbaar onderwijs in toenemende mate erkend zal
worden.
In dit verband zij herinnerd aan het schrijven, dat de groote organisaties
op het gebied van het Christelijk onderwijs tot de Staatscommissie-Rutgers hebben gericht. Daarin wordt gepleit voor het verleenen van meerdere bevoegdheden aan de ouderraden. „De oudercommissie" — aldus dit
adres — „ontvange de bevoegdheid : tot het maken van een voordracht bij
de benoeming van onderwijzers aan de school, te zamen met den Inspecteur ; tot het doen van voorstellen aan B. en W. tot schorsing en ontslag
van onderwijzers, aan de school verbonden ; tot het verzamelen van Belden
voor- en het aankoopen van leermiddelen, het verbeteren van de inrichting der school ; tot het aanvragen van rechtspersoonlijkheid, waarna de
commissie onder het aanbieden van voldoende waarborgen aan het Gemeentebestuur kan verzoeken om een of meer onderwijzers aan de school
*) Gaarne plaatsen wij dit artikel. Maar wel willen we crop wijzen, dat niet elke
gedachte omtrent de verhouding van ouders en school, hier verdedigd, onze instemming
heeft. HOOFDRED.
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aan te stellen, wiens (wier) salaris(sen) door de oudercommissie aan de
gemeente vergoed wordt (worden) en eindelijk .... tot het stichten van
een Schoolvereeniging, waarvan alle ouders der op de school gaande
kinderen lid kunnen zijn, en die, rechtspersoonlijkheid ontvangen hebbende, de school onder de bij de wet te stellen voorwaarden van de Overheid kan overnemen."
Dit adres getuigt van een vooruitzienden blik. Logisch de gedachte van
het ouderrecht teneinde voerend, ziet het in de oudercommissie, gelijk zij
thans is, een eersten stap op den weg naar het ideaal : de vrije, bijzondere
school voor heel het yolk.
Nu is het bekend, dat de eerste schrede gemeenlijk niet gekenmerkt
wordt door vastheid en zelfbewustheid. Zoo gaan, naar mijn indruk, de
oudercommissies aan de openbare scholen nog slechts aarzelend, zoekend
haar weg. Daarvan getuigen o.a. onderwijsverslagen, waarin de Inspecteurs hun opinies over en ervaringen met deze commissies mededeelen.
Dit blijkt ook nit tal van andere gegevens, o. m. langs den weg der enquete
verkregen. Met hoeveel gebrek aan ervaring, verantwoordelijkheidsgevoel en belangstelling heeft men daar te kampen. Hoezeer mist men tot
dusver de krachtige leiding, de intelligente . doordenking van doel en
middelen!
Bij het vaststellen van deze feiten client ons, voorstanders van het
Christelijk onderwijs, vooral Been hoogmoed te bezielen. Immers, afgezien
van de omstandigheid, dat onze Christelijke zedeleer deze geesteshouding
niet tolereert, past zij ons in dezen allerminst.
Voor hoeveel grootscher voorgangers, voor hoeveel beter voorlichting,
voor hoeveel meerdere ervaring mogen wij dankbaar zijn! En mogen wij
nu getuigen, dat aan onze scholen in den regel gesproken kan worden van
een warm medeleven der ouders, van een levendige interesse in den
arbeid der school, van daadwerkelijken steun, aan haar moeilijk work
verleend? Hoe staat het met onze ouderavonden? Hoe worden onze
ouderbladen gelezen? Ik geloof, dat ook wij nog veel kunnen leeren. Veel
van de bezieling door anderen betoond, maar ook van de ervaringen, door
anderen opgedaan, van de lessen, welke het leven anderen heeft geleerd.
Dit ziin de overwegingen, welke mij er toe brachten om hier iets mede
te deelen over de Parent-Teacher-Associations in Noord-Amerika. Ik doe
dat aan de hand van een het vorig jaar te New-York verschenen werkje
van Julian E. Butterworth. 1) In dat boekje zijn de resultaten vervat van
een studie, welke de schrijver heeft gemaakt van de werkzaamheden,
1

) The Macmillan Company, 1928.
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doeleinden en organisatie van 797 plaatselijke Parent-Teacher-Associations, ouderbonden, verspreid over een negental staten. De geleerde
auteur volstaat niet met het vaststellen van de feiten bij zijn uitvoerig
onderzoek aan den dag getreden, maar hij voegt daar zijn persoonlijke
raadgevingen aan toe. Ook in Amerika hebben de ouderorganisaties hun
problemen, veelal dezelf de als in ons land, maar men heeft er ook den
practischen kijk, waarmede men moeilijkheden oplost, en het royale gebaar, waarmede men zoo noodig de middelen beschikbaar stelt voor
deskundige leiding en wetenschappelijk onderzoek. Misschien kunnen wij
van een en ander vruchten plukken.
A. Wat de ouderorganisaties in Amerika doen.
Eerst dan iets over de werkzaamheden van deze ouderbonden, waarbij
thans meer dan 1 millioen Noord-Amerikaansche burgers zijn aangesloten.
We kunnen deze in 9 rubrieken onderscheiden.
1. Ten eerste noem ik de voorziening in speciale behoeften in of buiten
de school. De bonden brengen gelden bijeen voor het verbeteren van de
schoolgebouwen of de daarbij behoorende terreinen, ze schaffen allerlei
deelen van de inrichting aan: boeken en tijdschriften voor de school
bibliotheek, werktuigen voor het speelterrein, piano's, phonographen,
bioscooptoestellen, radio's, laboratorium-inrichtingen, wandversiering enz.
tot huishoudelijke artikelen toe. Soms worden gelden gegeven voor de
bekostiging van salarissen voor speciale onderwijzers, b.v. spelleiders,
en schoolverpleegsters.
Er wordt geld bijeengebracht voor allerlei zaken, die niet onmiddellijk
tot het onderwijs in betrekking staan, zooals zangvereenigingen; prijzen
ter bevordering van een regelmatig schoolbezoek; giften aan onderwijzers, speciaal wanneer deze ziek zijn; de huishuur van het hoof d der
school ; de kosten der telephoon, van schoonhouden, verzekering, licht en
concierge-diensten. Er is weinig, wat met de school in verband staat, ,
waarvoor niet wel eens door een of meer ouderorganisaties wordt bijgeT
dragen.
2. Een tweede belangrijke worm van activiteit der organisaties is
gelegen in de directe bevordering van allerlei belangen door haar leden.
Daartoe reken ik o. a. de werkzaamheden, welke de bonden verrichten ter
bevordering van een goed gebruik van den vrijen tijd door de jeugd, b.v.
het zoeken van goede en leerzame films, het verstrekken van degelijke
lectuur aan de leerlingen, het inrichten van en het toezicht houden of
speelvelden. Tot deze groep van werkzaamheden behooren ook die ter
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bevordering van hygiene en gezondheid. beroepsopleiding, „citizenship",
karaktervorming en ,worthy home membership".
3. 'Een derde groep vormen de bemoeiingen der ouderbonden voor de
bevordering van het gezelligheidsleven, vooral onder de oudere scholieren. Het geldt hier in 't bijzonder wat wij het middelbaar onderwijs
noemen.
4. Ook maken de bonden zich verdienstelijk door de stichtirig van
clubs onder de leerlingen aan te moedigen. Zij verleenen hun steun bij de
oprichting van muziekvereenigingen, padvinder-organisaties en bij het
inrichten van tentoonstellingen, het organiseeren van feestavonden, enz.
5. Zij belasten zich soms met de organisatie van inzamelingen voor
lief dadige doeleinden, e. d.
6. Heel wat energie gaat natuurlijk ook zitten in de propaganda voor
de bonden zeif, het regelen van hun verhouding tot andere organisaties,
die hun gebied raken en het bijeenbrengen van de geldmiddelen, welke
voor hun werk noodig zijn.
7. Vermelding vraagt voorts de moeite, die zij doen om den Schoolraad, het besturend Overheidsorgaan, en het onderwijzend personeel der
scholen te beinvloeden in zaken, de school betreffende. Dit geschiedt
gewoonlijk door een aparte commissie van overleg met de schoolautoriteiten.
8. Buitendien trachten de bonden ook het publiek in te lichten omtrent
de noodige verbeteringen in het schoolwezen. Zij verrichten daardoor een
opvoedende taak.
Eerst wanneer bij het belastingbetalend publiek belangstelling is gewekt voor het onderwijs en het iets van de behoeften, welke er op dit
gebied bestaan, heeft leeren begrijpen, zal het mogelijk zijn de beschikking te krijgen over de noodige gelden om die behoeften te bevredigen.
9. Ten slotte rekenen de ouderbonden het zich tot taak een studie te
maken van de binnen hun gebied met betrekking tot het onderwijs bestaande behoeften. Zij trachten de goede aaneensluiting van de verschillende soorten van onderwijs te bevorderen, de gebreken in de schoolpractijk
op te sporen en de noodige verbeteringen daarin voor te stellen.

B.

Wat de ouderorganisaties moeten doen.

In het voorafgaande heb ik aan de hand van de gegevens, vervat in het
werkje van Julian E. Butterworth, het een en ander medegedeeld omtrent
de veelvuldige werkzaamheden, welke door de ouderorganisaties in
Noord-Amerika worden verricht. Het zal den lezer daarbij niet zijn ont-
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gaan, dat die organisaties somtijds verder gaan dan in ons land ooit van
de daarmede overeenkomende colleges kan worden geaccepteerd. Ook in
Amerika ziet men dat wet in. De ouderorganisaties aldaar dienen, evenals
onze oudercommissies bij haar werkzaamheden bepaalde grenzen in acht
te nemen, zal haar bestaan werkelijk strekken tot bevordering van het
volksonderwijs en niet desorganiseerend werken.
Butterworth noemt een vijftal groepen van bezigheden, welke de organisaties ter zijde moeten laten.
1. De organisaties hebben geen direct wettelijk toezicht op de scholen.
2. Net is niet de taak van de organisaties om de scholen te bekostigen.
3. Zij moeten niet ingrijpen in zaken, die een technisch (methodologisch 'of paedagogisch) karakter dragen, waarvoor haar leden niet zijn
topgeleid.
4. De organisaties hebben geenerlei zeggenschap over de verscheidene
andere lichamen, van wie een opvoedenden invloed uitgaat, zooals huis,
kerk, bioscoop of schouwburg.
5. Niet dan in geval van noodzaak moeten de organisaties verplichtingen op zich nemen, die in de eerste plaats bij andere lichamen thuis
behooren, b.v. bij een weldadigheids- of gezelligheidsvereeniging, een
literaire club en dergelijke.
Deze vijf waarschuwingen gelden ook voor de oudercommissies aan
onze openbare scholen. Anders zou dit worden, wanneer een reorganisatie dier colleges zou plaats vinden in de richting, in het boven
aangehaald adres aan de Staatscommissie-Rutgers aangegeven. In dat
geval zouden de beide eerstgenoemde thans nog verboden — gebieden
in de werkingssfeer der oudercommissies worden opgenomen. Net eerbiedigen van de rechten der school op de noodige vrijheid bij de uitoefening
van haar taak en die van andere organen, gelijk gezin, kerk, gezelligheidsorganisatie e. d., blijft ook dan haar plicht.
Positief kan gezegd worden, dat de ouderorganisaties het vruchtbaarst
zullen werken door samenwerking te zoeken met andere lichamen en
deze meer effectief te doen arbeiden eerder dan door zelf verantwoordelijkheid voor bepaalde onderdeelen van het onderwijsprogramma op zich
te nemen.
Net spreekt van zelf, dat zoodanige samenwerking moet gebaseerd zijn
op een goed begrip van wat de school doet en het noodige inzicht in
wat zij behoorde te doen.
1. In de eerste plaats is het daarom de taak van de ouderorganisatie
om haar leden in te lichten aangaande het doel en de methode der school.
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Daaraan behooren de voordrachten op de ouderavonden dienstbaar gemaakt te worden. Ook schoolbezoek kan daartoe van beteekenis zijn.
2. In de tweede plaats kunnen de ouderorganisaties vruchtbaar werk
doen door de ouders te leeren de beginselen en inzichten, door hen in de
school gevonden, ten nutte te maken en toe te passen in het gezinsleven.
Waardoor faalt veel moeite, door de school aan haar leerlingen gegeven?
Doordat het gezin te kort schiet. Door de ouders voor hun taak in het
gezin op te voeden, kan de ouderorganisatie voortreffelijken arbeid
verrichten.
3. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de ouderorganisaties aan
de schoolautoriteiten doen weten waar de school, naar haar oordeel,
slaagt of tekort schiet. Dit moet natuurlijk met voorzichtigheid geschieden,
doch, wanneer deze voorwaarde vervuld is, kan het de school ten goede
komen. De ouders hebben een uitnemende gelegenheid om de uitwerking
van het schoolgaan op hun kinderen waar te nemen. Een voortdurende
uitwisseling van gedachten tusschen ouders en onderwijzers kan daarom
uiterst nuttig zijn .om aan de behoeften van het individueele kind tegemoet
te komen.
Het gevaar, aan deze critiek verbonden, is, dat de ouders te ver gaan.
Zij zouden kunnen verlangen, dat hun inzicht in de practijk van het schoolleven wordt gevolgd, hoewel de vakkundig geschoolde schoolautoriteiten
van oordeel zijn, dat dit niet mogelijk of niet wenschelijk is. Het is daarom
van belang, dat de leden der ouderorganisaties zich steeds voor oogen
houden, dat hun taak eindigt met het geven van hun raad. Het nemen
van de beslissing aangaande hun voorstellen is een zaak, welke aan de
onderwijzers en degenen, die over hen gesteld zijn, moet worden overgelaten. Daarom valt het, naar de Amerikaansche schrijver terecht
opmerkt, te betwijfelen of de ouderorganisatie bij de beoordeeling van
den arbeid der school ooit als geheel moet optreden. In de meeste
gevallen zullen gelijke resultaten zijn te bereiken door optreden van de
leden persoonlijk, terwij1 een groep, eenmaal in actie gekomen, gewoonlijk niet zoo voorzichtig is als de leidende figuren daarvan. Daarom, wanneer er geen waarborgen zijn, dat de ouderorganisatie haar kritiek op
den schoolarbeid met de noodige voorzichtigheid en gematigdheid zal nitoef is het waarschijnlijk beter, dat zij zich daarvan geheel onthoudt. In
ieder geval moet de organisatie er zich voor wachten, dat zij niet door
een ontevreden minderheid der ouders wordt gebruikt om haar verlangens door te zetten.
4. De ouderorganisatie kan voorts de gemeenschap opvoeden door
het aangeven van wenschelijke verbeteringen in het schoolstelsel.
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Op den iduur berust, gelijk in Amerika zeer goed wordt ingezien, de
vooruitgang van een land in onderwijskundig opzicht, op de belangstelling van de burgers in de school. De ouderorganisaties kunnen behulpzaam zijn om de aandacht te bepalen bij een gewenschte uitbreiding van
het leerprogramma, de noodzaak van de stichting van een nieuwe
school e.d.
5. Vervolgens ligt het op den weg der ouderorganisatie om het contact tusschen ouders en onderwijzers te bevorderen. Sommige ouders en
onderwijzers vinden elkaar zonder dat er bepaalde organisatie is, welke
die aanraking bevordert, maar de ouderorganisatie kan belangrijk tot
een goede verhouding bij'dragen. Daarbij valt het gezelligheidselement
niet te verwaarloozen. In. Amerika wordt daarop sterke nadruk gelegd.
Vele samenkomsten van de ouderorganisaties dragen een zuiver gezelligheidskarakter, er worden begroetings- en afscheidsavonden georganiseerd ter eere van den onderwijzer, thee's met de onderwijzers als gasten.
Mits het doel niet uit 't oog verloren wordt, is daarvoor veel te zeggen.
filet is voor de onderwijzers van het grootste belang, idat zij de volwassenen kennen te midden van wie zij hun arbeid verrichten. „In Amerika",
zoo klaagt de schrijver van het meer geciteerde werk, „wordt de onderwijzer in het maatschappelijk Leven te weinig erkend, de ouderorganisatie
heeft een goede gelegenheid om den persoonlijken factor meer naar
voren te brengen en het onderwijzersambt daardoor in aantrekkelijkheid
te doen winnen. Wanneer de ouders den onderwijzer leeren kennen als
persoon in plaats van als deel van een machine, dan kan er een verhouding ontstaan, die een vrije en vruchtbare uitwisseling van gedachten
mogelijk maakt en onderlinge wrijving vermindert."
6. Ten slotte kan het onder bepaalde omstandigheden op den weg der
ouderorganisaties liggen om gelden bijeen te brengen.
In Amerika komt het in bepaalde streken voor, dat de ouderorganisaties het schoolterrein laten opknappen, nieuwe borden aan de school ten
geschenke seven, een nieuw verwarmings- of ventilatiestelsel aanbieden
of zelfs het salaris van den onderwijzer aanvullen.
In zeer arme streken, waar lanes den weg van belastingheffing niet de
benoodigde gelden zijn te verkrijgen, kan daartoe aanleiding bestaan. In
Pt algemeen is 't echter beter, dat de ouderorganisatie de bevoegde autoriteiten de noodzakelijkheid van de door haar gewenschte verbeteringen
doet inzien dan dat zij zelf ter hand neemt wat toch eigenlijk de taak dier
autoriteiten is. Soms kan de organisatie de financiering van een nieuwe
phase in den arbeid der school voor haar rekening nemen totdat de wenschelijkheid en mogelijkheid daarvan door de autoriteiten is erkend.
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Net bijeenbrengen van gelden voor bepaalde verbeteringen van de
school dient .echter nimmer idan met instemming van het bestuur der
school te geschieden.
Naar mijn meening kunnen de oudercommissies aan onze openbare
scholen van deze uiteenzettingen leeren. Maar ook voor onze Christelijke
schoolvereenigingen zijn ze niet waardeloos. Het groote belang van opvoeding harer leden in de kennis van de school en haar arbeid, in paedagogisch geschoold inzicht in de huiselijke opvoedingsidealen en mogelijkheden wordt, goede uitzonderingen daargelaten, ook daar nog te weinig
ingezien. Meer dan thans veelal geschiedt, kan de schoolvereeniging den
arbeid der school steunen door het contact tusschen ouders en onderwijzers te bevorderen, door hoofd en onderwijzers als persoon te eeren,
door opbouwende, behoedzame kritiek. De nood heeft het Christelijk
volksdeel in 't verleden geleerd om voor de school geld te geven. Het
is een van de beste middelen om het contact tusschen school en ouders
levend te houden. De noodzakelijkheid om uit particulieren bron geld
bijeen te brengen is thans minder groot geworden. Maar ook nu nog kunnen de ouders door te geven veel tot den bloei der school bijdragen. De
aanstelling van een boventalligen onderwijzer, vakonderwijzer (voor lichamelijke oefening of zingen b.v.) of kweekeling op kosten der schoolvereeniging kan de kwaliteit van het onderwijs belangrijk ten goede komen;
tal van verbeteringen in het schoolgebouw en de uitrusting, welke niet nit
de subsidie kunnen worden bekostigd, kunnen door de ouders zelf worden
betaald.
C. Hoe te beginners met het brengen van verbetering?
Een eerste voorwaarde voor het welslagen van den arbeid eener ouderorganisatie is een weloverdacht werkprogramma. Een Amerikaansch
handboek voor de ouderorganisaties zegt : „Een weloverwogen program
is even noodzakelijk voor het succes van een organisatie als een goed
doordacht leerplan het is voor de school." Het is niet voldoende, dat de
'eiders van ouder- of schoolvereenigingen eens incidenteel over de mogelijke werkzaamheden beraadslagen. Zal het werkprogramma doelmatig
zijn, dan moet bet vrucht zijn van een opzettelijke en nauwkeurige overweging van de behoeften, die zich voordoen, wanneer de organisatie
tracht de in 't voorafgaande omschreven doeleinden in de gegeven omstandigheden te realiseeren. Butterworth maakt in zijn werkje voortreffeHike opmerkingen over de methode van „program planning", welke ik
hier ter wille van de plaatsruimte niet kan overnemen. Genoeg zij het,
hier eens den nadruk te hebben gelegd op de noodzakelijkheid van een
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werkwijze, die berust op een bewust afwegen van de bestaande behoeften
en van de middelen, die tot het bereiken daarvan dienstbaar kunnen zijn.
Hoe dikwijls wordt thans het program niet gevuld met het gemakkelijkst
bereikbare in plaats van met het meest noodzakelijke?
Wanneer functionneert een ouderorganisatie goed?
In Noord-Amerika zijn de ouderorganisaties vereenigd in een National
Congress of Parents and Teachers. Ten einde de plaatselijke organisaties
in staat te stellen om na te goon of zij bevredigenden arbeid verrichten,
heeft deze nationale bond een maatstaf opgesteld.
Daarin werden de eischen voor een goede plaatselijke organisatie aldus
omschreven:
1. Lidmaatschap. Ten minste 50 pCt. van de gezinnen en onderwijzers
zijn hetalend lid.
2. Bezoek. Jaarlijks een gemiddeld bezoek van ten minste 60 pCt.
van de leden.
3. Commissies. Speciale commissies voor lidmaatschap, werkprogram, propaganda en gastvrijheid. Dit moeten actieve, werkzame coinmissies zijn.
4. Vergaderingen. Ten minste zes gewone bijeenkomsten in het jaar.
5. Contributies. De bijdragen per lid voor de organisatie in den staat
en voor ide nationale organisatie worden door den plaatselijken penningmeester aan den penningmeester der staatsorganisatie gezonden overeenkomstig de dienaangaande bestaande reglementen.
6. Programma. De hoofdlijnen van het jaarprogramma worden van
te voren vastgelegd en bevatten tenminste vier van de onderwerpen voor
programma's, die in 't Handboek worden genoemd.
7. Propaganda. Een plaatselijk publiciteitsleider, werkend overeenkomstig de plannen, hem door den staats-publiciteitsleider voorgelegd.
Zorg voor geregelde berichten aangaande de werkzaamheid der organisatie in de plaatselijke pers.
8. Child-Welfare Day (Founders Day). Betreft de viering van
dien dag.
9. Abonnementen. Ten minste 10 pOt. van de leden geabonneerd op
de Child Welfare Magazine.
10. Partijdigheid. Vrij van politieke of godsdienstige partijdigheid;
Geen bevordering van handelsbelangen.
11. Wetten en reglementen. Behoorlijke naleving van de wetten en de
bepalingen in verordeningen betreffende de verkiezing van ambtenaren.
Deze maatstaf kan nuttig zijn om de organisaties een bepaalde methode
te suggereeren, waarmede zij hun resultaten kunnen meten. Toch heeft zij
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hoof dzakelijk betrekking op de organisatorische en administratieve kanten
van een bond, welke, schoon belangrijk, slechts middelen zijn voor
het vaststellen en nastreven van de doeleinden, waarvoor deze
moet dienen. Deze doeleinden zouden naast de middelen om ze te bereiken
bij de beoordeeling van het werk der bonden een ,belangrijke
plaats moeten innemen. Ook geeft de bovenstaande maatstaf slechts
minimum-eischen. Deze eischen behoorden te worden aangevuld met
andere, waaraan voldaan zou kunnen worden. De organisaties zouden dan
hun toestand kunnen toetsen aan een realiseerbaar ideaal. Butterworth
geeft in zijn werkje een schaal, die aan deze eischen beantwoordt. 1k kan
deze hier niet opnemen. Daarvoor zij naar het boekje verwezen.
Het denkbeeld om op deze wijze leiding te seven aan de plaatselijke
actie verdient m.i. alle aanbeveling. In ons land zou de Centrale Ouderraad voor de oudercommissies aan de openbare scholen op soortgelijke
wijze te werk kunnen gaan. En zou bij 't Christelijk onderwijs de plaatselijke activiteit ook niet meer dan tot dusver kunnen worden gestimuleerd
en gerioht? Het aangeven van maatstaven'zou, schoon belangrijk, echter
niet voldoende zijn. Een leidraad om de beoogde resultaten te bereiken
ware daarnevens onmisbaar. Buitendien zou men leiders moeten kweeken.
In Amerika kent men daarvoor de Parent-Teacher Leadership Courses.
Ik vond het programme van zulk een cursus, in Mei 1927 in , de CornellUniversity gehouden. Deze duurde een week. De volgende onderwerpen
werden er besproken:
1. De taak van de tegenwoordige lagere school (2 lessen).
2. Onderwijsdemonstratie (4 lessen).
3. De hygiene van het schoolkind (5 lessen).
4. Net bewaarschoolkind (3 lessen).
5. Oeschiedenis en werkwijze van ouderorganisaties (2 lessen).
6. Wat de organisaties doen en wat zij zouden moeten doen lessen).
Welk lichaam neemt deze gewichtige zaak in ons land eens krachtig
ter hand?
Dr PHILIP J. IDENBURG.

CRITISCHE REVUE.
Kunst, ook litteraire kunst, op zich zelf is waardeloos. Maar wel is de
kunst een prachtig middel om den mensch mee op te voeden tot een goed
mensch, die bij brood alleen niet leeft. Ook door de schoonheid te bezitten naderen wij meer het alschoone, het absolute. In elk schepsel der
natuur is schoonheid, door de harmonie van vorm en wezen; bovenal in
den mensch ; en in zooverre had Rousseau gelijk met zijn bekende stelling over ontaarding in de handen der menschen, dat de mensch in zijn
mammon-zucht veel vergrooft, ontzielt; maar.... de vonk der eeuwige
lief de' in ons hart eenmaal gelegd, blijft gloren, en wanneer wij de omstandigheden zuiveren van verkeerde invloeden, dan gloeit die vonk aan
tot een warm-stralend licht, die de levenssfeer verinnigt en verwarmt. In
dezen tijd loopen we gevaar in de oude fout te vervallen, van voor
Christus' geboorte, toen het individu Been waarde had. In dezen geperfectionneerden tijd, met stabilisatie en normalisatie, schijnt de cirkelgang der
beschaving met onweerstaanbare vaart het juiste punt van uitgang der
beschaving van voor Christus weer te naderen. Menigeen zou thans
lachen om het woord van dr. H. Pierson, toen hij eens zeide: at was maar
een ziel gered door at het werk der Heldring-gestichten, dan was dat
werk daarmee meer dan betaald, en toch.... wat gaat boven een
menschenziel!
Vergeten we het nimmer?
En daarom nog eens : allen die 't wel meenen met de geestelijke beschaving, dienen saam te werken in het belang van de goede opvoeding,
vooral in litterairen zin, daar deze een der krachtigste factoren is, om den
geest vrij te houden van het neerdrukkende en meewerkt om ons gevoelig
open te stellen voor het eenig-ware en eenig-goede.
Met de radio-mechanisatie, met de hoogeschool voor lichamelijke oefening te Amsterdam, en de geweldige propaganda die ervoor gemaakt
wordt, is het voor den gewonen volksonderwijzer wet zaak, zich niet door
des vogelaars zoet gefluit te laten verlokken : men zit zoo gauw in 't net.
Oelukkig is het radiogevaar at weer gekeerd. Natuurlijk hebben eenige
scholen zich een uitverkoop-apparaat tegen halven prijs aangeschaft,
maar het onderwijs-zelf door „eminente" schoolmeesters van een studio
uit, is wet zoo becritiseerd, dat het practisch een oreeren voor leege banken zal zijn.
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Dr. W. W. van der Meulen, wethouder van onderwijs te 's Gravenhage,
zei over radio op school het volgende:
Wij moeten in het onderwijs twee dingen onderscheiden, aldus de
wethouder.
iste : de taak om het bewuste onbewust te maken. Men leert het kind de
letterteekens en nu moet de onderwijzer het zoo „africhten", dat het deze
niet meer afzonderlijk ziet, maar de gewoonte krijgt van lezen en schrijven. Men geeft het kind cijferteekens. Aanvankelijk ziet het in de som:
3 maal 3 groepen, die stuk voor stuk geteld moeten worden, wil het de
som oplossen ; later weet het kind door de gewoonte, dat de uitkomst 9 is.
Net denkt er niet meer bij na. Dit „africhten" kan grootendeels klassikaal
geschieden, mits men ,een goede methode heeft. Allerlei oefeningen kunnen klassikaal worden opgegeven. Na de les zal de onderwijzer echter het
werk moeten corrigeeren. Bij dat corrigeeren kan hij eenigermate op de
individueele vorderingen letten. De volgende opgave zal echter door de
ervaringen, bij deze correctie opgedaan, moeten worden beinvloed.
Deze controle, waardoor tevens de stof voor de volgende les wordt
bepaald, is bij radio-onderwijs niet mogela. De inhoud der radiolessen is
van te voren vastgesteld.
De tweede taak van het onderwijs, de hoogere taak, is om tot bewustzijn te brengen wat niet bewust is. Dat kan geschieden door uitleggen,
verklaren, en aanschouwelijk onderwijs. Bij dit soort onderwijs zal een
goed onderwijzer zich telkens rekenschap seven van de vragen, die hij
in de oogen der leerlingen leest. Merkt hij, dat zijn verklaring niet
voldoende geweest is — en elk onderwijzer kan dat spoedig voelen —
dan gaat hij niet verder, maar toont de zaak nog eens van een andere
zijde, zest hetzelf de nog eens met andere woorden, herhaalt weer, totdat
hij merkt, dat het meerendeel van de klas hem kan volgen.
Bij dat soort onderwijs middelen te gebruiken, die de vrijheid van handelen aan banden leggen, daarvan mag geen sprake zijn. Vandaar, dat
het gebruik op scholen van de radio voor deze, de voornaamste taak, mij
vrijwel waardeloos toeschijnt.
1k kan in de radio op school, aldus wethouder Van der Meulen, niets
anders zien dan een poging om het onderwijs te mechaniseeren. En mechaniseering is in strijd met de jongere inzichten over de taak van den
onderwijzer.
Men wil juist, uitgaande van de wetenschap, dat geen twee kinderen
gclijk zijn, trachten, het goede, dat in leder kind zit, tot ontwikkeling te
brengcn, dus persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Aileen door het contact tusschen onderwijzer en kind te vergrooten, kan in deze richting jets
,

,
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goeds gedaan worden. Het radio-onderwijs vermindert het contact en
heeft reeds daarom ook zijn gevaarlijke kanten.
Om eens ieen voorbeeld te geven : Bij geschiedenislessen kan men
natuurlijk per radio hetzelfde Iesje geven, dat in het geschiedenisboekje
is afgedrukt. Maar welke leeraar zal zijn voordracht niet telkens onderbreken om zijn leerlingen te dwingen, de nieuwe feiten zelf in verband te
brengen met het vroeger behandelde? Hij zal dat trachten te doen door
vragen te stellen en niet door zelf dit verband te doceeren. Bij de behandeling van een onderwerp uit de letterkunde, Vondel bijv., zal hij de
kinderen door vragen te stellen noodzaken zich datgene voor den geest
te halen, wat hun over den tijd, waarin Vondel leef de, in de lessen in
vaderlandsche geschiedenis is bijgebracht. Zelfs op de lagere school zal
dit het geval zijn. Wat zegt een kind een dorre opsomming van wat wij uit
vroegere tijden als kunstschatten hebben overgehouden?
Zal niet ieder onderwijzer beginnen te vragen: wie heeft wel eens een
schilderij uit de 17de eeuw gezien, en zijn les vastknoopen aan wat reeds
bij zijn leerlingen als voorstelling aanwezig is?
in plaats van het aantal
Welke leeraar in de plantkunde zal niet
ieder kind, zoo mogelijk, een plant
kelk- en bloemblaadjes te doceeren
in handen geven en vragen : wat zie je nu aan die plant, waar heb je er
wel eens een gevonden, enz.?
Zoo gaat het bij alle vakken, die ten doel hebben, de geestelijke gaven
der kinderen tot ontwikkeling te brengen.
D'e radio-onderwijzer kan niet uitgaan van wat reeds bij de kinderen
aanwezig is, hij kan niet controleeren, of zijn leerlingen hem kunnen
volgen. Ook voor onderwijs in hoogeren zin is m. i. de radio dus absoluut
onbruikbaar.
Een opponent van dr. Van der Meulen beweerde in de N. R. crt., dat
deze een ding voorbij zag.
fiet luisteren naar goede muziek zal de aesthetische vorming wel zoo
bevorderen als het onwelluidend zingen door de leerlingen zelf. En ziet de
wethouder Been voordeelen in het spreken van deskundigen van reputatie
voor onze schooljeugd? Zou dr. Jac. P. Thijsse b.v. in een radio-halfuurtje voor tienduizenden niet meer lief de voor de natuur weten te wekken dan honderd onderwijzers die meermalen de kennis der natuur met
tegenzin onderwijzen? En als onze luchtvaarders eens aan de schooljeugd
hun reizen zouden vertellen, terwijl de wereldkaart voor de klasse hangt
en de onderwijzer zwijgend de plaatsen aanwijst, als een man van gezag
eens op den Volkenbondsdag de beteekenis van het toekomstig Europa
zou schetsen, zouden dergelijke radiolessen niet inslaan? Als de wethou-
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der van onderwijs eens een halfuurtje het onderwerp : eerbied voor den
vreemdeling voor de schoolkinderen van zijn stad zou behandelen, zou
zulk een causerie geen resultaten hebben?
Men moet zich losmaken van het denkbeeld, dat men steeds moet nagaan of alles wat de leerlingen te heoren krijgen inderdaad ook bij alien
beklijft. Dit is alleen noodig voor het essentieele. Het is dwaasheid de
tafels van vermenigvuldiging per radio te onderwijzen, dit is inderdaad
voorloopig een onmogelijkheid. Maar ik voor mij zou het oogenblik
zegenen, waarop in onze scholen naast de stem van den docent ook eens
lets uit de groote buitenwereld klonk. Met zorgvuldige voorbereiding is
van radio-lezingen voor de schooljeugd heel wat te verwachten, mits men
het nut zoekt waar het gevonden kan worden."
Op deze zaak wees ik ook reeds eerder. Voor speciale voordrachten,
uitzonderingsgevallen bijv. eens per maand een dergelijk onderwerp,
kan voor dde en 7de leerjaar wel door den beugel. Maar.... ook hier is
verschil. Portielje NA/. was uitmuntend, maar de redenaar voor de vliegerij had geen flauw besef ervan, voor welke kinderen hij sprak.
Want al is iemand heel knap in nets, daarom alleen kan hij niet de
man voor een radio-speech voor kinderen zijn. Daar wordt nog wat
anders bij gevraagd.
En.... het heele zaakje wordt weer vertroebeld door politiekerij en
richtingsstreverij. De politieke rof fel wordt in de verte al vernomen, alle
mogelijke baantjes-hebbers spannen zich in, diverse blaadjes worden
opgericht, de vrijgestelden likken hun besturen en dikken alles nog wat
aan : hoezee hoezee alweer een object !
Lens heeft terecht in de Sch. m. d. B. de vrijgestelden-kwestie eens aan
de orde gesteld, en al zijn Schreuder en llobma tegen hem in 't geweer
gekomen, gelijk heeft hij.
Oorspronkelijk is de vrijgestelde de man, die het dagelijksch bureauwerk
a raison van een zekere belooning moet doen, het werk, dat voor den
secretaris of penningmeester te veeleischend aan tijd is. En.... men zag in
de vakvereenigingen zoo iemand, dat leek wel wat en men deed
het in andere organisaties na. Telkens hoort men tegenwoordig in
de vakvereeniging de zaken der vrijgestelden rommelen, dan is er
hier of daar narigheid. Nu hadden die vrijgestelden daar eenig
recht van bestaan, omdat ze tevens organisators en quaestie-zoekers
moesten zijn. Hoe meer quaesties, des te meer reizen, vergaderingen, en
onmisbaar van hun baan! Als regel kregen zij zeer goede salarissen;
spoedig met vrije woning of geringe huu. rvergoeding. Bij de dominees
•
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rommelt het ook. Ook daar is een Vakvereen., en de vrijgestelde baast
over alles a raison van f 7000, en hij redigeert en organiseert zoodanik,
dat de Raad van beheer met dien Bond niet meer wil correspondeeren,
om den persoon van dien secretaris. Hadden echter al die bonden hun
secretaris een klerk toegevoegd, desnoods een mr. in de rechten met een
typiste, dan kostte dat lane niet het bedrag van wat thans de vrijgestelden krijgen, en waren deze menschen de ambtenaren, die slechts
dienden uit te voeren, wat het bestuur besloot. En dan had men een
goede orde. Wie is nu in de Vereen. v. Chr. ond. verantwoordelijk? Het h.best., natuurlijk. Wie drijft de zaken : meneer de directeur!
Wie schrijft het orgaan vol? Lens zei, dat hij te veel des directeurs
naam zag. Terecht. Een dergelijke ambtenaar wordt niet gekozen, omdat
hij journalistieke gaven heeft, maar om andere statistische talenten,
maar.... ten slotte moeten ze ook nog de redactie van een orgaan voeren, vrij wel zelfstandig en.... laten we maar niets zeggen en niet alleen
het Correspondentieblad noemen, maar hoeveel organen zijn werkelijk
leesbaar? En wat kost het een hoop geld. Daarom kan ik me de oppositie
van Lens — e. a. want er wordt heel wat over gemurmureerd — best
indenken. Toch is het vechten tegen de bierkaai. Wie wil zich op een
groote vergadering nu druk maken over zulk een quaestie, te meer, waar
dan zoo moeilijk de zaken zuiver besproken kunnen worden. Het beste is
wel, een bespreking in de pers. En nu is mij ten eenenmale een raadsel,
hoe Schreuder en Hobma de vertegenwoordiging door den vrijgestelde in
den Schoolraad willen goed praten. Dat geeft al terstond de discussie het
merkteeken van vooringenomenheid. Ook My. dat de directeur toch
ambtenaar, H.'s bewering — met andere h.b.-leden op audientie bij de
Koningin, voor ging en hij het woord voerde. Maar de „directeur" zelf kan
het niet helpers. De omstand ziet in hem heden ten dage de Vereeniging
van Chr. onderw., niet in den voorzitter, de directeur vertegenwoordigt deze overal en.... 't zijn sterke beenen, die de weelde
kunnen dragen. Wat hem niet welgevallig is, kan hij negeeren
of denigreeren, en wie heeft altijd lust daartegen protest aan te
teekenen bij het h.b., dat eens per maand vergadert en waar
de directeur persoonlijk zijn inzicht geeft! Neen, met alle respect voor De
Jong's qualiteiten, afgezien van zijn persoon, heeft mr. Lens de zaak
zuiver gesteld. Als Hobma uitspeelt bij een Schreuder is een dictatorschap van een directeur uitgesloten, dan zouden wij ook in het persoonlijke moeten vervallen, om dat in een discussie te betrekken, en het gaat
hier niet om een persoon maar om het begrip van vrijgestelde, dat in een
ideeele vereeniging tenzij men het gevaar van dictatorschap niet wil

.
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zien niet behoort. Het is een der na-oorlogsche fouten ; alien hebben we
er aan meegeholpen; het lijkt mij niet mooi, als enkelen, die thans inzien
dat het foot is, worden behandeld gelijk Lens behandeld is.
Wat de spelling betreft weten we nu waaraan we toe zijn. Van een
officieele vereenvouding komt helaas niets ; alleen de vrijheden, die de
laatste jaren werden toegestaan, blijven : een school mag in zijn leerplan
voor Nederlandsch de buigings-n weglaten. Dat is lets gewonnen, maar....
de dubbele ee en oo en open lettergrepen hadden er zeker wel bij gemoogd.
Het zonderlinge betoog van den Rotterdamschen oud-burgemeester en
financier Zimmerman leed aan een verwardheid van begrippen zonder
voorbeeld, te erger waar hij de spelling — beeld der taalklanken — gelijk
achtte aan de taal — de in klanken uitgebeelde gedachte.
Door spelling-vereenvoudiging wordt niet aan de taal geraakt!
Als de heer Zimmerman gewetensvoller de waarde zijner eigen woorden had overdacht, dan zou hij nimmer geschreven hebben, dat „de
lieb je 't
nieuwe spelling wordt vooral aanbevolen uit gemakzucht."
ooit zoo zout gegeten. De financier zou van elken schoolman kunnen
hooren, dat de spellingregels niet geschikt zijn voor de hersens der lagere
school-leerlingen, omdat ze erbij logisch moeten denken. Dat vermogen
komt pas in latere jaren, als ze 14, 15 jaar en ouder zijn. Gemakzucht, dat
moet een leek van November 1918 den Nederlandsche vereenvoudiger van
de spelling durven toesnauwen! 't Is fraai.
In elk geval, er is nu niets meer aan te doen : thans is — voor 't eerst
— de spelling van De Vries en Te Winkel officieel, met gelukkig de uitzondering van de buigings-n.
in nu nog wat voor de lichamelijke-oefening-menschen. In het Utr.
prov. en sted. dagblad lazen we:
Net Amerikaansche voetbalseisoen
beter gezegd rugbyseizoen — is na
drie maanden van spel weer voorbij. 19 personen werden gedood, meer
dan 1000 gewond. Slechts in 1920 waren er meer dooden, n.l. 20.
De lezer die dit een beetje aandachtig doorleest, krijgt het vermoeden
van een technische fout, waarbij een regel uit de Sportpagina terecht gekomen is boven het bericht over een spoorwegongeluk in 't buitenland.
Maar dan vergist deze attente lever zich. Want inderdaad heeft het
Amerikaansche rugbyseizoen een verlieslijst van 19 dooden en 1000 gewonden !
Diet spel, zoo vertelt een Engelsch blad, dat gevaarlijker is dan de
bekende Spaansche stierengevechten, heet rugby, maar dat is dan ook de
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eenige gelijkenis met 't Engelsche spel Rugby, dat ook in ons land hier en
daar beoefend wordt.
Aan weerszijden strUden er elf spelers, die zwaar beschut worden door
leeren helmen, die alleen de oogen vrijlaten, kurassen van leer over lichaam
en schouders, kniebeschermers en schoenen met spijkers. Het spel bestaat
uit een massa-aanval op den man met den bal, en menige dokter doet in
deze wedstrijden groote practische ervaringen op. Herhaaldelijk werden
zich een dozijn spelers op een man, terwijl de rest elkaar in bedwang
houdt. Er zijn speciale spelregels om het spel te kunnen stoppen, wanneer
er iemand gewond wordt, om te kunnen zien of hij weer zoowat bij elkaar
gelapt kan worden, om verder mee te spelen, of dat een reserve-speler,
die altijd in grooten getale worden meegebracht, moet invallen. Dit jaar
werd een studentenwedstrijd gewonnen, waarbij 26 spelers van de eene
partij werden gewond.
Het seizoen van het rugbyspel zal besloten worden met — o wreede
ironie! een wedstrijd voor gebrekkige kinderen....
Zoo komen de oude dagen terug. Brood en spelen der gladiatoren, tot
sensatie en.... een mooie speech en een opwekkend woord doen de rest.
In Amerika, waar men van alle nieuwigheden wel de eerste snufjes heeft,
dank zij de geweldige donaties, van kauwgom-, ijzer-, olie- of andere
koningen, die daarmee zich een aflaat meenen te koopen voor alle gok-,
koers- en trustswinsten, terwij1 de massa zijn verdiensten verdoet in allerlei obscuur vermaak, — komen enkelen reeds terug van het onderwijsgetheoretiseer aldaar:
Irwing Babbitt, prof. te Havard, schreef een critisch artikel in het
jongste nr. van het Forum — Januari 1929, en ik citeer daaruit:
Op zijn eerste veronderstelling, dat de meeste studenten instinctieve
neigingen hebben, die ze ijverig volgen, baseert president Eliot zijn verdere
veronderstelling, dat inspanning niet behoeft te worden aangezet, zooals
't was in de oude opvoeding, door wedijver. Zijn bewering, dat luie studenten waarschijnlijk meer opgewekt worden uit hun lethargie onder een
elective system, dan onder een required, is niet door werkelijke waarneming bevestigd. Indien de gemiddelde student van vandaag meer belangstelling heeft voor voetbal, dan voor dingen van den geest, dan kan een
reden zijn, dat voetbal — in onderscheid met het college zooals het onder
de nieuwe opvoeding geworden is — een absoluut doel heeft en vrij mededingend is met betrekking daarop.
Mij dunkt : hier is geen woord Fransch bij en met het gedaltoniseer en
gemannheimiseer etc. etc. moest het nu maar eens uit zijn. Laten we de
school toch eenvoudig houden.
D. WOUTERS.
Zeist.

UIT DE BUITENLANDSCHE OPVOEDKUNDIGE PERS.
Mussolini als onderwijzer. Verax geeft in de Revue des deux Mondes
een levensschets van Benito Mussolini ; zeker niet zonder reden onder
een schuilnaam. Uit zijn avontuurlijke loopbaan nemen we hier over, wat
hij zegt van Mussolini als onderwijzer.
Op zijn 15de jaar kwam hij op de normaalschool. Hij werkte er met
veel ijver en ambitie; zou ook toen reeds de eerzucht hem hebben verteerd, zooals hij later bekende? Zijn verstandelijke gaven liepen wel in
het oog en op achttienjarigen leeftijd behaalde hij de onderwijzersakte.
Het was toen reeds bekend, dat hij socialistische neigingen voedde.
Hij maakte juist geen haast om onderwijzer te worden, maar van geringe afkomst, moest het er toch wel van komen. In Emilia kreeg hij een
betrekking, waarmee hij 56 lire per maand verdiende; hier ging 40 of
voor kostgeld. Met de rest moest hij voor het overige zien rond te komen.
Zijn klas telde een veertigtal leerlingen, aan wie hij, zegt de schrijver,
het alphabet en de eerste beginselen van taal en rekenen moest leeren.
Afleiding was er niet op het boerendorpje, maar de jonge Mussolini las
veel en oefende zich in het vioolspel, zonder les te kunnen nemen.
Wat hij las, van Marx, Proudhon en Baboeuf, hield hij niet voor zichzelf ; hij deed, wat hij later zelf verbood ; hij propageerde in zijn omgeving
het socialisme.
Toen kwam de tijd van zijn avontuurlijke omzwervingen in het buitenland ; hij begreep, dat er voor iemand met zijn gevoelens geen toekomst
zou zijn bij het onderwijs.
opvoeding en onderwijs. Daarover schrijft
Vorming van den wil
Johanna Pachali in de Deutsche Lehrer-Zeitung. De moderne tijd kenmerkt zich door sterken nadruk op het individu en de vrije zelfbepaling.
Onbelemmerde ontplooiing der eigenaardigheid„ reeds bij het kleine
kind, is de leuze, en daaruit is mee de teugelloosheid van het opgroeiende
geslacht te verklaren. Men verdedigt zich soms, door naar een plant te
verwijzen, maar men vergeet clan, dat de edelste planten juist veel zorg
van den kweeker behoeven.
De groote dwaling is bij velen verwarring van willekeur en wilsvorming. Niet die mensch ontvangt de rechte wilsvorming, dien men er aan

239
went, in alles zijn neigingen en begeerten te volgen, zonder zelftucht te
beoefenen. Men moet het kind juist leeren, dat die waarlijk vrij is, die
sterk en welbewust zijn wil aan een hoogere wet ondergeschikt maakt.
Men zij in zijn gewenning vooral consequent. Het kind heeft een fijn
gevoel voor luimen en nukken. Bij het onderwijs komen vooral de voorbeelden in geschiedenis, godsdienst en literatuur in aanmerking.
Geen hoog idealisme, geen autonome zedelijkheid, geen plichtsbetrachting alleen omdat het moet, is voldoende als grondslag voor de rechte
wilsvorming. Die grondslag ligt alleen in den regel: „Als u de Zoon vrij
maakt, zoo zult gij waarlijk vrij zijn."

Over schoolboeken. Een raadgevend comite van den Engelschen Onderwijsraad heeft rapport uitgebracht over de keuze en den voorraad van
schoolboeken voor het lager onderwijs in Engeland. We lezen er van in
het Educational Supplement of the Times. Boeken zijn en blijven, zoo
wordt er gezegd, een ,belangrijk element in de opvoeding der jeugd, en
van de lagere school mag gevraagd worden, den leerling een boek te
leeren gebruiken en waardeeren.
Op het Engelsche platteland, zoo gaat het artikel voort, is de onderv■rijstoestand echter veelvuldig slecht. Nog maar te veel wordt lezen er
opgevat in den zin van werktuigelijk lezen, en wordt vergeten, dat ook
het zacht lezen moet beoefend worden.
Ook verloopt men zich te veel in verklaringen. Daarvan verhaalt het
blad een aardige 'anecdote. Een moeder las verzen voor aan haar dochtertje, en brak de lezing gedurig of door allerlei verklaringen en uitleggingen., „Begrijpt gij het wel goed, lieve?" vroeg zij.
„Ik zou het nog beter begrijpen", was het antwoord, „als u niet zooveel verklaarde." De ,Commissie dringt aan op meer en beter en goed
begrijpelijke leesboeken voor de school.
De oudste schoolmeester uit Duitschland. Die is, zoo wordt door de
Neue Stichsische Schulzeitung meegedeeld, 25 Sept. j.l. 102 jaar oud
geworden. Hij heet Gustaaf Krause en woont bij Glogau in Silezie. Hij is
uit een oude onderwijzersfamilie afkomstig. Dag aan dag zit hij in een
gemakkelijken leunstoel voor een met bloemen bezet raam. Zijn gehoor
en gezicht zijn niet veel meer; zijn eetlust moet echter nog even goed
zijn als zijn geheugen.
De jeugd in onzen tijd. Er wordt veel over geklaagd, en waarlijk niet
zonder reden. Het Zeitschrift fur Plidagogische Psychologie bevat er een
belangwekkend artikel over.
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De geestelijke evenwichtstoestand der jeugd is zOkeer gestoord, dat
er een evenwichtstoring der maatschappij uit voortvloeien kan, zest de
schrijver. Oelukkig zoeken natuur en cultuur beide, het evenwicht weer
te herstellen; de ,eerste door de wet der aanpassing, de tweede door leiding bij de opvoeding. Verloopt de aanpassing niet snel gencteg, dan kan
de schade voor maatschappij en mensclijieid van blijvenden aard worden.
Hij geeft dan 'een tabellarisch overzicht van de oorzaken der storing,
en verdeelt ze daartoe in physiologische, psychische en economische. Tot
de eerste rekent hij het overmatig gebruik van vleesch en specerijen, in
plaats van den vroegeren boerenkost : meel, aardappels, melk, vruchten;
gebrek aan licht, lucht en beweging; gebruik van alcohol en nicotine.
Tot de psychische oorzaken rekent hij de enge behuizingen en overbevolkte woningen; schilderijen, prenten, filmen en tijdschriften met erotischen inhoud; mode, van korte rokken, enz.; en de geestelijke overlading. In de derde groep noemt hij de meerdere slapheid in de opvoeding ; de ontwikkeling van het groote-stadsleven. Hij wil de handen aan
den ploeg slaan, om de verkeerde invloeden te bestrijden. En wie zou dat
niet toejuichen?
Loon en straf in de school. Daarover gaf het Duitsche tijdschrift
Pharus een artikel. De stemming, die de daad der straf vergezellen
moet, zij liefde, met ontevredenheid gemengd. Zij moet niet uiterlijk en
mechanisch worden gezocht. Wie zoo niet straffen kan, kan ook niet opvoeden. De despoot mag zeggen : „haten zij me haten, als ze mij maar
vreezen"; niet alzoo de opvoeder. Tyrannieke tucht en koude behandeling bederven meer, dan zij goed maken. Slechts aan persoonlijke liefde
en' zorgvuldigheid van den opvoeder breekt zich de eigenwilligheid van
den pupil.
Vlaardingen.

T. v. d. KOOY.

HET CHRISTELIJK ONDERWIJS EN DE
BEKEERING VAN HET KIND.
Onderstaand refcraat wend uitgesproken voor de Districtsvereeniging
voor Gereformeerd Schoolverband te Hoogeveen.
Het was mij — am even daarmede te beginnen een
aangename uitnoodiging, voor de Districtsvereeniging
voor Gereformeerd Schoolverband, een referaat te houden. Dat ik het aangekondigde, zeker niet gemakkelijke
onderwerp koos, is mede op aanraden en verzoek van
een der bestuursleden.
VoOr ik echter tat mijn onderwerp overga, wensch ik
eerst een captatio benevolentiae voorop te stellen. Allereerst, dat de aanvraag tat het behandelen van een
onderwerp als dit tiejdiger had moeten gebeuren, om
meer arbeid en studie daaraan te kunnen besteden, en
in de tweede plaats, dat over mijn onderwerp nagenoeg
gee,n litteratuur bestaat. Ook Professor Waterink, wien
ik hierover vroeg, deelde mij mede: U zult hierover niet
zoo heel veel stof kunnen vinden.
Een en ander is mede oorzaak, dat ik U gees stellingen kon aanbieden.

Ik mag wel veronderstellen, dat het onderwerp deelt in de sfeer uwer
belangstelling. „Bekeering" roept iets ernstigs, en ook iets noodzakelijks
voor ons op. De eisch der Heilige Schrift is ons bekend: indien gij u niet
bekeert, zoo zult gij alien desgelijks vergaan (Luc. 13: 3), en stellig komt
bij ons alien, meer dan eens, de vraag op : ben ik het, ben ik het werkelijk?
Dat een andere vraag, nauw hiermede samenhangend, bij een onderwijzer die zijn kiassekinderen lief heeft, opkomt, ligt m. i. voor de hand:
welken invloed heeft mijn werk op de vormnig, ook op de igeestelijk-zedelijke
worming van het kind? Laat ik het nog maar nader adstrueeren : heeft
mijn arbeid, dien ik, dagelijks en jaren achtereen aan een kind besteed,
beteekenis voor de bekeering van dat kind, en zoo ja, welke is dan diebeteekenis?
Dat er verband ligt tusschen onderwijs en bekeering, is aan Been twijfel
onderhevig. Wel hebben we voor overdreven beschouwing hierover ons
te wachten. Er is namelijk ook een meening, die de bewering is toegedaan:
school en schoolonderwijs is Mies voor het kind. Als het maar op een
christelijke school gaat, loopt het van zelf, ook met de dieper liggende
beginselen van bekeering en heiligmaking. Doch dit aanvaarden we niet.
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Er is naast de school, en voorafgaande aan de school, ook te spreken
van een christelijk huisgezin, dat, in vele gevallen, wel te wenschen
overlaat, doch dat toch bestaat, en hier en daar ook op peil, op hoog peil
zelfs, staat. De invloed die er van zulk een gezin uitgaat op het kind, is
moeilijk in woorden te zeggen. Een godvreezende moeder, die reeds
vroegtijdig haar kind wijst op den Zaligmaker Jezus, en het kwade met
haar kind bespreekt, op eene wijze zooals alleen een vrome en verstandige moeder dit kan, draagt in elk opzicht veel bij tot de levende opvoeding van dat haar kind.
Doch de school zelf, ide school als instituut, met haar onderwijzers en
haar eigen levenssfeer, heeft haar eigen taak, haar eigen „bijdrage" tot
de worming van het kind, ook tot de bekeering. We komen daar straks
nog nader op terug, maar bespreken eerst de vraag, hier van zoo hoog
belang, hoe onze onderwifzers moeten staan tegenover de kinderen die zij
voor zich hebben.
Als ik het wel heb, is daarover onder ons geen verschil. Wel is het mij
bekend, dat er te vinden zijn voor wie het niet helder is, en aan wie het
ook blijkbaar niet is duidelijk te maken, maar dit is toch uitsluitend buiten
onze Gereformeerde scholen te vinden. Naar historische Mil, die zich
baseert op het Woord des Heeren, in zijn geheelheid, mogen wij de kinderen van christen-ouders houden voor kinderen des Verbonds. Wij doen
daarmede geen uitspraak over kind voor kind afzonderlijk ; hier geldt het
die kinderen in hun totaliteit, massaal gezien. werpt, aan den eenen
kant, een , droevig licht op het kind, doch anderzijds biedt het ons ook
weer heerlijke vertroosting. Het kind is onderworpen aan de wet der
zonde, d. w. z. het is uit zondige ouders geboren en daardoor deelt het
ook zelf in de ongerechtigheid. Van zijn prilste jeugd of aan, en dan ook
voortgaande bij zijn opgroeien, is het verstoken van de ware kennis, van
de Gode betamelijke gerechtigheid, en eveneens van de gave heiligheid.
Een weinig uitgewerkt wil dit zeggen, dat het een zondige geneigdheid
bezit ten kwade, tegen het goede en Gode welgevallige in.
Oudere en nieuwere buiten-christelijke psychologie wil het telkens weer
ons opdringen, dat tde kinderziel gelijk is aan een blad blanco papier,
waarop iedereen kan schrijven wat hij wil, maar dit is een apriori dat geen
steun heeft, noch in den reeelen grondslag van ons denken, de Heilige
Schrift, noch in de werkelijkheid die voor oogen is te ►zien; een apriori
dat de moderne psychologie derhalve ook niet kan bewiizen.
Want onloochenbaar is het feit , der zonde, en dan niet in Pelagiaanschen, doch in Augustiniaanschen zin. De mensch, de geheele mensch is
verdorven, zoodat al zijn vermogens dienen hersteld te worden, dus zoo-
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wel het verstand als de wil. En als dat gebeuren zal, is er een ingrijpen
van Gods bijzondere genade van noode.
Dat is de droeve zijde van onze levensbeschouwing der kinderen.
Daarnaast stel ik den anderen kant. De lichtzijde. Die ons door de
Schrift wordt geschonken en ook alleen van onzen God kan
komen. Want God zegt ons, dat Hij, in den weg van het Verbond der genade, het kind Zijner kinderen weer, naar zijn verstand en wil beide, als beelddrager, wil herstellen. Genade Onderstelt de natuur, en genade herstelt ook de natuur. Zonder deze
wetenschap ware de opvoeding een onmogelijk en onbegonnen
werk. Want elken •dag opnieuw blijkt het, dat geen enkele opvoeder,
ook met de beste en heiligste voornemens bezield, het-tot-de-zonde heengetrokken hart zijner leerlingen kan omzetten. Hoe vaak zou de cinder
wijzer niet bij zichzelven denken: wat moet van die terecht komen, en
van die? Wordt thuis niet afgebroken wat ik met zooveel moeite en
inspanning ,heb pogen op te bouwen?
Doch als de onderwijzer ziet en op de beloften en woorden Gods, en
ook op de almacht en de genade des Heeren, die geeft wat Hij eischt,
dan kan hij weer moed grijpen.
Zoo is, naar 'k meen, onder ons de beschouwing over onze kinderen.
Wat wil nu de school met deze fundamenteele beschouwing voor oogen?
Dat behoeft niet in het afgetrokkene beantwoord te worden, dat wordt
ons en door de practijk van het leven, en ook door onze wetgeving voorgeschreven. De practijk zegt : vorm het kind voor het leven, voor het
gewone aardsche leven; en de wet zegt. in die en die vakken moet gij
het onderwozen; dat eisch ik van u. Is een school dus in het geheel geen
bekeeringsinstituut te noemen, zooals wel eens smadelijk gezegd wordt?
Ik meen dat we daarop, zonder aarzeling, ten antwoord kunnen geven:
neen. Geen onzer ouders zendt zijn kind naar de christelijke school met
het uitgesproken doel om het daar tot bekeering te doen komen.
Eisch des doops is het, dat ouders hun kinderen daar henen zenden,
doch er ligt geen andere bedoeling aan ten grondsiag. Onze scholen zijn
onderwijs- en opvoedingsinrichtingen naar christelijke belijdenis.
Maar.... en dat dienen wij toch ook nimmer te vergeten
• er heerscht
op onze christelijke scholen wel een andere geest dan op de z.g. neutrate. Voor zoover ik daarover kan oordeelen, wil men de opvoeding van
de kinderen op de neutrale, d. i. op de Staatsscholen bouwen op zuiveren
psychologischen grondsiag. Dat wil eigenlijk zeggen : zonder religieuze
schering en inslag.
Kan dat? Mag dat?
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De heer Janse, hoof d der christelijke school te Biggekerke, heeft, in
een interessant artikel: „Religieuze ontwikkeling bij kinderen", in het
Paedagogisch TUdschrift (afi. 8 Dec. '25) een onderzoek ingesteld naar
den aanleg van het kind ; van elk kind. Hij gaat daarbij uit van het woord
van , Calvijn (Insttiutie I: 3, 3), waar hij zegt, dat op grond van de ervaring,
van een natuurlijke Godskennis, van ,een zaad der religie, bij alle menschen kan gesproken worden. Deze kennis is niet intellectueel, in den zin
Vail rationalistisch ; ze is zelfs eigen aan pasgeboren kinderen ; en daarom
spreekt Calvijn ook „van de kennis en het gevoelen der godheid."
Maar dan beschrijft de heer Janse ons het volgende : „het atheisme wil
ons wijsmaken, dat het menschenhart rotsgrond is — en dat religie nietgroeit, maar aangebracht moet worden, zooals Rousseau ons dat ook in
zijn „Emile" teekent.... maar wrj zagen het groeien. En dat is ook • reden
voor ons om te zaaien. Bij een dier zien we Been religieuze ontwikkeling,
en daarom leeren we het niet van den godsdienst, hoewel we de dieren
toch naar een naam leeren luisteren en leeren gehoorzamen. Maar een
Jong menschenkind is geschikt om godsdienst-onderwijs te ontvangen,
omdat het godsdienst heeft, zooals een kind leert spreken, omdat het taal
heeft. Oodsdienst-onderwijzen is dan ook niet : iemand iets aanleeren, dat
eigenlijk niet bij zijn aard behoort alsof men iemand die aan watervrees
lijdt, het zwemmen leert ! Maar het staat gelijk met het doen eener
moeder, die haar namenvragend kind maar steeds de namen van allerlei
dingen noemt, omdat het hongert naar taal. Net ontluikend spraakvermogen vraagt om taalonderwijs. En zoo vraagt de natuurlijke religie van
een kind naar onderwijs in de religie".
Tot zoover de heer Janse.
Zie ik het wel, dan is dit geheel in harmonie met de Schrift, die ons
ook, (Hand. 17: 22) — maar dan in toepassing op ons onderwerp overgebracht zegt : het kind is van nature godsdienstig.
En als er dan ook mannen zijn, die van algemeene bekendheid mogen
worden geacht, zooals o.a. Rousseau en Pestalozzi, en deze willen den
mensal veredelen, zonder hem van religie te spreken, dan doen ze niet
alleen te kort aan den aard van het kind, maar heel hun opvoeding moet
op teleurstelling uitloopen. En als Ellen Key, naar haar uitlating in De
eeuw van het kind, zelfs een groot deel der christelijke leer wil wegwerpen, zoo o.a. de leer van de verdorvenheid des menschen, dan is haar
systeem reeds daarom te veroordeelen.
Uit hoof de nu van wat de Schrift ons leert ten aanzien van het kind (zijn •
religieuzen aanleg) en van wat ze ons zegt ten opzichte van het kind van
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geloovige ouders (behoorend tot het verbond der genade, laat het zich
verstaan dat het onderwijs op Christelijke scholen — en mitsdien de geest
die er heerscht moet verschillen met dat op de neutrale onderwijsinrichtingen.
Dit treedt door twee factoren sterk aan het licht.
In de eerste plaats door den christelijken onderwijzer.
Ik behoef u niet te zeggen van hoe groote beteekenis een onderwijzer
voor zijn leerlingen is. Dit komt op allerlei wijze nit : door zijn persoon,
door zijn handelen, door zijn spreken. Voor het eerst komt het kind met
wat strakker aangebonden gezag in aanraking. Dit imponeert het. Een
kind ziet in den onderwijzer schier een volmaakt man, en in de onderwijzeres een volmaakte vrouw. Wat zij zeggen is betrouwbaar, volstrekt
waar, haast onfeilbaar. Zij kunnen het kind in allerlei richting leiden. Zij
vormen , de kinderziel. Vandaar ook, dat de verantwoordelijkheid van den
onderwijzer zoo hoog gesteld moet worden. Als zijn persoon niet kan
beantwoorden aan redelijke eischen, die ethiek en paedagogiek hem
stellen, dan kan hij zijn functie niet naar behooren vervullen. Dan staat
hij zelfs in den weg aan de vorming van het kind van christen-ouders;
dan kan hij zelfs een rem wezen voor het kind om de beslissende keuze
te doen.
1k hoorde eens van een onderwijzer op een christelijke school, die zoo
goed als elk gevoel van schuld miste. Die daarom met zijn kinderen
daarover ook heel moeilijk kon spreken. Viel het voor, dat deze kinderen
zich misdroegen dan kon hij hen niet op het zondige en ongeoorloofde
wijzen, omdat hij het zelf óók als zonde gevoelde.
Dit is een gevoelig defect. Niet alleen voor hem zelf, maar ook voor
de klasse.
Juist voor zonde, voor het booze als schrille tegenstelling met het
goede en de zondeloosheid, hebben kinderen gevoel. En zij moeten
geholpen worden in him strijd met het kwade.
Afzonderlijk wijzen we hier op den grooten invloed, die uitgaat van het
gebed, dat de onderwijzer uitspreekt voor de klasse. Er is onderscheid
van gave, ook hier. En heel moeilijk lijkt mij vaak het elken dag zich
herhalend gebed toe, met name in de eerste klas, waar het kind nog zoo
heel klein is. Maar wel is het van belang wat de onderwijzer zegt. Piet
kind luistert vaak zoo scherp en fijn. Daarom moet de onderwijzer ook
de kinderziel verstaan in het gebed. tlij moet mede kind worden, als het
ware; eigen zwakheid kennen en daardoor ook die zijner leerlingen
begrijpen. En dat dient ook aan het licht te treden in het gebed.
Op de woorden, op het heele gedrag van den onderwijzer behoeven we
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eigenlijk niet apart te wijzen. Die tellen hier in buitengewonen zin
mede. Als het eens zou gebeuren, dat een onderwijzer zich zou misgaan
hij zou in drift onbedachtzame woorden spreken, een vloek bijvoorbeeld
dan zou dat schrijnen bij het kind ; het zou geschokt worden in zijn
onbeperkten eerbied voor zijn onderwijzer en niet zoo heel licht zou het
zich daarvan kunnen herstellen.
Doch als zich het geval voordoet — en wellicht is dat toch regel — dat
een school mag Bogen op onderwijskrachten, die door hoogere Hand zich
weten aangegrepen, hun werk met blijdschap doen, hun kinderen begrijpen
en liefhebben en beseffen de groote verantwoordelijkheid, waarvoor God
de Heere hen geplaatst heeft — dan is het ook een vanzelfsheid, dat deze
docenten van onberekenbaar belang zijn voor heel de klas, voor het verstandelijk leven van het kind, niet het minst ook voor het wilsleven, dat
zoo dicht staat onder de beademing van Gods Geest om het reeds van
deze jonge jaren af, te roepen tot bekeering.
Daar komt in de tweede plaats nog een factor bij, lien ik zou willen
noemen : de steun, die de onderwijzer in de leermiddelen heeft, om het
kind mede daardoor te helpen vormen. Ik weet het, rekenen is rekenen,
en schrijven is schrijven, en lezen is lezen, en een rekenboek is een
rekenboek, en een teekenboek is een teekenboek. Maar neutraal zijn ook
deze leermiddelen nooit. Er spreekt een of andere geest uit. Ze zijn, tot
op zekere hoogte, tendentieus.
Ik meen ,daarom ook te kunnen zeggen, dat het lang geen onverschillige
zaak voor ons onderwijs is welke boekjes hierbij gebruikt worden. flier
wordt de moedermelk, om zoo te zeggen, gedronken. Socialistische
onderwijzers zullen hun rekensommen en hun leesboekjes anders samenstellen dan onze christelijke onderwijzers. En in de keuze van vele
leermiddelen zal dit telkens weer blijken en uitkomen.
Daar komt voor onze christelijke scholen nog iets bij, dat ik afzonderlijk
wil noemen. Er wordt ook onderwijs in de geschiedenis gegeven. Een vak
dat zoo zeldzaam gemakkelijk zich bij kinderzielen aansluit omdat, met
name onze vaderlandsche historie vol van grootsche en aangrijpende
gebeurtenissen is, waarvoor het kind ontvankelijk en gevoelig is. Wij
gelooven, dat Gods vinger op belangrijke punten aanwijsbaar is voor ons
en onze kinderen. Dit duet de heer H. J. Emous in zijn „Beknopte
paedagogiek" (blz. 38) zeggen : „de onderwijzer doe zijn kinderen den
vinger Gods opmerken in de geschiedenis, vooral die des vaderlands."
En diezelfde paedagoog wijst in het aangehaalde boekwerk nog op
andere factoren: de onderwijzer leere zijn leerlingen ook in psalm en
lied God prijzen; hij wekke hen op om zelf hun nooden en behoeften •Gode
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bekend te maken en Hem te danken voor Zijn zegeningen. Hij zoeke hen
te onttrekken aan slechte invloeden en trachte hen te leiden onder de
tucht en vermaning des Heeren, en hij toone hun, niet slechts in zijn
woord, maar ook in zijn wandel, wat het is God te vreezen."
In dit verband wijs ik ook op de tucht, die den onderwijzer ten dienste
staat om het kind te corrigeeren. Een opvoedingsmiddel van groote
beteekenis. Waarvan het zelfs moeilijk valt te • ontkennen, dat het
christelijk beginsel, dat op onze scholen heerschappij verkreeg, een eigen
weg gevonden heeft. Prof. Waterink gaat in zijn „De tucht op school naar
Gereformeerd beginsel" (blz. 12) zoover — en ik geloof terecht — met
te zeggen: „het karakter van de tuchtoefening wordt intusschen ook wel
door het specifiek Gereformeerde in de idoelstelling beinvloed. Immers de
eisch, die aan „menschen Gods" gesteld mag en moet worden, is, bij
verschillend „christelijk" uitgangspunt, allerminst dezelfde". En over het
karakter der tucht sprekende, gaat deze Hoogleeraar aldus voort:
„intusschen neemt dit niet weg, dat hierin wel overeenstemming bestaat,
dat de tucht dienstig is om den wil van het kind door gewenning te vormen
z66, dat het leert het kwade te laten en het goede te doen" (p. 13).
Tucht bedoelt alzoo verbetering. Wil men : bekeering. In het woord „tucht"
list het opzettelijke. De toevallige groei, de natuurlijke, spontane houding,
het gemakkelijk te grijpen correcte gedrag van den geboren gentleman is
geen vrucht van tucht. Tucht staat altijd tegenover het object met de
bedoeling het anders te maken dan het is. Maar tucht is took niet het
incidenteesle. Tucht heeft het karakter van het permanente. Het dagelijks
aanwezig zijn, het steeds als opvoedingsmiddel den-op-te-voeden-mensch
omringen, dat is de kracht van de tucht (a.w. pag. 15). Deze tucht werkt
zoowel in op het denk-leven als op het wilsleven. Op het laatste het
meest en vooral het meest markant en direct. Maar tucht moet naast een
verandering in de levensuiting, de levensrichting, ook verandering brengen
in het inzicht (blz. 16). Tot zoover Prof. Waterink.
Opzettelijk verzwegen we tot dusver het voornaamste middel dat den
onderwijzer ten dienste staat en voor ons onderwerp van het hoogste
belang is. We hebben dit tot het laatste bewaard om iets langer hierbij stil
te staan. En dat is het gebruik der Schrift op school. Er is wel
eens gezegd : wat de zon is voor het natuurlijk klimaat, dat is de Schrift
voor de geestelijke atmosfeer, die in de christelijke school heerscht en
daar het onderwijs karakteriseert. En dit is volkomen terecht. De Schrift
staat daar in het centrum, en verspreidt van daar uit haar vonken, klein
en groot, naar alle kanten. Het gebruik der Schrift geeft aan het onderwijs
gloed en bezieling. De kennis en de vreeze des Heeren is er het beginsel

248
van alle wijsheid, en de mensch Gods, tot alle werk bekwamelijk toegerust, het ideaal der opvoeding.
Op onze scholen is het dan ook zoo ingericht, dat het onderwijs in de
gewijde geschiedenis er een eereplaats inneemt. En het wil zijn doel
bereiken, niet door aandoeningen bij het kind uitsluitend op te wekken.
Dat zou niet dienstig zijn voor het kind. Een onbestemd religieus gevoel
drijft niet tot moedig belijden en tot een volstandig wandelen in het spoor
der gerechtigheid. Dit onderricht moet mede begrippen aanbrengen van
de majesteit, de wijsheid, de almacht, de goedheid, de heiligheid, de
genade Gods, gelijk de Schrift die in historie en profetie aanschouwelijk
voorstelt. Maar terwij1 het onderwijs zoo, in dezen vorm, bezig is het
kind met de Schrift te voeden, hoort het tegelijkertijd van allerlei
personen, van begrippen, van beginselen die wij rekenen tot de echt
religieuze of echt ethische. Zoo hoort het van den persoon en het werk
van Jezus ; zoo hoort het van zonde en genade, van deugd en ondeugd,
van bekeering en onbekeerlijkheid, van leugen en waarheid, van berouw
en wroeging, van onverschilligheid en het kioppende geweten. Het ziet
die in voorbeelden voor zich. Het luistert, als het verteld wordt van de
zonde van Potifar's huisvrouw en van David en Manasse, en het denkt er
over na. En het ondervindt een diepe ontroering, als het daarnaast ook
hoort gewagen van. Jozef's liefde en trouw aan Gods wet, van Davids
berouw en van Manasse's omkeering tot den levenden God
Zulk (onderwijs laat het kind niet koud. Het neemt dit alles in zich op;
verwerkt het; wordt gedrenkt met een geest die liefde ademt. En levendig
van aard, voortvarend en toepasselijk tegelijkertijd, wil het kind, op zijn
manier, deze Bingen ook navolgen.
Nadat wij deze inleiding over de beschouwing van het kind des
verbonds, over den christen-paedagoog en zijn hulpmiddelen, beeindigd
hebben, kunnen wij thans overgaan tot de bespreking van de bekeering
van het kind. Misschien moeten wij hier eerder spreken van voorbereiding
van, dan van bekeering.
Om dit toe te lichten, doer wij allereerst de vraag : wat is bekeering?
We wijzen straks nog even op de van ons geheel verschillende opvatting,
die hierover in de moderne psychologie heerscht, doch gaan hier uit van
de realiteit der bekeering, zooals de Schrift ons Naar leert.
En dan mag ik wel zeggen, dat de Heidelbergsche Catechismus nog
altijd bruikbaar is in zijn omschrijving : bekeering is een afsterving van
den ouden mensch en een 'opstanding van den nieuwen. Daarin ligt het
wezen der bekeering goed duidelijk uitgedrukt. Net wordt ons beschreven
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als dood en leven, als duisternis en licht. Een negatieve en een positieve
zijde dus.
Nu- is hierbij eene vraag van groote beteekenis, die zoowel voor de
volwassenen als voor de kinderen geldt : hoe hebben wij de bekeering op
te vatten? Is ze een crisis, of een doorgaand proces, of allebei? Is ze een
revolutie, die alles omverwerpt, in een moment, of moet ze meer be-.
schouwd als een geleidelijke reformatie, waarin voortgang en ontwikkeling is te zien?
Dat men in de keuze voorzichtig moet zijn, bewijst de populaire stichtelijke litteratuur. Volgens deze litteratuur is elke bekeering forsch, aangrijpend, schokkend, moment-omzetting. Daardoor ook cliché-achtig;
alles gaat bijna naar eenzelfde model : een woesteling of dronkaard komt
in aanraking met het Leger des Mils, hoort daar van Gods genade in
Christus, wordt er door gegrepen en.... de bekeering volgt na korteren
of langeren tijd.
Van de kinderlectuur hierover geldt ongeveer hetzelfde : een arm kind
ontmoet eene rijke dame die er zich over ontfermt. Zij spreekt het kind
van Jezus' lief de. Zij ondervindt wel eerst wat tegenstand, doch in het
einde ziet zij de zege der bekeering.
Wie enkele van zulke bekeeringsgeschiedenissen achter elkander leest,
voelt meer het sensationeele, dan de werkelijk-fijne ontleding van het
werk des Heeren. Dit „tooverachtige" stuit ons tegen de borst. We gevoelen het : z66 gaat het niet. Zoo is het niet als regel te nemen. Er is
geen kennis van .de psyche; ook niet van de gangen van het menschelijk
leven in zijn diepte, dat vaak in allerlei zonden gevangen zit.
Gaan we op dit punt de ,Schrift na, en vooral de voorbeelden die zij
ons biedt, dan blijkt, dat geen enkele bekeering zonder crisis zich voltrekt. Er wordt een breuk geslagen zoowel in het denk- als in het wilsleven. Dat is bij Paulus het geval, dat zien wij bij Manasse, en evenzoo
bij den stokbewaarder. Dat is ook zoo bij die personen, die een geleidelijke, godvreezende opvoeding, zonder schokkende gebeurtenissen, hebben gehad : een Obadja, een Timotheifs, beiden reeds in hun kinderjaren
getrokken en overgezet.
Dat er zulk een crisis heeft plaats gegrepen, weten ze zelf lane niet
altijd. Toch is er deze geweest, omdat bekeering geen ontwikkeling is,
maar steeds het begrip van ,een sprong insluit. Maar naast deze crisis
kunnen we, en moeten wij toch ook ruimte laten voor het procesmatige
verloop der bekeering. Het is geen plotseling sterven, maar .een afsterven.
Zooals het in de natuur ook toegaat : de doodigheid der boomen . in den
herfst, treedt niet op een moment op, om plaats te maken voor het
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nieuwe, het jonge leven, doch het verloopt langzaam aan. Het oude groen
valt niet bij tooverslag.
Zoo gaat het ook bij den bekeerde. Principieel worden we slechts
denmaal bekeerd ; dat is de crisis, maar de bekeerde, groot of klein, moet
verder komen ; hij moet de zonde hoe langer hoe meer haten, en insgelijks in liefde en in vreugde tot God door Christus Jezus toenemen.
Dat heel deze bekeering het werk van Gods Geest is, stippen wij hier
alleen maar aan. Wel kunnen wij soms door de Schrift op een dwaalspoor geleid worden, omdat er van een bekeering door den mensch
sprake is en van een bekeering door Gods Geest.... maar dit levert voor
u geen moeilijkheid op. flier behandelt Gods Oeest den zondaar naar
zijn aard.
Doch wel mag hier .een andere vraag gesteld worden : kunnen wij, met
de Schrift voor ons als onze Bids, van een zekere voorbereiding der bekeering spreken? Er is een voorstelling die hiervan hoegenaamd niet
weten wil. De toedracht stelt men zich dan gewponlijk op de volgende
wijze voor : de mensch leeft midden in de zonde; de een dieper dan de
ander, maar dat is bijkomstig. Doch als het Gods tijd is, schiet tlij, om
zoo te zeggen, den pij1 der bekeering af, en, de zondaar zinkt op de
knieen neer, am op te staan, verzoend met God.
Hier is geen psychologisch proces. flier kan alles zoo maar. Voor God
is geen ding onmogelijk, dus ook zulk een bekeering niet. Dat men op
deze wijze de almacht Gods van haar zedelijk karakter berooft en omzet
in willekeur, en al evenmin oog toont te hebben voor de structuur eener
menschenziel, dat deert hier niet.
Uit den aard der zaak volgt, dat men van de bekeering bij een kind,
hier zoo goed als niet weet. Ik laat nog daar wat men van de long gestorven kinderen gelooft.... maar bij een kind van eenigen leeftijd is het
maar uiterst zelden merkbaar, dat Gods iGeest plotseling ingegrepen
heeft. En dat laatste wil men in deze methodistische kringen. Anders deugt
een omzetting niet.
Wij kunnen het met dit alles niet eens zijn. Elke bekeering heeft haar
voorbereiding gehad. Wij zouden u dit kunnen aantoonen bij Paulus, bij
den moordenaar aan het kruis, bij den stokbewaarder, bij Lydia. Hier en
daar soms heel kort. Toch is ze er geweest. En iwaar wij ook zien, overal
gebruikt de lieere onze God daarbij als het voornaamste middel: de
kracht van Zijn goddelijk Woord, waarmede lib den zondaar, op een of
andere wijze, in contact brengt.
AIs we er thans in geslaagd zijn in hoofdzaak de phasen te hebben

251
doorloopen, noodig voor het trekken van een conclusie over de vraag of er
invloed van het christelijk onderwijs op de bekeering van het kind uitgaat, dan meen ik dit thans wel te kunnen doen.
Wij spraken van voorbereiding tot de bekeering. ,Dat is het hier eigenlijk meer. Ik zeg niet, dat het ook niet tot eene bekeering bij het kind kan
leiden, maar het onderwijs bereidt den bodem vooral voor; het ploegt
den akker om, en het is een middel in Gods hand, om het zaad, dat mede
gestrooid wordt, te doen ontkiemen. Wat zou ik gaarne een statistiek
voor mij willen hebben, om te zien hoevelen steun gevonden hebben voor
hun geloof, voor hun bekeering tot den levenden God, door het onderwijs op de christelijke school. Ik geloof dat hun getal legio zou zijn.
Wij zeggen dit niet om het huisgezin uit te schakelen. Dit heeft ongetwijfeld een groote kracht; er gaat een rijke zegen voor het kind van
het echt-christelijk gezinsleven uit, zoowel voor zijn zedelijke als voor
zijn religieuze worming. En eerlijk gezegd weet ik niet, welke invloed de
grootste geacht moet worden : die van de school op het kind of , die van
het gezin, speciaal van de moeder, op het kind. Ik durf den invloed die
er op de bekeering van het kind uitgaat, niet precies aan een instituut,
hetzij de school, hetzij het gezin, binden. Dat is niert nauwkeurig of te
bakenen. flier is cooperatie. Voor het eene kind zal dit meer het gezin,
voor het andere meer de school zijn. Waar het gezin hoog staat, waar het
kind lief de tusschen de ouders waarneemt, en den echten, warmen levenstoon hoort, gaat, dunkt mij, het gezin voorop. Waar het huiselijk leven,
hoe dan ook, te wenschen overlaat, zal het onderwijs in dit opzicht het
grootste gewicht in de schaal leggen. Dit lijkt mij als regel te kunnen.
worden aangenomen, al zie ik onmid dellijk, dat er gemakkelijk uitzonderingen te noemen zijn.
Dat er door het huisgezin hindernissen in den weg kunnen worden
gelegd voor de bekeering, voor de d6Orzetting van de bekeering, is
helaas waar en bekend. Een voorbeeld illustreere dit. 1k hoorde eenigen
tied geleden van een kind van acht jaar, dat door zijn moeder werd uitgezonden om een boodschap te doen. De moeder gaf het kind in den
mond : „als ze je in den winkel wat vragen, moet je maar zeggen, dat het
zoo en zoo is." Het ventje wist, dat dit eigenlijk een leugen was. Daarom
antwoordde hij op deze verkeerde influistering van zijne moeder dan ook:
„Maar moeder, ik mag niet liegen, want de juffrouw heeft gezegd : liegen
is zonde. En de Heere God hoort en ziet alles." Zoodoende maakte de
kleine jongen zijn moeder beschaamd. De ouders hebben er angstig voor
te waken, dat ze hun kinderen niet in den weg treden! Want op deze
wijze — en hoeveel andere gevallen laten zich hierbij niet denken !
'
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vervreemdt het 'kind van het gezin, en wordt ontwend aan de wegen des
Heeren.
lietzelfde mag ook wel van de school gezegd worden. De invieed der
persoonlijkheid — wij zagen het reeds — is enorm groot. Doch als een
onderwijzer niet hoog staat, en zijn leven en woorden niet doet harmonieeren met elkander, dan werkt dit de ontwikkeling van het religieuze
Leven tegen. De geheimen van het kinderhart, dat begint te ontwaken en
dat zoo dikwijls fijn gevoelt wat als het ideaal van het christelijk leven
moet gelden, zijn vele. Die mysterien moeten bestudeerd worden door
den onderwijzer. Hij meet ze naspeuren. Hij moet er respect voor hebben.
fib 'moet ze ook leiden. Dan is hij ook verantwoord.
Dit is geen gemakkelijke taak, maar dat doet er niet toe. Het mag geeischt. God wil ook Zijn werk met respect behandeld zien. De „majesteit
van het kind" geldt hier wel een weinig.
Dat de moderne psychologie voor al deze dingen het oor en het oog
mist, behoeft u niet gezegd te worden. Zij acht bekeering, voor zoover
.zij .daarvan nog weten wil, gansch anders dan wij. Volgens haar is zij .een
physiologisch verschijnsel. En bij het kind acht zij alles wat hierop zou
kunnen wijzen, aangeleerd, bijgebracht. Zij legt een nauw verband tusschem puberteit en bekeering en meent dan ook, dat .dit verschijnsel niet
eerder in het leven zich kan voordoen dan tusschen het l6de en 20ste
levensjaar.
Wij gelooven, dat Gods Qeest bij machte is — en dit ook inderdaad
toont om ook in het kinderhart reeds de groote breuk te slaan. Vandaar
• ook, dat ons nog de vraag rest : welke zijn de verschijnselen bij het kind
om te zien of er reeds .een aanvankelijke bekeering heeft plaats gehad?
Deze kenmerken zijn, mutatis mutandis, dezelfde als bij ide volwassenen.
Dit is allereerst de afkeer van de zonde. Wij zullen het alien meer dan
eens hebben opgemerkt, dat een kind soms bedroefd kan zijn.... en dan
niet goed durft te zeggen wat het hindert. Doch als moeder nu aanhoudt,
en het hart van den kleine weet gerust te stellen om alles te willen aanhooren, dan verneemt ge wel eens deze taal: ik vind het zoo naar, dat ik
altijd weer kwaad doe. Zelfs ken ik een kind, dat eens tegen zijn moeder
zei : „ik zou zoo graag van de zonde afwillen. Kon u den duivel maar uit
mijn hartje halen. En als ik eens in den hemel ben, dan doe ik geen zonde
meer."
Zulke voorbeelden zouden gemakkelijk met vele andere vermenigvuldigd kunnen worden.
In de tweede plaats moet hier op het ontluikend gevoel van berouw
gewezen worden. Coed en kwaad weet het kind soms reeds vroeg te
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oncierscheiden. En als het kwaad gedaan heeft, kan het wel eens niet
slapen, omdat er iets niet in orde is. En dat moet weer in orde komen. En
dan spreekt het zijn split uit. Zijn eerste gevoel van ,berouw moet een
klankbord hebben. Dat is dan wel eens de moeder, maar in het kindergebed wordt het ook den tleere gezegd. De eere Gods begint in de kleine
ziel to spreken.
En in de derde plaats mag ook hier de liefde tot den Reiland, tot Jezus
genoemd worden. 1k verbaas me er meer dan eens over, hoe gemakkelijk
kinderen over onzienlijke dingen, over , God, over den persoon en het werk
van onzen Heere Jezus Christus, zich kunnen uitlaten. Dat is hun eigen.
Dat hoort bij hen. En dan spreken ze er dikwijls zoo over, dat de blijdschap door hun woorden henenstraalt. Men hoort de vreugde in hun toon,
wanneer ze het hebben over de komst van Jezus, over Zijn opstanding,
over de overwinning door Hem over de zonde, over de liefde tot God en
Zijn dienst, dien ze de hoogste liefde waardig achten.
Zoo zien wij het leven Gods in kinderzielen inbrengen en doorwerken,
en straks tot rijpere ontwikkeling komen, al geldt het „ten deele" ook hier.
En van dat alles komt een groot gedeelte aan het onderwijs toe, dat op
onze seholen gegeven is en door Gods genade gezegend geworden is.
Eenmaal zal de hemel er van gewagen, wat voor het Koninkrijk der hemelen daar gedaan is. Welk een zegen, gebed en voorbeeld van den onderwijzer verspreid. hebben.
Welk een roeping hebt gij, onderwijzers en onderwijzeressen ! Een
schoone, heerlijke taak. Maar ook, welk een verantwoordelijke taak! Er
kan zooveel bedorven worden....
Als gij echter lit beseft, uw zwakheid kent, en ook het onvolkomene
van uw arbeid in dezen verstaat; als ge uw taak weet, die God de Heere
u heeft opgelegd, en Been vreemdeling zijt ook in het gebed tot dezen
God, die een iegelijk wijsheid wil schenken, dien 'deze ontbreekt en er
om vraagt.... 'dan kunt gij u verheugen, dat 'God de Heere u nemen wil
in Zijn dienst.

Hoogeveen.

Ds. W. FABER.

DE VOORSTELLINGSKRING VAN DE
LEERLINGEN IN DE HOOGSTE KLASSEN
DER LAGERE SCHOOL.
De volgende groep omvatte stofnamen, n.l.:
1. IJzer.
2. Gaud.
3. Zijde.
4. Linnen.
5. Kamfer.
Bij ijtzer zochten 16 pCt. naar een voorbeeld, am het begrip duidelijk
te maken, b.v. ijzer is lets, dat aan het boveneind van een Kamer zit (11 j.).
Ruim 40 pCt. gaf een 'omschrijving, b.v.: ijzer is een idelfstof, in den
grond gevonden, tusschen het nand of lets dergelijks, erts geheeten. Anderen noemen eigenschappen, als zwaar, hard.
Bij goud werden eveneens als hulpvoorstellingen ringers, horloges en
andere sieraden er bijgehaald (door 37 pCt.). Anderen (19 pCt.) gaven
een omschrijving, b.v.: goud is aok een delfstof, ook in den grond gevonden en uit erts gehaald, roest niet (10 j.). Weer anderen noemden eigenschappen als duur, geel, rnooi en blinkend.
't Woord zijde, dat, evenals trouwens de meeste stofnamen, vaak meer
het karakter heeft van een zelfstandig naamwoord gebruikten eigenschapsnaam, werd weer in meer dan de helft van de gevallen verklaard,
door er een voorbeeld bij aan te halen, inzonderheid jurken en kousen.
19 pCt. der leerlingen noemde de zijderups, b.v.: heel fijne draden, die
door de zijderups worden bereid (13 j.).
4. Linnen was velen leerlingen niet bekend. Slechts bij 10 pCt. was het
bekend, werd het tenminste genoemd als een stof, uit vlas bereid. Een
der leerlingen schrijft : waarvoor linnen gebruikt wordt, weet ik niet, maar
het wordt vezel in Tilburg gemaakt.
5. Kamfer, pl.m. 50 pCt. der leerlingen geeft aan, waarvoor de stof
gebruikt wordt, b.v.: kamfer doet men wel ieens bij het wollen goed in
de kast, am er geen motten in te krijgen.
25 pCt..geeft een omschrijving, b.v.: een wit goedje, dat zeer brandbaar
is. Het wordt gebruikt voor kamferspiritus en am de kleeren goed te
houden. (13 j.).
,
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Bij de , definieering dezer stofnamen was de uitslag niet zoo ongunstig
als bij die der eigenschapsnamen. Waarschijnlijk komt dit merle, doordat
enkele weken te voren bij de Natuurkennis enkele stoffen waren besproken,
waaronder ook ijzer, goud en kamfer.
De 6de groep was die van de natuurwetenschappelijke begrippen.
1. Zoogdieren.
2. Herkauwers.
3. Vogel.
4. Visch.
5. Oraan.
6. Vrucht.
7. Naaldboom.
8. ()oft.
1. Zoogdieren. 25 pCt. noemden goede voorbeelden, zonder meer;
31 pCt. blijkbaar met het begrip zuigen beter op de hoogte dan met het
begrip zoogen, verklaarden het als volgt : Zoogdieren Zij71 Tdieren, die
melk van de moeder krijgen (12 j.), of : dieren, die pas van de moeder zijn
gekomen en nu krijgen ze de eerste maanden ieten van de maeder (12 j.);
16 pCt. der leerlingen vulde hier niets of iets foutiefs in, terwijl de overigen meer of minder nauwkeurige definities gaven, b.v.: idieren, die kinderen krijgen en deze zelf melk geven (10 j.). Wal al te veel ging op de
letter of de 13-j. leerling, die schreef Dat zijn de moeders van allerlei
soorten dieren.
2. Herkauwers. flier noemde 31 pCt. voorbeelden van herkauwende dieren. Bij 10 pCt. was het woord blijkbaar ,onbekend, ze wisten er althans
niets van op te schrijven, terwijl de overigen seen verklaring gaven, b.v.:
herkauwers zijn ,dieren, als ze het eten eenmaal doorgeslikt hebben, clan
krijgen ze het nog eens in den mond en kauwen het dan weer (12 j.).
3. Vogels. Het criterium werd door de helft der leerlingen gezocht in
het vliegen, anderen zochten het kenmerkende in de veeren, de vleugels,
den staart, of de twee pooten. Voorbeelden werden heel weinig gegeven,
zeker doordat de kinderen in ons vogelarm dorp met vogelnamen weinig
bekend zijn. De omstandigheid, dat de meesten het kenmerkende van de
vogels in het vliegen zochten, deed me besluiten, de leerlingen de haast
al te simpele vragen voor te leggen : Is een kip een vogel? Is een vlinder
een vogel? Is een bij een vogel? Deze vragen, hun mondeling gesteld,
hadden ze op een blaadje met ja of neen te beantwoorden. Het teleurstellend resultaat was, dat op de 1ste vraag 21 juiste en 13 foutieve, op de
2de 28 juiste en 6 foutieve, en op de laatste 27 juiste en nog 7 foutieve
antwoorden inkwamen. Nader ondervraagd, waarom ze .een kip niet een
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vogel noemden, antwoordde een anders flinke leerlinge (11 j.) : omdat die
altijd loopt en een Iiuisdier is, dat opgesloten zit. Vlinder en bij werden
onder de vogels gerekend, omdat ze vliegen!
(+Het verschil in aantal leerlingen wordt veroorzaakt, doordat den eersten ‘keer bij de beantwoording 3 leerlingen landbouwverlof hadden, die
den 2den keer wel aanwezig waren.)
No. 4. Visch. Voorbeelden werden fhierbij niet gegeven, namen werden
niet genoemd. 59 pCt. der 1.1. qualificeerde de visch als een dier, dat in
't water zwemt, anderen riepen de kieuwen of schubben te hulp, om het
te definieeren, of .gaven een breedere omschrijving.
ook bij no. 5 (Graan) werden geen voorbeelden genoemd. Veelal heette
het .eenvoudig: graan is koren ; of : graan groeit op het land, men maakt
er roggebrood van ; of : graan is om er brood van te maken.
Uit het uitblijven van voorbeelden bij de drie laatste woorden : vogel,
mci.
L:t
visch, graan, zou men allicht d e ennollicia
algemeene voorstellingen werkt en niet met speciale concrete voorstellingen. 1Deze conclusie zou Loch wat te snel getrokken kunnen zijn, want
het is ook mogelijk, dat een kind bij zijn ,beschrijving van een vogel b.v.
wel een bepaalden vogel in zijn gedachten heeft, den naam van dien vogel
echter niet noemt, omdat het dien naam niet kent. Oak kon het zijn, ,dat
het met de algemeene voorstelling werkt, niet iomdat het tot het begrip
gekomen is wegens nauwkeurige kennis der afzonderlijke individuen,
maar integendeel doordat de speciale begrippen te vaag en te zwevend
zijn.
Bij no. 6 (Vrucht) werden in 68 pCt. der gevallen weer voorbeelden genoemd. Merkwaardigerwijze gingen de gedachten het eerst naar -buitenlandsche vruchten, als bananen en sinaasappelen. Dit zal wel voornamelijk daardoor veroorzaakt worden, dat deze vruchten ide kinderen het
meest interesseeren. Anderen gaven een omschrijving, bij bijna alle antwoorden was echter te bemerken, dat men bij .een vrucht het belangrijkste
aehtte, dat ze kon worden opgegeten. Ik heb daarom gelijktijdig met
de vraag naar de vogels de leerlingen vragen laten beantwooiden: Is een
aardappel een vrucht? Is .een wortel (peen) een vrucht? De eerste werd
door 20 van de 34, de tweede door 18 van de 34 leerlingen bevestigend
beantwoord!
De beide volgende woorden (Naaldboomen en Ooft) kwamen er al heel
slecht af. Van naaldboomen wist 50 pCt. der leerlingen niets mee te deelen, en bij ooft bled zelfs meer dan 80 pCt. het antwoord schuldig ! Toch
hebben ze wel geleerd : in Noorwegen groeien veel naaldboomen; Normandie levert veel ooft. Zou het wel veel waarde hebben, dat ze zulke niet
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begrepen begrippen in 't geheugen opnemen? Zouden de niet-verstane begrippen wel lane in 't geheugen bewaard worden, zoolang tot hun eventueel later duidelijk wordt, welke zaakvoorstellingen daaraan te hechten
zijn?
Dat over 't algemeen de resultaten bij deze groep slecht zijn is zeker
niet in de eerste plaats aan het voorstellingsvermogen der kinderen toe
te schrijven. Het gaat hier toch over concreet waarneembare dingen, welke
de leerlingen wel in staat zijn, zich voor te stellen. Het . is eerder een
gebrek aan ,denkvermogen, dat de kinderen belet vindeelingen to maken,
hoogere en lagere begrippen te vormen, in 't algemeen voldoende te
analyseeren te syntheseeren.
De 7de groep gaf namen van familiebetrekkingen, n.l.
1. Oom.
2. Tante.
3. Moeder.
4. Vader.
5. Neef.
6. 'Nicht.
7. ,Zwager.
8. Stief kind.
9. Pleegkind.
Bij Qom gaf 62 % het juiste antwoord.
Van de foutieve of onvoldoende antwoorden neem ik als voorbeelden:
Dat is een man, waar ik tegen zeggen met van , Oom (10 j.).
Dat is een neef van Vader of Moeder (11 j.).
Dat is familie van je (12 j.).
Bij Tante waren de antwoorden gelijkluidend aan die bij oom, behalve
dat nu natuurlijk van een zuster (eventueel vrouw, nicht) gesproken werd.
De antwoorden, die bij no. 3 (Moeder) binnenkwamen, liepen zeer uiteen
en ze zijn grootendeels te merkwaardig, dan dat ik niet eenige ervan hier
zou overschrijven. Er blijkt wel uit, dat velen de eigenlijke beteekenis van
het woord moeder nog niet verstaan, althans niet hebben kunnen of willen
opschrijven. In de volgende antwoorden zit eenige opklimming.
Omdat ik er tegen zeggen mod van moeder (10 j.).
Die meet voor het eten zorgen (11 j.).
Die limas over je is (12 j.).
Die met de huishouding doen (12 j.).
Je moeder is, die je opvoedt en voor je zorgt (11 j.).
Is getrouwd met Vader en daar zijn wij kinderen van (10 j.).
Een vrouwelijke 'ouder (13 j.).
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1k ben haar kind (11 j.).
Een mensch, waar je uit geboren bent en die voor je zorgt (10 j.). Wen
paar jaar geleden reeds is dit kind aangaande het geheim zijner geboorte
voorgelicht.)
Natuurlijk was er geen enkele leerling, die het begrip Vader kon
omschrijven. Veelal was het : Vader werkt voor ,ons, idat wij eten krijgen
(34 %). Andere antwoorden. Omdat ik er tegen zeggen moet van
vader (10 j.).
Een leerlinge, die van Moeder zeide: Moeder is een, die je liefheeft,
voegde er ,bij Vader genadig ,bij: Vader natuurlijk ook wel.
De leerlinge, die in Moeder de „baag" zag, zeide van haar vader : Dat is
een, die je liefheeft.
Een leerlinge (10 j.) zeide van Moeder en Vader resp.: Een vrouw,
zuster; een man, broer. Beschouwt doze haar Vader en Moeder als broer
en zuster?
Een ander zegt : Vader is een, die veel voor je over heeft en alles voor
je doet (10 j.).
Een mannelijk ouder (13 j.).
Ik ben zijn kind (11 j.).
Is getrouwd met Moeder en daar zijn wij kinderen van (10 j.).
Neef en Nicht werd door 213 deel der leerlingen juist omschreven.
Er waren ook foutieve antwoorden, als : Vaders broer; Vaders zuster.
Toch had dezelfde leerling voor Oom en Tante juiste omschrijvingen gegeven. Kinderen denken er soms blijkbaar heelemaal niet bij, dat ze zichzelf tegenspreken!
Veel onbekender waren ide woorden zwager, stiefkind, pleegkind. Meer
dan de helft der leerlingen wist met deze woorden in 't geheel geen weg.
De woorden stiefkind en pleegkind werden vaak verward. Op zwager
kwamen 40 piCt., op stiefkind 25 pCt. en op pleegkind 34 pOt. juiste antwoorden in. Merkwaardig genoeg toonden juist bij deze woorden de
oudere leerlingen beter inzicht dan de jongeren. Bij stiefkind ib.v. gaf
slechts 1 der 13 10-jarigen een good antwoord, n.1. dit; man en vrouw;
de vrouw gaat dood, de man gaat weer trouwen en die vrouw heeft ook
kinderen. Die kinderen zijn dan stiefkinderen van dien man.

Wildervank.

H. DAM.
(Wordt vervolgd).

OPVOEDING EN SCHOONHEIDSZIN.
(Vervolg).
IV.
Voor de aesthetische opvoeding heeft dit standpunt zijn consequenties.
Het aesthetische heeft immers geheel eigen geaardheid. Niet op de zakelijke bijzonderheden, maar op het schouwen van de totaliteit komt het
allereerst aan. De samenhang moet gevoeld worden. Het ware kunstwerk
is eenheid, en in deze eigenschap rusten zijn geheimzinnige werkingen
— rust zijn ten slotte onverklaarbare rest; en daarom mag het niet door
verstandsfunctie uiteengeplozen worden. Het spreke als eenheid, als totaliteit tot het kind .en zinke zoo in zijn ziel. Men kan deswege ook niet
begrips matig het wezen van het kunstwerk benaderen. Aesthetische opvoeding moet daarom steeds vergezeld gaan van het demonstreeren van
voorbeelden.
Theodor Lipp s legde bij het beleven van het schoone den nadruk
op de Einfiihlung; naast de zinlijke waarneming en het ordenende verstand
is de Einftihlung de derde weg om tot de werkelijkheid door te dringen.
Ze bestaat in e'en „hineinverlegen eigner Lebensvorgange in die von mir
unterschiedenen Gegenstande". Tweeerlei tendenz is er in die Einfiihlung.
Eenerzijds de tendenz, waardoor ik mijn leven uiten wil, d. w. z. waardoor
ik innerlijke gebeurtenissen uit mijn geest uiten ga, en anderzijds de
„Trieb zur Nachahmung". Neem ik een gebaar of houding waar bij een
ander, dan heb ik neiging deze na te doer en zelf in 't leven te roepen, en
in haar mijn innerlijke houding tot uitdrukking te brengen. Ik kom tot een
innerlijk meebeleven van de gebeurtenissen in het leven van een ander.
Wat ik „einfiihle" is in werkelijkheid in .mij, maar opgewekt door 't Been
in 't leven van teen ander is en idus is 't ook in hem. „Einfiihlung" is een
innerlijk meemaken, 't is de binnenkant van de nabootsing. Ze laat zich
noch tot een analogie terugleiden, noch door associatie verklaren. Ze
betreft zoorwel subjectieve als objectieve factoren. (Zoowel vreemde
„ikken", als objectieve, niet bij .een „ik" 'behoorende objecten).
In haar wordt de verhouding tusschen „ik" en „Gegenstand" het meest
innig. Beide versmelten in elkaar. Het „Ik" doordringt het object, de
„Oegenstand”. „Die Einfiihlung ist eine Zwiesprache zwischen ihnen". In
haar stroomt mijn leven in de Gegenstand over. 1k voel en leef in het
andere en ben daarmee geheel een.
.
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Door de algemeene „apperceptieve Einfiihlung" nu verleen ik alle
objecten, die ik geestelijk aanschouw en doorschouw, ,een zeker innerlijk
leven. Door een „Stimmungseinfuhlung" draag ik b.v. een door een algemeenen indruk gewekt gevoel in de natuur over.
Uit mijn eigen levenservaring breng ik zoo langs den weg van 't gevoel
ook „Lebensvorgange" in het gebeuren in de natuur. De zichthare en
hoorbare levensui ingen van personen schijnen me op grond van mijn
„Einfiihlung in die sinnliche Erscheinung des Menschen" alle uitdrukking
van innerlijke toestanden, die ik beleefd heb.
Op dezen weg nu komen we vanzelf tot de „aesthetische Einfiihlung".
Door de „aesthetische Einfiihlung" toch wordt een aan alle werkelijkheidsvragen ,onttrokken innerlijke gesteidheid imeebeleefd. We hebben
daardoor de neiging schoon to noemen al datgene, waarin we het ,eerst en
het best een symbool zien van ons eigen innerlijk leven. Daardoor komt
er een zich een voelen met het object en dit geeft ons schoonheidsbeleving.
In dezelfde richting ligt de ethische Einfiihlung, de acte, waarin erken,
dat mijn innerlijk gebonden is aan den inhoud ieener zedelijke wet.
We begrijpen, dat bier op een zijde van de werkelijkheid de nadruk wordt
gelegd, die niet mag worden veronachtzaamd. Inderdaad is de niet direct
rationeele beleving van den band tusschen mijn innerlijk bestaan en de
geestelijke beteekenis, den zin van een object buiten mij er eene, die
genoemd kan worden die van „Einfiihlune. Maar deze Einfiihlung is
niet tot het aesthetische beperkt. Heel de begrijpende psychologie moet
met deze Einfiihlung arbeiden.
►

(Wordt vervolgd.)

J. W.

ONDERZOEKINGEN OVER DE
TEMPERAMENTEN.
In het Zeitschrift fiir angewandte Psychologie, band 31, pag. 271-299,
doet een Japansch professor uit Tokyo : Takeji Furukawa, belangwekkende mededeelingen omtrent de betrekking, die er volgens hem
bestaat tusschen de bloedgroepen eenerzijds en de temperamenten anderziids.
Zooals wellicht bekend is, heeft het moderne bloedonderzoek geleerd,
dat men de menschheid kan onderscheiden in een viertal bloedgroepen,
waarvan het, bloedserum en de bloedlichaampjes van het bloed van personen uit de eene bloedgroep de bloedlichaampjes en het bloedserum
van het bloed van personen uit een andere bloedgroep doet samenklonteren, en omgekeerd. _
Om een voorbeeld te geven : Brengt men bloed van een persoon A in
het bloed van een persoon B, dan bestaat de mogelijkheid, dat 't bloedserum van A de bloedlichaampjes van B doet samenklonteren of omgekeerd. Men zegt dan, dat zulke personen niet tot dezelfde bloedgroep
behooren. Is er geen samenklontering, dan behooren die personen wel tot
dezelfde bloedgroep.
Professor Furukawa stelde nu deze vraag: „Wenn im Blut, .diesem
wichtigen Element des menschlichen Korpers, soiche Verschiedenheiten
nachzuweisen sind, liegt dann nicht die Vermutung nahe, dass irgendein
enger Zusammenhang auch zwischen den Blutgruppen and den psychischen
Verschiedenheiten der Individuen bestehe?"
Dit denkbeeld toetste hij nu allereerst aan zijn familie en enkele bipedverwanten. Inderdaad vond hij, dat zij, die in eenzelfde bloedgroep thuis
behoorden, ook eenzelfde temperament hadden en omgekeerd.
Tevens constateerde hit, dat aan bepaalde bloedgroepen een passief
temperament en aan andere bloedgroepen een actief temperament beantwoordde.
Dit voorloopig onderzoek was voor hem aanleiding een uitgebreider
experiment op touw te zetten, dat hij deed op 50 personen, n.l. zijn collega's en vrienden, t. w. die, met wise hij meer dan 10 jaar omgegaan had,
am zoadoende het temperament met eenige zekerheid te kunnen vast-
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stellen, en ten slotte op een aantal juist afgestudeerde leerlingen van het
hoogere „Lehrerinnenseminar" te Tokyo.
Deze meisjes liet hij allereerst het eigen temperament subjectief vaststellen aan de hand van een soort vragenlijst, vervolgens moesten ze
elkaars temperament beoordeelen en ten slotte won Furukawa nog inlichtingen in bij leeraren en leeraressen. Nadat hij aldus het temperament van
zijn proefpersonen had getracht vast te stellen, deelde hij ze, na bloedonderzoek, in een van de vier bloedgroepen in. De uitkomsten van dit
tweede onderzoek waren verrassend. In ruim 95 pCt. van de gevallen
werd zijn theorie bevestigd.
Een derde onderzoek op 248 leerlingen van het hoogere „Lehrerinnenseminar en het zesde „Sander-Lehrerinnenseminar te Tokyo, leverde
niet zulke gunstige resultaten op; maar toch stemde 80 pCt. der gevallen
met de theorie overeen.
Professor Furukawa meent. dat de meisies niet crehe,ei hi etaat zijn era_
weest om door middel van zelf-karakteristieken, het eigen temperament
duidelijk vast te stellen.
In elk geval meent hij uit dit derde onderzoek te molten concludeeren,
dat er ook bier zeer duidelijk een betrekking aanwezig is tusschen bloedgroep en temperament.
Intusschen krijgt Furukawa's bewering omtrent 't minder gunstige
resultaat van het derde onderzoek meer zin, wanneer men verneemt, dat
hij tenslotte nog .eenzelfde onderzoek deed op 104 personen (mannen en
vrouwen) boven de 30 jaar, waarbij hij in ruim 94 pCt. der gevallen
overeenstemming met zijn theorie vond.
Met de resultaten van deze onderzoekingen en die van het bloedonderzoek der rassen en volken, gaat de schrijver er dan toe over „volkercharakterologische" conclusies (over het Volkertemperament) te trekken.
Tijdens den oorlog zijn te Saloniki de soldaten van zestien geallieerde
landen op „bloedgroep" onderzocht door L. en H. Hirschfeld. Andere
onderzoekers onderzochten andere volken op , bloedgroep".
Zoo is men gekomen tot de opstelling van een rassen-blued-index.
Daarvan maakt Furukawa gebruik, om, met verwerking van de resultaten
van zijn eigen onderzoek, een Volkertemperament-index op te stellen,
waarmee hij bedoelt „de quotienten uit de procentgetallen der actieven en
passieven".
Naar Furukawa's „yolkertemperament-index" worden de Japanners
getypeerd door den index 0.82; de Zweden 0.82; de Noren 0.87; de Duitschers 1.13; de Engelschen 1.16; de Franschen 1.19. Arabieren hebben den
,
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index 1.67; Russen 1.67; Mandsjoes 1.88; Zuid-Chineezen 1.05; NoordChineezen 1.78. Op Java geldt de index 2.22; op Sumatra 2.66; bij de
Zigeuners 2.73 ; bij de Indianen 3.95 en bij de Philippino's 5.37.
Naarmate de volkstemperament-index nu beneden 1.0 blijft, naar die
mate is het aantal passieve individuen grooter in een land.
Nadert de index tot 1.0,dan gaat 't aantal passieve en actieve individuen
tegen elkaar opwegen; is de index gelijk 1.0, dan is 't aantal passieven
en actieven gelijk.
Staat ,de index echier boven 1.0, dan is het aantal actieven grooter en
groeit, naarmate de index grooter dan 1.0 wordt.
Volgens professor Furukawa vormen de passieven in een land het conservatieve element; de actieven daarentegen het positieve element, dat
er op uit is de krachten uit te breiden, dat zelfzuchtig is, niet orde- en
vredelievend.
Zoo zest Furukawa verder : „class in den friedlich lebenden Landern
fast ohne Ausnahme der Volkertemperaments-index klein, meist unter
1.0 ist" (ziet u nu wel, hoe vredelievend Japan is!), terwijl ,„unter den
Landern, welche einen Volkertemperaments-index iiber 1.5 besitzen, d. h.
fiber 60 pCt. des Volkes aus Aktiven bestehen, es kein einziges friedlich
beherrschtes starkes Land gibt; das beweist, dass kein eintrachtig and gut
geordneter Staat moglich ist, wenn sein Volk aus mehr als 60 pCt. selbstischen Individuen besteht."
We kunnen dus ten opzichte van Indie ten voile gerust zijn ! Immers —
daar de volkstemperament-index daar zeer hoog is, zijn we ten voile
verantwoord, wanneer we nooit aan zelfregeering denken ! Zou toch
nooit iets worden!
Ik hoop, dat ik .een eenigszins duidelijk overzicht gegeven heb van pro-.
fessor Furukawa's onderzoekingen.
Het wilde mij voorkomen, dat ze interessant genoeg zijn om 't een en
ander er uit mede te deelen.
Ongetwijfeld zullen zijn onderzoekingen aanleiding zijn om ook in
Europa en Amerika zijn theorieen te toetsen.
Of de tijd reeds gekomen is om zulk verstrekkende conclusie te trekken als Furukawa doet, meen ik te mogen betwijfelen.
Speciaal zijn gevolgtrekkingen inzake het Volkertemperament lijken mij
speculatief toe,
Het wil me voorkomen, dat, om uit te maken of een individu al dan niet
passief of actief is, ook noodig is te kennen het waarden-systeem van
zoo'n individu. 't Is toch m. i. heel goed mogelijk, dat een persoon uit de
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z.g. actieve bloedgroep, dus met actief temperament, tengevolge van zijn
waarden-systeem tegenover de eene waarde actief, tegenover de andere
waarde passief zich gedraagt.
Overigens kan men niet anders doen dan wenschen, dat dit onderzoek
in meerdere landen op uitgebreider schaal hervat worde, omdat 't ongetwijfel'd verhelderend zal werken op onze begrippen omtrent 't temperament
en de hoogere structuren, die zoo van belang zijn in ons geheele leven:
karakter en persoonlijkheid.

De Bilt, Februari 1929.

J. VAN GOUDOEVER.

CRITISCHE REVUE.
Het is geen vechten tegen de bierkaai, maar.... moeilijk is wel het
werken van onze onderwijzers en de zendingsmenschen in Nederlandsch
Oost-Indie. Ook hier in het moederland kan je in de dagbladpers advertenties vinden, die de moraliteit omlaag halen, als : elken dag een glaasje,
e.a., maar wat de Sumatrabode van 28 Dec. 1.1. gal te lezen is wel het
toppunt:
„Weg met de waterleiding,
Leve Lucas Bois,"
juist in de dagen, dat in Padang de waterleiding in werking kon komen.
Net getuigt al van zeer slechten smaak van een firma, die op die wijze
zijn fabricaat propageert en.... als ik directeur van die krant was,
weigerde ik zulke advertenties. Net is wel heel erg, dat in Insulinde,
waar het gebruik van sterk-alcoholische ,dranken zeer nadeelig is, en
waar ook de ontwikkelde inlanders dit lezen, op ieen dergelijke wijs cultuur wordt gebracht.
als schouwvensters, spoorboekhandel en adVoor sommigie zaken
zou het m. i. niet nadeelig zijn er ,een soort censuurvertentiepagina's
Mussolini was. Want.... de dagelijksche suggestie van een advertentie, van een uitgestald boek of plaat oefent invloed uit ten goede of
ten kwade.
Men heeft het thans terecht druk over het zevende leerjaar, dat met
April of Mei op vele scholen wordt ingevoerd. Het doet wat vreemd aan,
dat men nu en dan in de groote pers een bericht leest van ,een of andere
inspectie van het 1. o. waar men — blijkens die berichten — de zaak in
studie neemt. 't Is een beetje vreemd, want stel je voor, dat we om den
anderen 'dag vergast werden op gelijkluidende berichten uit de tientallen
andere inspecties. Of zou men meenen, dat het daar niet in studie is? Net
zal wel overal zoo, zijn, daarom : de waarde van die berichten ontgaat mij.
't Is intusschen te hopen, dat het 7de leerjaar niet wordt ten uitbreiding
van het geleerde der vorige jaren, met dien verstande, dat men nog wat
meer jaartallen, rekenvormen, spellingmoeilijkheden, natuur„wetenschap"
e.d. den jeudigen studenten tracht in te stompen: want 't is maar trachten, al die geleerderigheid komt ,er in die jaren Loch niet in. Op zoo'n wijze
is het 7de leerjaar nutteloos. if -let kdn zeer nuttig zijn, indien men dat leer-

266
jaar nu ,eens gebruikt voor ideeele en practische zaken; ideeele : Neerlands taal en poezie, verskunst, voordracht enz., geschiedenis op zijn best,
met mooi vertellen, gezondheidsleer — de schoone harmonische bouw van
den mensch, het ideeele — en eerste hulp bij ongelukken, het fractische
gedeelte.
Wie zich vermeit in het tandstelsel en de verstandskiezen, in hand- en
voetwortelbeentjes, begrijpt van de ,eischen van het leven niet veel.
Eenvoudige gezondheidsleer, wasschen, tanden poetsen, voedselleer —
iets van koolhydraten, vetten, eiwitten, in verband met het meest gebruikelijke volksvoedsel: brood, melk, eieren, spek, vleesch, boter, margarine
etc. ; kinderverzorging zelfs — hoer ele van ,onze oudere meisjes van 10 tot
14 jaar moeten op het platteland niet , de kleine" mee helpen verzorgen —
het is alles van practisch en ideeel nut. Schoolmeesterij hoort hier niet
thuis. Leeslust aankweeken is voor dit leerjaar ook van groot belang: stil
lezen, en somslonder leiding; , de radio en de bioscoop werken wel zoo tot
vervlakking — naast het goede en mooie dat tie veer zieker ook hebben —
dat het zeker zijn groote goede zijde heeft, ook teens het boek te propageeren.
In de Vrouwenpost der If. P. stond jets over de radio en ik wacht op de
uitvinding, dat wat hier zoo goad getypeerd is, voor goed is weggewerkt,
dan zal ik de radio als massa-gebruiksartikel ,00k gaan loven:
tdrenst, hij , dreint, hij feemt, hij lijmt, hij zeurt ; kortom, hij zanikt.
Om te beginnen is zijn soort geluid al hinderlijk; alle klanken levert hij
of in een omhulsel van bromvliegachtige neusverkoudheid. Ik noem
het geluid Semmietisch W. — En dan de inhoud van het geluid ! Wat
muziek betreft : ouwe idraken; ik ben vanmorgen op het Intermezzo uit de
Cavalleria en op Qounod's Ave Maria getracteerd. Wat tekst betreft : een
even pretentieuse als vulgaire komiek, die een platte uitspraak heeft en
zeif zijn voordracht aardiger vindt dan wie ook ; , een zenuwachtige meneer
met , een hooge en hortende stem, die ieentonig ,dreunend 'zaagt over een
wereldverbond voor verdraagzaamheid, bereidheid tot hulp en onderlinge
waardeering. Het wordt ieen obsessie : het eindeloos reutelend buiksprek'ers-gekokhals van de altijd-maar maniak doorleuterende radio-keel. En
o, het ergste, verreweg het ergste nog is de bemoeizieke man rdie zich
tusschen elke twee nummers topdringt om me met zijn onverdragelijke
uitspraak te tergen en me te vertellen wat ik of liefst vergeten wil of
helaas nog aan den wore ondervinden zal."
tliermee is nu niets te veel gezegd, en al juich ik toe, dat ,overal op het
platteland men kan hooren, wat elders achter den lessenaar, of in den
katheder of in de concertzaal wordt gegeven bij honger smaken rauwe
,
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boonen zoet en bij gebrek aan brood ,eet men immers korstjes van pasteien toch is de radio voor de school een te jiddisch, onaesthetisch
ding nog, dat den smaak vergrooft, en de gevoelens voor het betere verstompt.
Nog .een zaak acht ik voor de hoogste kiasse van groot belang : veilig
verkeer. Voor enkele jaren was het ,een gewaagde ,onderneming om in een
schoolblad daarover als een taak van de onderwijzers te schrijven. Dat is
nu voorbij : men kan er niet genoeg aandacht aan schenken, getuige de
berichten onder gemengd nieuws, dagelijks verschijnende in de pers.
Ontangs stond in het Utr. prov. en sted. dagblad een artikel met als
titel Het zinkende schip. Die titel was sensationeel, en de ondertitel met
Het ontwikkelingspeil van het jongste geslacht daalt onheilspellend,
was
het nog meer, maar er stonden toch goede opmerkingen van een leek in.
In 't algemeen Jou het m. i. voor het onderwijs zeer goed zijn, wanneer
de dagbladpers eens eenige jaren niets meer schreef over het onderwijs
en wat er mee in verband staat, en eens de rust kwam, niet de rust die
roesten doet, maar de rust van het gealarmeer van het schellinkje, zoodat
het corps onderwijzers en leeraren eens zeif, onberoerd door lawaai van
buiten, kon doorwerken.
De leek die in het U. pr. en st. dagbl. schrijft, heeft het blijkbaar over
het m. o. en verzuimt al terstond op te merken, dat het juist leeken zijn,
die de school met alles en nog wat belast hebben en de uren er buiten in
beslag nemen, door sport, clubs, lezingen, en wat er bij komt, en tevens
vergeet hij de allerbelangrijkste factor van uitbouw
ik wit niet zeggen
bloei — van ons voortgezet onderwijs in alle geledingen. Alles en iedereen studeert en gaat naar ulo's, h. b. s.-en en lycea en.... 5 pCt. haalt
misschien de eindstreep. Jongens, die waarschijnlijk zeer goed geplaatst
zouden zijn bij vader in de werkplaats, loopen met plusforts en acte-tasschen met boeken, korfballen, tennissen of nog erger hocky'en en.... na
eenige jaren komt de hopelooze ontnuchtering. In dit opzicht zou eenig
conservatisme zeker heilzaam werken. Het moderne onderwijsgedoe
slappe tucht, kindermentors, klasserechtbanken en wat er bij behoort —
het is gepropageerd door menschen, die wat veel met de voeten van den
grond Leven, en door naam of positie invloed konden uitoefenen.
De leek schreef onder meer:
„Wij ontberen geen aanraking met het onderwijs, maar wij zijn geen
onderwijsdeskundigen. — Maar indien onze hypothese juist is, dan zijn
wij met een vraagstuk bezig, dat de grenzen van het onderwijsgebied
overschrijdt, dat heel de natie aangelangt. En dan moet iedere poging tot
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verklaring, die de noodzakelijke voorwaarde is tot verbetering, beginnen
met de oorzaken te zoeken in de algemeene gesteldheid van ons yolk.
'Het kenmerk van onze volksziel in dezen tijd is, dat ze verslapt, omdat
ze geniis van weerstand heeft. Onze geheele volksziel, die met conferenties
gevoed wordt instede van met idealen, zinkt ineen. Zij kent geen nationaal
besef meer, en geen rationale worsteling, zij laat godsdienstige en politieke grenzen verflauwen en zij staat open voor het eerst verschijnend
inzicht. Vergaderingen nemen de plaats in van he huisgezin en ouders en
kinderen vervreemden van elkaar. De techniek vergemakkelijkt het leven
ongemeen, en een ethiek, die het evenwicht gaat verbreken tusschen
humaniteit en karakter-stevigte, die begint met goed te praten en vrijheid
te geven, verweekt de zielen. Er zijn scholen in Nederland, waar de leeraar
zich door zijn klasse laat adviseeren over op te leggen straffen, waar de
leeraar het eindoordeel over opgedragen taken in handen lest van zijn
leerlingen. Er zijn ouder-commissies, die bevoegdheden aan zich trekken
willen, die haar niet zijn opgedragen. Wij zeggen niet, dat die in Utrecht
zijn, maar wij zeggen dat ze er zijn. Er is een verwarring van gezagsbevoegdheden en onderwijsmethoden, er zijn voorschriften omtrent de
spelling, die wisselen op iedere school. Kollewijn of De Vries en Te Winkel,
beide systemen worden verdedigd. Wij willen ons niet mengen in de
wetenschappelijke discussie die er over wordt gevoerd. Maar Beef ons
een van beiden, consequent. De spelling-anarchie die thans heerscht werkt
vernietigend op het jeugdig intellect en het jeugdig karakter."
Natuurlijk zijn wij het met den schrijver volkomen eens, waar hij de
slaplendigheid geeselt en een anarchie veroordeelt. Net laatste is nu gelukkig in orde ! De spelling De Vries en Te Winkel is voorschrift, met de
uitzondering van den buigings-n. Ik zeg, gelukkig, niet omdat ik De V. en
Te W. de beste spelling acht — al is zij wetenschappelijk-taal-historisch
een prachtig stuk werk maar de dubbele e en o konden me toch ook
gestolen worden. Hoe ook de w.w.-vormen — dt. dd. tt . en d. of t. —iooit
„opolost" moeten worden, is mij een raadsel. We zullen er wel altijid, zoo
lang de Nederlandsche taal blijft, mee blijven worstelen ook en eindelijk
zullen allen tot de conclusie moeten komen, dat deze moeilijkheden eerst
in de rijpere jaren doorzien kunnen worden.
Er is en wordt den laatsten tijd veel te veel met het kind gesold:
Montessori, Dalton e. a. hebben — met de beste bedoelingen — voor het
vulgus profanum veel kwaad aan het kind gedaan.
De school zelf treft de minste schuld: de grootste schuld treft de ouders,
die door slapheid, standsgevoel, afgunst en jaloerschheid hun kinderen de
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vrije hand laten in veel te veel taken. Hoe anders kon dr. De Vletter in
de Mededeelingen van zijn lyceum het volgende schrijven:
Een van de malle dingen van onze jeugdfeesten vind ik het smokinggedoe. In het oog van ons, ouderen, zijn gesmokingde studenten ook vaak
nog aangekleede kwajongens, maar dit is tot daar aan toe. Maar....
onze lyceum-jongens moesten op hun schoolfeesten toch in nette schooljongenspakjes komen en niet in nageaapte groote-menschenkleedij. Ik
vind een jongen van 17, 18 jaar in smoking op zich mil al ietwat komiek,
maar in de schoolgemeenschap bedenkelijk ; onze school wordt bevolkt
door kinderen uit allerlei stand, en hoe meer wij den eenvoud kunnen
betrachten, hoe meer wij de leugenachtigheid van het „de kleeren maken
den man" uit onze lyceumgemeenschap verwijderd houden, hoe beter.
Een onzer ouders kwam dezer dagen zijn bittere nood klagen: „meneer,
is dat nou waar? Jan — of Piet, of Kees — zegt, idat ize allemaal een smoking hebben." Jan jokt ! De Jannen jokken veel op dit gebied — ook de
Jannetjes !
En nu mijn voorstel: Laten we de smoking van onze schoolfeesten weghouden ! Ouders, werkt u daaraan mee. Ik zelf kom in seen net schoolpak
op de feestavonden; enkele .oudere jongens met wie 1k er over sprak,
willen .eveneens imeewerken. Aan '1 Amsterdamsch lyceum is ook een
anti-smokingbond. Als wij smoking kunnen wegbannen, de meisjeskleeding
niet te luxueus doen zijn, bevorderen wij den eenvoud in onzen kring,
bestrijden onnoodige geldvermorserij, en vermijden akelige jaloezieen
tusschen de leerlingen onderling en conflicten tusschen ouders en kinderen, huiselijke scenes. Wat al zegenrijk gevolg van onze smokingbestrijding! Maar.... heusch, de moeilijkheden met onze rijpere jeugd zijn
al groot genoeg."
Men ziet : de rector klaagt, niet de smoking-betalende iouder. Het
geheele onderwijsgeval is zeer gecompliceerd : geen krantengeschrijf
meer met ingezondens over examens, ijsvacantien, tucht tenz., maar eens
een tiental jaren rust van rondom en afwerking binnenshuis, zoodat het
onderwijzers- en leerarencorps zich eens alleen aan de school kan geven
zonder zorg voor salarissen, rechtspositie etc. — en daardoor wat er :
goedsinzNrlachejugd,inozNrlascheowtgeving en in onze mooie onderwijsinrichtingen is — en dat is zeer veel —
kan uitbuiten tot heil van ons vaderland.

Zeist.

D. WOUTES.

INGEZONDEN.
Haarlem, 20 Februari 1929.
Den llooggeleerden Heer Prof. Dr. J. Waterink,
Hoof dredacteur van het Paedagogisch Tedschrift
voor C. 0., te Amsterdam.

Hooggeachte Heer.
sOndergeteekenden, mede-redacteuren van het bovengenoemde tijdschrift, zien zich genoopt openlijk hun bezwaar in te brengen tegen een
gedeelte van .den inhoud der „Critische Revue", voorkomende in de laatst
verschenen aflevering, d. i. die van December 1928. Naar wij meenen moet
deze „Revue" zich beperken tot datgene, wat de paedagogiek betreft, zal
ze in ons tijdschrift op haar plaats zijn. In hoeverre dit als regel wel of
niet geschiedt, laten wij hier buiten beschouwing en spreken in idit schrijven alleen ons bezwaar uit tegen hetgeen op de bladzijden 234, 235 en 236
gezegd wordt over de „Vrijgestelden-kwestie" in de Vereeniging van
Christelijke Onderwijzers. .Dit is een zaak, die in het eigen orgaan dier
Vereeniging ibehoort behandeld te worden. Daar de heer Wouters lid is
van deze Vereeniging, had hij voile recht voor zijn bezwaar plaatsruimte
te vragen in het Correspondentieblad. Wij zijn zeker, dat hem die niet zou
geweigerd zijn. In plaats van den juisten weg te bewandelen en zijn bezwaar te brengen op de plaats, waar die behoort, misbruikt hij het
Paedagogisch Tijdschrift om critiek te oefenen op hetgeen met de paedagogiek niets heeft uit te staan. Dit is ons formed bezwaar. Materieel gaat
ons bezwaar tegen heel den inhoud van dit stuk, .zin voor zin. Met name
hebben wij ,ons geergerd aan enkele uitlatingen, die grievend zijn voor den
heer De • Jong, Directeur van het Bureau der Vereeniging. Vooreerst aan
die uitlating, waarbij de heer De Jong vergeleken wordt met vrijgestelden,
die o. m. quaestie-zoekers moeten zijn. Heeft de heer Wouters deze
ervaring persoonlijk, of heeft hij een andere, zoo ja, dan zal hij die zeker,
na hetgeen hij schreef, ook willen mededeelen. Wij zijn overtuigd, dat het
Correspondentieblad hiertoe voor hem open staat. Niet minder ongepast
vinden wij de zinsnede, waarin de heer Wouters beweert, dat de Directeur
met andere hoofdbestuursleden op audientie bij de Koningin voor ging en
hij het woord voerde. Aan ondergeteekenden, die toch geacht mogen worwen eenigermate op , de hoogte te zijn met hetgeen „op audientie bij de
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Koningin" door den heer De Jong is gedaan of gezegd, is niets bekend van
hetgeen de hear Wouters beweert. Wij moeten er op aandringen, dat de
heer W. zijn bewering waar maakt of anders intrekt. Wat beduidt het
zeggen : „het gaat niet om feen persoon, maar om het begrip van vrijgestelde" in een stuk, dat wemelt van disqualificaties van' een persoon?
Zoo b.v., om nog lets te noemen, deze uitlating : „Wat hem niet welgevallig is, kan hij negeeren of denigreeren en wie heeft altijd lust , daartegen
protest aan te teekenen bij het Hoofdbestuur, dat eens per maand vergadert, en waar de directeur persoonlijk zijn inzicht geeft". Een dergelijke
onderstelling uit men niet, tenzij men reden heeft te denken, dat ze met
de werkelijkheid overeenstemt. Wij, die beiden den heel? De Jong kennen
in zijn functie als Directeur van het Bureau der Vereeniging, verklaren,
dat deze ionderstelling met de werkelijkheid in strijd is.
Als mede-redacteuren achten wij ons geroepen U, als Hoofdredacteur.
vriendelijk te verzoeken, dit schrijven op te nemen in het e. v. nummer
van het Paedagogisch Tildschrift.
Met de meeste hoogachting,
Uw dw.:
A. JONKMAN.
J. Th. R. SCHREUDER.
NASCHRIFT VAN DEN HOOFDIZEDACTEUR.

Hooggeachte Redacteuren.
Mine heeren.
Gaarne neem ik uw schrijven op. Het zal u bekend zijn, dat in 1924
besloten werd, dat hetgeen de Redacteuren van ons tijdschrift schreven,
voor hun eigen verantwoordelijkheid bleef.
Met de meeste hoogachting,
Uw dw.:
J. WATERINK.

BERICHT.
VEREENIGING VOOR CHRISTELIJKE PAEDAGOGIEK.

JAARVERGADERING,
OP DINSDAG 2 APRIL 1929, DES AVONDS 7 UUR, IN
HET GEBOUW VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,
MARIAPLAATS, UTRECHT.
AGENDA:
1.

Opening door den Voorzitter.

2.

Notulen en Jaarverslag.

3.

Verslag van den Penningmeester.

4.

Bestuursverkiezing. De heer W. G. V. D. HULST van
Utrecht treedt of en is niet meer herkiesbaar.

5.

Rede van den Heer G. WARNINK, to Amsterdam. Onderwerp : „Het terrein van de R.-K. paedagogiek in vogelvlucht" .

6.

Rondvraag en sluiting.
G. MEIMA,
Secretaris.

DE VOORSTELLINGSKRING VAN DE
LEERLINGEN IN DE HOOGSTE KLASSEN
DER LAGERE SCHOOL.
Iv

.

De volgende groep omvatte sociale en ethische begrippen, n.l.:
1.
2.
3.
4.

Ctezin.
Gemeente.
Staat.
Ministerie.

5. Gemeenteraad.
6. Gerechtigheid.
7. Welwillendheid.
8. Medelijden.

1. Gezin. Bijna alien antwoordden : Vader, moeder en kinderen, door
sommigen nog met dienstbode aangevuld.
Zoo goed als het antwoord was op de eerste vraag van deze groep,
bijna zoo slecht waren de antwoorden op de volgende vragen.
2. Gemeente. 13 pet. der leerlingen dacht aan kerkelijke gemeente, b.v.:
dat er een kerk is, waar vele menschen heengaan, om het Evangelie te
hooren. En al die menschen, dat is een gemeente (10 j.).
Van kinderen, die meest iederen Zondag hooren : De gemeente wordt
verzocht, te zingen.... zou men meer dergelijke antwoorden verwachten.
Anderen hadden een vaag begrip, dat het een dorp of plants is, of gevormd wordt door eenige bijeenbehoorende dorpen.
Geheel uiteenloopend en totaal onbevredigend waren de omschrijvingen
van Staat.
Enkele voorbeelden: Een Staat is een land (13 i.). (Dit was het eenige
antwoord, dat niet fout was).
Zooiets als gemeente (10 j.)
De regeering van 't land (10 j.).
Een vergadering (10 3.).
Een van de Staten van Holland (11 j.).
Een man, die het land ook een beetle mee regeeren moet (11 j.).
De manner, die aan hoofd staan van een Republiek (10 j.).
Kwam vroeger veel voor, 1700-1800 (11 j.).
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Van Ministerie wisten de kinderen van de 5de kl., die van Staatsregeling
nog niets gehad hebben, filets te zeggen. Enkele maanden geleden hadden
de anderen er wel lets van gehad. Hoe moeilijk het echter is, de kinderen
juiste begrippen te doen vasthouden, blijkt wel uit de antwoorden.
Alle, ministers, die samenkomen in een gebouw, het Ministerie (13 j.).
(Samenvloeiing van de twee beteekenissen van het wcrord).
De heeren, die de wetten maken (13 j.).
De ministers met elkaar (12 j.).
Die het heele land regeeren voor de Koningin (12 j.).
Die samen een dorp of stad regeeren (11 j.).
Dat zijn wijze mannen, die weten bijna alles wat er gebeurt, die zijn
altijd aan het koninklijk paleis (12 j.).
Dat zijn Heeren, die altijd bij de Koningin zijn om alle dingen op te
schrijven (12 j.).
Dat is een Minister met vrouw en kinderen (12 j.).
Uit de laatste antwoorden blijkt tduidelijk, dat de fantasie, zelfs bij
12-jarigen, bij de vorming van voorstellingen soms een rol speelt.
Dat het begrip Oemeenteraad weer heel wat ,dichter bij de kinderen
staat, blijkt ,daar wel uit, dat nu ook de 10-jarigen gepoogd hebben, een
omschrijving te geven, zij het dan ook, dat deze soms kant noch wal raakt,
b.v.: Mannen, die in de gemeente zitten (10 j.).
Mannen, die bij de gemeente ihooren (10 j.).
Ook juiste antwoorden : regeering van stad of dorp (10 j.).
Heertn, die bespreken, hoe ze de gemeente regeeren zullen (10 j.).
Ook de ouderen gaven lang niet altijd logisch juiste antwoorden, b.v.:
de burgemeester met de wethouders, dat is de gemeenteraad (13 j.); de
burgemeester, wethouders en gemeenteleden (13 j.); de gemeenteraad
komt altijd bijeen in het gemeentehuis; daar moeten ze dan spreken over
wat er gedaan moet worden (12 j.).
Uit het bovenstaande blijkt wel, welk een moeilijke, zooal niet onmogelijke taak het is, welke de L. 0.-wet den onderwijzers heeft opgelegd, door
te eischen, dat aan kinderen van .de lagere school de beginselen der staatsregeling moeten worden onderwezen. Ongetwijfeld was dit onderwijs
beter op zijn plaats bij jongelui, die de 15 jaar gepasseerd zijn.
Voorzoover het op de lagere school gegeven wordt, is het zeker het
beste zich tot weinig te beperken en dat weinige zoo juist-mogelijk,
van concrete gegevens uitgaande.
De laatste drie woorden van deze groep waren ethische begrippen.
Gerechtigheid werd in 68 pCt. der gevallen opgevat als ,een handeling,
een goede daad, waarheid spreken of iets dergelijks.
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Soms ook heelemaal verkeerd, b.v.: gerechtigheid, dat zijn de rechters
(12 j.); ieen gerechtigheid is, waar men rechtspreekt (10 j.).
Het woord welwillendheid was Been der leerlingen bekend. Algemeen
werd het verklaard als wel willen doen, wat een ander vraagt, meestal
met een concreet voorbeeld, b.v.: •een boodschap voor een ander willen
doen.
Het woord medelijden deed altijd denken aan den naaste. 75 pCt. schreyen : medelijden hebben met een ander. De overigen : medelifden is, dat
men een ander iets geeft. Niemand omschreef het uitdrukkelijk als een
gevoel,
Het meest opmerkelijk is wellicht groep IX, religieuze begrippen.
1°. Bidden.
2°. Zonde.
3°. Verlossing.
4°. God.
5°. Geloof.
6°. Sterven.
7°. Hemel.
8°. Opstanding.
Bij deze groep is het ook, dat de resultaten van mijn onderzoek eenig
verschil vertoonen met die van Pohlmann, wanneer althans Dr. Tumlirz
bij zijn weergave objectief juist is.
Dr. Tumlirz zegt : blz. 88 van Jugendk. I:
'Deze woorden bewijzen duidelijk, hoe de kinderen voorstellingen en
gedachten, die boven hun begrip gaan, op grofzinnelijke wijze verstoflijken, naar het voorbeeld van menschelijke verhoudingen op andere
wijze uitleggen en ook phantastisch ui ►beelden. Bij het bidden stellen ze
zich de uiterlijke houding van het handenvouwen voor, dan wordt aan
avond- en morgengebed gedacht, eerst laat bidden als een spreken met
Gad, een smeeken tot , God verklaard. Bij Verlossing (Erlosung) denken
vele kinderen tot hun 10de jaar en later aan het inlossen van een voorwerp, aan vrijmaking van gevangenen en dergelijke. Bij zonde worden
regelmatig voorbeelden uit het alledaagsche leven, als wegwerpen van
brood, stelen, liegen, doodslaan aangehaald, later eerst toont zich de
invloed van het godsdienstonderricht in door geloofsstukken beinvloede
verklaringen. De diepere zin, die in de verschillende religieuze begrippen
ligt, wordt door de kinderen niet begrepen, voor hen zijn bidden, zonde,
geloof, enz. overgeleverde zaken, die ze geheel uiterlijk opvatten.
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Hoewel Tumlirz eenigszins vaag is in zijn aanduiding, dat b.v. bidden
eerst laat wordt verklaard als een spreken tot God, kriigt men toch uit
zulk een uitlating allicht ongunstiger indruk dan uit de antwoorden der
10-12-jarigen onzer school, die op twee uitzonderingen na alien het bidden verklaren als een spreken tot God of jets vragen aan God. Velen
voegen er bij : om vergeving van zonden, om verlossing, enz.
De twee uitzonderingen zijn : Bidden is de handen vouwen en de oogen
sluiten (10 j.); als we eten, dan moeten we eerst bidden en als je 's avonds
naar bed gaat, dan moet je ook eerst bidden.
Bij no. 2 zonde gaven 50 % der leerlingen voorbeelden, vooral vloeken, stelen, liegen. Anderen omschreven het begrip met: jets doen, wat
de Heere niet wil.
Aan het „Herkommliche" van Tumlirz doet denken: Zonde is kwaad
doen; als men jets kwaads doet, ik noem bijv. liegen of stelen, dan noemen de menschen dat een grout kwaad en dat mag niet. Ik heb echter
onder de antwoorden slechts een gevonden, dat zonde in verband bracht
met menschelijk oordeel.
Verlossing werd meestal (46 %) verklaard als verlossing van zonde
of vergeving van zonden, 10 % bleven het antwoord schuldig, 10 %
bracht het in verband met het lijden van Christus, b.v. Jezus heeft aan
het kruis geleden, daardoor heeft voor onze izonden betaald (10 1.)
De anderen gaven concrete voorbeelden, b.v. Je wordt verlost van nood
of smart, ,dat beet verlossing. God verlost je zoo vaak en je moet het
Oude Testament eens nagaan. De Israelieten werden verlost door God;
Hij deed de plagen, toen konden de Israelieten verreizen, dat is verlossing.
(10 1.) Een ander voorbeeld : als er b.v. een groote hond aankomt en die
wil je bijten, en als de man van den hond dan roept, dan is die man je
verlosser.
4°. God. Nergens vond ik een anthropomorphisc he voorstelling van
God. Bij Tumlirz en Meumann leest men niet, dat de kinderen deze voorstelling to boven komen, at beweren ze het tegendeel ook niet.
God wordt aangeduid als de Allerhoogste, de Almachtige, de Alwetende,
Die alles bestuurt, de Helper in den nood; de Goedertierene, de Schepper,
de Alomtegenwoordige, de Heilige, de Heer der heeren. In 31 % der
antwoorden .vind ik de uitdrukkelijke vermelding, dat God een Geest
is, dien we niet kunnen zien, b.v. Een Geest, heilig, almachtig, rechtvaardig en- goedertieren, erg streng en heel zacht, doet veel wonderer,
maakt dooden levend en maakt zieken beter en heeft medelijden met
de armen. (10 j.) God is, Die wij niet zien kunnen, maar wij zien Zijn
'
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grootheden en daarom gelooven wij het. (10 j.) God is een geestelijk
wezen (12 j.).
5° Geloof. Meer dan de helft (56 %) zeiden eenvoudig: Wij gelooven
in God of: wij gelooven in Jezus Christus. Sommigen (16 %) wij
gelooven, wat in den Bijbel staat. In de dogmatische beteekenis van het
woord was het nog niet bekend.
6° Sterven. Veel gelijkheid is er in de antwoorden niet op te merken.
Wel is op te merken, dat bij de helft der kinderen de gedachte naar
den hemel gaan, op den voorgrond staat. Slechts 19 % spreekt niet
van de ziel of den geest.
Deze zeggen b.v. sterven is dood gaan. (10 j.).
je lichaam gaat dood. (10 j.).
Alle menschen moeten sterven. (11 j.).
De meeste spreken echter van de ziel,
b.v. dan verlaat de ziel het lichaam. (13 j.).
Sterven is naar den Heere gaan. (12 j.).
Sterven, dat noemt Jezus slapen, dat is, dat wij geen adem meer
kunnen krijgen. Maar wie in Jezus gelooft, gaat naar den hemel, naar
Jezus toe. (10 j.).
Je hart werkt niet meer, je wordt te oud; het is niet meer dan door
een donkere poort dan kom je bij God en bij je ouders. (10 j.).
7°. Hemel. De hemel wordt meestal ibeschreven als een woonstede
van God en van de Engelen. Wat er van gezegd wordt, bepaalt zich
veelal tot het negatieve (b.v. geen zonde en smart). Het is wet te merken,
dat hetgeen neergeschreven is, .sterk staat under invloed van wat in
het Christelijk lied daarover staat. Van de grof-zinlijke voorstelling, naar
menschelijke verhoudingen, waarvan in het boven geciteerde stuk gesproken wordt, is niet zooveel te bemerken. Wel wordt, door begrijpelijke
oorzaak, in 2 antwoorden gesproken van gouden straten en is de voorstelling van den hemel, voor zooveel die gemaakt wordt, zinnelijk. Enkele
leerlingen trachtten hun voorstelling van den hemel weer te geven, b.v.
mooi, heerlijk en hoog (10 j.);
een paradijs van vreugde en liefde (10 i.);
daar is het heerlijk (12 j.);
in den hemel is het zoo mooi, dat wij niet weten, hoe mooi (12 j.).
Bij Opstanding werd door 40 % gedacht aan de opstanding van Jezus,
1 X aan de opstanding van Lazarus, 16 % aan de opstanding ten jongsten
dage. Overigens werd het omschreven met: weer levend worden.
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Bij een terugblik op de antwoorden betreffende de religieuze begrippen
kan niet gezegd worden, dat het onmogelijk is de kinderen godsdienstige
begrippen bij te brengen, of ook zelfs dogma's te onderwijzen, als JAN/.
aangaande het bestaan an God, de zonde, verlossing, opstanding, enz.
Wel zou dit zoo zijn, wanneer van alle dingen adequate begrippen moesten
worden gevormd. Wanneer men .dezen eisch stelt, is men in zijn onderwijs
geven al zeer beperkt. Trouwens, dan behoeft ook geen volwassene,
zelfs de meest ontwikkelde -niet, er aan beginnen van geestelijke dingen
zich begrippen te vormen.
Al dekken de begrippen der kinderen niet geheel de werkelijkheid,
toch behoeven daarom de begrippen, die aangebracht worden, niet
onjuist te zijn. Dit blijkt duidelijk uit verschillende antwoorden. Bovendien, geen opvoeder zal er aan kunnen ontkomen, den kinderen dogma's
mee te deelen. Aileen hij, die de christelijk-religieuze dogma's sohadelijk
en onjuist acht, kan er bezwaar tegen hebben, deze den kinderen voor
te houden, zoogoed als hij, die deze dogma's de ieenig juiste en noodzakelijke acht, het noodzakelijk zal vinden, bij gelegenheid den kinderen
er van te spreken.
Deze quaestie is er dan ook in eerster instantie meer den van levensbeschouwing dan van kinderpsychologie. Intusschen ligt hier een hoogst
belangrijk vraagstuk, waarbij wij als Christelijke onderwijzers wel tot
zelfbezinning mogen komen en waarbij men took langs experimenteelen
weg nog wel tot eenige nadere gegevens kan komen.
Aangaande de laatste groep van woorden:
1°. Schrijftafel.
2°. iDrinkwater.
3°. Electrische bel.
4°. Aardappelland.
5°. Ovendeur.
6°. Krulhaar
valt niet veel bijzonders op te merken.
Veel moeilijkheden leverde deze groep niet op.
Het hoogere begrip was gegeven en in de bijvoeging hadden de
leerlingen dadelijk een aanwijzing voor de verklaring der woorden.
Vandaar, dat velen wel een tamelijk goede definitie gaven, hoewel niet
altijd duidelijk was, dat de voorstelling juist was.
Laten ten slotte eenige algemeene opmerkingen hier een plaats mogen
vinden.
Het is van groot belang den aard van het kinderlijk voorstellingsvermogen te kennen. Dit sluit in, dat men op de hoogte moet zijn met het
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bezit aan voorstellingen bij het kind en ook met de manier, waarop zich
nieuwe voorstellingen vormen.
Dan alleen kan men zich in zijn onderwijs bij het kind aansluiten en
het vormen van zuivere voorstellingen bij het kind bevorderen.
Dat het bezit van vele en zuivere voorstellingen van gewicht is voor
het kind, is duidelijk. Daardoor krijgt het denken stof, het voert tot hewust handelen. Ook op den wil is het van invloed. Immers, klaarheid
van voorstelling omtrent lets, wat we moeten doen, brengt tot beslistheid
van willen. De experimenteele wilsonderzoekingen van Ach hebben dit
duidelijk bewezen. Daar komt nog bij, )dat klare, duidelijke voorstellingen
een lust-gevoel medebrengen, onduidelijke voorstellingen daarentegen
vaak met een intentie van onbegrijpelijkheid gepaard gaan en daardoor
onlust-gevoelens 'opwekken. Daardoor kunnen sommige leerlingen een
hart-grondigen afkeer van zekere leerstof krijgen, welke ze misschien
hun geheele leven niet te boven komen. Op de intentie, waarmee alle
voorstellingen gepaard gaan, moet inzonderheid gelet worden. Prof.
Waterink heeft er in zijn Radio-cursus met nadruk op gewezen, dat er bij
iedere voorstelling een zekere intentie is. Voorstellingen zonder meer
zijn er niet. Op de intentie komt het aan. Deze 'brengen het qualitatief
verschil aan bij de ibeleefde voorstellingen.
Waar we nu gezien hebben, van hoeveel belang een zuivere
voorstellingswereld voor het kind is, zooals trouwens voor den
mensch in 't algemeen, komt als vanzelf nog de vraag op : Hoe
brengen we zuivere voorstellingen aan? Een van de middelen
daartoe is ongetwijfeld : aanschouwelijk onderwijs. Het kind moet
naar zijn aard lets concreets hebben, zal het zich begrippen vormen. In
de eerste plaats geldt dit natuurlijk voor de z.g. zaakvakken : kennis der
natuur, aardrijkskunde, geschiedenis.
leder kan dat voor zichzelf wel uitwerken.
Maar ook bij vakken als rekenen 'en Nederl. taal client men daarom te
denken. Is het zoozeer te verwonderen, dat een kind groote melte heeft
met de voor ons zoo dood-eenvoudige sommetjes over procent en soortelijk gewicht, als we bedenken, dat het kind slechts met een getal werkt
als voorstelling van een hoeveelheid, en niet als verhouding?
Is het zoo'n gro ot wonder, dat tegen eenvoudige taalregels telkens
weer gezondigd wordt, als we bedenken, dat die .eenvoudige regels uitgedrukt worden in abstracte, voor het kind onbegrijpelijke begrippen:
als voltoo id tegenwoordige tijd ; onvoltooid verleden tijd ; aantoonende
wijs, 3de persoon, enz.
Zal het ons niet nopen, de dogma's te laten rusten op feiten, ide fantasie,
'

'

280

ook bij godsdienstige voorstellingen voorzichtig te leiden in het goede
spoor? Bij het lezen heeft men ook een schoone gelegenheid den kinderlijken voorstellingskring uii te breiden, en client men er tegen te waken,
dat de kinderen niet te veel werken met algemeene, vage, half- of in 't
geheel niet begrepen voorstellingen en begrippen.
Van belang is het nog erop te wijzen, dat voor den voorstellingsliring
der leerlingen de belangstelling van overwegenden invloed is.
De belangstellingsrichting van den leerling is door omgeving en opvoeding sterk beinvloedbaar. Daarmee is dus gezegd, dat de onderwijzeropvoeder voor den voorstellingsschat der leerlingen mede verantwoordelijk is. ft DAM.

Wildervank.

HET ZENUWACHTIGE KIND IN DE
SCHOOLJAREN.
I.

Wat zenuwachtige kinderen zijn.

Met groote 'blijdschap heb ik de uitnoodiging om een voordracht over:
Net zenuwachtige kind in de schooliaren, die ik reeds eenigen tijd geleden
hield, persklaar te maken, aangenomen. Daarom zoo groot, omdat die
voordracht een vraagstuk gold, dat de bijzondere belangstelling ervoor,
mee hierdoor rechtvaardigt, dat het aan een der moeilijkste cultuurproblemen raakt. De moderne cultuur toch deed en ,doet nog altijd het aantal
zenuwachtige kinderen jaarlijks toenemen; ja, 't is niet te boud als ik
beweer : zelve is de zenuwachtigheid een product van het moderne cultuurleven met zijn (en nu wil ik heusch niet het veelbeeld van den
geruchtmakenden hoogleeraar volgen) met izijn spoorwegen, zijn auto's,
zijn vliegtuigen, zijn telegrammen en zijn telephoonberichten en zijn
draadlooze mededeelingen, met.... ja, ook met zijn fietsen binnen elks
bereik en zijn horloges in ieders vestzakje, met zijn dagbladen en zijn
bioscopen, met zijn rusteloozen, den mensch mechaniseerenden fabrieksarbeid in de steden, en zijn poezieloo ► e, 't eigen bedrijf doodende coOperatie op 't land, met zijn menschen-ophoopingen, zijn ontwikkelingsinrichtingen in allerlei richting en zijn opdringen van wetenschap ien
kennis (het heeft bij mij wel Tang geduurd, tot ik ging inzien, dat wie
kennis vermeerdert, smart, moeite, behoefte vermeerdert) met zijn dooden
van 't persoonlij'k initiatief en zijn niveau-verlagende vervlakking, met
zijn wegname van schoonhei ds-ontroering en siddering voor het heilige,
met zijn weglachen van eerbied, zijn wegzwetsen van schaamte, zijn wegdiscussieeren van ontzag en gezag, met zijn afbrokkeling van het gezinsleven, met zijn zucht naar .zinnenprikkeling, met zijn verdwijnen van het
in ware belangstelling wortelend gemeente-leven, en het opdringen van
het toch, ook al werd het niet gewenscht, collectieve groepsverband.
De zenuwachtigheid, een gevolg van het moderne cultuurleven, en dit
laatste voor ons, sonderwijzers en ouders, een probleem, voor ons, ouders
en onderwijzers, ook daarom een probleem, omdat het ons telkens weer
voor de voeten valt, wanneer wij 66k in de maatschappij, 66k in de school,
die immers met alle vezelen wortelt in de maatschappij, (met 'God rekening
willen houden, Zijn eer willen hooghouden), anderen ten voorbeeld willen
'

282
zijn (op den weg ten leven, dien wij moeten gaan, helaas, vaak moeten
gaan) dwars door die verworden maatschappij.
Ik stand hier even bij stil, omdat ik daardoor gelegenheid kreeg, als
in een filmvertooning, allerlei cultuurtoestanden, allerlei maatschappijverhoudingen lanes u heen te laten trekken.
De wegname van de gemoedelijkheid, is genoegelijkheid, die er in allerlei
kringen bestond, ondanks den vaak moeitevollen kamp om in het anderhoud te voorzien, in ruil voor de onrust, de .gejaagdheid, de schichtigheid,
van den strijd om het bestaan, zooals wij dien kennen, de verwisseling
van de guile hartelijkheid die aan den disch noodde, voor de hartelooze
zelfzucht, die telkens weer tracht een boterham voor anderer neus weg
te kapen, ide achteruitzetting van het ongeschoolde gezonde verstand
tegenover de half-begrepen napraterij van anderer wijsheid, de toenemende
onzedelijkheid, het nog altijd groote drankgebruik, ide mogelijkheid ook
voor jonge menschen veel geld uit te .geven, veel te genieten, de vrijheid
om vrijwel alles te beweren, ,zelfs te prediken, wat de dwaasheid maar
ingeeft, 't zijn alle even zooveel factoren, die de zenuwachtigheid opriepen, in de hand werkten, haar deden doorwerken door alle lagen der
maatschappij, haar in ieder huis binnenbrachten, van 'dat huis vaak alle
leden besmetten, ook de kinderen.
De zenuwachtigheid dus een der cultuurproblemen.
Nog om een andere reden, dan dat ik de gelegenheid zou hebben te
wijzen op het verband tusschen moderne beschaving en zenuwachtigheid,
was ik verheugd, toen ik deze voordracht hield. filet was deze reden, dat
ik toen sprak tot mannen en vrouwen, die zelven midden in dit cultuurleven staande, aan hun zorgen het jonge, dat is het komende geslacht,
toevertrouwd zagen; want alleen in de toekomst is er van den strijd tegen
de zenuwachtigheid, van den strijd tegen de verwording van de cultuur,
die het geslacht welhaast ,bij den dag zenuwachtiger maakt, nets te hopen.
En wij zullen daar reeds nu toe moeten meewerken; de ouders, als 't
goed is, natuurlijk voorop; maar na de ouders dan toch onmiddellijk de
onderwijzers ; en ik vermoed zoo, dat in de toekomst zel is heel vaak de
oogen, waardoor de zenuwachtigheid van het kind het eerst opgemerkt
kan warden, de oogen van den onderwijzer zullen zijn; nog lang v6Or de
ouders er erg in hebben.
Laat ik hier dadelijk nog weer _
op laten volgen, dat ik niet van
plan was, nosh ben, om u, onderwijzers en ouders, tot mijn eigen concurrenten te maken ; zelfs niet van plan ben om u te prikkelen u, al is het
dan ook maar heel eventjes en heel schuchter, op het terrein, dat de
dokter voor zich in erfpacht heeft, te begeven.
►
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En toen ik, wat ik had neergeschreven, voor ik het uitsprak nog eens
overlas, dacht ik: misschien zal ik mijn gehoor wel teleurstellen, maar dit
mezeif toch wel wat te sterk voor oogen gehouden, en heb ik te weinig
den weg gewezen, hoe met het zenuwachtige kind te handelen. Ik hoop
echter, dat gij, onderwijzers en ouders, bij nader overwegen toch zult
kunnen billijken.
ik wil noch van de ouders noch van den onderwijzer een dokter maken.
Als ik juist ,tot onderwijzers over het zenuwachtige kind in de schooljaren sprak, dan deed ik dit, opdat deze er in den omgang met die kinderen 'eenig voordeel van mochten hebben, maar hierom toch niet in de
eerste plaats ; in ide eerste plaats, opdat het zenuwachtige kind daar zelf
de voordeelen van zou genieten. De vrijmoedigheid daartoe ontleende ik
hieraan, dat ik ervan overtuigd was, dat de onderwijzers tot wie ik sprak,
als Christelijke onderwijzers, te eerder ertoe bereid zouden zijn om de
individueele ziel, de individueele kinderziel als het hoogste, het duurste,
door God a,an anderen toebetrouwd, te waardeeren. De vrijmoedigheid
daartoe ontleende ik hieraan, dat ik er van overtuigd was, dat mijn gehoar als Christelijke onderwijzers er te eerder toe bereid zou zijn, om
hen-zeif als klein deel in het groote geheel, dat onder Gods hand werd
gewrocht, in te voelen en aan te passen, om henzelf met en naast de
ouders, aan de kweekeling, de verzorging, de koestering, de leiding, den
insnoei van de enkele kinderziel te geven.
De omgang met het kind vraagt den vollen mensch ; zeker de omgang
met het zenuwachtige kind. Het zal u de onderwijzers in de school haast
tot vertwijfeling brengen, op de wandeling van en naar school telkens
weer in gedachten bezighouden. Net zal telkens weer blijken den vollen
mensch te vragen. (En er is dankbaarheid in mijn hart, en ongetwijfeld
ook, ik ben er zeker van, nog grooter dankbaarheid in het hart der onderwijzers jegens den man, die het mogelijk maakte, dat uw werk, uw arbeid
als onderwijzer den vollen mensch in beslag kon nemen, den vollen mensch
in de schooluren; nu gelukkig ook 'buiten de schooluren, omdat uw arbeid,
uw arbeid als Christelijke onderwijzers, nu eindelijk naar den vollen
mensch 'betaald wordt en gij niet buiten de schooluren andere bezigheden
behoeft op te zoeken, om u-zelf een althans dragelijk bestaan te
verzekeren).
De arbeid aan het kind vraagt den vollen mensch; zeker de arbeid aan
het zenuwachtige kind. En toch wil ik van u geen dokter maken. Alles wat
ik zeggen ga is alleen bedoeld om u, als 't mogelijk is, tot nog scherper
waarnemers van de kinderen, aan u toevertrouwd, te maken, nog scherper
waarnemers, gewaarschuwde waarnemers, wier opmerkzaamheid niet
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maar paraat list' voor welken prikkel ook, maar de aandacht weet te
boeien, maar die bepaalde verschijnselen verwachten, en daarvoor op de
loer liggen en ze dus ook, zoo leert 'it de phydhologische wet, nog altijd iets
eerder waarnemen dan de opmerkzaamheid 't doet, die niet weet waarop
ze wacht. (Peitelijk beoog ik ,dan ook niets anders, 'clan wart Prof. Roels en
ik bedoelden met ons boekje: de opmerkzaamheid van den onderwijzer
gereed te houden voor bepaailde zieleverschijnselen aan zijn leerlingen op
te merken; in , dat boekje voor zoover 't het psychologische betreft —
ml voor allerlei karaktereigenschappen en trekjes aan het psychiatrische
grenzende).
Wat ik ibeoog is op te wekken tot rustige, bezonnen, maar dadelijk
aanslaande opmerkzaamheid, (eventueel 't bijbrengen van de woorden,
waarin het zoo waargenomene dan verder kan worden geprotocolleerd,
maar voor alles : systematisch geschoolde waarneming). 1k wil niet pedant
zijn als ik beweer, dat veel menschen dat niet kunnen, dat moeten leeren.
't Schijnt zelfs wel, alsof de gave idaartoe afneemt, hoe sterker het eigen
leven gaat opbloeien, de assimilatie van het door de omgeving gebodene
meer vanzelf schijnt te gaan, en allerlei inwerkingen van prikkels niet
meer worden ppgemerkt, de verwerking ervan automatisch gaat verloopen. Totdat iemand, of een onverwacht gebeuren, 't automatisch buiten
werking stelt, Eons tot uittreding uit ons bezonken „zelf" brengt en
onze belangstelling opnieuw spant, onze aandacht opnieuw boeit, onze
opmerkzaamheid opnieuw trekt.
Tot belangstellende waarneming wil ik opwekken, die even scherp,
maar onbevooroordeelder ziet dan het moederoog; tot waarneming, die
belangstellingloosheid der ouders weet te verrassen en weet te prikkelen
tot even nauwkeurige waarneming van hun kind ; dat voor henzelf wel
een onbekende, voor den onderwijzer door zijn scherp waarnemen niet
alleen geen onbekende, maar zelfs een intimus is geworden.
Als daar aanleiding toe is dan mogen zij getweeen : de ouders, en zij
gedrieen : ouders en onderwijzer, met hun waarnemingen tot den huismedicus of schoolarts gaan; hij zal er u slechts dankbaar voor kunnen
zijn. Een heel enkele maal zal 't wellicht zijn voordeel hebben als onderwijzer dadelijk in te grijpen, door — met omgang van de ouders —
dadelijk tot den schoolarts te gaan, het blijve uitzondering, de weg zij
tot de ouders, hoogstens aehter, naast de ouders.
Maar nog eens : wordt geen dokter, blijft waarnemers.
Daarom zal ik u ook niet meer vermoeien met een beschrijving van al
die complexen van ziekteverschijnselen, die telkens te zamen genomen
een bepaald ziektebeeld typeeren. 1k zal niet spreken over de imbecille,
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over de debielen, noch over het hysterische kind, of over het neurasthenisehe als zoodanig, en al evenmin over de epileptische kinderen, noch
over de psycho-pathen afzonderlijk. Het was, ditmaal mijn bedoeling tot u
le spreken over die zenuwachtige kinderen, die al de schooljaren door
onder uw opzicht blijven, misschien, haast zeker, de intelligentsten, de
ijverigsten, may voor een deel ook de nullen, zij 't dan ook de vermeende
nullen. 1k wil dus spreken over die zenuwachtige kinderen, die niet na
korter of langer tijd uw klas, uw school verlaten, maar die daarin en
daarop blijven, ondanks hun zenuwachtigheid, en voor wie gij, wanneer
gij ze hebt leeren oppikken onder uw leerlingen, wanneer gij u met hen
individueel bemoeid hebt, wanneer gij ze met teer begrijpend, verstaand
diep invoelen en inleven tot uitspreken hebt weten te bewegen, ook al zult
gij daarna opzij zijn gegaan voor den geneesheer, de lichtende gestalte
zult kunnen blijven op hun levensweg. De herinnering aan uw persoon zal
hen bijblijven op hun levensweg. De herinnering aan uw persoon zal hen
bijblijven als een warm brandend licht achter hen, waarnaar zij maar
behoeven om te zien, om het in de verte nog steeds te zien brander en
er nog de warmte van te gevoelen.
Zeker, er zullen er onder uw kinderen altijd zijn, die straks door een
of andere zenuwziekte als door een acute ziekte zullen worden aangegrepen. De voorloop-verschijnselen van de ziekte, die in aantocht is, zullen hen misschien tijdelijk tot de zenuwachtige kinderen doen behooren,
zij zullen rusteloozer, ongeduriger worden, zij zullen imalle dingen gaan
doen, zij zullen u prikkelen, omdat zij vaak zoo in tegenstelling met hun
vroeger gedrag ongedurig, lastig, ongezeggelijk zijn geworden; toch wil
ik hen nu niet onder de groep zenuwachtige kinderen laten vallen. Tot
hen behoort bijy. een geval als 'dit: een bescheiden, lief, eenigszins bedeesd
meisje van een jaar of twaalf, volkomen eerlijk, gaat plotseling het geld
voor boodschappen versnoepen, scheurt een schaolboekje om de plaatjes
te verzamelen, plukt de bloemen van de potten in de vensterbank op
school am er een ruikertje van te maken, waymee ze zich siert, neemt
een paar centen uit het beursje van haar buurmeisje, en blijkt na enkele
dagen geheel manisch verward. De verschijnselen, die op school ,opvielen,
waren de aankondiging van een zware zielsziekte. Over ideze gevallen
wil ik echter niet spreken. Tot een andere groep, die ik buiten beschouwing laat, behooren, vooral in de lagere klassen, die kinderen, wier
achterlijkheid van geest nog niet als zoodanig wend gewaardeerd, dof,
onverschillig, of juist niet te corrigeeren bewegelijk, rusteloos, heel beperkt van bevatting, kort van memorie, volgens de intelligentie-schoolmeting van Binet verre tekortschietend. Ook over deze groep der
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imbecillen, idioten, ide geestelijk nog lager staande kinderen, zulien er
vermoedelijk wel nimmer tot uw kinderen behooren) der achterlijken
niet meer; gij kunt er in allerlei uitgebreidheid, ook izeer speciaal voor
de onderwijzers bewerkt, boeken, brochures en tijdschrift-artikelen in de
bibliotheken van volksleeszalen, van het Nut, enz. over vinden.
Voor het kind zelf en voor uw klas hoop ik, dat gij het spoedig ontdekt,
()Nat het naar een school voor achterlijken kan worden gezonden, niet
langer als een rem in uw klas zijn whadelijken invloed doe ervaren.

Heemstede.

J. VAN DER SPEK.

(Wordt vervolgd).

CRITISCHE REVUE.
Er is een brochure verschenen, ander den ,opzienbarenden titel D e
examen-idiootl en het bevat een critische samenlezing van allerlei
officieel examenwerk in 1928 opgegeven aan 11, 12 en 13-jarige k i n dere n. Ze1fs is er een fotografische reproductie bij van een zeer slecht
gehectografeerde en met de pen bijgewerkte examen-opgaaf. Het geheel
is een felle en gemotiveerde klacht over het kwaad, dat mee met zulk
examen-doen aan de kinderen en het goede onderwijs wordt gepleegd.
De N. R. Crt. had verleden jaar een satyrisch stukje, dat nu weer in
de komende maanden urgent is.
Nog eenige dagen en het spel zal beginnen.
Uitgevoerd zal warden de tragi-comedie „Exameng en hoe de eene helft van
Nederland de andere examineert".
Ondanks geruchten, die, waarschijnlijk met kwaadwillige bedoelingen rondgestrooid, ten doel hadden de belangrijkheid van dit stuk te ontkennen, kunnen
wij meedeelen, dat geen enkele belangrijke acteur zal ontbreken. Men heeft zich
de medewerking verzekerd van allereerste krachten op het gebeid der onderwijsfictie. Met voldoening maken wij melding van het wederom optreden van
,Parat Bennis", de gevierde actrice, die reeds zoovele jaren met talent de
hoofdrol heeft vervuld. Naast deze hoofdfiguur zullen een groat aantal bijfiguren
en een heel leger van figuranten optreden.
Men deelt ons mede, dat de eerstkomende maanden geen plaats meer is te
krijgen: alles is uitverkocht. De hoogescholen, kweekscholen, middelbare scholen,
gymnasia, ulo-scholen, vaksdholen benevens een groot aantal candidaten voor
de een of andere acte van bekwaamheid1 hebben zich reeds van plaatsen
verzekerd.
Van eenige zijden heeft men, al sedert jaren, getracht roet in het eten te
werpen. Men beroept zich dam op uitspraken van eenige z.g. paedagogen, b.v.
op het oordeel van een zekeren J. Ligthart, die dit Dude gerenommeerde stuk
moet hebben afgekeurd. In dit verband is met zekere onbeschaamdheid gezinspeeld op een in Azie gangbaar gezegde, waarin in dit verband de Nederlanders
de Chineezen van Europa worden genoemd.
Wij moeten ernstig protesteeren tegen pogingen om de zaak belachelijk te
maken. Dit tooneelspel heeft hooge zedelijke en maatschappelijke waarde. Wij
betreuren het, dat door plaatsgebrek aan de scholen de vioorrang is gegeven bij
het bespreken van de plaatsen. Ofschoon wij anders niet warm kunnen loopen
voor de doorvoering van het beginsel: ,,Ieder wat van den stokvisch", zouden
we voor het bijwonen van deze voorstellingen gaarne een uitzondering willen
bepleitenen volgende jaren de eerste keuze geven aan hen, die ze nog nooit
hebben bijgewoond: de dienstboden, schoorsteenvegers, sjouwerlieden, naaisters,
broodbezorgers e. d.
Bij den minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen zijn adressen ingekomen van den „Bond van huisvaders en huismoeders" en van het „Genoot.
schap der moderne paedagogen", in welke adressen staking c. q. beperking van
,

1 ) Verkrijgbaar bij drukkerij ,,De Volharding", Warnioesstraat 35, Amsterdam, 44 blz. a 25 cents.

288
de voorstellingen wordt verzocht. Later is nog een zeer heftig gestelde motie
van de ,,,Vereeniging van Practische Menschen" ter ondersteuning van deze
verzoekschriften in de pers gepubliceerd. Deze buitenstaanders meenen, dat
het bijwonen van de voorstellingen een slechten invloed heeft op de lichamelijke
gesteldheid en op het karakter der toeschouwers. Vooral keert men zich tegen
de tendenz van het stuk: „Een hoofd vol kennis is het eenig noodige", welke
strekking men voor de opgroeiende jeugd verderfelijk adht. In al die adressen
wordt gevraagd een leeftijdsgrens van 60 jaar te stellen.
Wij moeten de huisvaders en huisrmoeders, de paedagogen en de practische
mensdhen in geinoede aanraden hun herhaald gezeur te staken. Deze jaarlijksche
vertooningen zijn van nationaal belang.

Wie zal bier den draad van Ariadne vinden, om uit dit . labyrinth ons
te voeren naar bet heldere licht van den nieuwen dag?
De meest verstokte examen-liefhebber moet, wat de - E x amenidioot vermeldt, afkeuren.
Wat in het genoemde boekje staat is zoo formidabel van dwaasheld,
dat we de scholen beklagen en de kinderen beter in de wei kunnen laten
loopen, , dan 'dat ze tot zoo iets opgeleid worden:
1029000 c.11/1 3.
15375 c.G.
52950 m.M2.
X
0.3 H.G.
21.1 M3.
2.18 M2.
(Zutphen.)
Als dictee was te Winterswijk opgegeven:
Hij wij dde zich aan de bevrijding van zijn land, nam de leiding van het verzet
op zich en deinsde voor niets terug.
Haar oudste noon Wouter is steenhouwer, haar jongste noon Paul knecht bij
een. bierbrouwerij.
De wouw is een inheemsche roofvogel, voor wiens seherpe klauwen de kleigie
vogels doodsibenawwd zijn.
De spitse toren verheft zich boven het malsche groen der bosschen, als ge
dit pad dwars oversteokt en na eenige minuten rechts afslaat, zult ge hem
ras ibemerken.
Wij zullen deze ivoren doozen verloten, .maar je moet mu beloven, ze eerst
aan den commissaris te vertoonen.

Wie meer van dit fraais wil lezen en zijn eigen kunnen en k e n n e n
ems wil toetsen, kan in het boekje te Bast gaan.
Wanneer men zijn school instelt op dergelijk examenwerk als norm,
dan loopt het met het goede onderwijs op zijn einde, al zullen 'clan de
intenders van i n g e z o n d e n s niet meer klagen over z.g.n. onderwijsverslechtering. De s c h ij n heeft het dan gewonnen. Doch wij achten de
Nederlandsche onderwijzers in doorsnee te verstandig .om in zulk een
Chineeserig ideaal zijn school-toets te zien.
Zoolang de toelatings-examens blijven, zal natuurlijk een aantal slachtoffers afgericht moeten worden. Mogen het er weinigen zijn!
Pr a c t i s c h is zulk werk heelemaal niet. Het is vulsel van de slechtste
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soort. Dan stond in De kampioen ,een ibeter stuk voor dezen tijd van P.
Paul, den bekenden Haagschen inspecteur van politie, oud-onderwijzer.
Mel zou kunnen meenen, dat het al welletjes is, als men stn kinderen „wel
eens" .gezegd heeft, dat ze uit moeten kijken. Zoo'n enkele op zich zelf staande
raa,dgeving richt natuurlijls niets nit. De woorden gaan diet eene oor in, het
andere uit. Er sal toch wel niemand zijn, die beweert, dat een kind kan 'men,
als men hem eens een, keer gezegd heeft, wat en a, wat een o is. Juist het
onophoudelijke onderstrepen, het herhalen, het, liefst in anderen worm, weer
behandelen van hetselfde, dat meet het 'm doen.
Buiten en behalve de veiligheid van het kind zoolang het kind is, te verzekeren,
is er nog een ander doel te bereiken. Het kind van nu is de man van morgen.
Die man zal in het voile Leven staan, zijn brood inoeten, verdienen. Hij zal dit
misschien doen op een wijze, dat hij slechts lijdelijk aan het verkeer deelneemt,
d. w. z. hij last zich vervoeren ; misschien ook bedient hij zich van een eigen
vervoermididel; misschien ook zal hij vervoerder worden: chauffeur, voerman,
trambestuurder. Ik sou u willen vragen: op welke wijze zou hij eigenlijk niet
met het verkeer te maken kunnen krijgen?
En zal hij, evenals thans maar al te velen van ons, behooren tot de bestuurders, die een groot pct. der verkeersongevallen op hun rekening krijgen, omdat ze
de verkeersregels niet in acht nemen ? Of sal hij, omdat hij , die regels heeft
geleerd en de toepassing ervan beoefend, een voorbeeld zijn, voor anderen en
een veilig verkeer helpen bevorderen?
1k ben geneigd aan te nemen, ouders, dat ge uw jongen liefst tot de laatstgenoemden ziet bethooren!
Twee voorname punten zijn hiermee aangeroerd : le. het kind meet veilig zijn,
zoolang het kind is; 2e. het kind meet de veiligheid betrachten, als het volwassen is.

Maar ... geen v ak van onderw ij s, 'dit zou de 'beer Paul zelfs
verkeerd achten. Het mag niet als leervak gedoceerd worden.
V r e e s mag de kinderen niet ingeprent worden. „Vrees is een slechte
raadgeefster."
Het kind mag vooral niet opgevoed worden in een heillooze afschuw van de
straat : het heeft later die straat misschien te veel van noode om zijn brood te
verdienen. Het meet leeren de straat to gebruiken op een wijze, welke de
veiligheid waarborgt.
De eenvoudige regels voor het verkeer moeten aan de orde komen; ze aannemelijk maken, de noodzakelijkheid doen gevoelen en de overtuiging bijbrengen,
dat ze toegepast moeten warden, ook al schijnt verwaarloozing ongevaarlijk, zie
daar een beknopte weergave van wat het onderwijs moet beoogem
Liefst moet ook dit onderdeel practisch beoefend worden, zij het clan sender
auto's, karren en fietsen. De kinderen vinden het een „spelletje", waarbij de
een een auto, de ander een tram voorstelt en een derde verkeersagent is, wat
leuk; vooral als het spelletje uitloopt op een chaos.
Otverdrijving is ook op het punt van verkeersopvoeding sdhadelijk. Het onderwijs mag niet ontaarden in een opleiding tot verkeersagent of examinator voor
het rijvaardigheidsbewijs. Het sporadisch voorkomend kwartiertje „verkeer"
moet op de school een attractie zijn, evenals het verteluurtje dat is.
Voor leerlingen van middelbare scholen sou verkeersonderwijs, indien het daar
ingevoerd wend, een ander karakter kunnen hebben. Daar is er geen bezwaar
tegen, stelselmatig het verkeer te behandelen. Een praahtig hulpmiddel daarbij
is ongetwijfeld de maquette van de nijcverheidsschool te Weert.
Voorloopig zou ik persoonlijk eohter al seer tevreden zijn als de lagere school
haar voile medewerking ging verleenen.
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Wij bemerken, dat hier geen „buitenstaander" aan het woord is, niet
iemand, die van school en kind niets weet. De dagbladpers herinnert ons
dagelijks dat het hoog tijd wordt, de wenken van dezen vakman ter harte
te nemen.
Het dorre-leerwerk, dat de examens van onze leerlingen eischen,
schijnt ook in de Oost de school kwaad te doen.
De heer Knottenbelt, het kamerlid, heeft ,een studiereis door Indie geinaakt en zijn critiek betreft ook de school.
Mans wordt alles veel to groot en te breed opgezet. Dit geldt met name voor
het onderwijs en te dien aanzien is de heer K. geneigd te onderschrijven hetgeen
de heer iColijn heeft gezegd omtrent het gevaar der Holl.-inlanclsche school,
welke groepen z.g. intellectueelen kweekt, die de maatschappij niet op kan
nemen. Een typiscth geval vernam de heer K. van een regent omtrent een landbouwer, die zijn ibeide zoons voor den landbouw wilde opleiden en ze daartoe
eerst naar de H. I. S. zond ; toen de oudste de school had afgeloopen, wilde hij
niet meer in den landbouw, maar verkoos een baantje als sehrijver, de vader
heeft den jongsten zoon toen maar van de H. I. S. afgenomen!
ook schijnt de keuze van leerlingen, die tot de H.I.S. worden toegelaten, wel
te wensehen te paten. Het voor inlanders bestemde onderwijs zou in 't algemeen

op eenvoudiger leest geschoeid kunnen worden. Het is te intellectualistisch.
Handenarbeid moest in rmeerdere mate onderwezen warden, zooals de beer K.
dat o.a. te Sabang en te Medan van particulieren zag. Het onderwijs moet den
leerlingen bijbrengen, dat het veTrichten van handenarbeid niet beschamencl zs.
Een wonderlijk geval hoorde de heer K. op Sumatra omtrent een onderwijzer,
die zijn leerlingen sdhooltuintjes liet aanleggen, waarin ze veel pleizier badden;
maar then de schoolinspectie dit gewaar werd, was het uit: het mocht niet. Het
fnuiken van zulk initiatief pleit zeker niet voor de opvattingen van hen van
wie dit verbod uitging. Intussehen heeft de sheer K. mooi werk op 't stuk van
amJbacihtsonderwijs gezien in de jeugdgevangenis te Tangerang bij Batavia.

Zoo blijft er .dus nog wel wat te doen en de ionderwijzer in 't algemeen
moet toonen, dat hij pal blijft staan voor de belangen van het kind, want
daar gaat het ten slotte om.
Al is op het gebied van vele vakken
rekenen, spelling, aardrilkskunde, geschiedenis — het laatste tiental jaren veel ten goede in de
methodiek gewijzigd,. dank zij het baanbrekende werk van psychologen
en sommige onderwijzers, toch behoeven we niet op onze lauweren te
rusten. Vast niet.
Indien de examen-eischen blijven wat ze in 1928 ons vertoonden, dan
wordt daardoor veel goeds weer te niet gedaan.
Niet alleen theoretisch, maar met de daad moeten wij beleven:
Ons landje is plat,
Het is klein, het is nat,
t Is koud en beneveld en zwemt in moerassen.
Maar 't zij hoe het zij,
Wij leven er vrij,
Ons bindt slechts de wet
En die wet maken wij.
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Maar dan moeten wij ons zelf herzien. W. I. M. sehreef daarover in het
„Katholieke Schoolblad":
Er zijn, altijd mensen, die, als er eens lets prakties gebeurt en de school
wordt daarbij betrokken, dadelik roepen van : de.school Manusje-van-alles!
Zo de heer J. H. Gunning Wzn. Ik geloof als we diens zin deden we nooit een
goed of hartelik woord tot de jongens mochten spreken. Hij is, als ik me niet
vergis, zelfs tegen dra,nkbestrijding en zendingsonderwijs op de lagere school.
En raar dat sommige lui zulke relken-,, taal- en schrijfmaniakken bijvallen.
Zo schrijft De Jong — anders wel een prakties man naar ik meen — in het
Correspondentieblad der Ohristelike onderwiizers nu weer lets tegen de verstandige maatregel van het Vlaardingse gemeentebestuur dat de verkeersregelingen
op de school wil onderwezen zien. Zo kan je gemakkelik alles afkeuren. Maar
wat zal onze toekomstige imaatschappij hebben aan mensen die uitermate knap
zijn in de vakken a tot r of nog verder dan r als ze een 'paar armen, benen of
hoofd missen?
Ons onderwijs kan heel wat praktieser. Zoo zijn er altijd nog schoolmeesters
die hun leerlingen het lerven veraangenamen door het prettige hoofdrekenen
en sommen lanseren als 57 X 57. Welk verstandig mens rekent dat nu uit z'n
hoofd uit? 'k•Heb het bijgwoond dat de humniels van 9 a 10 jaar op zo'n kanjer
zaten te transpireren, terwij1 meester het stikum op een papiertje uitrekende....
't Is wel merkwaardig, hoe veel op een zeker oogenblik verkeerd
wordt geacht, dat men later heel gewoon vindt. Lang haar kort haar,
rooken, thee-drinken, begraafplaatsen buiten de steden, slavenhandel
enz. enz. Er is zooveel misverstand en wanbegrip en juist de school
heeft scherp toe te zien, dat ze niet iondoordacht het goede tegenhoudt
of het verkeerde bestendigt.
Werd Rembrandt bij zijn leven geeerd? Of Hobbema en zoo vele
anderen. J. Greshoff had .daarover een artikel in de Holt. revue:
Het toeval van mijn lectuur bracht mij juist in den laatsten tijd een aantal
voorbeelden van het eeuwige misverstand tusschen den kunstenaar en zijn
tijdgenooten under oogen. Men kan deze niet genoeg herhalen, alleen al om
zich zelf en zijn medeburgers voorzichtigheid en bescheidenheid to leeren.
Toen Manet voor het eerst zijn wereldberoemd schilderij Olympia — thans
in een der eereplaatsen in Louvre gehan,gen exposeerde, moesten er twee
agenten naast geplaatst worden em het doek te besehermen tegen de woede
der opgewonden tentoonstellingsbezoekers.
Then Henry Rousseau eens eenige moeilijkheden met de justitie had, voerde
zijn advocaat aan dat hij, ontoerekenbaar, niet voor zijn daden verantwoordelijk
kon worden geacht. En om dat te bewijzen. vertoonde hij de rechtbank en de
jury een aantal schilderijen. De heeren, bulderden van het lachen en spraken
den armen sukkelaar vrij. Thans hanger die schilderijen in het Louvre en
alle helangrijke Europeesche musea — hehalve in de Nederlandsche — of zij
worden veer vele honderdduizendtallen franken verhandeld.
Toen Picasso na zijn eersten Parijschen tijd naar Spanje terug wilde keeren
en daarom geld behoefde, hood hij een veertigtal van zijn beste doeken uit de
zoogenaamde blauwe periode voor 200 frank to koop aan. Niemand wilde ze
hebben. Nu vertegenwoordigen die zelfde doeken een millioenenvermogen.
Then Eiffel zijn toren bouwde, had het publiek en de pers geen woorden
genoeg om de verontwaardiging over deze , ontsiering" van Parijis uit te spreken.
Nu geldt deze terecht als een der meest 'erwerken van de moderne radicale
bonwkunst.
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In het Palais des Beaux-Arts te Brussel wordt thans een volledige tentoonFtelling van het levenswerk van James Ensor gehouden. De kenners uit geheel
Europa stroomen toe om den grijzen meester van Ostende hun hulde te bewijzen.
De koning heeft het plan om hem in den erfelijken adelstand te verheffen.
Kortom: een apotheose. Bij deze gelegenheid drukt het tijdschrift Les cahiers
de Belgique een reeks uitspraken over zijn werk of uit de jaren voor den
oorlog. Het is een complete collectie domheden, platheden, laagheden. Zelfs
persoonlijke beleedigingen werden oorbaar geacht.
Toen
Maar ik kan doorgaan. Kolawmen en kolommen lang.
Het is bijna een algemeene regel geworden dat de werkelijk groote nieuwe
kunstenaars op seder gebied tijdens hun leven het voorwerp van spot en verachting zijn. Nu zou men denken, dat op den duur, de menschheid sets zou
leeren. Geen denken aan.

Hoe lang heeft het geduurd, voor betere ideeen omtrent onderwijs en
tnethode ingang vonden. Is het H a n e b o e k nog niet voor een 40 jaar
herdrukt en wat hadden de groote sdhrijvers op paedagogisch terrein
der 17de en 18de eeuw voor Pestalozzi aan beleefde practijk .gewonnen?
lloorden we nog niet van prof. Waterink op de jaarvergadering
der Vereen. voor Chr. Paedagogiek dat Calvin zijn ,onderwijsideeen niet
practisch kon beleven, en dat zelfs Sturm zijn hervormingen moest
nalaten om.... de stedelijke machthe ► bers.
Overdrijving schaadt steeds en een goed inzicht dat geperfectionneerd
wordt, kan tot verdwazing voeren. In het Het Kind van 30 Maart 1929
vonden we daarvan ieen vreemd voorbeeld.
Tot de leerzame artikelen over opvoeding in Het handelsblad behooren
vooral die van B. Zet, die daarin Problemen uit den vreeinde in 't bijzonder
uit Amerika behandelt. In het ochtendblad van Zondag 6 Mei '28 vertelt
ze aardige dingen over de hygienische opvoeding op enkele Amerikaansche
scholen. De kinderen krij ► en teen Health Chart waarop een 20-tal vragen staan
waar elken dag een antwoord op gegeven moet worden. Hier volgen wat
antwoorden:
1k heb minstens .zes glazen water gedronken vandaag en nauwkeurig opgelet,
dat ik maal naar de W.C. ben geweest.
Ik neem twee maal in de week een bad.
Ik neem een schoone zakdoek mee naar .school en gebruik die als ik nies
of hoest.
Ik eet geen snoepgoed tussehen de maaltij den.
Ik drank twee glazen melk langzaam leeg.
1k ben buiten geweest om diep adem te halen.
Ik ben beleefd geweest tegen mijn teachers en roommates.
Voor een perfecte ,,Health Chart" krijgt een leerling een „pin", een speld,
die zichtbaar gedragen kan worden.
Op papier, zegt B.,, prachtig, maar de praktijk is een mislukldng;
natuurlijk._Kinderen zijn geen machines en hebben 'r een broertje aan dood of ze
diep of niet diep ademthalen en als ze een schoolkameraad een aframmeling
„moesten" geven en ook gaven.... vullen ze toch wel de kaart in. Ook zijn
ze dikwijls dagen ten achter en vullen dan maar „het wenschelijke" in. Een
enkele, eerlijke, wordt wel zwaar beproefd in de keuze tusschen geheugen
en waarheidsliefde: vertellen dat ze geen melk dronken o ►dat de ouders die
niet konderen geven, of maar jokken.
Aan eind van 't half jaar moeten de ouders de kaart teekenen en voor
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„juist" waarmerken. Arnie kinders, maar oak arme ouders. Ik weet heelemaal
niet meer wat mijn kinders in 't laatste halfjaar ten opzichte van de 101
plichten die ze hebben, wel deden. Er zijn belangrijker zaken, niet am op te
letten, maar zeker om te onthouden.

In een ander artikel van hetzelfde blad worth nog uitvoerig de gezondheidsleer op sommige Amerikaansche scholen gememoreerd:
Jongens! Meisjes!
Speelt het gezondheidsspell

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Meer dan eenmaal per week in 't bad.
Ten minste eenmaal per dag en in ieder geval 's avonds zijn tanden poetsen.
Lang slapen, zoo mogelijk met open vensters.
Dagielijks ten minste een halven liter voile meik drinken.
Iederen dag versthe groenten en versch of droog fruit eten.
Tusschen de maaltijden zuiver water •drinken.
Alle dagen in kle open lucht spelen.
Geregeld iederen dag stoelgang hebben.

Alle morgens vragen de onderwijzers en de onderwijzeressen aan de kinderen
of ze de regelen van het gezondheidsspel behoorlijk hebben nagekefd. Dat
gebeurt met een zekere plechtigheid. De leerlingen antwoorden ja of seen, en
daar ze door het beoefenen van de sport van jongsaf gewend worden aan „fair
play", mag men veronderstellen dat ze de waarheid spreken. De antwoorden
warden opgeteekend en de ja's op 't einde van de week samengeteld. Met behuip
van de kinderen wordt er een lijst gehouden, waarop de leerlingen geran.gschikt
zijn naar hun verdiensten. Het hoofd der scho
ol prijst de eersten ; en de Masse,
die in evenredigheid het grootste getal gunstige antwoorden kan aanwijzen, krijgt
uit zijn hand de vlag der school voor een week in bewaring.
In andere scholen bestaat het dagelijksdh gewetensonderzoek met het oog
op de hygiene. Dat onderzoek geschiedt schriftelijk.
's Morgens, bij den aanvang der lessen, krijgen de leerlingen een formulier
te overzien, waarop een reeks vragen en aanbevelingen vermeld staan. In de
scholen van New York City telt die lijst 15 vragen en wordt ze enkel gebezigd
door de leerlingen van ten minste tien jaar.
Na optelling van zijn antwoorden, schrijft elk leerling op een stukje papier
een aldus luidende verklaring: bevestig x van de 15 gezondheidsreeelen in
acht genomen to hebben".
Het nakomen. van 15 regelen wordt besehouwd als uitrnuntend, van 13 regelen
als zeer goed, van 11 regelen als voldoende. Die ander dit laatste cijfer dalen,
komen in de ,,gevaarlijke strook".
Een door zijn medeleerlingen gekozen „gezondheidsmonitor" haalt de geschreven verklaringen op, en schrijft er de gegevens van op een. lijst. Op 't einde
van de =sand telt hij de ja's op, en stelt den meester een overzicht ter hand,
dat in de klasse besproken wordt: de flinke, moedige kinderen krijgen een
pluimpje, de andere een standje, dat echter met een vaderlijke of moederlijke
aanmoediging gepaard gaat.

Toch is mijn overtuiging, dat .deze buitenissigheden niet eens Amenkaansch zijn. Fen correspondentie met een oud vriend, die reeds 33 jaar

294
in Amerika het onderwijs dient, maakte mij duidelijk, dat ook ,daar 1 i e fhebbers en p r o e f n e m e r s zijn als hier maar het gros gewoon
onderwijs geeft als hier!
Laten wij daarmee voor deze maai besluiten.
Zeist.

D. WOUTERS.

P. S. Het i n g e z o n d en van de h.h. Jonkman en Schreuder in ons
vorig nr. vereischt een kort woord mijnerzijds. Het was van mij niet verstandig in een a l g e m e e n e bespreking over het vrijgestelden-instituut
in de Groote in to voegen een zin over de audientie. Eerstens kreeg daardoor het stuk .een persoonlijke noot, wat niet bedoeld was, maar bovendien
had ik het f e i t niet j u i s t neergeschreven. Wat mij een oud-h.b. lid
der , Groote vertelde betrof niet het voorbijgaan bij een audientie bij de
koningin, maar bij een officieele receptie van een onzer hoogste staatsdienaren, waar de Groote zich ook deed vertegenwoordigen. Het feit is
dus wel zakelijk .hetzelfde, maar was niet in de juiste bewoordingen
gememoreerd.
D. W.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
Een Afdeelingsvergadering. In het Zwitsersche Evangelisches Schulblatt
lezen we het verslag van een vergadering eener Afdeeling van den Evangelischen Schulverein. Het is de Afdeeling Oberaargau.
De convocatie riep op Vrijdag 23 November, des namiddags, ter vergadering in het café Zum Kreuz. Niettegenstaande het slechte Novemberweer en , de verre afstanden waren er 25 leden bijeen. Net berouwde de
aanwezigen niet.
Zendeling ,Kiihner trad voor hen op met een lezing over „Zending en
School in Indie”. De verhandeling getuigde van diepe liefde voor de zaak
der Zending, en wekte geestdrift bij de hoorders, aldus het verslag.
Gezellig babbelend en zingend zaten ze na afloop nog een poos
bijeen, tot ide aanbrekende duisternis er een eind aan maakte. Gelukkig,
dat ze de iwegen goed kenden!
„Dankbaar gedenken wij zulke uren van gerneenschap in den kring
van gelijkgezinde collega's; wij hebben ze noodig; zij brengen immers
nieuwe blijdschap en moed tot onzen edelen, maar moeilijken beroepsarbeid!"
Ook ddcir. In een volgend nummer van dit blad wordt een klacht
vermeld over de voortgaande ,ontchristelijking der scholen in Zwitserland. „Wij hebben Gode zij dank nog kweekscholen, waar het godsdienstonderwijs naar eisch verzorgd wordt. Maar het laat zich helaas niet
ontkennen, dat vele onderwijzers in de gewone lagere scholen er op nit
gaan, de hun toevertrouwde jeugd stelselmatig van het Christendom te
vervreemden, en de Bijbelsche geschie'denissen in een bespottelijk
daglicht te stellen. De onwetendheid der catechisanten in betrekking tot
de waarheden des Christendoms is ontzettend. Leerde men vroeger op
de school nog een aantal psalmen en Bijbelteksten, ook dit raakt hoe
langer hoe meer in onbruik. De opgroeiende generatie kent noch Bijbel,
noch Psalmboek, noch Catechismus. In vele catechisaties stuiten de
predikanten op een vijandigen geest en latente tegenwerking. Achteruitgang der Kerken, achteruitgang der scholen, achteruitgang der gezinnen,
het hangt alles samen."
In het Amerikaansche Library Journal komt een stuk
voor over zelfopvoeding door Iectuur. Een groot aantal jonge mannen
Zelfopvoeding.
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en vrouwen zitten bekneld in stijve schoolsche vorrnen, aldus de schrijver.
Maar zij ontwaken tot de waarheid des levens; zij wenschen in waarheid
„opgevoed" te worden, en weten niet, welken weg daartoe in te slaan.
Gelukkig hebben zij op school toch lezen geleerd, maar als zij dit nu
niet in practij'k brengen, zijn en blijven het niet-lezers. Er is ook niet veel
aan te doen: levers en niet-lezers zijn twee zeer verschillende typen
van menschen.
Zij, die niet inzien, dat opvoeding niet slechts het werk der school is,
maar een taak voor heel het Leven, zijn niet te helpen.
Mies zeer juist! En we voegen er bij: wanneer was dat niet zoo?

De school:wren van Stephen Raditch. Het Amerikaansche tijdschrift
Current History publiceert een autobiographic van den Joegoslavischen
partijleider Raditch, wiens moord in Augustus 1928 zulk een diepen
indruk maakte.
Zijn ouders wilden niet, dat hij verder zou studeeren, omdat hij buitengewoon bijziende was. Maar hij dreef zijn zin door; vond goedkoop
verblijf, en at in de volkskeukens. Door les te geven aan zijn minder
begaafde klasgenooten, kon hij in de kosten van het onderwijs voorzien.
Bij al zijn examens behaalde hij de hoogste cijfers.
Maar hij werd van het gymnasium afgestuurd; zooals het heette, omdat
hij zijn gezicht wel binnen twee jaar kwijt zou zijn. Inderdaad bracht
Raditch het echter in verband met een conflict, idat hij met een van de
leeraren had gehad, omdat hij altijd als verdediger van zijn medeleerlingen
()Wad.
Het is eigenaardig, hoe de lijnen van karakter en levenscarriere zich
soms reeds in de jeugd laten onderscheiden.
Twee talen. Om te voldoen aan den roep om meer en beter Vlaamsch
onderwijs heeft de Brusselsche schepen van onderwijs voorgeschreven,
dat van ieder vak tenminste een les per week in het Nederlandsch moet
worden gegeven. De Torenwachter, orgaan der Vlaamsche Chr. scholen
in Belgie, is hier niet over te spreken.
Voortaan, zegt het blad, zullen de kinderen gelijktijdig de Fransche en
de Nederlandsche benamingen te slikken krijgen.
Daar moet het verstand wel bij stilstaan. In alle eentalige landen klaagt
men steen en been over de moeilijkheid, om in zes jaar op de lagere
school de noodige kennis bij te brengen, en nu moeten we die kennis hier
te Brussel nog wel in twee talen aanbrengen.
We hebben hier te doen met een igroote „voor-den-zot-houderir.
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„Acme 12- en 13-jarige Brusseleers, die met zulk een rommelzolderkennis
het leven in moeten". In Holland en andere landen acht men minstens
zeven jaren noodig voor de lagere school.
Wij gelooven, zegt het blad, dat de schepen van onderwijs bezig is, het
onderwijs te verslechteren, en wij hebben reden om te zuchten: „Ooh,
ware het onderwijs dan maar geheel Fransch gebleven!"

Onderwijs in literatuur. Daarover schrijft het Educational Supplement
of the Times. In Engeland wil men dit ondewijs hier en daar ook een
belangrijke plaats geven op de lagere school; reeds worden er proeven
genomen.
De vraag is nu maar, hoe het gegeven moet worden. De oude vorm van
letterkundig , onderwijs: een verzameling van allerlei historische en taalkundige bijizonderheden, herinnerde, zegt het blad, sterk aan gedwongen
voeding. Soms waren er 300 bladzijden aanteekeningen en „verklaringen",
bij een tekst van 30 bladzijden.
De tekst moet echter voor zich zelf spreken; laat de onderwijzer hem
luid voorlezen, en heel spaarzaam zijn met verklaringen. Wanneer hij zelf
de schoonheid van het stuk gevoelt, gaat zijn waardeering ongemerkt
ook op de leerlingen over.
Onze ervaring bij leerlingen van 12 tot 15 jaar bevestigt dit ten voile.
Frobel en Montessori. De Evangelische Lehrerinnen-Warte bespreekt
in een stuk getiteld „Kleinkind-Padagogik" ook de beteekenis van Frobel
en Montessori. Frobel is de baanbreker in de Paedagogiek van het kleine
kind. Hij ziet het kinderleven door de oogen der moeder. Hij wil den
arbeidslust van het kind door het spel tot ontplooiing brengen, al tracht
hij het in bijzondere banen te
Montessori ,daarentegen wil het kind ernstig bezig houden. Zij geeft het
bepaalde taken en laat het alles zelf doen. Door de vreugde van het kunnen
moet zijn zelfgevoel grouter worden. Het Montessori-materiaal oefent op
kinderen groote aantrekkingskracht en kan vooral een individueele
opvoeding huip bewijzen.
De Montessoribeweging heeft, zoo besluit het blad, in vele landen,
vooral in Holland, ingang gevonden. Ook in Duitschland begint men
haar beter te verstaan.
Vlaardingen.

T. VAN DER KOOY.

BOEKBESPREKING.
Naar Rom e, door het reisgebied van den Apostel Paulus, door dr. G. P.
Marang, met ill., landk. en ill.— La Riviere en Voorhoeve,
Zwolle. Ingen. f 5.50. In band f 6.90.
Wij zijn — 66k voor onze Bijbelsche lessen — een kostelijk boek rijker.
Een reisbeschrijving ja, maar dan wel een zeer bijzondere en een zeer
gelukte. Aan litteratuur over de landen van den Bijbel ontbreekt het ons
tegenwoordig geenszins meer. Ook de reisverhalen, meer of minder wetenschappelijk, meer of minder meditatief, volgden in de latere jaren elkander in snelheid op.
Ds. R. E. van Arkel, dr. G. P. Marang en prof. dr. A. Noordtzij gaven in
1926 hun Langs Nitil en Jordaan, een boek van reisindrukken in Egypte
en Palestina, dal een goede pers had. En nu komt dr. Marang ons
ook het laatste, niet beschreven deel van de refs, de tochten door Paulus'
reisgebied, vertellen.
En toch is Naar Rome geen vervollediging van Langs NU1 en Jordaan.
Het is anders en het is meer. Het stoat geheel op zich zelf en draagt ook
een gansch eigen karakter.
Zooals kennis van Oostersche zeden en gewoonten, van landen en steden, van de gansche cultuur, ons inzicht in de Heilige Geschiedenis verhelderen en verdiepen, en ons den achtergrond seven, waartegen wij de
Bijbelsche verhalen voor onze leerlingen duidelijk kunnen uitbeelden, zoo
zal ook de kennis van de oude landen en de oude cultuur uit Paulus' reizen ons ook het laatste soms wel wat armelijk verzorgde deel
onzer geschiedenissen, klaarder leeren zien, juister leeren begrijpen en,
waar het vooral om goat, ons ook onze kinderen juister en levendiger beeld
leeren teekenen. Maar — er is voor ons onderwijzers maar heel weinig
toegangelijke lectuur over dit gebied. Het interessant-mooie boek van
dr. Marang voorziet prachtig in deze leemte.
Voor onze personeel-bibliotheek ieen aanwinst.
Wie dit boek voor de behandeling van Paulus zendingsreizen doorwerkt,
zal — vooral voor de oudere leerlingen gemakkelijker, boeiender en
zeker rijker vertellen, dan vroeger. De practijk heeft dit reeds bewezen.
Van een dorre, gedocumenteerde, quasi-belangwekkende reisbeschrijving heeft dit boek niets. Alles leeft en flitst, soms zelfs breekt de auteur
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juist dit bindt den lezer aan het boek en
haast al te abrupt af. In toch
maakt het doorwerken tot een genot.
Onze scholen met nadruk te wijzen op de waarde van het boek is het
W. G. VAN DIE NULST.
doel dezer bespreking.
Apeldoorn en Goudonnet. Leeren en repeteeren, a f 0.75.
Apeldoon en E. I. Arkell. The world about us, 2de druk a f 1.35.
Benje rt en Elzinga. Fransch v. d. 1. s., 27ste dr. a f 0.65.
Benjert en Elzinga. Chansons, ingenaaid a f 0.95, geib. a I 1.25.
De Bruin en Verkoren. Stenografie „Groote", 1. onverkort a f 0.65, 2.
kort a f 0.90.
Alle uitg. van Muusses, Purmerend.
:

Jeugd en Beroep ; jg. 2, afl. 1.
De eerste aflevering van den 2den jaargang van Jeugd en beroep opent
met een redactioneel artikel, getiteld Bij den aanvang van den tweeden
jaargang. Zij ontwikkelt daarin haar programma voor het komende jaar,
waarbij opleiding voor adviseurs bi beroepskeuze, psychotechnisch onderzoek,, voorlichting voor intellectueele beroepen, verhouding tusschen
arbeidsbeurzen en bureau voor beroepskeuze en beroepsvorming als
haofdpunten genoemd warden. De redacteur E. J. van Det maakt een
aanvang met ieen vervolgartikel Wat deden onze bureaux en commissies
voor beroepskeuze in 1927? De heer J. de Kanter zet zijn beschouwingen over De leerlingopleiding in de metaalindustrie voort. Marie Heinen
geeft in een artikel Aanvullingen aan, wat vrouwen kunnen doen am haar
tekort aan bekwaamheden voor bepaalde beroepen aan te vullen. Ida
lleyermans bespreekt in een artikel Leemten, de tekortkomingen in de
leerplans van sommige vakscholen. Verder bevat de afl. •een artikel van
E. J. v. D. over Schoolorganisatie in Oostenrijk, als proeve van een organisch samenhangend schoolwezen, en een beschouwing van Anna Polak
over practische wenken bij de beroepskeuze van meisjes.
Prijs per j.g. I 6; red. E. J. van Det en P. van Metier; uitg. J. Muusses,
Purmerend.
Daamen's Schoolliteratuur, verzorgd door J. Janse. 1. Lect. en prose, 2.
Lect. en poesie, 3. Normand, La Saison et Mon parapluie, De
Varigny, Cornelius Vanderbilt, Ch. Normand, Deux nouvelles,
Varigny, La journee de Victor, Liquier, La rose bleue, Normand, Un gendarme par telephone, A. Daudet.
Aardige, keurig uitgevoerde kleine boekjes, alle 30 cent, behalve Deux
nouvelles, I 0.70.
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Shakespeare, My first r e a d e r, uitspraakoefeningen en inleiding tot
de Engelsche taal, I 1.25. — D. A. Daamen's Uitg.-Maatsch.,
Den Haag.
Dr. Ph. 1. ldenburg, De staat en het volksonderwijs in
E n g e la n d, 281 bladz., geb. I 5.90. — J. B. Wolters, Groningen.

IV. G. van der Hulst, De r o o d e v l e k.
Amsterdam.

IL J. Spryt's Uitg.-Mij.,

BOEKAANKONDIGING.
Uitgaven P. Noordhoff, Groningen:
B. L a a r m a n, Toestanden en gebeurtenissen,

lste deeltje, 16de druk
f 0.65.
W. H. de G r o o t, Zangoefeningen, lste stukje, 13de druk
I 0.40.
A. Luinge en B. Stegema n, Nederland, 8ste druk
gebonden

f 0.90,

„ 120.

H. tleidinga en I. N a u t a, Plantkunde, 2de druk
I 125,
„ 1.50.
gebonden
H. e i d i n g a en I. N a u t a, Dierkunde, 2de druk
I 1.25,
gebonden . . . „ 1.50.
A. D ij a s t e r h u i s, E'en jaar Duitsch, 4de druk, gebonden f 1.10.
D r. A. de F ro e, The Interlinear Series III. A Book of
Anecdotes, 2de tdruk
0.55.
D. Rutgers en R. Tolma n, Schetsen en verhalen uit
het dierenleven, 4 deeltjes .
0.95.
Dit is een nieuw stel boekjes voor de Christelijke scholen, die zeer goed
in de plaats kunnen komen van de neutrale boekjes op dit terrein. Het
komt nog te veel voor, dat op Chr. scholen lees- en leerboekjes gevonden
worden, die voor de neutrale school geschreven zijn. Nu is dit verdedigbaar, indien wat de iChr. school heeft, niet aan de eischen van goede
methodiek en ethiek voldoet, maar het is een ergerlijk blijk van sleur en
niet op de hoogte zijn, indien voor vakken van onderwijs, die eerste-klas
voor de Christelijke school van alom-geprezen methodes zijn voorzien, men
nog de neutrale boekjes vindt. In deze Schetsen en verhalen heeft een
natuurkenner van algemeene bekendheid en goed stylist meegewerkt met
een leeraar voor het vak natuurkennis aan een onzer kweekscholen —
Sneek. — De beide schrijvers hebben het verouderd standpunt van voorgangers, die zooveel waarde hechtten aan tandformules, het tellen van meeldraden, enz. volkomen verlaten en wandelen als het ware met de jeugd
door het landschap, waarvan zij de verrassende geheimen kennen en
waarvoor zij de geestdriftige belangstelling der kinderen trachtten te
wekken.
Kennis en schoonheid zijn het, die de jeugd leert putten uit het waar-
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nemen der natuur, wanneer zij gidsen heeft als de schrijvers der bovenvermelde boekjes, wier samenwerking paedagogisch-verantwoorde,
animeerende en deskundige leiding waarborgt.
De heer Rutgers wees, wat het natuur-historisch onderricht op de Christelijke scholen betreft, reeds eerder nieuwe wegen aan in zijn zeer gewaardeerde brochure Kennis der natuur, die als zevende deeltje van de reeks:
Verdieping en belijning reeds •eerder het licht zag, terwiji de heer
Tolman naam heeft gemaakt door zijn boeken en publicaties in de pers,
waarin hit steeds opnieuw de rijke verscheidenheid der schepping
beschrijft.
Op hun beurt wisten de auteurs zich de medewerking te verzekeren van
den knappen natuurverbeelder, die de heer S j o e rd Kuper us is. Wij
vertrouwen dan ook, dat de boekjes met hetzelfde enthousiasme zullen
worden ontvangen, waarmee zirwerden samengesteld en dat de leerlingen
van de ihoogere klassen der lagere school er een onopzettelijk aandoende,
maar niettemin krachtige aansporing in zullen vinden orn eerbied te koesteren voor de onuitsprekelijk schoone schepping met haar vele, belangwekkende wezens. In hun inleiding schrijven de auteurs o. m.:
Naar het leven van de dieren
boeiende onderdeelen van het won dere
samenstel der schepping
begint geleidelijkweg ook meer de aandacht,
zoowel in aesthetisch als ethisch opzicht, uit te gaan van hen, die de
positief Christelijke levensovertuiging zijn toegedaan. Er wordt onmiskenbaar steeds meer mar gestreefd ,een achterstand in te, halen.
Net behoeft niet met vele woorden uiteen te worden gezet, dat vooral
de Christelijke school, waar aan het ,dierenleven tot dusver op wel wat
stiefmoederlijke wijze aandacht wend gewijid, een basis kan leggen van
waardeering der dieren in den meest uitgebreiden zin van het wooed, een
basis, waarop met vrucht kan worden voortgewerkt. Net is uit deze
overweging, dat ondergeteekenden besloten een vierdeelige serie leesboekjes samen te stellen, waarin het leven der dieren
vogels, zoogdieren, insecten, enz.
op een voor de kinderen bevattelijke wijze wordt
geschetst en gepoogd wordt liefde te wekken voor ,onze medeschepselen.
Terwijl wij in de beide laatste deeltjes ver van huis gingen en de
buitenlandsche dieren, die men meerendeels in Artis en elders kan ontmoeten zij het losgemaakt van hun omgeving — in hun milieu probeerden te plaatsen, houden het eerste en tweede stukje zich uitsluitend bezig
met inlandsche dieren, mede om aan te toonen, hoe dikwijls vlak bij de
deur, in dorp en stad, een schoon en boeiend leven valt waar te nemen,
waarvan het genegen nagaan een bron van genieting kan worden.
Ongetwijfeld kan de kennismaking met het merkwaardig bestaan onzer
'
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dieren, waarin zeer stellig Gods wijsheid en gro' otheid op treffende wijze
tot uiting komt, veredelend werken op de jeugd.
De kinderen onzer scholen moeten nader gebracht worden tot het
intieme natuurleven, tot die wonderschoone dieren-wereld rondom hen, en
in ver verwijderde landen. Zij moeten opgevoed worden tot eerbiedige
bewondering; meer nog: tot stifle aanbidding van Hem, Die in dier en
plant, in zonlicht-glans en ster-geflonker, jets uitstraalt van Zijn Goddelijke Majesteit.
Wij bevelen de kennismaking dezer prachtig geillustreerde boekjes
zeer aan. D. W.
,

D s. J. T h. M e y e r, Heeft de Anatytische Zielkunde — Freud — beteekenis voor de opvoeding?; Drukkerij stichting Hoenderloo; nr. 4,
12de jg.; 16de bl. — 20 cent.
Schrijver geeft eerst een kort overzicht van Freud's psychoanalyse en
haar nut voor de paedagogie en gevaren. Een lezenswaard nummertje.

D r. J. H. B a v in c k, Persoonlijkheid en wereldbeschouwing, met een
voorwoord van A. W. F. Idenburg; J. H. Kok, Kampen. 180 131.;
f 2.25 ingen., I 3.25 geb.
Van Ii. C. V o o r h o e v e, Den Haag, de laatste zending van de Chr. Bibl.,
bestaande uit een weekkalendertje, 4 tractaten, 4 gelegenheidskaarten, en de boekjes De ketellapper John Bunyan, en Het huis
van Bethanie.
W i 1 h. L o b s t e i n, Als de vloed komt, D. A. Daamen, Den Haag;
ingen. f 2.90, geb. f 3.90; vert. van N. K. Bieger, uit het Duitsch.
H. W. C r e u t z b e r g, Personen en gedachten uit den Bijbel; 190 bl.;
I 2.75 ingen., f 3.75 geb. ; D. A. Daamen's Uitg.-Mij., Den Haag.
P. K e u n i n g, De jongen achter de schutting, Bosch en Keuning, Baarn.
Een zeer goed, zuiver gebeeld jongensboek.
De Bouter en N a u t a, Parate kennis, op de mulo-examens; geill. met
kaartjes van J. T. de Jager; 92 bl., 90 cent; uitg. P. Noordhoff,
Groningen.
De werkjes van Nauta en De Bouter e. a. voor het vervolgonderwijs
hebben reeds een goeden naam. Dit werkje is voor het doel zeer geschikt,
het is beknopt, zaakrijk en duidelijk en zal zeer zeker velen voor het defel
zeer welkom zijn. Met zulk een doe! — het reeds zoo opgevoerde mulodiploma — moeten er zulke boekjes zijn. Wanneer zal aan al dat onwijs
opvoeren der eischen eens een einde komen? D. W.

J. Hoogwerf en D. J. B a a r s 1 a g, Bij de kaart, bestaande uit drive
atlasjes met bijbehoorende leesboekjes.
Atlasjes : I. Nederland I 1.—, gee. f 1.30.
III. Europa f 1.30, gee. f 1.60.
III. De Werelddeelen en Indie, I 1.30, gec. I 1.60.
Allen met kaarten van J. T. de Jager.
Leesboekjes: IIa. Europa f 0.60; IIb. Europa I 0.60. Overige
deeltjes ter perse. Alle ,deeltjes rijk geillustreerd.
Van de provinciekaarten uit de Atlas van Nederland, ziju
aparte losse exemplaren verkrijgbaar met den ibijbehoorenden
tekst, op stevig papier, prijs 1 0.121/2, bij bestelling van minstens 20 ex. 10 cts. per ex.
De eerste volledige methode voor aardrijkskunde, leerstof, atlassen en
leesstof voor de Chr. scholen.
De atlassen zien er keurig ult. De boekjes
keurig uitgevoerd en
goedkoop.
De scholen kunnen nu te kust en te keur gaan voor Aardrijkskunde. Ben
bloemlezing gaf Wansink, atlassen, leerstof en leesstof de heeren Hoogwerf en Baarslag. Wij twijfelen niet, of dit goede werk zal een ruim
debiet ontvangen.
1. Apeldoorn en V a n 't H o o g. Het stiiluur II, 92 bl., a if 1.25.
2. A p el d o o r n en E. I. A., Vert. Holl.-Eng. A., 2de dr., 40 bl., I 1.50.
3.

id.

Vert. Holl.-Eng. B., 2de dr., 91 bl. if 1.50.

4.

id.

Interesting Lebr., No. 3, 48 bl.

1 0.70.

5. Apeldoorn en Van der Kt) o. Eenv. en Pract. 2de dr.,
91 bl. f 0.95.
6. Bengert en El z., Fransche isle d., 2de halfj., 2de dr., 57 bl. I 0.75.
7.

id.

3de Fransche leesboekje, 4de dr., 68 bl. I 0.70.

8. Drewes en S n. Drei Tage aus Gellerts Leben, 48 bl.

1 0.70.

9.

f 0.70.

Der Lokomotivfiihrer, 48 bl.

10. D ij k s t r a en V r. Kleine Alg. Geschiedenis 1, 138 11.
11.
id.
Kleine Alg. Geschiedenis 2, 93 bl.
12. S c h a f t en W ii m a, Le monde autour de nous, 104 bl
Uitg. 1-12. J. Muusses, Purmerend.

I 1.45.
I 0.95.
1 1.10.

HET ZENUWACHTIGE KIND IN DE
SCHOOLJAREN 1).
I. Wat zenuwachtige kinderen zijn. Met genoegen heb ik de uitnoodiging om een voordracht over : Het zenuwachtige kind in de schooljarenA
die ik reeds langen tijd geleden hield, persklaar te maken, aangenornen.
Daarom, omdat die voordracht ieen vraagstuk gold, dat de bijzondere
belangstelling ervoor mee .hierdoor •rechtvaardigt, dat het aan een der
moeilijkste cultuurproblemen raakt. De moderne cultuur toch deed en
doet nog altijd hest aantal zenuwachtige kinderen jaarlijks toenemen. Ja,
't is niet te boud, alas ik beweer : zelve is de zenuwachtigheid •een product
van het moderne cultuurleven met zijn (en nu wil ik heusch niet het voorbeeld van den geruchtmakenden hoogleeraar volgen) met zijn spoorwegen;
zijn auto's, zijn vliegtuigen, zijn telegrammen en zijn telephoonberichten
en zijn draadlooze mededeelingen; met.... ja, ook met zijn fietsen binnen
elks bereik en zijn horloges in ieders vestzakje, met zijn dagbladen en
zijn bioscopen, met zijn rusteloozen, den mensch mechaniseerenden
fabrieksarbeid in de steden, en zijn poezielooze, 't e'igen bedrijf idoodende
cooperatie op 't land, .met zijn menschen-ophoopingen, zijn ontwikkelingsinricihtingen in allerlei r'ichting en zijn opdringen van wetenschap en
kennis (het heeft bij mij wel lang geduurd, aleer ik ging inzien, dat wie
kennis vermeerdert, smart, moeite, behoefte vermeerdert), met zijn dooden
van 't persoonlijk initiat'ief en zijn niveau-verlagende vervlakking, rnef
zijn wegname van schoonheids-ontroering en siddering voor het heilige i
,-)metzijnwglachverbid,zjnwgtsvachm'e,zijnwg
discussieeren van ont'zag en gezag, met zijn afbrokkeling van het gezitis4 ,
levn,tzijucharnepiklg,mtzjverdwinaht
in ware belangstelling wortelen'd gemeente-leven, en het opdringen van
het todh, ook al werd het niet gewenscht, collectieve groepsverband.
De zenuwachtighe'id, een gevolg van het moderne cultuurleven, en dit
laatste voor ons, onderwijzers en ouders, een probleem! Voor ons, ouders
en onderwijzers, ook daarom een probleem, omdat het ons telkens weer
voor de voeten \Tai ► wanneer wij óók in de maatschappij, óók in de school,
die immers met alle vezelen wortelt in de maatschappij, met ► God rekening
willen houden, Zijn eer willen hooghouden, anderen ten .voorbeeld willen
1 ) De redacteur had gebrek 'aan copie. Snuffelend in een stapeltje wel wat
he-el nude voordrac► ten, meende hij toch nag wel wat van zijn gading gevondez
te hebben. Vandaar dit artikeitje in dezen worm.

.

zijn op den weg ten leven, then wij moeten gaan, helaas, vaak moeten
gaan dwars door die verworden maatschappij.
Ik stond hier even bij ,stil, omdat 1k daardoor gelegenheid kreeg, als
In een filmvertooning, allerlei cultuurtoestanden, allerlei maatschappijverhoudingen langs u heen te laten ,trekken.
De wegname van ,de gemoedeiijkheid, en genoegelijkheid, die er in allerlei
kringen bestond, ondanks den vaak moeitevollen kamp ,om in het onderhoud te voorzien, in ruil voor de ,onrust, de igejaagdheid,ide sohichtigheid,
van den_strijd om het bestaan, zooals wij dien kennen; de verwisseling
van de _,guile hartelijkheid die aan den disoh noodde, voor de hartelooze
zelfzucht, die telkens weer tracht een boterham voor anderer neus weg
te kapen; de .achteruitzetting van het ongeschoolde gezonde verstand
tegenover de half-begrepen napraterij van anderer wijsheid, de toenemende
onzedelijkiheid, het nog altijd groote drankgebruik, de magelijkheid ook
voor jonge menschen veel geld uit to geven, veel to genieten, de yrijheid
am vrijwiel alles. te beweren, zelfs te prediken, wat de dwaasheid maar
ingeeft, zijn alle even zoovele factoren, die de ozenuwachtigheid opriepen, in .de hand werkten, haar deden doorwerken door alle lagen der
maatschappij, haar in ie;der huis binnenbracbten en van dat huis vaak alle
leden besmetten, oak de kincleren.
De zenuwaohtigheid dus een der cultuurproblemen.
Nog om een andere reden, dan dat ik de gelegenheid zou hebben te
wijzen op het verband tusschen moderne besohaving en zenuwachtigheid,
was ik verheugd, toen ik deze voordracht hield. Het was .deze reden, dat
ik toen sprak tot imannen en vrouwen, die zelven midden in dit cultuur'even staande, aan hun zorgen het jonge, dat is het komende geslacht,
toevertrouwd zagen; want alleen in de toekomst iss ier van den strijd tegen
de .zenuwachtigheid, van den strijd tegen de verwording van de cultuur,
die het geslacht welhaast bij den dag .zenuwaohtiger maakt, jets te hopen.
En wij zullen daar reeds nu toe moeten .meewerken; de ouders, als
good is, natuurlijk voorop ; maar na de ouders clan toch onmiddellijk de
onderwitzers; en ik vermoed zoo, dat in ide toekomst zelfs heel vaak de
oogen, waardoor de zenuwachtigheid .van het kind het eerst opgemerkt
kan worden, de oogen van den onderwijzer zullen zijn ; nog lang voor de
ouders er erg in heibben.
Laat ik hier dada* op laten volgen, dart ik niet van plan was, noch
ben, om u, anderwijzers en ouders, tot mijn eigen concurrenten te maken;
zelfs niet van plan ben om u ,te prikkelen u, al is het dan ook maar heel
eventjes ,en heel schuchter, op het terrein, dat de dokter voor zich in
erfpacht heat, te begeven.
En toen ik, wat ik had neergeschreven, voor ik het uitsprak nog eens
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overlas, dada ik: missohien zal ik mijn,gehoor wel teleurstellen en heb
ik mezelf dit toch wel wat te sterk voor oogen gehouden; heb ik daardoor te weinig den weg gewezen, hoe met het zenuwachtige kind te handelen. Ik hoop echter, dat gij, onderwozers en ouders, dit nader
overwegen toch zult kunnen billijken.
Ik wil nosh van de ouders noch van den onderwijzer een dokter maken.
Als ik jurist tot onderwijzers over het zenuwachtige kind in de schooljaren sprak, dan deed jk dit, opdat dem er in den omgang met die kinderen eenig voordeel van mochten hebben. Maar hierom toch niet in de
eerste plaats. In de eerste plaats, opdat het zenuwachtige kind daar zelf
de voordeelen van zou genieten. De vrijmoedigtheld daartoe ontleende 'ik
hieraan, dat ik ervan overtuigd was, ,dat de onderwijzers tot wie ik.sprak,
als Ohristelijke onderwijzers, te eerder ertoe ,bereid zouden zijn om de
individueele ziel, de individueele kinderziel als het hoog ►te, het duurste,
door God aan anderen toebetrouwd, te waardeeren. De vrijmoedigheid
daartoe ontleenle ik hieraan, dat ik er van overtuigd was, dat mijn gehoor als Christelijke onderwijzers er te eerder toe bereid zou zijn, om
zichzelf als klein deel in het groote geheel, dat under Gods hand weed
gewrocht, in te voelen en aan te passen, om zichzelf met en naast de
ouders, aan de kweeking de verzorging, de koestering, de leiding, den
insnoei van .de enkele kinderziel te geven.
De omgang met het kind vraagt den vollen mensch; zeker de omgang
met het zenuwachtige kind. Net zal u, zijn onderwijzers, in de school haast
tot vertwiifeling brengen, op de wandeling van en naar school telkens
weer uw gedachten bezighouden. Het zal telkens weer blijken den vollen
mensch te vragen. En er is dankbaarheid in mijn hart, en ongetwijfeld
ook, ,ik ben er zeker van, nog grooter dankbaarheid in het hart der onderwijzers jegens den man, die het mogelijk maakte, dat uw werk, uw arbeid
als onderwijzer den vollen mensch in beslag kon nemen,,den vollen imensch
in de §chooluren; nu gelukkig ook buiten de schooluren, omdat uw arbeid,
uw arbeid als Christelijke onderwijzers, nu eindelijk naar den vollen
mensch betaald wordt en gij niet buiten de schooluren andere bezigheden
behoeft op te zoeken, om u-zelf een althans dragelijk bestaan te
verzekeren.
De arbeid aan het kind vraagt den vollen mensch; zeker de arbeid aan
het zenuwachtige kind. a toch wil ik van u Been dokter maken. Alles wat
ik zeggen ga is alleen bedoeld om u, als 't mogelijk is, tot ,nog scherper
waarnemers van de kinderen, aan u toevertrouwd, te maken, nog scherper
waarnemers, gewaarschuwde waarnemers, wier opmerkzaamheid niet
maar paraat ligt voor welken prikkel ook maar de aandacht weet te
boeien, maar die bepaalde versohijnse ► en verwachten, en daarvoor op de
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loer Figgen en_ze dus ook, zoo jeert 't de psychologisdhe wet, nog altijd iets
eerder waarnemen dan de opmerkzaamheid doet, ,die niet weet waarop
ze wadht. Feitelijk beoog ik dan ook niets anders, dan wat Prof. Noels en
ik bedoelden met ons boekje: de opmerkzaamheid van den onderwifzer
er gereed voor te houden bepaalde zieleverschijnselen aan zijn leerlingen
op te merken; in dat boekje
voor zoover 't het psychologische betreft;
ml
voor allerlei karaktereigensdhappen en trekjes aan het psychiatrische grenzende.
beoog is op te wekken tot rustige, bezonnen, maar dadelijk
Wat
aanslaande opmerkzaamheid, eventueel 't bijbrengen van de woorden,
waarin het zoo waargenomene dan verder kan worden geprotocolleerd;
maar vOOr alles : systematisch geschoolde waarneming. Ik wil niet pedant
zijn, als ik ,beweer, dat veel menschen dat niet kunnen, dat moeten leeren.
't Schijnt zelfs wel, talsof de gave daartoe afneemt, hoe sterker het eigen
levee gaat opbloeien, de assimilatie van het door de omgeving gebodene
meer vanzelf schijnt to gaan, en allerlei inwerkingen van prikkels niet
meer worden opgemerkt en de verwerking ervan automatisch gaat yerloopen. Totdat remand, of een onverwacht gebeuren, 't automatisme buiten
werking stelt, ons tot ,uittreding uit ons bezonken „zelf" brengt en onze
belangstelling iopnieuw spant, onze aandacht opnieuw boeit, onze opmerkzaarnheid opnieuw trekt.
Tot belangstellende waarneming wil ik opwekken, die even scherp,
maar onbevooroordeelder ziet ,dan het moederoog; tot waarneming, die
belangstellingloosheid der ouders weet te verrassen en weet to prikkelen
tot even nauwkeurige waarneming van hun kind ; dat voor henzelf wel
een onbekende, voor den onderwijzer door zijn scherp waarnemen niet
alleen geen onbekende, maar zelfs een intimus is geworden.
Als daar aanleiding toe is dan molten zij getweeen : de ouders, of zij
gedrieen: ouders en onderwijrzer, met hun waarnemingen tot den huismedicus of schoolarts gaan ; hij zal er u slechts dankbaar voor kunnen
zijn. Een heel enkel maal zal 't wellidht zijn voordeel hebben als onderwijizer dadelijk in te grijpen, door — met omgang van de ouders
dadelijk tot den schoolarts te gaan; het blijve echter uitzondering, de weg
zij tot de ouders, hoogstens adhter, 'mast de ouders.
Maar nog eens : wordt geen dokter, blijft waarnemers.
Daarom zal ik u ook niet weer vermoeien met 'een beschrijving van al
die complexes van ziekteverschijnselen, die telkens te zamen genomen
een bepaald ziektebeeld typeeren. Ik zal niet spreken over de imbecillen,
over de debielen, noch over het hysterisch kind, of over het neurasthenlsche als zoodanig, en al evenmin over de epileptische k ► nderen, noch
over de psycho-pathen afzonderlijk. Net was ditmaal mijn bedoeling tot u
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te spreken over die zenuwachtige kinderen, die al de schooljaren door
onder uw opzicht blijven, misschien, haast zeker, de intelligentsten, de
iiverigsten, maar voor een deel ook de nullen, zij 't dan ook , devermeende
nullen. 1k wil dus spreken over , die zenuwachtige kinderen, die niet na
korter of langer tijd uw klas, uw school verlaten, maar die daarin en
daarop blijven, =clanks hun zenuwachtigheid, en voor wie gij, wanneer
gij ze hebt leeren oppikken onder uw leerlingen, wanneer gij u met hen
individueel bemoeid hebt, wanneer gij ze met teer begrijpend, verstaand
diep invoelen en inleven tot uitspreken hebt weten te bewegen, ook al zult
gij daarna opzij zijn gegaan voor den geneesheer, de lichtende gestalte
zult kunnen blijven op hun levensweg. De herinnering aan uw persoon zal
hen bijblijven als een warm brandend licht achter hen, waarnaar zij maar
behoeven om zien, om het in de verte nog steeds te zien branden en
er nog de warmte van te gevoelen.
Zeker, er zullen er onder uw kinderen altijd zijn, die straks door een
of andere zenuwziekte als door een acute ziekte zullen worden aangegrepen. De voorloop-verschijnselen van de ziekte, die in aantocht is, zullen hen misschien tijdelijk tot de zenuwachtige kinderen doen behooren,
zij zullen rusteloozer, ongeduriger worden, zij zullen malle dingen gaan
doen, zij zullen u prikkelen, omdat zij vaak in tegenstelling met hun
vroeger gedrag ongedurig, lastig, ongezeggelijk zijn geworden; Loch wil
ik hen nu niet onder ide groep zenuwachtige kinderen laten vallen. Tot
hen behoort bijv. ieen geval als .een bescheiden, lief, eenigszins hedeesd
meisje van een jaar of twaalf, volkomen reerlijk, gaat plotseling het geld
voor boodschappen versnoepen, sdheurt een schoolboekje om de plaatjes
te verzamelen, plukt de bloemen van de potter' in de vensterbank op
school om er een ruikertje van te maken, waarmee ze zich siert, neemt
een paar centen uit het beursje van haar ibuurmeisje, en blijkt na enkele
dagen geheel manisch verward. De verschijnselen, die op school opvielen,
waren de aankondiging van een zware zielsziekte. Over deze gevallen
wil ik echter niet spreken. Tot een andere groep, die ik buiten beschouwing laat, behooren, vooral in ,de lagere klassen, die kinderen, wier
achterlijkheid van geest nog niet als zoodanig werd gewaardeerd, dof,
onverschillig, of juist niet te corrigeeren bewegelijk, rusteloos, heel beperkt van bevatting, kort van memorie, volgens de intelligentie-schaa* 1meting van Binet verre tekortschietend. Ook over deze groep ,der
imbecillen (idioten, ide geestelijk nog lager staande kinderen, zullen
vermoedelijk wel nimmer tot uw kinderen behooren), der achterlijken niet
meer; gij kunt over hen in allerlei uitgebreidheid, ook zeer speciaal voor
de onderwijzers bewerkt, boeken, brochures en tijdschrift-artikelen in de
bibliotheken van volksleeszalen, van het Nut, enz. vinden.
►
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Voor het kind zelf en voor uw klas hoop ik, dat gij het spoedig onbdekt,
opdat het naar een school voor achterlijken kan worden gezonden en niet
langer als een rem in uw klas zijn schadelijken invloed doe ervaren.
Then ik nog eens de geschriften over het zenuwachtige kind — nu in
breeden zin genomen doorzag, vond ik daarin een zekere progressie.
In de oudere vooral de roep om afzonderlijko scholen voor achterlijken,
zeker voor zwak ►innigen. Om dien oproep kracht bij to zetten wend deze
gezet in de breede omlijsting eener uitvoerige beschrijving van die
idioten, die imfbecillen, die debielen, van die psycho-pathen, die minderwaardigen in 't algemeen.
Die scholen zijn gekomen, al zijn dan de groote steden hierin bevoorrecht boven het platte land, waarin men soms met zoo'n enkel achterlijk
kind in een klas geen mad weet.
Dan komt in de literatuur de tij'd, waarin ook breedere beschouwingen
wo ►den gewijd aan het hysterische, het neurasthenische, ( het typisch
nerveuse kind. Het epileptische kind kende men reeds langer; dat er
ook heel jonge hystericae, kinderen nog, waren, was een ontdekking
eerst vrij laat gedaan.
iSinds kwam er een nieuwe belangstelling voor het zenuwachtige kind
uit een geheel andere school, uit de psycho-analytische, de school die zich
noemt naar Freud, den Weenschen hoogleeraar. Net is vooral Pfister,
de predikant-paedoloog, de zielszorger voor groote en kleine zenuwachtige menschen in Zurich, die van de psycho-analytische beschouwingen
en m► thoden juist in de opvoeding en de fouten-correctie van jonge
menschen heel _veel hell verwacht en deze richting met geestdrift in tal
van geschriften propageert.
Bij hem en in de Freud'sche school worden met het zenuwachtige kind
die kinderen bedoeld, die noch epileptisch, noch achterlijk, noch zwakzinnig, lijden aan symptoom-handelingen in den Freudschen zin, die
Widen aan allerlei handelingen, die symptomen zijn voor den ingewijden
waarnemer van het ziekte-proces, hier vaak een conflict, dat diep verborgen in de ziel wordt uitgestreden; allerlei handelingen, die de gewone
mensch slechts ten deele als zenuw-verschijnselen van een zenuwachtig
kind waardeert. Een correctie moet ik maken: in de school van Freud
wint de belangstelling voor de jaren, die onmiddellijk aan de schooljaren
voorafgaan, het nog van den ieigenlijken schoolleeftijd, omdat naar Freuds
beschouwingen veel zenuwverschijnselen dateeren sedert de allereerste
jeugdjaren.
Onder het zenuwachtige kind nu, waarover ik tot u spreken wil, wil ik
verstaan die groote groep van hysterische, neurasthenische, nerveuse
kinderen, kinderen met symptoom-handelingen in den Freudschen zin,
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die in het algemeen nog net binnen 4e grenzen van het normale vallen,
misschien hier en daar heel eventjes . die grenzen oversehriiden.
;Het zijn the kinderen, die (innerlijk vaak niet harmonisch ontwikkeld,
zoodat de eigenschappen, waardoor hun zieleleven zich kenmerkt, liggen
aan de uiteinden der hoogste en laagste waarden van de curve, die het
verloop der eigenschap in beeld brengt) in hun toewending tot de werkelijkheid, die het kind langzaam awl moet verwerken tot zijn eigen
werkelijkheid, gedeeld, vol van tegenstrijdigheden, vervuld van conflicten zijn.
Tlet zenuwachtige kind is voor mij hier en nu in de .eerste plaats het
kind, dat met een zielsconflict rondloopt, dat het niet kan uitvechten;
maar dat dit kind wel voortdurend dwingt tot strij'd ; het kind, dat uit een
verborgen wonde, door den strijd opengehouden, bloedt. Denk niet, dat
eerst op lateren leeftijd conflicten moeten worden tritgegreden, wie heeft
leeren waarnemen, zal allerlei conflictjes zelfs op heel jongen leeftijd,
door 3- tot 5-jarigen zien uitvechten. Want men behoeft heusch niet oud
van jaren te zijn, men kan heel jong van jaren zijn en loch reeds zieleconflictjes uit moeten vechten. En menig, voor den lateren beoordeelaar
oogenscihijnlijk klein conflictje, werkte nog tot in lange jaren na. En 't
zou weleens kunnen wezen, dat op dit oogenbllik bij menigeen uwer in de
herinnering een uitgestreden of nog woelend conflict naar boven komt,
dat iook u voor korter of langer tijd deed lijden aan een zenuwtrek.
illet zenuwachtige kind is voor mij het kind niet in rustig evenwicht,
door verstoorde harmonische ontwikkeling, hetzij in het lichamelijke, hetzij
(het varier voorkomende) door verstoorde harmonisch voortschrijdende
toe-eigening tot de persoonlijkheid van de wereld van rondom, die loch
ook ,deel der persoonlijkheid, die toch ook tot wereldje daar van binnen
moet iworden.
De oorzaken van deze niet rustige maar rustelooze, nimmer gestabiliseerde, maar altijd in labial evenwicht verkeerende ontwikkeling van
lichaam en ziel in haar verband, van persoonlijkheidje en wereldje, dat
haar .omgeeft, zijn veelsoortig en veelzijdig. We kunnen deze oorzaakmomenten, die er op van invloed zijn, in viererlei groepen verdeelen. Daar
zijn de meer uitlokkende momenten, die de verschijnselen, waardoor de
zenuwachtige kinderen .opvallen, te voorschijn doen komen : het standje
van den onderwijzer in de klas, maar ook het hernieuwde huwelijk van
den varier, als het eigen nioesje is overladen; en dies meer. Dergelijke
gebeurlijkheden zijn alien kinderen beschoren, zonder onderscheid. Dat toch
slechts een deel der kinderen erop reageert met zenuwverschijnselen vindt
zijn oorzaak in andere momenten, de voorbeschikkende, die gelukkig velen
bespaard blijven.
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Zulke voorbesdhikkende momenten vindt men daar, waar een der ouders
of 'beide, misbruik maakten van sterken drank, waar 'n geslachtsziekte van
een der ouders in de kiem reeds het kind beschadigde.
Nog ben ik er niet. Naa,st de uitlokkende en voorbeschikkende momenten
spelen nog andere momenten een veroorzakende rol bij het tot stand
komen der zenuwachtige verschijnselen, waardoor het zenuwachtige kind
zieh verraadt.
Zoo gaat het immers altijil in het leven. Niets, ook niet het zenuwleven
van den mensch zijn uitingen, wordt slechts door een factor bepaald.
En wat wij menschen doen, als wij iets trachten te begrijpen, is telkens als 't ware weer een reeks gegevens, die wiji meenen te overzien, er afplukken, afzonderlijk nemen, zooals wij :doen, wanneer wij
een kluwen, dat vreeselijk in de war is geraakt, trachten te ontwarren.
We halen een groot eind draad van het kluwen uit, en door, tot we het
kunnen opwinden; dan moeten we het vaak afknippen om aan een ander
eind weer te beginnen, tot weer een heel stuk op den haspel kan worden
opgewonden. Toch, zeer waarschijnlijk, blijft er een onverwerkbare rest,
een klein kluwentje, zoo hopeloos in de war, dat het moet worden
afgeknipt en opzijgelegd als : niet verder ontwarbaar. En zoo vinden we
naast de uitlokkende en de voorbeschikkende momenten vaak nog als
derde groep van momenten die een rol spelen, die veroorzakende momenten, die den vorm geven aan de verschijnselen, waardoor het zenuwachtige
kind zijn ziekte verraadt en uitviert. Ik denk bijv. aan de toevalletjes, die
dat kleine, hysterische meisje had afgezien van een kameraadje, dat aan
heusche toevallen teed, en die zij nu imiteerde. De vormgevende momenten, die zorgen voor den oogenblikkelijken vorm, de in ► leeding en de
aankleeding der izenuwachtige verschijnselen.
En ten slotte de 'onderhoudende momenten. Zoo kan 't voorkomen, dat
een kind, dat verschijnselen van zenuwachtigheid, van onbeheerschbaren,
van onbeinvloedbaren angst ging vertoonen, na de eerste maal, 'dat 't
thuis een scene tusschen zijn moeder en dronken vader had bijgewoond,
telkens weer in zoo grooten angst gaat verkeeren, telkenmale als 's Zaterdagsavonds hetzelfde tOoneel zidh weer dreigt te herhalen.
hoort hieruit, idat de oorzaken, die het zenuwachtige kind doen
lijden, velerlei zijn; zij kunnen liggen in den aanleg van het kind, in , datgene
wat het bij de geboorte (bepaald door de reeksen van geerfde eigenschappen van voorvaderen, of dadelijk bij de conceptie of tijdens de dracht der
moeder bepaald) meekreeg.
Zij kunnen liggen in het milieu, waarin en waaronder het kind opgroeit,
dat van kindsbeen of met het individu tot een ruimere eenheid kan vergroeien; ze kunnen liggen in , de toevallige levenservaringen van het kind,

313
op de straat en elders opgeraapt. Ze kunnen ten slotte ook liggen in het
nieuwe milieu, dat der school, waarin het kind, vaak zonder geleidelijken
overgang, als 't ware plotseling wordt ondergedompeld. Maar daarover
straks. Aileen hier nog dit; lijkt vooral het laatste proces voor gevoelige,
zeer gevoelige naturen niet veel op de ruwe verstoringen waaraan, maar
dan bij ongeluk, de zoo uiterst gevoelige milligram-balansen weleens
blootgesteld worden, als men ze, zonder ze gearreteerd te hebben, gaat
belasten. Duurt lane eer de evenaar weer tot rust komt van zijn groote
sohommeiingen en weer in het huisje gaat inspelen.
Zenuwachtige kinderen zijn als milligram-balansen, juist waardevol,
maar ook joist zeer geinakkelijk te beschadigen door de groote gevoeligheid. Jets van die gevoeligheid dragen wij alien mee, en op ons alien
werken tai van die momenten. En als gij gedenkt aan het begin mijner
voordracht, waarin ik met opzet stilstond bij al die factoren, die ons Leven
rusteloos, zenuw-vretend ,maken, dan verbaast gij u er niet over, dat het
aantal zenuwachtige kinderen zoo groot is; dan verbaast gij u er niet over,
dat gij iook bij u-zelven allerlei symptomen van zenuwachtigheid ontdekt.
De overgang „normaal" tot „zenuwachtig" is een vlottende ; men kan
zelfs zeggen: iets zenuwachtigs behoort tot het normale; een tikje hysterie,
een tikje neurasthenie. Maar waarom verdienen de kinderen dan de
betiteling van zenuwachtig! 1k had haast gezegd: over die voor wie het
woord wel iets zegt, spreek ik straks, juist omdat dit woord niets zegt.
aithans heel weinig, ,omdat de zenuwen, en speciaal het woord , zenuwachtigheid", zich nu eenmaal mag verheugen in , de rol van : Jantje
van alles.
Als een leek aan '1 einde is van zijn prakkesaties over een zieke, als een
dokter, ja, ook vaak als een dokter geen bepaalde oorzaak kan vinden,
dan viuchten ze allebei in het nevelenland : de zenuwen. Moet iemand te
veel naar achteren, dan 't de zenuwen op zijn Barmen; gaat hij
heelemaal niet af, dan is 't een verstopping, ook al weer door de zenuwen.
Is hij misselijk, heeft 'hij een dik gezicht, een prop in zijn keel, of trillen
zijn handen, stottert hij, of kan hij geen woord uitbrengen, of valt hij over
ieigen woorden, 't zijn altijd weer de zenuwen, ide zenuwen.
Nu is het natuurlijk volkomen juist, dat bij al deze verrichtingen, ze
mogen , dan te vlot loopen of juist te stroef gaan, zenuw-invloeden in het
spel zijn. De zenuwen in haar twee-eenheid van autonoom en sympathisch
stelsel, centraai en peripherisch stelsel gesplcitst, vormen nu eenmaal de
groote schakel, die de ;deelen 'van het lichaam tot een eenheid ,maakt, overal aanwezig, overal in gemoeid, in alles deelend, de bronnen van het contact van den geest met zijn eigen lichaam, en met de buitenwereld, voor
zoover deze buitenwereld juist door de zenuwen tot wereld van binnen
,
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zenuwen en haar
wordt. Terecht worth dan ook bij allerlei ziekten aan
zenuwinvloed aandacht gesehonken, als er dan ook maar werkelijk aandacht
aan wordt geschonken en ze.niet zijn de assdhepoetster in de keuken,
waaraan geen aandacht wordt besteed, nadat, en omdat, de , dochters van
den huize reeds op alle belangstelling beslag hebben gelegd. Als dan ook
maar : „'t zijn zenuwen", niet gelijk staat voor dokter en patient en omgeving met : nu is er toeh niets aan te doen; schik je in je lot.
Samenvattend, het zenuwachtige kind is voor mij het kind, *dat door
uiterlijke en innerlijke 'bepaaldheid van erffactoren, omgeving, toevallige
levensomstandigheden, in een zeer labielen evenwichtstoestand van geeste► ijk- en lichamelijk-zijn verkeert ; die het kieinste conflict tot een diepgaand conflict met uitgebreide storingen uit den evenwichtstoestand kan
maken; waarbij 1k nu de 'differentieel , diagnostische kenmerken, die deze
zenuwachtige kinderen uiteen doen gaan in meer hysterisclie, meer
psychasthenisdhe, meer nerveuse, met opzet —om u geen schijn-wetenschap mee te geven laat rusten.
H. Waaraan °milers en .onderwijzers ze kunnen herkennen, die zenuwachtige kinderen?
Dat zal verschillend zijn, al naar gelang van het schooljaar, waarin het
kind 'zich bevindt. Een zenuwachtig zusje of broertje, dat zoo juist op
school kwam, zal andere zenuwachtige verschijnselen tot uiting brengen,
ter kennisse van zijn meester doen komen, dan het elfjarige zusje en de
twaalfjarige jongen. Dat zusje of broertje, dat pas op school kwam, kan
dagen lang ails verwezen, er niet bij, zwijgen of dagen lang ontroostbaar
huilen, — let er op, 't kan symptoom van 'een ernstig zieleconflict zijn.
Dat oudere kind zal soms plotseling moeilijk, onbegrijpelijk in verzet
tegen den meester zijn; of tijden lang stil voor zich heen zitten te droomen
en te broeden; ook dat kan een zenuwverschijnsel zijn, dat wijst op een
zenuwachtig kind met een strijd in de ziel.
Feitelijk zal het zenuwachtige kind in de schooljaren dus een, in velerlei
opzichten wisselend, verschijnselen-beeld vertoonen, al zal de lichamelijke veruitwendiging van het gestoorde zenuwleven voor een deel al de
klassen door dezelfde blijven. Ze vallen u al op, op de speelplaats ; als
uitersten : de jongen, die, altijd veraf van de anderen, nimmer meespelend,
als glen reeds binnen zijn in de school sluipt peinzend, bleek ; 'het stel meisjes, dat juist buitengewoon intiem is, \dat altijd samen loopt, innig gearmd,
dat zoo tusschenbeide elkaars manteltjes eens aantrekt, van haarlintjes
verwisse ►t, samen alle snoeperijen, gekocht en gekregen, deelt en die
beiden huilen, als den van beiden bestraft wordt. Beiden vallen op. En gij
doet goed uw aandacht aan haar te schenken; doet gij 't niet, .dan kon
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die al te groote intimiteit later wel eens vroegtijdig symptoom van een
ernstige ziele-afwijking blijk ► n te zijn fgeweest.
In school. Daar kan de oplettende onderwijzer de zenuwachtige kinderen herkennen, sonimige aan de snelle wisseling van hun vaatstelsel;
beurtelings worden ze bleek en rood, zoodra de meester maar naar hen
kijkt, zeker, als hij hen met een vraag verrast. Ze vertrekken hun gezichtjes in een angstige grijns; soms barsten ze plotseling, je zoudt
zeggen, daar was toch geen , aanleiding toe, in tranen uit ; dan weer moeten
ze lachen, zoo ,onbedwingbaar lachen, dat ze alleen, door ze even op de
gang te sturen, tot rust kunnen komen. Anderen vallen op, doordat ze
plotseling met een hoogroode kleur zitten, even later als verflenst, ibleek,
met een ietwat donkere schaduw onder hun oogjes. :War kan er een
maar niet stil zitten en toch is het anders niet een bewegelijk kind, nu
loopt het voortdurend uit zijn bank, moet telkens naar achteren, moet
telkens wat oprapen, keert zich onophoudelijk om naar zijn achterbuur.
Zenuwachtige- Piet kan niet beginnen te • sprawl, of hij stottert, krijgt
een rood hoof d, stikt in zijn woorden, terwijl zijn linkerbuurman, als hij
wat zeggen moet, over zijn woorden valt. En dit alles niet als heel toeeens een enkele maal voorkomende, verschijnselen, neen, ze keeren bij idiezelfde kinderen gestaag terug. Alles verschijnselen, die u moeten
aansporen op de kinderen te letten en , eens met ide ouders te gaan praten.
Tot hiertoe noemde ik allerlei verschijnselen, u alien reeds lane bekend
als zenuwachtige verschijnselen, die om aandacht en ibestudeering vragen.
In al die onwillekeurige bewegingen der spieren, ider bloedvaten, komt
het labiel ievenwichtig zenuwgestel, waarachter maar al te vaak een
zielsconflict verborgen list, tot veruitwendiging. Al evenzoo in , dien onrustigen oogopslag, in die plotselinge remming van bewegingen, in het handen wringen, het sterke transpireeren, in het stokken van den adem, in
de frequente behoefte tot urineeren, in het wiebelen en het laten van winden, in de humeurigheid en in het in gedachten verzonken zitten. Ziet de
onderwijzer een deter verschijnselen, hij doet goed dien leerling of leerlinge eens wat zorgvuldiger, wat vaker als van terzijde gade te slaan,
en zich rekenschap te gerven van wat hij ziet. En weldra zal hij verschijnsel
naverschijnsel kunnen opmerken, dat hem wijst in de richting : hier heb
ik met een zenuwachtig kind te doen.
Een geheel nieuwe reeks van verschijnselen leerde Freud waardeeren.
hij wees er op, dat allerlei schijnbaar onbeduidende dingen toch een zeer
groote beteekenis hebben. Dat een kind, dat steeds weer idezelfde schrijffout iblijft maken, bij een overigens normale intelligentie, voor die fout een
reden heeft, een reden, die maar al te vaak een wel zeer diep gaande
oorzaak bleek te zijn. Een kind, dat altijd weer ongelukjes heeft, bleek
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hem gemeen'lijk met een zwaren zielestrijd rond te loopen, en als 't kind
telkens weer oogenschijnlijk 'zinnelooze teekeningetjes maakt, dan leert
ons Freud ook daarachter , een reden te izoeken. Hij toch neemt aan, dat al
ons doen en laten zeer bepaaPelijk zoo moet geschieden gelijk het geschiedt, omdat het vanuit het onbewuste in die richting wend gestuurd;
en dat daar in het onbewuste allerlei conflicten verborgen liggen, steeds
bereid om zich in het bewuste te doen Belden.
Ik kan niet stilstaan bij Freuds beschouwingen, ik mad u aan om er
kennis van te nemen. Te imeer, daar ik er van overtuigd ben, dat deze
school van zeer grooten invloed zal worden, want door allerlei factoren
komt zij den ontwikkelingsgang, waarin het moderne leven zich beweegt,
in het gevlei. Ciij zult er' kennis Evan ,moeten nemen, ont de belangrijke
gegevens die zijn geschriften ons verschaffen, om de suggestie die er
van uitgaat.die tot dieper onderzoek dwingt ; niet in het minst ,00k om
de stellige positie (die de Christenen tegenover hem hebben in te nemen.
'Geheel in Freuds lijn liggen de geschriften van Pfister, die meer
bepaa,ld met de verschijnselen van het zenuwachtige kind in de schooljaren zich bemoeit. Pfister iziet in al die verschijnselen, waaraan gij 't
zenuwachtige kind nu voortaan zult kunnen herkennen, evenals Freud,
de uitingen van soms heel diep verborgen ziele-conflicten; conflicten,
die ook wel de normale mensch moet uitvechten, imaar die toch in het
bijzonder het zenuwachtige kind doen opvallen.
III. De zieleconflicten juist door het schoolleven in de schooljaren bij
het zenuwachtige kind opgeroepen.
Straks reeds zeide ik, dat de ziekte-symptomen, de verschijnselen der
zenuwachtigheid 'hun oorzaak hebben ten deele in het individu zelf, ten
deele in het milieu, waarin het individu verkeert. leder nieuw milieu
zal bij de aanpassing eraan nieuwen strijd, nieuwe conflicten oproepen,
die het zenuwachtige kind, juist het zenuwachtige, niet ten elude toe
kan uitstrijden en die diep verborgen in zijn zieltje iaanleiding zullen
worden tot nieuwe iziekte-verschijnselen. liet zenuwachtige kind is idaarin
als ide draad, die op een te hooge spanning moet branden en daardoor
aan verhoogde slijtage is blootgesteld.
Die nieuwe, uitl.okkende momenten izullen niet in ieder school jaar
hetzelfde zijn.
Zoo'n uitlokkend moment is bijvoorbeeld al dadelijk de intrede in de
school ; een oogenblik, in 'it ikinderleven te weinig naar waarde geschat.
Freud heeft terecht geleerd, dat ieder mensch zich een 'bead van zijn
vader, ook van zijn moe der vormt, .en met dat beeld al zijn lief de, maar
ook al zijn stil verzet, zijn haat, zijn wrok vasthecht, en idat hij zijn heele
leven door toch feitelijk iop zoek blat naar dat eenmaal gevormde beeld,
:
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hetzij om hen, die er aan beantwoorden, lief te hebben, of hen te haten,
al naar gelang het beeld van den vader 'en dat tder moeder gevreesd, gehaat of teer bemind werd. Zoo ziet het jonge kind zijn juffrouw, zijn
meester en brengt, al naar diens beeld, dat van vader of moeder benadert,
met dat beeld ide geheele spheer, waarmee die imago werd omkleed, over op
den drager van hetzelfde beeld. Denk niet, dat die vergelijking zonder
strijd gaat; het kind doorworstelt bij die eerste blijvende kennismaking,
die met gezag hem tegemoet treedt, veel ; en het van-huis-uit zenuwachtige kind wordt het dan vaak te machtig. Dat zijn Been dingen, die aan
den buitenkant liggen, ,00k de zesjarige heeft een diep verborgen zieleleven, waarlangs de 'meesten heengaan izonder er iets van te bemerken.
Aileen de ingewijde, hij die de symbolen en de teekens leerde verstaan,
waardoor de ziel zich blootgeeft — ook de ziel van den 'zesjarige — leert
het opmerken en verstaan.
Andere invloeden zijn: de totaal vreemde omgeving, het vreemde gezag, de aanraking, de omgang, die niet naar believen kan worden opgezegd, tine andere kinderen, van 't ejgene of ander geslacht, de naijver,
het , eerste onrecht, met vader en moeder niet meer tot steun; voor de
eerste rmaal, hoe in nuce ook te voelen dat de kleine persoonlijkheid ,een
nummer is geworden, een van de velen; de phantasie, die los komt; de
eerste ongelukjes, met het , eerste beklag door vreemden. Net kunnen alle
voor het zenuwachtige kind uitlokkende momenten worden, die zenuwachtige verschijnselen, uit conflicten geboren, kunnen doen ontstaan. Op
groote terreinen gaat het kind niet meer met vader of moeder ten gids;
een vreemde autoriteit voert hem door onbekende gebieden en blijft
daarop voor goed autoriteit.
In de hoogste klassen : het ontwaken der puberteit ; , onanie en de wroeging daarover, als uit instinct geboren, zelfs bij knapen van 10 en 11 jaar,
wordt ,een der schrijnendste conflicten, meestal verzwegen, daardoor des
te moordender woedend. En al weer is het het zenuwachtige kind, dat er
te eerder toe vervalt en te dieper ionder het conflict doorgaat. De 'eerste
liefdesverhouding, met alles wat dit meebrengt; de lof, in tegenwoordigheld van de geliefkoosde klasgenoote, dubbel genoten ; de tuchtiging, in
Naar bijzijn als , dubbel vernederend gevoeld. De wrok en wraakgedachte
als de geliefde wordt bestraft door den meester; de jaloezie, als hij
tegenover haar vriendelijk is. Het lijken voor oudere menschen izulke
veraf liggende dingen, kalverliefde, zoo onbelangrijk, zoo weinig gewichtig.... in de jonge kinderziel schroeit het conflict tot , een blijvende wond,
wier litteeken nog in later, veel later jaren opnieuw weer zeer kan gaan
doen. Wat beduidt een nagelrits in Mei op .een pas gezette vrucht? In
September is men vergeten hoe 't komt, dat die mooie vrucht zoo'n
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lijke stee vertoont. En de cel, the op hoogen leeftijid tot een kankergezwel
aAnleiding geeft, werd waarschijnlijk reeds in de allervroegste jeugd
verworven. Neen, in jonge zielen wegen al .deze conflicten zwaar. En
maar al te dikwijls worden naar Freuds terminologie de zielscontlicten
in lichamelijke verschijnselen geconverteerd, dat is in zenuw-symptomen
veranderd, omgezet. In de schooljaren worden conflicten voorbereid en
uitgelokt en doorgeworsteld, die voor jaren beslissend zijn; .dit geldt voor
het normale kind, in het bijzonder voor het nerveuze. Als ik er nog even
enkele recapituleer : de eerste publieke lof, de eerste publieke schande,
het eerste geleden onrecht, de eerste versmade liefde, nieuwsoortige
verzoekingen en verleidingen, de eerste lichaamsstraffen in 't bijzijn van
anderen, het eerste minderwaardigheidsgevoel.
Door alles wat ik hier noem, moet ook het volwaardige, normale kind
heen. debt gij wel eens gezien, hoe dit op al tdie gebeurtenissen, zoo juist
genoemd, reageert? hoe het dagen lang wrokken kan, gestoord kan zijn,
ook dagen lang nog genieten kan van een prij ► end woordje. De grond
van de kinderziel is dan nog zoo los, zoo mul ; iedere voetstap er ingezet,
beklijft nog na ; top later leeftijd is ook , de ziel maar te vaak platgetreden, dat loopt makkelijker; of het ook winst voor de ziel is?
Voor het zenuwachtige kind, dat is het kind, dat op alles veel sneller
reageert, dat veel eerder uit zijn evenwichtsstand uitslaat, met veel grooter uitslagen en dat dus veel longer tijd behoeft om weer in den evenwichtstoestand terug te keeren, voor dit kind hebben al die conflicten zulke
verreikende gevolgen, en juist omdat zij niet achterlijk zijn, niet epileptisch,
hoogstens een tikje hysterisch tof neurasthenisch, zijn ze van zooveel
beteekenis. Want deze zenuwachtige kinderen, juist deze, zijn vaak de
meest begaalde op alle terreinen; juist deze nemen vaak op lateren
leeftijd de leidende plaats in, en dan wreken zij heel onbewust, heel onwillens op haar, op die samenieving, wat in hun schooljaren niet ,werd
begrepen, niet werd aangevoeld en daardoor niet werd gecorrigeerd,
maar als een onrecht der ziel aangedaan begraven werd.
Daarom is uw arbeid aan jonge zielen zoo heerlijk, daarom is uw taak
zoo rijk, daarom vraagt uw taak zoo den vollen mensch.
Gij merkt het, ik heb niet gesproken over een teveel aan huiswerk, dat
de zenuwachtigheid zou bevorderen.
Ik heb niet gesproken over het gevaar voor het gevoelige zenuwgestel
van het bioskoopbezoek, van tde tersluiks tgerookte eigaretten, de gesnoepte likeur-pralines. Daar is al zooveel over gezegd, ik wade nu uw
aandacht met opzet eens op iets anders richten.
IV. Hoe de onderwijzer daar tegenover moet staan?
Daarop is ,maar een antwoord te geven : vol toegewijde, teer-aanvoe,
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lende, diep-begrijpencle lief de. Liefde, die als alle Heide, beginnen en
eindigen moet met zichzelf te geven. Zichzelf te geven, om het vertrouwen
te wekken van ouders en kinderen, in gezocht contact. Het instituut der
ouder-avonden is bij ons nog niet inheemsch. Todh is het een der middelen om den onderwozer en de ouders dichter bij elkaar te brengen, het
wederzijdsch vertrouwen te wekken.
Maar nog belangrijker is het contact met uw kinderen; voor zoover het
de ouderen betreft, gemakkelijker te verkrijgen, dan met het jonge kind;
daar is het wel heel moeilijk. In toch is die vertrouwensvolle omgang
noodzakelijk, en moet ze heel diep en teen zijn, wil het kind in spontane
opwelling zeggen, wat het deert, met welk conflictje het rondloopt. Niet
voor niets zeide ik, dat het ambt van onderwijzer den vollen mensch
vraagt.
Menigmaal zal zoo'n ontdekt zenuwpatientje, , dat iets van zijn zieteleven
blootlegde, u niet meer met rust laten, op al uw gedachten beslag leggen.
Laat het zoo zijn, tracht lets voor dat kereltje, dat meisje te zijn. Maar
blijrf op uw Pints. Houd de ouders op de hoogte, raad hen in overleg, in
contact te treden met den schoolarts. Vermenigvuldig uw waarnemingen,
sla het kind gale, waair het zich , 00k bevindt, wat het ook doet.
Vraagt igij
wat de onderwijzer doen kan?
Dan herhaal ik, wat ik het laatst zeide: waarnemen, herhaaldelijk
waarnemen.
Wat de onderwijzer doen kan?
Het vertrouwen van zijn kind, zijn zenuwachtig schoolkind winnen.
Wat de onderwijzer doen kan?
Met den longen trachten te praten, trachten te ontdekken welk conflict
in zijn ziel spookt. De ouders waarschuwen en hen opwekken een medicus
te consulteeren, zelf het Goode opdragen.
Watt de onderwijzer , doen kan?
E,en ding vergat ik nog ; ik had 't het eerst moeten noemen ; en als
het goed is, heeft hij 't ook alreede gedaan, toen hij als onderwijzer 'begon:
zoo niet, dan idoe hij 't onverwijid: zichzelf te analyseeren, zichzelf
rekenschap te geven van zijn woorden, zijn daden; zichzelf rekenschap
te geven van zijn neigingen, van zijn zwakheden, zijn fouten; zichzelf
rekenschap te geven van zijn eigen conflicten, die, welke hij reeds uitstreed; idie, welke in zijn eigen ziel nog dringen en tobben.
Tegenover het zenuwachtige kind is alle drift, alle grofheid, alle fijne
spot, alle sarkasme, alle autoriteit door dik en dun uit den booze. Daartegenover past een machtig ontfermen door stil begrijpen.
Met ,iopzet specialiseer ik niet; ik geloof, dat ik Medias in schijn zou
winnen. Wilt gij in-leer in bij'zonderheden uw inzicht verrijken, dan raad
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ik u, lees eens wat Pfister schreef ; met genoegen wil ik u literatuur ter
verdere kennismaking opgeven.
Dames en heeren, het is mij immer een behoefte al Fons &en en laten
in onmiddellijk rapport met God te brengen en wat Hij van ons eischt. Dat
lijkt mij voor allerlei problemen toch wel de eenig ware maatstaf.
iOok de zenuwachtige kinderen zijn op weg naar het vaderhuis met u,
naast u. Gij gaat in hum naaste omgeving. Als zij struikelen, als ze het
moeilijk hebben, zijn ize op u toegewezen. Helpt gij hen; niet om een belooning, niet om er God een pleizier mee te doen, opdat hij 't u vergelde; en
toch weer wel uit liefde tot God, zooals wij haar, die wij liefhebben uit
drang des harten, aangenaam willen zijn, zonder dat in ons hart iets uitgaat naar een andere belooning dan den glimlach, die even oplicht, den
handdruk, die even in stilte spreekt.
Ik begon : er gaat door deze wereld een onrustig getij van leed, dat
zich wel lijkt te verheffen tot een springtij, nimmer tot rust komend,
altijd maar rijzend, honer en hooger, totdat straks ieder tot aan zijn lippen in dat leed zal staan. Er gaat door de wereld een onrustige storm
van strijd, die alles neerslaat, totdat het ten slotte plat ligt neergestrekt.
Ook over de jonge kinderen, ook, en juist over het zenuwachtige kind
nog in de sohooljaren, waait die storm, ook hun voeten, hun knieen worden door dat getij van leed omspoeld.
Wat gij doen kunt? Laat uw hand hen vast omklemmen, laat hen uw
dichte nabijheid gevoelen, opdat zij ide zekerheid krijgen beveiligd te staan.
Laat het zenuwachtige kind in u een heil-paedagoog, een redder vinden,
die het in zijn conflicten verstaat, die tracht naast en met de ouders en
den geneesheer het in die conflicten te doen zegevieren, zoodat het de
verschijnselen zijner zenuwachtigheid leert overwinnen, omdat de conflicten werden ui'tgestreden, en in en met de verschijnselen 'zelve ook
zijn zenuwachtigheid.
J. v. D. SPEK.
Het eerste gedeelte van dit artikel, reeds opgenomen in ons vorig nummer, hebben
wij herplaatst daar het ongecorrigeerd was afgedrukt.
RED.

PROBLEMEN VAN HET BUITENGEWOON
ONDERWIJS IN INDIA').
I•
Voordat ik er toe overga, ,mijn tonderwerp te behandelen, maak ik een
tweetal opmerkin gen, en wel:
1. over de indeeling van het lager onderwijs in Indie;
2. over het karakter van dit onderwiis.
'

Wanneer we het onderwijs willen gaan indeelen, dan kunnen we ververschillende criteria aannemen. Uri .daarvan gebruiken we am het L. 0.
te groepeeren, en wel : het criterium van het ras.
Zoo komen we tot lagere scholen voor Chineezen, .Europeanen en
Inlanders.
Gan we elk van deze drie groote groepen nader indeelen, dan nemen
we een nieuw criterium aan, n.l. dat van de taal.
Eerste .groep van scholen : voor Chineezen, onderverdeeld in:
a. Hollandsch-Chineesche scholen met voertaal Hollandsch. Duur van
den cursus 8 jaar. Onderwijsprogramma : ongeveer gelijk aan dat van de
Europeesche scholen;
b. Chineesche scholen, z.g. Tiong Hwa ftwe Kuan Scholen, met voertaal Maleisch en Chineesch.
Tweede {groep van scholen : voor Europeanen, onderverdeeld in:
a. Europeesche scholen met •een goed, zuiver tHollandsch sprekende
bevolking, gewoonlijk afkomstig van volibloed Europeesche ouders.
Duur van den cursus 7 jaar. Onderwijsprogramma ongeveer gelijk aan
dat van de Nederlandsche lagere scholen ;
b. 'Europeesche scholen met een bevolking, die niet volbloed Europeesch is, en daardoor vaak slecht Hollandsch sprekend. Duur van den
cursus 8 jaar. Onderwijsprogramma ongeveer gelijk aan dat van de bovengenoemde Europeesche scholen.
1) Gelezen voor de Mg. Verg. der Vereen. tot bevordering v. h. -Chr. Ond.
aan Achterl. Kinderen, d. d. 23 Maart 1929.
2) Kinderen, die niet volbloed-Europeaan zijn, izijn Ind°. -Europeanen (Engelsch:
Eurasians of half-casts). Ze kunnen het product zijn van een rasvermenging enkele geslachten terug. Het geslacht heeft zich dan rvaak geassimileerd aan de zuiver Europeesche ,maatschappij. In tal van gevallen zijn ze echter het rechtstreeksch
product van de mindere elementen uit de Europeesche en de Inlandsohe samenlerving. Gewaonlijk spreken 'zulke kinderen dan, als ze op school komen, Maleisch
of hoogstens gebrekkig Hollandsch. De cursus duurt dan een jaar langer, n.l.
door de z.g. rv66r-klasse, die speciaal bestemd is om de eerste beginselen van het
Hollandsch te leeren.
V. G.
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Derde groep van scholen : voor Inlanders, onderverdeeld in:
a. Dessa-scholen, bestemd voor de eenvoudige dessa-bevolking. Taal:
de volkstaal. Onderwijsprogramma : lezen, schrijven, rekenen. Duur van
den cursus : 2 a 3 jaar;
b. Tweede-kiasse-scholen, bestemd voor de beter gesitueerde bevolking. Taal : de volkstaal en Maleisch. Onderwijsprogramma : lezen,
schrijven, rekenen, taal, handen'arbeid. Duur van den cursus : 4 a 5 jaar;
c. Hollandsch-Inlandsche scholen, oorspronkelijk bestemd voor de
kinderen van priaji's (hoogere Inlandsche ambtenaren). Taal: voertaal:
Hollandsch, verder : volkstaal en Maleisch. Onderwij'sprogramma : ongeveer gelijk aan dat van de Europeesche scholen. Duur van den cursus
7 jaar.
Met dit summier overzicht kunnen we volstaan. Net maakt aanspraak
nOch op volledige nauwkeurigheid, mach op nauwkeurige volledigheid.
►floofdzaak is, dat er thans •eenige bekendheid is met het L. 0.-systeem
in Indig.
De voornaamste karaktertrek van diet onderwijs is, dat het zuiver intellectuali stisch is. De ethische politiek, die in bet begin dezer eeuw ingezet word, en die zich ten doel stelt : niet de uitbuiting, may de ontwikkeling van Indie, scheen destijds (en schijnt nog, al is 't niet meer in die
mate als vroeger) van opinie te zijn, dat die ontwikkeling moest gaan door
de school in al haar phasen en niet door de werkplaats.
Vandaar, idat schrijvers en klerken meer dan voldoende, ja teveel te
krijgen zijn, zoo zelfs, dat er in Indie beweerd wordt, dat men al koelies
kan krijgen met M.U.L.O.-diploma.
Terwijl goede timmerlui, goede metselaars, goede bankwerkers, in 't
algemeen goede werklui niet te krijgen zijn, eenvoudig, omdat ,er vrijwel
geen ambaohtsscholen zijn.
De gemeenten in Indie 'hebben op dit terrein baanbrekend werk verricht
en ook de regeering krijgt meer belangstelling voor het ambachtsonderwijs.
Een tweede trek van buitengewone beteekenis is deze : alle onderwijs
is neutraal. En nu moet men zich even goed indenken : een Mohammedaansch-animistisch yolk (tenminste op Java), idat in zijn religie (hoe
primitief, ,eenvoudig en verward die religie dan ook zijn mag) de centrale
eenheid van zijn leven vindt, gaat ter schole en krijgt dan zijn ontwikkeling in een realistische, materialistische, natuurtechnische richting.
Er is ma.ar ,een resultaat mogelijk: niet alleen, dat er dualisme ontstaat
tusschen school en leven, neen, het is een zuiver antagonisme en de
'
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school is mede de oorzaak, dat de Inlandsdhe geest verscheurd en verward wordt en naar een nieuwe eenheid goat zoeken. Die ze of vindt in
een Pan-Islamatisme met sterk anti-Europeesche tendenzen, of, met overboord werpen van al het ,oude, in een, als ik (het zoo zeggen rhag, nieuw
soort religie : Nationalisme.
Twee bewegingen, die de uitgesproken anti-Europeesche trek gemeen
hebben, maar daarnaast iook tal van verschilpunten hebben; echter vaak
samen gaan, doordat hun negatieve compenenten — de anti-Europeesche
neiging — hen momenteel het sterkst ,bindt.
Bewegingen, idie beide buitengewoon goed begrip hebben van het belang
van 'het onderwijs.
Bewegingen ook ten slotte, waamee de Regeering rekening moet houden en die zoodoende, gewild of ongewild, oorzaak zijn, dat het onderwijs
in Indie vaak meer door politieike ,dan door paedagogische overwegingen
beheerscht wordt.
Na deze inleidende opmerkingen ga ik over tot de behandeling van mijn
eigenlijke onderwerp : „Problemen van het ,Buitengewoon Onderwijs in
Het zou misschien juister zijn te spreken van: „Het probleem: Problemen van het B. O. in Indie". Want inderdaad is alles op dit gebied nog
problematisch en zeker is het thans nog veel meer een probleem, welke
problemen zich bij ide organisatie van het B. 0. zullen voordoen, dan dat
al deze toekomstige problemen scherp voor de oogen staan en scherp
geformuleerd zijn.
Want: van Buitengewoon onderwijs m'ogen we in Indie nog niet
spreken.
Er is niets, maar dan ook totaal niets van dien aard.
Wat men constateeren kan, is teen zekere stemming en wel een stemming van onlust op de Europeesche scholen, bevolkt door Indo-kinderen.
Die onluststemming wordt veroorzaakt door het groote aantal achterlijke kinderen op die scholen. Ik spreek zeer opzettelijk van achterliike
kinderen en niet van zwakzinnige kinderen
En omdat men in de kringen van het lager onderwijs natuurlijk wel
eens heeft hooren spreken van onderwijs aan achterlijken, wil men, dat
er iets in die richting gebeurt.
Vandaar, dat ik in 1926 een uitnoodiging ontving van het Bestuur van
het Ned.-Ind. Onderw. Congres, om te refereeren over : „Zorg voor Zwakzinnigen". Vandaar, dat, mede naar aanleiding van zoo juist genoemd
referaat, comite's voor Buitengewoon Onderwijs te Soerabaja, Batavia en
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Bandoeng werden opgericht, en dat ook het N. 1.10. 0. zich met de zaak
bemoeide, en dat de afdeeling Soerabaja van dit 'Genootschap een enquete
entameerde, om te komen tot eenig inzicht omtrent de frequentie, waarmede achterlijkheid, doofstomheid, ► lindheid op de Europeesche scholen
voorkwam.
Vandaar, dat ik enkele malen werd uitgenoodigd te Soekaboemi en te
Bandoeng-lezingen over het vraagstuk te houden, waarbij niet alleen van
de zijde der onderwijzers, maar haast nog meer van die der ouders vrij
veel belangstelling getoond werd.
Ik zal me in dit artikel onthouden van te schrijven over zorg voor
blinden of doofstommen, en me alleen te bepalen tot de achterlijken.
En ik wijis thans op het eerste probleem: men weet eigenlijk niet goad,
wat achterlijkheid is, d. w. z. terwij1 men b ► doelt zwakzinnigheid (en dus
ook wenscht Buitengewoon Onderwijs voor zwakzinnigen) verwart men
dit vaak met achterlijkheid achtergeblevenheid).
En dit is zeer goed te begrijpen, wanneer men in het oog houdt, dat
achterlijkheid ik bedoel achtergeblevenheid door allerlei oorzaken —
in Indic buitengewoon veel voorkomt, zoodat die onluststemming, waarvan ik zoo juist sprak, mede naar aanleiding van dit verschijnsel voorkomt.
Voor die achterlijkheid (achtergeblevenheid) zijn tal van oorzaken:
overplaatsingen; in de rimboe zitten en niet in staat zijn je kinderen naar
school te sturen; onverschilligheid der ouders; ontbreken van leerplicht;
enz. enz. Wanneer men dan zulke achtergebleven kinderen op school
heeft (en dit komt zeer vaak voor), dan is dat natuurlijk buitengewoon
lastig en het wordt nog lastiger, wanneer men bedenkt, onder welke
omstandigheden men in Indic vaak werkt (personeelsmutaties, ziekte, verlof, gebrek aan personeel).
Zoo is die onluststemming op de zooeven genoemde Europeesche scholen in de allereerste plaats uit dit verschijnsel te verklaren.
En nu gaa,t het toch niet aan, om dergelijke toevallig-achterlijke kinderen blijvend van de school te verwiideren en er is aan zulke kinderen (ik
spreek uit teigen ervaring), met groote toewijiding van .de zijide der onderwijzers, nog heel wat te doen. Zoo is het eerste pro'bleem aldus te formuleeren: er is noodig, op alle Europeesche scholen (en zooveel mogeliik
ook in alle Europeesche milieu's) een onderzoek naar het voorkomen
van zwakzinnigheid.
En niet alleen, omdat men pas na een dergelijk onderzoek kan overzien
welke kosten een eventueele zwakzinnigenzorg zal meebrengen, maar
wellicht nog meer, omdat met dit onderzoek tevens een einde gemaakt zal
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kunnen worden aan de verwarring, die er in onderwijizerskringen
heerschel intake twee verschijnselen, die essentieel verschillend zijn:
achtergeblevendheid en zwakzinnigheid.
Net eerste verschijnsel: taak, zij het dan ook bijzondere taak, van de
gewOne school voor lager ionderwijs; het tweede verschijnsel : taak voor
teen nieuw te entameeren zwakzinnigenzorg.
Annex met dit probleem is het probleem van een goede testschaal. Een
ijking van ,de Binet-Simon-schaal is er, voor zoover mij bekend is, nog
niet en men kan m. i. toch moeilijk met de ongewijizigde Binet-Simon-testserie, zooals die momenteel in Europa in gebruik is, in Indie aan 't werk
gaan.
IJking is noodig en dit is nu niet het werk van een dag.
Intusschen
dit zijn nog maar voorbereidende maatregelen, waarop
men wellicht niet behoeft te wachten. Er zijn nu eenmaal van die uitgesproken gievallen van zwakzinnigheid, dat een school voor Buitengewoon
Onderwijs er toch wel zal komen, ook al heeft men geen onderzoek ingesteld naar 't voorkomen van zwakzinnigheid of al heeft men Binet-Simon
of Bobertag of wie dan ook niet geijkt.
Een tweede probleem wordt echter dit : voor wie zal in de allereerste
plaats een school voor B. 0. iingericht worden, voor lEuropeesche kinderen,
of voor Inlandsche kinderen of voor Chineesche kinderen? Of voor wellicht alle drive groepen van kinderen?
Daarmee hangt samen een ander probleem, dat overal steeds actualiteit
blijft bezitten : dat van de doelstelling van de school voor Buitengewoon
Onderwijs.
Dr. Van Voorthuyzen gaf destijids (Tildschrift voor B. 0., 8e Jrg. no. la)
als doelstelling aan „het geschikt maken van de kinderen voor het leveren
van productieven arbeid".
Anders gezegd: het sociabel maken van de zwakzinnige kinderen.
Met deze doelstelling zullen zoowel de theoretici als de practici van
de zwakzinnigenzorg, het ongetwijfeld eens zijn.
Toch is er nog vaak een diepe kloof tusschen theoretisch igesteld doel
en practisch bereikt doel.
En dat niet alleen, omdat het theoretische doel niet altijd bereikt kan
worden, maar veel meer, omdat tal van iouders, zooals ook Dr. Van
1 ) Men mag de mensehen , van het L. 0. deze verwarring van twee inderdaad
veel op elkaar gelijkende verschijnselen niet kwalijk nemen. In igeenen.deele!
Wanneer men achtergebleven kinderen heeft, die tot de idommen behooren, dan is
't geen wonder, ,dat de gewone ,sdhool . ze al heel spoedig als achterlijk in den
rzin van zwakzinnig kwalificeert. Mijn bedoeling was echter even scherp te
onderseheiden.
V. G.

326
Voorthuyzen zegt, en wel , tal van vermogende ouders Ibijna nooit
inzien, dat hun zwakzinnige kinderen zioh later het gelukkigst zullen
voelen bij het beoefenen van eerlijken en trouwen handenatheid."
Liever stellen zulke ouders zich als doel van het B. 0., wat ik zou willen
noemen : het presentabel maken van hun zwakzinnige kinderen. De sociabiliteit komt er minder op aan, ja, is ieige ►lijk --nu, wel niet minderwaardig
maar och, het is niet nO6dig, dat het kind weekt, he, en 't is toch vedl
prettiger,iwanneer
, hij eenigszins presentabel is, dan wanneer hij als werkman thuis komt.
Oat wil dan zeggen, dat op een school voor B. , O., die bevolkt is door
kinderen van vermogende ouders, .zeer veel gevaar bestaat, dat als doel
van het onderwijs gesteld wordt een zekere algemeene ontwikkeling. (Dr.
Van Voorthuyzen sprak heel karakteristiek van scholen voor minder uitgebreid lager onderwUs).
1k keer thans terug tot mijn vraag : „voor welke kinderen Buitengewoon
.Onderwijs?"
De noodzakelijkheid van B. 0. voor Inlandsche en Chineesche kinderen
kan ik niet inzien.
Er is op onderwijsgebied, en vooral ook op het terrein van het eenvoudige manueele onderwijs voor normale Inlandsche en Chineesche kinderen
nog zooveel te doen, dat 't m. i. ongemotiveerd is iom hier reeds voor de
zwakzinnigen te gaan zorgen.
En dit nog te imeer niet, omdat in de Inlandsche en Chineesche maatschappij nog zooveel mogelijkheden voor de zwakzinnigen liggen, dat
z► toch wel terecht komen, ook al is er geen speciale zwakzinnigenzorg
voor hen.
We zijn er intusschen nog niet. Immers : er zijn ontwikkelde Inlanders
en Chineezen, vermogende menschen vaak.
Men behoeft er niet aan ate twijfelen, of de Inlandsche en Chineesche
intellectueelen en rijkaards zullen, als er B. O. in Indie komt, dit ook voor
hun zwakzinnige kinderen vragen. En dit is hun recht, misschien- wel
hun plicht.
Zoo komen we tot de conclusie, dat het B. 0. bestemd zal zijn:
a. voor , de zwakzinnige kinderen van goed gesitueerde Inlanders en
Chinelezen;
b. voor de zwakzinnige kinderen uit de Europeesche maatschappij,
welke kinderen grootendeels afkomstig zullen zijn van menschen, die niet
veel kunnen betalen.
Nu zijn er twee mogelijkheden:
1. ,de Regeering ,gaat het B. 0. entameeren;
,
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2. ze laat dit over :aAn een vereeniging.
De .eerste mogelijkheid kunnen we onmiddellijk uitschakelen. De Regeering is niet bereid, de zwakzinnigenzorg te entameeren. Dit is ook te
begrijpen, wanneer men bedenkt, hoeveel werk er nog voor haar te doen
is op onderwijsgebied voor de normalen.
Wel is de Regeering bereid aan een Vereeniging, die als stamkapitaal
f 20.000 bijeen Iheeft, te verleenen.
te Bandoeng) reeds is, die ook
Daar er een dergelijke Vereeniging
haar stamkapitaal .grootendeels bijleen heeft, hebben we dus alleen met
de tweede mogelijkheid te rekenen.
Die Vereeniging krijgt dus subsidie. Dat is prachtig! Maar aan die subsidie zijn ook nadeelen verbonden. Immers : het schijnt, dat de Regeering
als eisch stelt, dat er op de school voor B. O. naast 'Europeesche zwakzinnigen ook zwakzinnigen uit de intellectueele, Hollandsch-sprekende
milieu's van Inlandschen en Chineeschen landaard zullen moeten worden
toegelaten.
Dat worden natuurlijk allemaal kinderen van vermogende ouders. En
de Europeesche kinderen, die de 'op te richten school voor B. O. zullen
bezoeken, zullen ook over het algemeen kinderen van gegoede ouders
zijn. Want de Vereeniging gaat aan haar school een internaat verbinden
en dan zullen internaat- en school-gelden samen toch al gauw I 75 a
f 100 in de 'maand bedragen ; een ,som, die voor heel veel Europeesche
en Indo-Europeesche ,menschen voor een kind niet te betalen is, speciaal
ook al niet, omdat een dergelijke financieele last reeds zou beginnen,
wanneer 't kind 6 a 7 jaar ioud is.
Zoo mogen we dus wel zeggen, dat de school voor B. O. in de eerste
jaren bezocht zal worden door:
a. kinderen van gegoede ►Europeesche iouders;
b. kinderen van gegoede Inlandsche en Chineesche ouders.
Die Europeesche ouders zullen vragen : „maak ons kind presentabel".
En die Inlandsche en Chineesche ouders zullen zeggen: „zorg er voor,
dat ions Maleisch sprekend kind Hollandsch leert, 1) d. w. z. maak het
presentabel".
Zoo bestaat er m. i. alle kans, dat het opleidingsideaal van de school
voor B. 0.: het sociabel maken van de zwakzinnige kinderen zeer in het
1 ) Men moet zic
niet ail te veel
van die Hollandsch ,sprekende
voorstellen. 'Zelfs als spreken beide ouders vloeiend Hollandsch, dan nog is er
de taal-invloed van niet-Hollandsch sprekend personeel en bedienden, die 't kind
in sterke mate ondergaat. Het groote voordeel van zoo'n milieu is niet, dat 't
kind al Hollandsch kent, als 't op school kemt, maar dat 't, op school Hollandsch
leerend, thuis gelegentheid heeft tot „inoefening" /van deze vreemde taal. V. G.
►
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gedrang komt, en .dat er alleen gestreefd wordt naar ,een zekere algemeene ontwikkeling in aangelengden toestand.
De juiste oplossing zou m. i. zijn, dat de Regeernig als eisch stelde:
voor de inlandsche en Chineesche zwakzinnigen aparte scholen voor
B. 0., waar geen tiollandsch geleerd .wordt, maar waar de vuertaal Maleisch of de volkstaal is.
liollandsch is m. i..overbodige ballast voor zulke kinderen, die toch
opgelei d zullen moeten worden tot eenvoudigen, productieven arbeid niet
in een maatschappij van liollandsch sprekenden, maar in een maatschappij van Inlanders en Chineezen.
Of de Regeering echter dergelijke paedagogische overwegingen zou
laten gelden voor de overwegingen van politieken aard, is een. tweede.
Wellicht zal men met het argument komen : er is geen geld voor aparte
scholen voor B. 0. voor Inlanders en Chineezen; conclusie: „laat ze dan
maar toe op de school voor Europeanen."
Maar dan zou m. i. het standpunt der Regeering kunnen zijn : ,,,w#
hebben er geen geld voor, daar we het geld, dat we hebben, gebruiken
voor het onderwijs Aan de normalen. Wilt ge zelf B. 0. voor uw zwakzinnige kinderen inrichten, we hebben daar geen bezwaar tegen en zullen
daarbij den steun verleenen, dien we kunnen."
En weer : of de Regeering een dergelijk standpunt zou innemen, is een
tweede.
J. VAN GOUDOEVER.
(Wordt vervolgd).
De Bill..
:

CRITISCHE REVUE.
De beer Meijnen te Leiden heeft in Ons mulo-blad en in het Correspondentieblad van de vereen. voor mulo, een artikel r,geplaatst over Zuiver
schrijven. Ja, in Den Haag is nu wel de zaak uitgemaakt, of beter ingetnaakt: imen laat de zaak, zooals .ze is, maar alien die bij het onderwijs
betrokken ‘zijn, moeten nu niet het hoofd in den schoot leggen. Dan komt
er nooit verbetering. Ten slotte wordt 'ook Den Haag , door de publieke
opinie gedreven in een zekere richting, en wanneer maar steeds weer aan
de Nederlandsdhe .onderwiizer roepen blijft : „Geef ons spellingvereenvoudiging!", dan zullen ten slotte ook de heeren in Den Haag toe moeten
seven. Het is gelukkig Been poli tieke :zaak. Net is een ideeele quaestie,
die zeer ideeele waarden raakt. De politiek bemoeit zich met reeele
feiten en tdierbare of niet dierbare leuzen, zoodat een spellingsquaestie de
heeren in Den Haag niet warm kan doen loopen. Daarbij : die heeren
schrijven iof meenen te schrijven — De Vries en Te Winkels, en dan
zouden ze zelf ook anders , moeten schrijven : mens voor mensch, het zou
immers todh vreeslijk zijn : ze zouden moeten gaan denken bij hun
schrijven. Dat gdat toch niet.
De beer Meijnen schrijft:
,

'

Onlangs beyond ik 'rnij in een gezrelschap van personen, die belang stellen in
de ontwikkeling der „rijipende jeugd". Men had het over allerlei onderwerpen,
op die iontvvikkeling betrekking hebbende. 0.a. ook over het ,)zuiver schrijven".
Of, beter gezegd, over de nonchalance, de toenemende ongebondenheid, met betrekking tot het ,Auiver schrijven". Met correctheid in dit ,opzicht wend het
er niet beter op, meende men. Een der a,anwezigen, een schoolmeester van ouden
stempel, veronderstelde, dat het niet meer zoo letten op het woordgeslacht en
het loslaten der „buigings-n", daaraan wel tmede schuld konden hebben. Als
men eenmaal aan het loslaten begon, dan was het gevaar niet denkbeeldig, dat
men hoe langer hoe meer ging loslaten, dacht hij.
Een ander meende, dat men de oorzaak in den geest des tijds moest zoeken.
Je Izag het verschijnsel top allerlei gebied, vond hij. Met daze meening was men
bet blijkbaar algemeen eens. Tot staving er van gaf men toen allerlei illustraties.
De teen vertelde van een niet onbekend schrijver, een overigens zeer ontwikkeld
man, die, voordat hij een boek uitgaf, eerst de kopij door zijn rvrouw liet corrigeeren, omdat het boek anders zou krioelen van de taalfouten.
Een tweede had vernomen van een promotie, die onlangs heeft plaats gehad op
een zóó voortreffelijke dissertatie, dat met recht ,Cum laude mocht worden yenwacht. Het „Crumimetje" had echter een oogenblik gevaar geloopen achterwege te
zullen blijven door de vele taalfouten in de dissertatie. 1 )
1 ) Noot van D. W. 1k weet van een onlangs verschenen dissertatie
een
rnedische nog wel
waarbij de schrijver o m z ij n pro f. steeds heeft geschreven eene, eenen, hunne, zijnen, etc. Dat is toch ook wel diep treurig!
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Een derde citeerde den volgenden zin, onlangs nit de pen van een hooggeleerde
gevloeid en deel iuitmakende van diens artikel in een beikend tijdschrift:
„Zoo werd b.v. Freia nu eens , onze lieve vrouw" en dan weer de
,moeder van de duivel"; zoo werd aan de in het ivOiksgebruik meest
Lekende dagen den naam van een heilige verbonden."
1k zeif deelde in d'it verband mede, dat ik, voor de curiositeit, in de laatste
maanden .aanteekening had gehouden van allerlei taalfouten, die ik tegenkwam
in veel gelezen dag- en weekbladen, zelfs in .schoolbladen en oak, .veer tot .mijn
leedwezen, in het schriftelijk werk van candidaten voor het M.U.L.0.-examen. 1k
verklaarde niet te kunnen imien, waarom er, niet theoretisch, maar daadwerkelijk, getornd wordt aan het recht van onderwerp en naamwoordelijk deel van het
gezegde, om in den eersten naamtval te staan. 1k nam het niet op voor een
onderscheiding der spraakkunstige geslachten, voigens welke bijrv. een stool m. en
een deur yr. is; de eiseh eener dergelijke onderscheiding :scheen tegenwoordig
in Nederland niet meer te kunnen worden gesteld; vroeger ging dat nog en in
Duiltsehland schijnt het cook thans nog te kunnen. Ook pleitte ik niet voor het
behoud der buigings-n, al vond ik, dat uitdrukkingen ais ,van de burgemeester",
„wij namen onme a.srdige besehermheer in ons midden", en „bij die Food op de
Voorstraat", waarin het onderkennen van het geslacht der substantieVen wet
•op geen ezwaar kan stuiten, den indruk maken, alsof .er iets ontbreekt. Bij
m ii niet, 'D. W. — Maar waarom, vroeg ik, plaatst men zoo tvaalk een buigings-n,
waar deze absoluut misplaatst is ? 1) waarom wordt er 200 'menigma.al gezondigd tegen de allereenvoudigste regels der vervoeging ? Waaro:m duldt men in
zijn werk fouten, die blijk geven van een laakbare nonchalance en van een
betreurenswaardig gebrek aan :zelf-controle? Zou tegen dit alles niets te doen
Moet men dit maar stil zijri gang laten gaan?
►

De beer Meijnen geeft dan een groot aantal voorbeelden met spellingfouten, vooral de n's en de w.w.-vormen:
Op den bepaalden plaats; met den boot; den non tegemoet; waardevollen
diensten.
ivindt, je laehtte je slap; hij. verbeterd; wij belanden (onv.
tijd).
Heelaas; een pa:or vrienden van mijn; hij. neurriedt; cavelerie; wetstrijden.
, Daar de gemeente N. igeen school voor U.L.O. heeft, is door B. en W. den
kostprijs per leerling aan Openb. U.L.O.-scholen in drie gelijksoortige gemeenten
gevraagd, aooals de wet dat eischt,
Maar zijn grooten invloed wordt door alien dankbaar erkend.
Door de politie is een valschen gulden in beslag genomen.
Den mooien Waal .langs; den volgenden week; naar den lste Kamer; mijn
eersten verjaarseadeau, buiten den deur; in den Betuwe.
Dit gebeurd, hij herinnerd zich; graag hadden we nog een dagje of wat gebleven; we praten samen (onv. verl. tijd).
Terrein; antipatisch; het werd door de feiten geloochend; toch nog een prettige
refs; Genueensche; we lieten de gebakjes niet onbetuigd.
Voter mij is het vrij wel •een zekerheicl, dat al deze fouten een gevolg
zijn van onze histoilsch-wetenschappeliike spelling, en van de pogingen,
►

1 ) Noot van D. W. i0mdat op de lagere school — waar de kindergeest
nog niet in :staat is tot logiseh denken, tot constateeren, abstraheeren, deduceeren etc. — men deze m o e i 1 ij k h e d e n doceert, om &ie dus wetenschappelijk
z.g.n. :zuiver to leeren sehrijven. De jeugdige leerlingen gooier, waar ze te j o n g
er voor dan alles hopeloos door elkaar. Het kan niet anders!
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om dat zuiver-schrijven-kunnen met spelling-regels als beginsel to brengen in de kinderjaren.
Terecht schriift de redacteur van Ons M4loblad als nasohrift:
,Gaarne betuig ik mijn instemming met het streven van den geachten
ver. Hij had er echter aan toe moeten 'voegen: laten we ap eenheid van spelling
aandringen en daarbij eens opruiming haude7.1 onder doode takken en twijgen en
opgedrongen willekeurigheden. 'k Geloof, dat de heer Meijnen bijna een kampioen is voor de „Vereenvoudigde". Die gedoogt aak igeen willekeur, daartegen
took richt de geachte irrzender zich met kracht van wa ► enen.

En de redactie van het Correspondentieblad zet er onder:
De fouten ander A. — uit artikelen in dag- en weekbladen — wijzen er op,
dat ook rvoor niet-vereenvoudigers het .ondersheid tussen d e en d e n 'outer
kunstmatig is. Geen beter pleidooi voar de vereenvaudigde spelling dan deze
verwisseling naar de kunstmatige vorm tussen accusatief en nominatief.

Zoo is het Men schrigt onnadenkend, omdat het net denken toch niet
gaat. Wie spelling-zuiver wil schrijven, moet steeds een woordenboekje
bij de hand hebben; .dat is nu eenmaal niet anders, en natuurlijk hebben
vele schrijvers daar lust noch tijd voor.
Trouwens reeds Beets en liasebroek hielden zich niet .aan de officieele
spelling. Wie daarover wat lezen wil, kan bij het secretariaat van de
Vereeniging voor Ver.') onzer spelling dat aanvragen.
iConservatisme, niet 'doordachte opvattingen over spelling en taal en
verwarring dezer begrippen, hebben ons gebracht tot waar we heden zijn:
een chaos.
Allioht is er een mijner lezers, die tvraagt: „Gij schrifft toch ook geen
vereenvoudigde? = Waarom doet gij het zelf niet?"
Het klinkt misschien wat vreemd : Allereerst om een persoonlijke aesthetische reden.
Tweeerlei spelling in iboek of krant doet mij onprettig aan, geeit mij
een onlust-gevoel. 1k kan mens meer waardeeren als woordbeeld dan het
dwaze imensch, naar zal toch imensch blijven schrijven, zoo lang er geen
uniforme spelling is, waarin mens officieel toegestaan wordt.
Vervolgens lijkt het mij niet juist, dat velen geregeld spellingvormen
voor zich zien, terwiji ze nog in een andere spelling examen moeten doen.
Een zuiver-nuttigheidsprinciep dus.
Dat de heer Meijnen zoo vele voorbeelden kwon sameniezen schrijf ik
ook toe aan den verwarrenden invloed der gezichtsbeelden van hen, die
1

) Prof. De Vooys, Utrecht.
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theoretisch geschoold in De Vr. en Te W., practisch zeer veel lezen,
waarbij die spelling met „een slappe hand" wordt toegepast.
De houding van , de regeering in Den Haag ten ,opzichte van het spellingvraagstuk acht ik geheel verkeerd ; .zij getuigt of van onverschilligheid Of
van geibrek aan inzicht in .deze quaestie.
In verband met de spelling-quaestie staan ook de toelatingsexamens en
de eindexamens der middelbare scholen c.s. In ons vorig nr. is de Examenidioot besproken en aangetoond tot welke dwaze dingen men moet komen
op de lagere school, wanneer men uit de hoogste Masse, zonder privaatlessen, leerlingen examen moet laten doen voor kweekschool, h. b. s. of
anderzins.
tlet peil der 'middelbare school is gedaald, klagen vele leeraars, zoo
niet alle ! Maar.... zou dat niet aan andere factoren liggen, dan ,aan het
lagere schoolonderwijs?
Allereerst is er de milieu-quaestie. Dan komt het overdreven-sportvermaak en het uitgaan.
Roomsche uloOp de algemeene vergadering van Sint Bonaventura
waar deze taken besproken werden, kwam een eigenaardig
scholen
incident voor:
De derde en laatste afgevaardigde van ,Den Haag, die .zijn stem uitbracht tegen
het schoolexamen, was pater directeur dr. Daniels S. J.
Zijn eerwaarde vulde het door zijn twee medestanders gesprokene aan met
deze twee argumenten:
1. bij een staatsexamen is de stimulus voor de leerlingen, veel grooter dan
bij het schoolexamen;
2. Z. eerwaarde vreesde, dat bij een schoolexamen het onderwijs ten slotte
zau verloopen in het behandelen van eenige capita selecta, 'tgeen in strijd is met
het rijksprogramma.
Het eerste argument werd onmiddellijk geneutraliseerd door pater Van Dinter, die verklaarde van een verminderden ijiver bij de leerlingen nooit iets bemerkt to .hebben.
'Bij de. ondervinding van pater Van Dinter kunnen wij de onze voegen. Er
wordt in onze hoogste klassen hard gewerkt. De belangstellende lezer en hoorder mag de Paaschrapporten 1929 inzien; hij azal :er zich van kunnen ,overtuigen,
da' t ik bij, alle leerlingen, door .mij , izeaf geschreven en .onderteekend, deze opmerking heb gegeven : ,.,Minstens 8 dagen niet studeeren, maar albsoluut rust nemen".
Zoo iets pileegt men niet te doen, als men over den ijver niet tevreden is.
Wat 't tweede argument betreft: de vrees voor capita ,selecta, in strijd met 't
rijksprogramma, bier !zou ik willen vragen: Is dat slechts een theoretische
vrees of spreekt pater dr. Daniels uit , ondervinding?
In 1 eerste geval heeft 't argument weinig waarde; en in 't laatste geval
gaan we een richting nit, welke de me:destander van pater :Daniels, Jr. Jonkergouiw, in omgekeerden zin bij pater Van ,Dinter meende te .moeten wraken.
Maar nu oakelijk! Zijn het de gema:k0u,chtige collega'0, die capita selecta
onderwijrzen ? Is er dan geen andere weg, Merin verbetering te brengen ,dan
weer terug te keeren naar het ,staatsexamen?
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Of, wanneer het streven naar capita selecta meer besmettelijk wordt, ligt dat
dan aan de collega's, aan het schoolexamen of aan het rijksprogramma zelf?
Men kan toch bezwaarlijk een meer (dood argument naar voren brengen dan
een star, stijf, gedrukt programma.
.Hier denken wij aan de opmerking tijdens de discussion van den heer Van den
Donk uit Eindhoven, dat de geheele organisatie van het M. O. schuld .heeft ten
opzichte van de misstanden.
- We stappen van de argumenten af, om te wijzen op het pijnlijke slot, dat, naar
onze meenir.ag, de directe aanleiding was tot de o. 1. te ver gaande conclusie van
dr. Elzinga.
De toestand werd zeer scherp in het light gesteld door den afgevaardii en
van Amsterdam, pater Van der Scheer, ordegenoot van de paters Daniels en
Van Dinter.
„Alihr. de voorzitter", aldus ongeveer pater Van der iScheer, „hier istaan nu
„twee Jezuieten, de een voorstander, de ander tegenstander van het school„examen. Laat de vergadering ,geen sprong in het duister doen en laten we
„voorloopig behouden wat wij hebben. De toekamst zal leeren wie gelijk heeft”.
Inderdaad. Het was ,een kritiek aogenblik voor het ► eginsel van het schoolexamen.
Wij, als medesamenstellers van het rapport, houiden het met pater Van Dinter,
met dr. Vriens en alien, die onvoorwaardelijk het schoolexamen willen handhaven. De vrijheid van het onderwijs eischt niet .alleen eigen scholen, maar iook
eigen examens. De overheid doe wat zij noiodzakelijk acht tot waarborg van het
peil der examens, maar zij late ions het schoolexamen in (zijn meest volmaakten
varm tot waarborg van onze vrijheid."

In het Algemeen weekblad voor Christendom en cultuur stond een artikel van P. van den Toorn, dat ook al ,dez6 dingen raakt. Hoe men er komt
heet het. En wanneer men trouw op zijn spellingregels vost, zijn sommeties maakt, zijn lesjes leert en verder maar opzegt en opzegt, dan Unit
men er, en wordt men ,een nijvere intellectueele ambtenaar, die zijn werk
doet van zooveel uur voor zijn broodje met. Maar.... is het dat? Dan
komt imen .er, 'zeker! Maar.... is men er 'clan? Deze vraag heeft de ontkenning gelukkig fvoor een groote massa rmenschen, in zich zelf ! Een persoonlijkheid komt .er zoo niet. De heer Van , den Thorn schetst ons dan
naar 't leven — een onderwijzer, die er komen veil en daartoe methodisch
te 'werk gaat.
,,Het eerste is, dat hij alle vergaderingen, die niet bepaald een partijkarakter
dragen, trouw bezoekt en er eenige malen het woord vraagt, om wat gemeenplaatsen aan den man te brengen. Wordt er een commissie of bestuur benoemd,
hij is terstond bereid, daarin zitting te nemen, althans wanneer in die commissie
ook personen zitten wier invloed of connecties hem van dienst kunnen zijn; met
deze personen wordt hij ook stelselmatig de kennis aan, na eventueele uitbreiding, ,zij die hem niet van dienst kunnen zijn, worden genegeerd."
,

Waar het gewenscht is als belangstellende zich te vertoonen, verschijnt
hij op 't laatst, opdat men hem goed ziet.
tHj „populariseert" bij leerlingen, ouders en ver buiten dien kring. Voor
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alles is hij te vinden, en telkens ziet men in 'een of andere oommissie in de
krant tusschen anderen paradeeren.
Voor een ding slechts hoedt hij zich zorgvuldig: een referaat te houden over
een netelig paedagogisch onderwerp. Om twee redenen : dit vereischt studie ei
nadenken niets voor herril — en indien hij, een eigen meening uitsprekend, eens op het verkeerde paard had gewed ? Neen, veiliger is het, ,zich in het
debat tot enkele vragen en opanerkingen te bepalen, op een toon, alsof hij wonder
wat in zijn mars heeft, en, zoo hij slechts wilde, daaruit schatten van wijsheid te
voorschijn zou kunnen brengen.
•B► jzonder nuttig aoht hij het ook, of en toe eens to bedanken voor het zitting
nemen in een bestuur, omdat hij het zoo ontzettend druk heeft, ziet u. „En
daarbij, sn vertrouwen gezegd, ik studeer voor staatsexamen, ten einde een
studie aan de universiteit te beginnen". Vooral deze vertrouwelijke mededeeling
maakt effect. Het gerucht omtrent de buitengewone capaciteiten en aspiraties
van .onzen S t r e b e r verbreidt zich merkwaardig snel. Natuurlijk komt er van
heel dit staatsexamen iets. Hoe zou iemand, die avond aan avond vergaderingen bijwoont, ook tijd kunnen vinden voor ernstige ,studie? Maar een jaar of
vijf, zes kan het dienst doen. Dan is de studio veranderd. Het staatsexamen heeft
plaats gemaakt voor middelbaar paedagogie k. Of hij die aide ooit
behalen zal ? Hij_ weet zelf wel beter. Maar .... het staat gekleed. En als
reclame is 't geruoht van onschathaar nut. Wien lieu men beter een leidende
positie Ibij het onderwijs kunnen toevertrourwen dan iemand, die a e g t, dat hij
studeert voor middellbaar .paedagogiek?

Dan verhaalt de beer V. d. T. hoe hij met een gemengd gezelschap
onder deskundige leiding een exposifie bezooht. Bij die gelegenheid werd
het streber-nummer goed genomen:
Zoodra de deskundige verscheen, die ons gieaelschap zou rondleiden, maalkte
hij zich van dezen meester en speelde voortreffelijk de rol an tverigste der
ijiverigsten. Niet alleen dat hij den leider met vragen en .opmerkingen overstelpte, maar hij had zich ook gewapend met een blocnote,
noteerde tijdens
de wandeling
vreemde terrnen„ alsof hij die na afloop van het bezoek van
buiten wilde leeren.
Driemaai eater beging hij een fout, die 't ,success der methode in gevaar
bracht, doerdat zii eijn onkunde of domheid in het licht stelde. Eh wij willen
deze feilen -bier niet verbergen, omdat zij alien, die het nieuwe systeem wenschen toe te passen, tot een waarschuwend voorbeeld mogen strekken.
De eerste maal bij afgietsels en fato',s van beeldhourwrwerk aan den Boraboedoer.
„Te denken, dat zulke kunstwerken al zijn vervaardigd eeurwen voor 'Christus'
geboorte!" riep hij enthousiast.
Dat hij niet wist, uit welken tijd de Boroboedoer dateert, was niets. Maar dat
hij, het niet wetend, den sehijn wou aannemen van wel dat was een onvergeeflijke domheid.
De tweede maal bij een verzameling wajangpoppen.
mo
„Jammer, dat dit mooie
schilder- en teekenswerk op karton is uitgevoerd,
en zoo spoedig
w dig moet vergaan!" teemde hij dweepend.
En toen de leider vertelde van het spel der schaduwbeelden, zuchtte hij opnieuw: „Jaimmer, dat van al die mooie kleuren niets wordt gezien door de toeschouwers!"
Waarop een uit het gezelachap tamelijk ongezouten inrviel: „Ze zijn niet van
karton, maar van leer. En de mannen zitten aan den kant, waar ze de kleuren
wel zien. Dat kun je lezen in aardrijkskundeboekjes voor de lagere school".
,
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Die had hij evenwel, (bij , al zijn commissievergaderingen, natuurlijk niet kunnein lezen.
Een poos Tang zweeg hij nu. Tot de leider ons een exemplaar "let zien van een
vrij tzeldzaam rwetenschappelijk werk nit de zeventiende eeuw, en in 't voorbijgaan
meedeelde, dat er van den eersten druk van dit werk in de heele wereld slechts
vijf exemplaren te vinden waren.
,olle!" klonk het uit den mond van omen streber. „Waarom zou men die oplaag zoo klein .hebben geno.men?"
Thuis gekomen hebben wij over 't geval eens hartelijk gelachen. Maar
daarna?
,Let eens op!" sprak onze vriend ernstig. , ;E'er cwij vijf jaren verder zijn is
hij, ons he den over 't 1oofd gegroeid. Hij mag dom zijn, maar , hij , is gooc► em.
Een charmeur als hij komt er wel. We hebben vroeger immers aangedrongen
op hemming van vakmensehen bij 't schooltoeizicht? Ziiedaar, dat gebeurt nu.
De stomsten van het gilde worden er voor uitgepikt".
Ons antiwoord was een ongeloovige glimlach ... En toch
Vorige week verseheen onze vriend met een dagbaad.
,,Ziehier".
De naam van den ;wajangman stored erin. Neen, wij tverklappen niet, voor welke
betrekking. 't was ook nog geen 1benoeming. Maar ... hij iprijkte op een
voordraeht. Hij kwam in aanmerking.
,Den volgenden keer is hij er", verzekerde onze vriend.
Wij beginnen het nu oak te geloaven. Zijn methode
proefhoudend. Wie
daartoe roeping gevoelt, volge ze na.
,

Net is niet prettig te Inoeten toegeven, dat de sclirijver voor een groat
deel gat* heeft.
We hebben bijgewoond, dat een bekend
zie stuk van V. d. T. —
onderwijzer in de stad zijner inwoning een lichrtbeeldenavond gaf met
vertooning van lantaarnplaatjes naar afbeeldingen der sdhilders uit de
15de en 16de eeuw; en een aardigheidje
zijns inziens! izei, door te
zeggen : „Wat die mooi aangekleede heeren en dames —hij bedoelde de
vaak bij een geboorteschilderij mee afgebeelde schenker of schenkster der
schilderij er op moeten, weet ik niet."
De oppervlakkigheid waarmee deze man dit onderwerp aandurfde voor
een schare onderwijzers, spreekt duidelijke taal in de ridhting die Van
den Toorn critiseert.
Toch meen ik, ,dat de meerderheid niet valt onder 's heeren Van den
Toorns critiek. Wie hij hekelt zijn tegenwoordig in de minderheid.
De nieuwe tijd ► eeft ook in dezen vormende waarde gehad. De andere
toon van tijdschriften en vakbladen, de betere fundeering en methode der
liandboeken voeren in de goede richting. Slechts officieel is er als in
de spelling — het oude conservatisme, dat nog de lakens uitdeelt en met
straffe hand het nieuwe keert. Maar evenals thans in het orgaan der Chr.historische partij
De Nederlander — de hoofdredacteur onverholen uitkomt voor de Vredespropaganda en al 's anti-oorlogsman zich openbaar
maakt
tegenover mr. H. Verkouteren in een onderschrift onder diens

336
artikel — evenzoo zal ook de officieele wereld van het onderwijs op den
duur den invloed :ondergaan van den nieuwen tijd. 1)

Zeist.

D. WOUTERS.

1 ) Het im.erkwaardige onderschrift — van Snoeck Henkemans vermoedelijk —
en we nemen het om sommiger conservatief geschiedenisonderwijs op — luidt
als volgt:
irriet slot van dit hoofdartikel van .onzen hooggeachten medewerker verzoent
ens met eenige van izijn uitspraken, die wij gaarne hadden ,gemist.
Dat de oorlog wel zal bestaan zoo lang de zonde de harten beheersaht, is maar
al te waar. En het woordenspel te 'Geneve rondom de plannen tot vermindering
van bewapening, dat terecht de verontwaardiging wekte van mr. Rutgers, bewijst
wel hoe bitter weinig vordering de vredesgedaehte nog maakte in de harten der
machthebbers in Europa.
krachten inspannen om den oorlog te verMaar daarom moeten wij toch
mijden en de menschheid er van te ,overtuigen, dat het beter — en dat het ook
mogelijk Is de geschillen tussdhen de volken op te lossen langs anderen weg
dan door wapengewdkl. Een beschowing, als van mr. V., welke het moeilijkerworden van den oorlog bijna schijnt te betreuren, ware beter achtergehouden. Er
is een goede dosis g e 11 o o f en optimisme noodig, om te volharden in
het vredeswerk. En wij kunnen er God niet dankbaar genoeg voor zijn, dat er,
niettegenstaande alle teleurstellingen, nog mannen en vrouwen zijn, die bezield
door dit geloof en gesterkt door dit ,optimisme, het week voor den vrede voortzetten. (Dat eeiibied voor het recht en geloof in zijn zegepraal den weg zullen
vinden, ook tot voorkoming van verdedigingsoorlogen, blijft onze hoop en onze
vurige bede.

OPVOEDING EN SCHOONHEIDSZIN.
(Vervolg.)
De opvatting van Prof. Bavinck omtrent de schoonheid, speciaal omtrent de verhouding van sdhoonheid en opvoeding, blijkt nit zijn, over
deze materie in zijn „Verzamelde Opstellen" opgenomen artikel. Voor de
opvatting van Prof. Bavinck verwijzen wij dan , 00k naar dat artikel,
uitgaande van ∎ de 'veronderstelling, dat het binnen ieders bereik ligt.
Wanneer wij nu tradhten om zijn opvatting omtrent het wezen van de
sdhoonheid en omtrent de taak van de opvoeding en iden schoonheidszin
,ornsdhrijven, dan beginnen wij met een paging te wager een
nader
onderzoek in 'te stellen ,omtrent het wezen van het aesthetische en omtrent
den aard van onze schoonheidsbeleving.
Waarin ligt eigenlijk het wezelijke van onze aesthetische beleving?
Wanneer wij deze vraag willen trachten te beantwoorden, dan beginnen
wij met erop rte wijzen, dart er eigenaardige verbanden liggen tusschen
datgene wat geestelijk en wat stoffelijk van aard is. In het algemeen kan
men wel zeggen, dat nimmer de scheidingslijn tusschen het geestelijke en
het stoffelijke iab ►oluut is te trekken, wanneer het er om gaat, dat wij de
dingen beleven. Bovendien kunnen wij , ook al spreken wij over filosofie,
die we zuiver als theoretische beschouwing aanvaarden, todh nooit onzen
natuurlijken aanleg uit vele idingen houden. Immers ook zelfs wat voor een
filosofie men kiest, hangt daarvan af wat voor een mensch men is.
In Kant vinden we altijd den pietist, en in Spinoza gaat nook Oosterling onder. Het pragmatisme van James en Dewey toont, .dat men te doen
heeft net een beschouwing die leven kan en opkomen kan in de Amerikaansche zakenwereld. In Kuyper is nooit ondergegaan de man die gestudeerd heeft coder Sololten, en in Bavinck is altijd de noon van het
graafsdhap Bentheim te imerken.
Met alleen is .deze waarheid psychologisch van beteekenis, maar we
kunnen zeggen, dat over heel het terrein van het geestelijk leven, alleen
maar dan de dingen begrepen kunnen worden, indien we rekening houden
met deze, onmiskenbaar aanwezige, verandering. Tedder wijsgeerig stelsel
heeft bovendien nog de eigenaardige tendenz, om zich te willen concretiseeren : daar ligt in alles wat ,geestelijke waarde is, de tendenz naar het
concreet worden. Een filosofie heeft steeds behoefte zich in .zichtbare
grootheden nit te drukken.
'

,
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Sterker nog, wij kunnen wet zeggen, dat er in de wijsbegeerte de wil
om zich te concretiseeren, ook in de bouwkunst bijvoorbeeld. Wijsbegeerte moet afflict, hoe abstract ze ook is, to concrete uitdrukking
gebraciht worden; dat is haar een levensbehoefte. Maar niet alleen van de
wijs► egeerte geldt dat, dat ze steeds te vinden is in uiterlijke dingen; in
uiterlijke gestalten ligt menigmaal ook heel veel van innerlijke levenshoudingen. Er is toch een niet te loochenen verband tusschen een bepaaide
volkspsyche en de bouwkunst van dat yolk.
Bovendien heeft men artistiek zeer zuiver weten te verbinden de doelmatigheid en de schoonheid in datgene wat wij als landelijke bouwkunst
alien kennen. Zoo is b.v. het Friesche stelphuis met zijn 'groote ,dak juist
geschikt voor de eischen van het econiomisch leven, en is anderzijds dat
stelphuis wet bij uitstek zinnebeeldig als ,de plaats van rust te midden van
de wij'de vlakten en als de stevige, tegen de stormen die er zoo sterk
kunnen waaien, weerstand biedende bescherming. Zelfs de kleurrijkdom
van het ouderwetsche stelphuis v ► oekt allerminst met de omgeving, die
kleurig en fleurig is. Bovendien weet men de kleuren, tengevolge van het
felt, .dat ramen en deuren in het totaal van het bouwwerk harmonisch
verdeeld zijn, iook harmonisch aan te brengen. Anders weer is het Saksisohe huis met zijn dikwijis afgeplatten voor- en adhtergevel. In het
Saksische land'schap met zijn populieren en zijn eikenhakhout, staat dit
iewat gedrongen, langwerpige, maar toch anderzijds ook zoo echt de
ruimte omsluitende huis als in zijn eigen milieu, en het huis zelf s ► uit zich
geheel aan ,bij de behoeften van de landbouwende bevolking juist zooals
die hier zijn. Veeteelt en landbouw gaan hier hand in hand, en in den
bouw van het huis is dit te ‘merken. Zoo kunnen we onmogelijk zeggen,
dat schoonheid en nut, anderzij ► ds dat innerlijke geestesgesteldheid en
doelmatige handeling, los naast elkaar staan. Het huis van den oorspronkelijken Nederlander is een levend bewijs , daarvan, dat deze on ► erscheiden
levenssferen in elkaar verweven liggen. Het economische behoeft alter-.
minst te vloeken tegen het aesthetische.
Duidelijk komt echter uit, ,dat het schoone verweven ligt in andere
levensopenbaringen, wanneer wij erop letten, dat verhoudingen, die wij
schoon noemen, ook door objectieve getallen en cijfers zijn te omsohrijyen. Het is bekend, dat de meest harmonische verhouding, bijvoorbeeld
bij tde bouwkunst, wordt aangegeven door de gulden snede. De schoonheid
neemt daar zoozeer een geheel objectief karakter aan, ,dat men ,de verhoudingen, tdie noodig zijn om de schoonheidsbeleving in het leven te
roepen, door wiskundige formules kan vaststellen. Merkwaardig is echter,
dat deze gulden snede niet enkel het schoone weergeeft in den vorm van
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een objectief gehouden formule, maar dat bijvoorbeeld het statisch evenwicht van twee gebouwen tegelijkertijd ook het aesthetisch evenwicht
beteekent. Bij twee gebouwen, die respectievelijk 8 bij 13 bij 5 M. en 8 hij 5
bij 3 M. groot zijn, moet de afstand, zal men de gebouwen in evenwicht
zien, 16 M. zijn, waarbij dan de gezichtsas op 3 M. van he hoogste en
girootste, en op 13 M. van het kleinste en laagste ,gebouw ligt, 'Hiermede
is b reikt, dat een product van de cijfers, die aangegeven lengte, breedte,
hoogte .en of stand aan de eene zijde van de gezichtsas, en aan de andere
zijkle van de gezichtsas, eenzelfde cijfer is.
(Het zou ons uiteraard veel te ver voeren om op deze kwesties breeder
in te gaan. Slechts wijizen wij erop, om te doen zien hoe in het aesthetische ook steeds objectief te waardeeren en zelfs meten en in formules
uit te drukken, waarden liggen. In het algemeen kan men zeggen, dat het
sdhoone in den worm juist daar aanwezig is, waar het wezen der dingen
het meest juist, en ook tegelijkertijd in harmonie met andere dingen het
meest evenwichtig tot ons spreekt.
Anderzijds is het zoo, dat, indien waarheid, goedheid en schoonheid in
dit leven zijn als gaven Gods, natuurlijk nimmer het een ten koste van het
ander naar voren gebracht mag worden. Dat wil dus ook zeggen, dat de
waarheid niet ten koste van ide schoonheid mag worden uitgedrukt, en
anderzijds, 'dart ter wille van de zoogenaamde schoonheid ook de waarheid niet mag worden iondergehouden. In het leven is trouwens de
harmonie van al (datgene wat God in het leven gelegd heeft, de 'beste
verschijningsvorm.
Maar daarmede is de vraag niet opgelost, wat eigenlijk het wezen van
het aesthetische is. 0. i. zal daarvoor eenerzijds een breed experimenteel
onderzoek noodig zijn, terwiji anderzijds moet worden vastgehouden aan
de igrondgedachte omtrent den psychologischen opbouw van het menseheleven, moats wij die in een vorig hoofdstuk ontwikkelden.
lijk
Vast staat wel, dat wij, onzei eigen psychische functies nimmer precies
mar hun eigen grenswaarden kunnen iomschrijven, maar ook staat vast,
dat er in de schoonheidsbeleving steeds aanwezig is het element van
emotie, en dat wij anderzijds toch ook bij de beleving van de schoonheid
behoefte gevoelen, om, datgene, wat wij als schoon beleven, te zien in dit
licht, , dat er iook logische verhoudingen in te vinden zijn. Niet alleen echter
tegenover het logische moet het emotioneele worden afgegrensd, niet
alleen met het logische moet het in verband worden gezien, maar anderzijids komt ook de vraag op naar de verhouding van het aesthetische en
het ethische.
Nu schijnt scheiding van het aesthetische en het zedelijk voordeel veer
►

,

►
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wel mogelijk. Toch is in werkelijkheid de verhouding deze, , dat wij bij al
onze belevingen tegelijkertijd als zedelijke personen leven. tiet is nimmer
mogelijk een bepaalde ,daad aan ons zedelijk beleven en ons zedelijk
oordeelen te onttrekken, zoolang wij althans normale menschen zijn, evenmin als het mogelijk is eenige ,daad te onttrekken aan het logisch leven,
zoolang wij althans nuchter zijn behooren tot de menschen met een
gewone en normale instelling tegenover het leven. Maar de moeilijkheid
wordt ihier geboren, ,doordien er in het aesthetische steeds een element is
van wat logisch en redelijk benaderen is eenerziids, en van hetgeen
slechts emotioneel te benaderen is, anderzijds.
Daarmede heeft (het aesthetische wel ieen eigen sfeer en eigen terrein,
want de binding van logisch en emotioneel element is nergens antlers zoo
als hier, en is juist hier zoo, en heeft juist ook hier eigen ibeteekenis en
eigen izin. Eenzijdige ontwikkeling van het aesthetische in de richting
van het logische, beteekent echter steeds, 'dat het aesthetische verloren
gaat, aangezien (dan in werkelijkheid ieen verkilling en verstarring van het
leven intreed ► , terwill eenzijdige orienteering naar het emotioneele, anderzijds, ►het gevaar medebrengt, dat de kun ► tuiting een zoo sterk individueelen worm aanneemt, dat de )zin van het aesthetische, ddat is dus de eigen-:
lijke aesthetische zin, voor de beleving van velen verloren gaat. Er iigt
voor ide emotie van ide mensehen onderling juist immers een contactpunt
in de gemenschappelijke, logische organisatie van den menscheliiken
geest, en waar idat oontactpunt ontbreekt, iontbreekt iook at spoedig
mogelijkheid van het elkander verstaan, ook van het elkander verstaan
in elkanders werk.
Ms eisch voor het aesthetisohe mag dus steeds (worden gesteld, eerbiediging van izekere logische ,grenzen eenerzijds, en van 'zekere zedelijke
grenzen anderzijds.
Waatheid, goedheid en schoonheid tgaan .dus samen, niet enkel bij het
aesthetische, ook bij het logische, en ook bij het zedelijke. Met dien verstande echter, dat telkens ,een ander element naar voren treedt, en dat
telkens een andere beleving en een andere aard van beleving op den
.voorgrond staat. ook hierin verraadt ide mensohelijke geest verwantschap
met den Qeest van den Schepper, aangezien in Hem ten slotte, en het
ware, en het goede, en het schoone den zijn ; en deze eenheid .zal 'oak het
ideatal blijven voor elke ware aesthetische beleving.
Is de vraag, wat wij eigenlijk ander het aesthetische hebben te verstaan,
nog niet opgelost, zoodat moeilijk van , een preciese omschrijving van wat
ander aesthetica te verstaan is, kan gesproken worden, van zelf spreekt
het dan ook, ,dat omtrent de ontwikkeling van het aesthetisch besef en het
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aesthetisch beleven bij het kind in de anderscheiden periaden des levens,
het licht nog niet is ontstoken.
Er zijn wel vele onderzoekingen tgedaan, maar ideze beperken zich in
hoofdzaak tot het onderzoek met platen (plaatjes).
M e u m a n n en Muller meenen, dat het aesthetisch oordeel van het
kind voornamelijk in verband staat met den i n h o u d van het aanschouwde,
en dat een voorstelling aan een kind bevalt of niet bevalt, niet om het
h o e van de afbeelding, maar am w at afgebeeld wordt.
D ehning daarentegen houdt vast aan de vatbaarheid van de kinderen
voor schoonheidswaardeering en sohoonlieldsbeleving, en hij meent, ,dat
in betrekkelijk korten tijd bij kinderen een verstaan van het schoone kan
worden tot stand gebracht. Terecht zegt echter T u mlir z „ die psychologische Ausbeute fiir unsere Frage, wie welt die Jugendlichen fur den
Kunstgenusz empfanglich sind, ist eigentlich recht gering'").
Wel meenen wij te mogen aannemen, dat a o k hier bij het kind
tendenzen zijn, die beteekenen een kiem-toestand van
h e tgeen la t er w e z e n z a 1. En deze kiem-toestanden moeten warden
gezocht en ontleed.
Maar anderzijds mag men niet vergeten dat bij de waardeering van het
schoone de intdividueel verscheiden aanleg een groote rol speelt. En ook
op het terrein van de schoone kunsten is hier nog weer verscheidenheid.
Men kan iemand, die geen speciale gaven heeft noch bizonderen aanleg,
beter een schilderij leeren „zien", dan een stuk muziek leeren ,,hooren".
Maar dit apes neemt niet weg, dat de aest h e t i c a, die naar het
ideaal, eens zoover komen zal, dat z ij ons de norm en voor het
schoone w ij s t, ook voor de paedagogiek die normen zal hebben te
verschaffen.
En ook al weet men _nog niet precies het wezen van het aethetische te
ornsahrijven, — bij bepaalde omstandigheden meer, en bij andere minder
-- steeds loch wend de beteekenis van de aesthetica voor de paedagogiek
erkend.
Ht aesthetisohe element in de paedagogiek wordt wet sterk beinvloed
door verschillende cultureele en principieele stroomingen. Het treedt bijvoorbeeld sterk op den voorgrond tijdens ide Renaissance en ten bide
van het N e o-4-11 umanism e. In Italie (ander invlaed van Guarini
en Vit tor ino da F el t r e, in Nederland vooral door Agricola
en Er a s mu s, in Frankrijk door geschriften van R a b e l a i s en
1 ) TUMLIRZ,
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M o n t a i g n e, terwij1 in Duitschland en Zwitserland M e 1 a n c h t o n en
Sturm hun invloed 'deden Belden.
Tegen het einde van de 18e eeuw en in het begin van de 19e eeuw
komt in Duitschland het Neo-humanisme op onder invloed van het oude
Hellas, van de geschriften van Rousseau en van de filosofie van Kant en
het na-Kantsche tijdperk.
Ten tijde van Lessin g, Go e th e, Schiller is paedagogiek gekenmerkt door het „Bilde dich griechisch", en het doel is een aesthetisch
individualisme.
Andere tijdperken, waarin het aestetische in , de opvoeding op den voorgrond treedt zijn b.v. het riddertijdperk in .de middeleeuwen, en de 17e
eeuw, die gekenmerkt wordt door scholen als die van Saint-Cyr, e.a.
Uit de geschiedenis van de paedagogiek blijkt, .dat de aesthetische zijde
van ,de paedagogiek nooit geheel verwaarloosd is. Luther bijvoorbeeld
was een voorstander van zang op school, en C o m e n i u s achtte groote
lichte lokalen met platen aan den wand, ,een voorwaarde bij het onderwijs.
Bij Rousseau behoort de aesthetiek tot het essentieele in de paedagogiek, wat wel blijkt uit zijn exegese van het : „revenons a la nature". Wel
moeten we ook bier met termen voorzichtig zijn. Bij Pest a 1 o z z i bijvoorbeeld neemt het aesthetische een geringe plaats in. Zijn „Kunstbildung" bedoelt meer het verkrijgen van technische vaardigheid, dan een
artistieke (ontwikkeling.
In onzen tijd is ,de beweging voor de schoonheid in de opvoeding vrij
algemeen. Lascair s geeft in zijn „l'Education esthetique de !'enfant"
een overzicht van hetgeen er in de onderscheiden cultuurlanden gedaan
wordt. De ihedendaagsche beweging in de paedagogiek begon in D u i t s c h1 a n d. De , Duitsche beweging is cultureel, paedagogisch, sociaal en economisch. De voornaamste leiders zijn Alfred Lichtwar k, Konrad
Lang e, Johannes Volk el t. De „Bund entschiedener Schuireformer"
stelt zich de reorganisatie van het onderwijs ten doel. Vele congressen
warden gehouden. De artistieke ontwikkeling van het kind wil men bevorderen door het bezoeken van tentoonstellingen, het bijwonen van lezingen, en concerten. Ma,ar ook aan de artistieke ontwikkeling van de
onderwijzers moet meer zorg besteed worden.
Het „Zentral Institut fiir Erziehung and Unterricht" neemt de leiding
in handen.
De paedagogische beweging in Belgie staat sterk ionder invloed van
Carp i1,.die de stichter is van „La ligne nationale pour la vulgarisation du
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beau par le fleur". De aesthetische opvoeding van het kind wordt van
belang geacht in verband met de sociale verhoudingen. Overal vindt men
op ide scholen „practische toepassing van ,de kunst".
In D e n e m a r k e n vindt men in alle scholen heel veel bloemen. Verder
heeft men er de z.g. „schooltuinen", waarvan Kopenhagen alleen er reeds
15 telt en tenslotte dragen de schoolorkesten bij tot de aesthetische ,ontwikkeling van de kinderen.
In N o o r w e g e n vindt men veel jeugdbibliotheken. Bovendien vormt
het onderwijzend personeel een vereeniging, rdie den naam draagt : „Kunst
in de school" en zich ten doel stelt het milieu, waarin bet onderwijs gegeven wordt aan bepaalde aesthetische eischen te laten voldoen.
In Z w e d e n zijn , de wanden van de schoollokalen versierd met teekeningen en , schilderijen van bekende meesters. De leesboeken zijn o.a. door
Selma Lager löf geschreven. Er wordt heel veel ,gezongen, vooral
koorzang wordt beoefend.
In O o s t e n r ij k is C i z e k de leider van de reorganisatie van het
onderwijs ; vooral teekenen gaat een belangrijke plaats innemen. Ook
Otto Gloeck el heeft veel invloed op de nieuwe onderwijsmethoden;
hij is de oprichter van de „Bundes Erziehungs Anstalten". Vele excursie's,
wandelingen in musea, en dergelijke, staan op het leerplan.
In Zwitserland worden de scholen bij voorkeur midden in de natuur
gebouwd. De schoollokalen zien er verzorgd uit, overal platen langs de
wanden. Verder neemt de rythmisohe gymnastiek een zeer voorname
plaats in. (D alcros e).
Engeland zoekt de :aesthetische zijde in het ,onderwijs naar voren
te brengen door nadruk te leggen op de beoefening van houtsnijden en
andere handenarbeid. Verder vindt men er ,openluchtscholen.
In R u s 1 a n d valt de nadruk van het aesthetische deel van het onderwijs vooral op ide daps en de rythmische gymnastiek. De invloed van de
school van T o l s t o 1, J a s h n a i Polian a, is nog steeds merkbaar.
In Fr ankr ij k trekt de decoratie van de scholen in het bijzonder de
aandacht, en ve der wordt er relatief genomen veel tijd besteed aan boetseeren, teekenen, zang en muziek. Kiniderbibliotheken vindt men er bijna
,overal, maar vooral in Paths. De „Ligue de Bonte", door Madame
Eugène Simon opgericht stelt zich ten doel de kinderen het zedelijke
„door .de daad" bij te brengen.
In Italie vast een snelle ontwikkeling van de artistieke opvoeding te
constateeren. Men tracht de ingeboren smaak van een artistiek aangelegd
yolk tot grootere ontwikkeling te brengen.
In Griekenland wordt het .aesthetische in het .onderwijs gekenmerkt
►
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door het houden van archeologische excursies, benevens het bijwonen van
theatervoorstellingen en concerten.
In A m e r i k a speelt de gramofoon een groote rol bij de aesthetische opvoeding. Ook de schooltuinen en tentoonstellingen van. bloemen, planten en
groenten, die door de kinderen zelf verbouwd zijn, nemen een belangrijke
plaats in. Van groote beteekenis is ook het z.g. „Story-Hour"; honderden
kinderen komen dan nit alle ideelen van de staid bijeen torn te luisteren naar
het vertellen van een verhaal.
In A z i e was T a g o r e degene die het aesthetisch element in het onderwijs invoerde. Aan zang, muziek en dichtkunst weird een plaats ingeruimd, evenals aan de meditate. G h an di propageerde het maken van
een voetreis van drie maanden door geheel Indie.
In J a p a n, waar het aesthetische een hoofdrol speelt in het dagelijksch
leven, wordt vanzelfsprekend in het onderwijs een belangrijke plaats gegeven aan de aesthetiek. De thee-ceremonie, het bloemenschikken, enz. nemen een groote plaats in.
'Omtrent hetgeen de „Ned. Ver. Schoonheid Opvoeding en Onderwijs"
doet, lichtte ik in het begin van dit artikel onze lezers reeds eenigszins in.
Dergelike propaganda kan niet nutteloos zijn, nooh vruchteloos.
Al is het dan nog niet mogelijk bij den huidigen stand van zaken de verhouding tusschen aesthetica en opvoedkunde nauwkeurig te omschrijven
vanwege het gebrek aan concrete gegevens omtrent het wezen van de
schoonheid en omtrent de door de schoonheidsleer verschafte normen, —
dat een bepaalde verhouding, zooals steeds tusschen de normwetenschap
en de paedagogiek moet worden vastgesteld, ook hier moet worden gezocht
zoodra we omtrent de data der aesthetica meer zekerheid bebben s is wel
duidelijk.
God is niet alleen de God der Waarheid en der Goedheid, Hij is ook de
God der Schoonheid.
En als zoodanig ook geeft Hij Zijn wetten, welke wij hebben te kennen en
to gehoorzamen. Maar ook hier zullen, gelijk ons spreken over „klem-toestanden" reeds bedoelde aan te geven, de paedagogische gegevens, moeten worden gevonden.
'Eerst dan kan de paedagogiek geheel zelfstandig haar taak verrichten
en den weg voor de opvoeding tot schoonheid wijzen. —
Een laatste ropmerking client ten slotte nog gemaakt te worden.
Bij .een waarlijk organische opvatting des levens, zooals wij voorstaan,
zullen we trachten bewaard te blijven voor een houding, waarbij we de
onderscheiden terreinen, die door de normen worden bestreken, uit elkaar
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halen. De gedachte, dat het ware lever goed en tevens schoon is, dat het
goede tegelijk waar en schoon is, en het schoone 66k waar en goed moet
zijn, mogen we nimmer loslaten.
Vandaar, dat we wel den nadruk kunnen leggen op bepaakle zijden van
de opvoeding, maar dat we noch bij de paedagogiek, noch bij de paedagogie scheiding mogen maken tusschen deze terreinen des "evens, die
onder de van God gegeven normen vallen.
God is een en de mensch is een eenheid; z66 moet ook de opvoeding an
den eenen mensch tot de door den eenen Gad gegeven normen een eenheid
NiSn.
zedelijke en redetijke en
Goede opvoeding is tegelijk : godsdienstige
aesthetische vorming.
•
J. WATERINK.

PROBLEMEN VAN HET BUITENGEWOON
ONDERWIJS IN INDIE 1).
II.

(Slot).

Ben ander probleem is dit : hoe blijit- er een eenheid bewaard in de
school voor B. 0. als opleidingsinstituut, in verband met de verschillende
opvoedingsidealen, als daar Zijil het Mohammedaansche, het Chineesche,
het Theosofische, het Christelijke (en dit nog te verdeelen in het Protestantsche — N. fiery. — het Roomsche, het Gereformeerde), enz.
Wil ieder van die richtingen haar eigen o voedingsideaal in een eigen
school verwezenlijken, dan ontstaat er een veelheid van kleine scholen,
waartegen geen enkel bezwaar bestaat, wanneer men als iopleidingsideaal ,beschouwt: het presentabel maken der zwakzinnigen.
Dan gaat 't toch om 'n zekere algemeene ontwikkeling, en die kan op
een kleine school misschien zelfs beter bereikt worden dan op ieen groote.
Heel anders wordt het, wanneer men voorstander is van het opleidingsideaal: sociabel maken der zwakzinnigen.
Want dan is m. i. /net een school waar de zwakzinnigen eenigszins
algemeen ontwikkeld worden, noodig, maar wel een inrichting, waar, na
de allernoodzakelijkste voorbereidingen, het yak in het middelpunt komt
als de centrale eenheid van ionderwijs, waaromheen zich eventueel kundigheden groepeeren.
Dan zal men echter geen kleine scholen kunnen gebruiken, maar zal
men om economische redenen moeten komen tot groote, centrale scholen
met internaat.
Alle vakken, waartoe de zwakzinnigen kunnen worden opgeleid aan
kleine scholen, installeeren, zou veel te kosthaar worden.
IDerhalve: groote scholen, waar de verschillende mogelijke vakken, zoo
goed mogelijk geoutilleerd, kunnen worden onderwezen.
Net wil me voorkomen, dat men vrijwel alle groepen tot dit algemeene
opleidingsideaal zou kunnen ibrengen.
Maar het groote bezwaar list in het internaat : men moet de levensbesohouwing der ouders respecteeren en hen in de gelegenheid stellen
hun zwakzinnige kinderen zoo te doen iopvoeden, als overeenkomt met
het opvoedingsideaal van die levensbeschouwing. Dat kan in een z.g.
„neutraal" internaat niet.
:

►

1 ) Gelezen voor de Aug. Verg. der Vereen. tot bevordering v. h. Chr. Ond.
aan Achterl. Kinderen, d. d. 23 Maart 1929.
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Vandaar, dat 1k te Soekaboemi en Bandoeng in mijn lezingen deze gedachte naar voren bracht: een groote school, met een algemeen opleidingsideaal (sociabel maken der izwakzinnigen), met .daarontheen internaten van verschillende gezindten en richtingen.
Deze gedachte werd overgenomen door de Vereeniging voor B. 0. te
Bandoeng, die in haar statuten vastlegde, dat ze zou trachten te komen
tot een school met internaten voor verschillende richtingen, indien er
natuurlijk van elke richting een voldoend aantal kinderen aanwezig is om
de oprichting van een internaat mogelijk te maken. 1)
In ,een dergelijke toekomstige organisatie list ook nog een andere
mogelijkheid en wel deze: dat de ontwikkeling van het B. O. tot yakonderwijs wellicht bespoedigd zal worden.
Immers : er zijn in Indie meerdere particuliere opvoedingsgestichten,
v.n.l. bevolkt door Indo-Europeanen. Onder de pupillen van die opvoedingsgestichten zijn ook tal van zwakzinnigen.
Wanneer er nu een school voor B. 0. opgericht wordt, zullen de
Besturen van die opvoedingsgestichten m. i. van de gelegenheid, die er
daar voor de zwakzinnigen geboden wordt, gebruik maken en zullen,
wellicht met steun van de 1 Vereeniging voor B. 0. en anders geheel op
eigen kosten, een eigen internaat voor hun zwakzinnigen stichten bij de
school voor B. 0.
Aan die school zal in dat geval, daar ze dan zoowel door kinderen van
vermogende ouders (particulieren), als door kinderen van niet-vermogende
ouders (de directies der opvoedingsgestichten) bezocht wordt, onmiddellijk
het vraagstuk : „welk opleidingsideaal", in het brandpunt der bel angstellhig
staan.
En men kan er van overtuigd zijn, dat de leiding van die gestichten
zooveel mogelijk zal aandringen op het door dr. Van Voorthuyzen hoog
gehouden opleidingsideaal.
lntusschen , ontveins ik me niet, dat een dergelijke oplossing: ieenschool
met meerdere internaten, tal van kiemen voor toekomstige moeilijkheden
in zich bergt.
Zoo komen we tot een ander probleem : dat van de personen.
Dat bij de zoo joist geschetste oplossing zeer tactvolle menschen noodig
zijn, die waardeering moeten hebben niet alleen voor het werk, maar ook
voor de ievensbeschouwing van anderen, die synthetisch van geest zijn,
'

1 ) In het Bestuur an die Vereeniging hebben imenschen van allerlei richting
zitting, uitgezonderd van de R.-iliatholieken, die, naar het scheen, niet mee
wenschten te doen.
V. G.
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die niet naar versplintering zoeken, maar we! iiaar datgene wat ja Tienbindt, behoeft Been nader betoog.
E,en andere vraag is echter deze: zullen ier menschen uit het Hollandsche B. 0. gehaald moeten worden om die aan 't werk te stellen bij het
Indische B. 0., of zullen er personen uit het gewone L. 0. in India
geplaatst worden aan de op te richten school voor B. 0., om met hun
ervaring van 't Indische onderwijs de nieuwe wegen voor Indies B. 0.
te zoeken?
Dit is een heel Tnoeilijke kwestie en 't is m. i. zeer lastig om uit te
maken wat het baste is.
Persoonlijk neig ik 't meeste er toe om menschen nit Holland te doen
uitkomen en die te laten ingroelen in het werk voor de zwakzinnigen
in Indies Dergelijke menschen zullen dan voldoende elastisch moeten zijn
om zich te kunnen aanpassen aan de hen geheel vreemde Indische toestanden, d. w. z. ze zullen niet te oud moeten zijn, nog bezield met de
idealen der jeugd, nog niet verstard in zeker illollandsch conservatisme.
Intusschen: ,een nieuw probleem. Het groote probleem, dat zelfs in
Europa nog Tang niet overal opgelost schijnt te zijn, n.l. het probleem

van de nazorg.
Men denkt wel eens, speciaal in onderwijskringen, idat, als er nu maar

I 20.000 bijeen is en als er nu eenmaal maar een school is, men er Is. Maar
zelfs al gaat dat alles van een leien dakje (en waarom zou dat ten
slotte niet?), dan beginnen de moeilijkheden pas, en wel na de school.
Want : waar moet je met je kinderen heen? We willen sociabele wezens
van ze maken : prachtig. Dat doen we door vakonderwijs : schitterend
inderdaad, want dat is wel 't meest geeigend voor de zwakzinnigen. Maar
dan moet men eindelijk toch een maatschappij hebben, die de sociabele
zwakzinnigen opneemt, en ze een plaats kan seven overeenkomstig met de
in hun aanwezige en tot ontwikkeling gebrachte krachten.
Die maatschappij is hier in Holland. leder zwakzinnig kind is hier een
plant, al is 't nog zoo'n tear en zwak plantje, van •eigen bodem.
En al zou ik geenszins willen beweren, dat 't nazorgvraagstuk hier
eenvoudig is, men heeft hier ten slotte te doen met een enkelvoudige
maatschappij, al is die in haar enkelvoudigheid buitengewoon gecompliceerd.
De Indische imaatschappij echter is niet enkelvoudig, men zou haar
eerder drievoudig kunnen noemen. Daar is allereerst de Inlandsche maatschappij. Ze is de maatschappij van de landbouwers. Daarin is plaats te
vinden voor , de Inlandsche zwakzinnigen, als men tenminste thans al zou
willen gaan doen aan zwakzinnigenzorg voor Inlanders.
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Haar wezen is nog niet gecompliceerd ; in haar grondvormen is ze
nog zuiver communaal. De gemeenschap zal ook voor de enkele indivuduen zorgen, die zwakzinnig zijn en in die primitieve gemeenschap is er
nog zooveel eenvoudig week, .dat een zwakzinnige om zoo te zeggen niet
opvalt.
Daar is in de tweede plaats de Chineesche maatschappij. Ze is de
maatschappij van de handeldrijvenden en neringdoenden en van de
nijveren. Ze is gecompliceerder dan de Inlandsche gemeenschap, maar
heeft voor de nazorg tal van mogelijkheden in zich.
De eerbied voor de voorouders, die de igeheele famille samenbindt en
daardoor de buitengewone hechtheid van den familieband, is een zeer
voorname trek in de Chineesche maatschappij. Daarop bouwend, zou men
de nazorg voor Chineesche zwakzinnigen zeer wel kunnen regelen.
Daar is in de , derde plaats de maatschappij der Europeanen. Ze is de
maatschappij van de leiders en ambtenaren en beambten.
Men kan haar eigenlijk geen maatschappij noemen : immers, de onderbouw ontbreekt haar. Ze is alleen bovenbouw, bestemd iom een andere
gemeenschap tot ontwikkeling te brengen. TerwijI in de Inlandsche en
Chineesche maatschappij alle groepen van laag tot hoog geleidelijk in
elkaar overgaan, is dit niet het geval bij de Europeesche maatschappij.
Ze rust niet op een londarnent van landbouwers en handeldrijvenden en
neringdoenden en nijveren, maar begint ergens in de ruimte en zweeft
daar, van •onderen aangevreten, als ik 't , eenigszins plastisch• mag uitdrukken, door de hoogsten uit de Inlandsche en Chineesche maatschappij,
waardoor ze steeds kleiner wordt en gedoemd is ten slotte geheel te
verdwijnen.
Ze bestaat uit twee groepen:
1. de groep der volbloed-Europeanen. Deze is de groep der leiders en
ambtenaren. In haar liggen voor zwakzinnige Europeesche kinderen geen
mogelijkheden voor de nazorg. Slechts de zeer lichte gevallen van debiliteit zouden in eenvoudiger gevallen wellicht eenige leiding kunnen geven,
daartoe in staat door het overwicht van het ras (of, zoo men daar niet
in gelooft, door de driehonderdjarige heerschappij van het eene ras
over het andere).
1k behoef intusschen niet te zeggen, dat een dergelijke leiding (als ze
al mogelijk is) nog sleehts enkele tientallen van jaren zal kunnen bestaan.
Met de toenemende ontwikkeling der Oostersche volken wordt 't rasoverwicht weggewischt.
Maar dan is er voor het volbloed-Europeesche zwakzinnige kind nog
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altijd de mogelijkheid ,om tot een zekere positie te komen in de maatschappij hier in Holland.
Want er liggen voor dat kind geen mogelijktieden in de lagere beroepen
in de Inlandsche en Chineesche maatschappij. behoef ik zeker niet
nader toe te lichten, als ik alleen maar wijs op taal, klimaat, levenssfeer,
enz.
2. Zob komen we tot de tweede groep uit de Europeesche maatschappij.
Ze is 'die van de lagere regeeringsambtenaren, van de beambten en bestaat
voor 't grootste deel uit Indo-Europeanen. Slechts de allerbesten uit die
groep assimileeren zich geheel aan de zuivere Europeesche maatschappij
en kan men ook werkelijk tot die maatschappij rekenen.
Net gros vormt een aparte volksgroep, die zich bedreigt gevoelt
tusschen ,eenerzijds ide groote Inlandsche maatschappij, die hen tracht te
doen verdwijnen, anderszijds de zuivere Europeesche maatschappij, die
hen vaak niet begrijpt en vaak eenigszins onwillig (mede door de schuld
der Indo-Europeanen zelf) tegenover hen staat, en welke maatschappij
zij niet begrijpen.
Plant van den Indischen bodem zijn ze, maar wortels hebben ze niet.
De strijd om het ibestaan voor de normalen under hen, wordt zwaarder
en zal steeds 'zwaarder worden. En Loch zullen zij voorloopig het grootste
contingent leerlingen ider school voor B. 0. leveren.
Waar moeten die kinderen heen?
Dat zal het groote vraagstuk worden. Er is geen plaats voor hen in de
Inlandsche en Chineesche maatschappij.
De normale Indo-Europeaan kan niet concurreeren tegen den Inlandschen of Chineeschen werkman. En met een onvolwaardige werkkracht
zal het natuurlijk in het ,geheel niet gaan. Voor de lichtere gevallen van
debiliteit zijn er wellicht nog enkele posities te krijgen, maar ook dit is een
kwestie van slechts enkele decennia.
Hoe 't met alles, wat daaronder gaat, zal moeten, is een open vraag.
't Is reeds ontzaglijk moeilijk jets te vinden voor het normale Indo-Europeesche kind, dat niet verder kan komen dan de lagere school.
Wellicht is een kolonie voor volwassen zwakzinnigen een oplossing.
Wellicht ook kunnen enkele van de handigsten geplaatst in een van de
groote Regeeringswerkplaatsen in Indio.
Maar een probleem blijft deze vraag en er zal in Indio nog heel wat rijst
gegeten moeten worden, voordat een afdoende oplossing gevonden is,
als deze al ooit gevonden zal worden.
Er wordt wel eens gesproken van een schuld, die Nederland heeft
tegenover Indio. Ik zou dat niet gaarne willen ontkennen.
,
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Maar als er schuld is tegenover Indie, dan is er zeker schuld tegenover
den Indo-Europeaan.
Hun ontstaan hebben ze te danken, neen, te wijten aan ons. Op Nederland rust dan ook de plicht limn het bestaan, ook voor hun a ► normale kinderen, mogelijk te maken.
Ik behoef niet te zeggen, dat ik lang niet alle problemen geschetst
heb, die zich zullen voordoen bij een toekomstige zwakzinnigenzorg in
Indie. Zooals 1k in 't begin schreef lang niet alles is klaar en scherp
bewust.
ik nog slechts noemen : het Indische zwakzinnige kind
Een probleem
in zijn functioneele ontwikkeling.
Net is onnoodig te ibetoogen, dat ook daarbij zich tal van vraagstukken,
mede naar aanleiding van rasverschillen, zullen voordoen. Het is
echter de taak van de psychiater en psycholoog hier licht te verschaffen.
Ik meen niet beter te kunnen idoen dan dit artikel te tbeeindigen met de
mededeeling, dat volgens door mij ontvangen berichten Indie spoedig ook
een eigen school voor B. i0. rijk zal zijn. Het zou toch in de bedoeling
liggen van de reeds eenige malen door mij genoemde Vereeniging, n.l. de
Vereeniging tot bevordering van het B. 0. in Indie, gevestigd te Bandoeng, en waarvan de psychiater dr. Kits van Heyningen voorzitter. is,
met Juli a.s. een school voor B. 0. te openen.
Of dit dan inderdaad reeds zal gelukken, is mij niet bekend. Dat men
intusschen niet al to lang racer zal wachten, dat is zeker.
En met mij zullen mijn lezers ongetwijfeld hopen, dat het buitengewoon
moeilijke, maar ook zeer schoone werk, dat daar under de tropenzon
verricht wordt en zal worden, slagen moge.

De Bilt, Maart 1929.

J. VAN GOUDOEVER.

CRITISCHE REVUE.
„De waarheid, da's al oud, vindt nergens heil of heul," zei Vondel. Men
vergaapt zich liever aan den schijn, en maakt zich zelf wijs het wezen to
hebben.
In De school, het blad van het N. 0. G. van N. 0.-Indie, wordt geciteerd
een stukje over titels, niet zonder bijbedoeling zeker, maar volgens genoemd (blad zijn er leden der Mulo-ver. in Indie en, die snakken naar den
titel van leeraar.
„De Allg. D. Lehrerzeitung vertelt de volgende aardig-illustrerende
mop uit Wurttemberg. volgens het oude bezoldigingsbesluit daar kregen
de onderwijzers die in bezoldigingsgroep VIII kwamen, de titel van Oberlehrer, terwijI de onderwijzers, vallende onder groep VII, slechts de titel
Hauptlehrer mochten voeren. in het nieuwe bezoldigingsbesluit zijn de
oude groepen VII en VIII samengebracht in een nieuwe groep, 8a, en de
titel voor alle in deze groep vallenden, is helaas : Hauptlehrer. Maar de
WUrttembergse regering had beloofd, dat de .eenmaal Oberlehrer hetenden die titel zouden behouden! Groot gejammer bij de veniederden — het
departement in verlegenheid. Tot een Salomo-natuur de oplossing vond:
de titel wordt : Hauptlehrer (Oberlehrer). En zo kan men dan elke week
in de Wfirttembergse staatskrant berichten lezen als : „Der Herr Staatsprasident hat eine Lehrerstelle in N. dem Hauptlehrer (Oberlehrer) X.
in T. verliehen."
Maar ook in Nederland komen zulke dwaasheden voor. In het Handelsblad van 16 Mei 1.1. stond een artikeltje Onder valsche vlag, met als motto:
What 's in a name?
Onze M. 0.-medewerker schrijft ons het volgende, waarboven het opschrift „Onder valsche vlag" past:
van 8 Mei j.l.
Het Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs
Bond
voor hoobevatte een bericht, dat op 27 April j.l. is opgericht een
gere meisjesscholen in Nederland. Het blijkt, dat het hier betreft meisjesscholen met vijfjarigen cursus, maar die wTettelijk behooren onder het
lager onderwijs, die zich hoogere meisjesscholen noemen.
Men weet, dat er krachtens de middelbare-onderwijswet bestaan middelbare meisjesscholen; genoemde wet behandelt ze in art. 21 en 78. In
verschillende van onze groote steden bestaan deze imiddelbare scholen
als bloeiende scholen ; haar docenten bezitten middelbare of universitaire
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bevoegdheden. Zij zullen dus,
laten we het nu maar eens zeer bescheiden uitdrukken
niet de minderen zijn van deze pas gedoopte hoogere
meisiesscholen. Men mag gerust zeggen: deze hoogere scholen zijn lager
dan de middelbare.
Maar stic'ht men zoo geen verwarring? De ouders kunnen toch al niet
meer wijs worden uit de namen van verschilleride schooltypen. Is een
naamgeving, die — zij het onbewust —op onjuiste wijze op den oudertrots speculeert, wel volkomen loyaal? Waarom noemden de meisjesscholen, hier bedoeld, die onder de lager-onderwijswet vallen, zich met
een naam, die boven de middelbare scholen uitsteekt? Zou „meisjesscholen met voortgezet onderwijs" niet juister geweest zijn?
Het grijpen naar hooge namen komt meer voor. In Amsterdam annonceert een lagere school ook literair-economisch onderwiis. Deze term
typeert - nu eenmaal een bepaalden talc van middelbaar onderwijs, en
typeert daar nog wel gebrekkig. Behoort een lagere school nu wel met
geleende veeren te pronken?
Het hier besprokene heeft een algemeene kant ; er waait door het geheele Nederlandsche onderwijs .een geest van concurrentie, die tot reclame
leidt. Goede wijn 'behoeft geen ,krans, beschouwt men vooral als een oudNederlandsch spreekwoord. In het nieuwe Nederland handelt men er niet
naar; ook in vele oorden van het nieuwe INederlandsche onderwijs niet.
Door deze reclame worden de harde, stille werkers bij het onderwijs —
en zij zijn de eenigen, van wie het echte onderwijs het toch hebben moef
meer en meer verbitterd. Zij zien de preekers voor eigen parochie voorgaan bij de werkers in eigen parochie.
Ik houd mij overtuigd, dat de stichters van den Bond van hoogere meisjesscholen — welke tot het lager onderwijs behooren geen booze bedoelingen hebben. De onderwijs-tijdgeest deed hen het gevoel verliezen
voor wat deloyaal is.
Het behoeft geen reden te zijn om het als typisch verschijnsel te signaleeren.
Het voortdurend uitstellen van een algeheele nieuwe regeling van het
middelbaar onderwijs drukt zwaar op dat onderwijs. De verwarring neemt
toe en de ouders weten niet meer waaraan zich te houden. Langzamerhand kunnen alleen de onderwijs-technici er nog uit wijs worden.
'I-let 'hek is van den dam; en jonge kalveren naast oudere paarden springen of loopen lustig op elkanders wei. Oeen wonder dat er vechtpartijen
ontstaan.
We hebben hier met een font uit alle tijden te doen. Menigeen siert zich
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graag op met een titel ; dat is ook de attractie van het mobilisatie-lintje
in het knoopsgat. tIeb ik niet iemand gekend, die zijn officierslint van
zekere orde zelfs op zijn nachthemd had ! De ijdelheid van vele menschen
is grenzeloos; Salomo wist het .00k al, en 't is geen nieuws van dezen tijd
alleen. Toch, om te groote excessen tegen te gaan, is publicatie van dergelijke zotheden gewenscht.
Dit is ook de fout van ide oude geschiedenisboeken van alle landen : 't
eigen yolk is altijd overwinnaar, speelt altijid de mooie rol. In ide hedendaagsche oeken raakt dit gelukkig langzaam maar zeker er uit. L. C.
Buurveld schreef daarover in het Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs:
„Ik krijg wel eens den indruk, dat de Nederlander soms meent het ware
internationalisme in pacht te hebben en als een rechter te kunnen zetelen
boven al die andere volken aan wie in internationaal opzicht nog zoo veel
ontbreekt. Toch verheffen ook wij ons in het algemeen niet boven onze
eigen nationale visie. Zoowel in het ieene als in het andere geval staan wij
in dit opzicht gelijk met de meeste andere volken van Europa.
Ons oordeel kan evenwel rustiger zijn, eensdeels gevolg van 'het lea,
dat wij de allerergste oorlogsellende niet aan den Wive hebben ondervonden, anderdeels omdat wij niet de moeilijkheden kennen, waarmee andere
staten nog te worstelen hebben. Daarnaast wordt die meerdere rust in ons
oordeel in de hand gewerkt door een zekere mate van onverschilligheid.
Oververzadigd tengevolge van een ,berichtgeving over een der geweldigste tijdperken van de wereldgeschiedenis heeft de gemiddelde Nederlander vrijwel geen besef van de machtige stroomingen, die heengaan over
nagenoeg geheel het overig Europa. Vergeleken met de wijze, waarop het
elders, vooral in het Midden en (Oosten van ions werelddeel, woelt en
kookt, vertoont ons land het beeld van een rimpelloos waterviak. Het
onderwijs is bij die stroomingen zeer nauw betrokken, vormt in sommige
gevallen zelfs een domineerende factor.
De krachten door deze bewegingen opgeroepen werken niet enkel ten
kwade. Net is ide vraag, of wij, waar het geldt een positief verlangen om
mee te werken aan een verbetering van de internationale samenleving, bij
andere volken soms zelfs niet achterblijven. Als we nagaan, hoe de Engelsche Volkenbondsvereeniging omstreeks 600.000 leden telt en daardoor
een intensieve propaganda voeren kan, terwijl de gelijksoortige Nederlandsche vereeniging ondaniks alle moeite het tot op heden niet verder
dan tot een 6000-tal heeft kunnen rengen — idat is dus honderd maal zoo
weinig — dan blijkt reeds hieruit, dat er aan den wil van den gemiddel►

►
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den Nederlander om positief ter bevordering van de vredesgedachte
werkzaam te zijn nog heel wat ontbreekt.
Ik ben deze inleiding begonnen met een zekere critiek op ons zelf,
omdat ik meen, dat het bewustzijn van het betrekkelijke in ons eigen oordeel, zachter tegenover anderen stemt.
Want wat aan de jeugd op de scholen wordt geteerd, grenst voor ons
aan het ongelooflijke. Zijn de leerboeken in zekeren zin een echo van de
publieke ,opinie, op hun beurt dragen zij weer tot de vorming van die
publieke opinie in niet geringe mate bij. Men vergete niet, dat deze stof
den leerling ibij herhaling onder oogen komt, wordt .bestudeerd en gememoriseerd en dat op den voor indrukken het meest ontvankelijken leeftijd,
zoodat het behandelde nog jarenlang kan blijven nawerken."
We willen den heer ,Buurveld graag steunen in zijn propaganda voor
eerlijkheid van beoordeeling en onderlinge waardeering der volken. flet
nationalisme in den goeden zin des woords tegengaan lijkt mij echter even
verkeerd en tegen de natuur, als wanner men de familiebanden zou
willen verbreken ; maar dat mag nimmer tot chauvinisme voeren en....
de oudere boeken voor geschiedenis gingen bijna zonder uitzondering
aan dat euvel mank.
Ook bij andere volken is veel goeds, veel oorspronkelijks, en ook zonder
die anderen wordt ons leven moeilijker. Wij hebben elkander allemaal
noodig.
In dit verband is een artikel in het Roomsche Mulo-orgaan voor N. 0.Indie van D. C. C. Verschoor niet zonder beteekenis.
Geschiedenis is een buitengewoon lastig onderwijs, omdat het terrein
der historie met voetangels en klemmen is bezaaid. Immers onderscheiden gevoelens, denkwijzen en levensaansc'houwingen komen op idit gebied
tot uiting ten eischen een onbevooroordeelde, objectieve voorstelling aan
de leerlingen met voorbijzien van de subjectieve meeting van den lesgever, opdat de gevoelens der leerlingen niet gekwetst worden, waardoor
de neutraliteit van het onderwijs in 't gedrang zou komen.'In 't particuliere leven heeft de lesgever voldoende gelegenheid zijn persoonlijke
meening te doen gelden, als hij meent tegen , een of andere levensbeschouwing te velde te moeten trekken. Daar zal men hem van antwoord dienen,
zoodra dit noodig is.
Zoolang de openbare school neutraal is, heeft 't gezag .er angstvallig
voor te waken, dat deze neutraliteit wordt behouden, om de onderlinge
verhouding der verschillende volksgroepen zoo goed mogelijk te doen
zijn. Die onzijdigheid zal dus moeten (bestaan in het weergeven van denk-
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wijzen, levensaanschouwingen en gebeurtenissen in overeenstemming met
de feiten, waaitij natuurlijk wel gewezen moet worden op de gevolgen,
die daaruit zijn voortgekomen op den loop der historic."
it is zeer juist gezien. De schrijver critiseert dan Ottosen's Eenvoudige wereldgeschiedenis, inzonderheid de alinea's over Hervorming ' en
aflaat. En zijn critiek betreft niet lOttosen's waardeering, maar de onjuistheld van diens betoog, on ► ewust geinspireerd door zijn sibjectief waardeeringsgevoel, hoewel „volstrekt geen sprake behoeft te zijn van opzet."
Waar de theer Verschoor deze zaak rustig uiteenzet, en het een moeilijk
punt bij het geschiedenisonderwijs voor velen is, halen wij zijn woorden aan.
„Er is n.l. een groot verschil tusschen schuld en straf, tusschen vergiffenis en
aflaat. Tengevolge van de ► ijbelwoorden: „Wier zonden gij vergeeft
Alles
wat gij op aarde zult ontbonden hebben,
vindt men bij de Roomschen de
biecht. Daarin belijdt men den priester de zonden na voorafgaand berouw met
het oprecht gemeende voornemen zijn leven te beteren. De priester legt een
zekere straf op tot uitboeting van het bedreven kwaad. Daaruit volgt reeds, dat
berouw een noodzakelijke voorwaarde is voor de vergiffenis, evenals het voornemen zijn leven te beteren. Verder is zonder de biecht geen vergiffenis mogelijk, behalve in stervensgevaar als biechten niet mogelijk is. In de eerste eeuwen
van het 'Christendom bestond de geheime belijdenis alleen voor den priester en
de openbare belijdenis in aanwezigheid van de geheele gemeente. De opgelegde
straffen of penitenties waren in dien tijd vaak zeer langdurig en streng. Den
boeteling werd vasten en bidden apgelegd. Hij was kenbaar aan zijn kleeding en
moest bij de godsdienstoefening in de vestibule van de kerk plaats nemen. Zij
stonden onder directe leiding van den bisschop, die de opgelegde straf geheel
of gedeeltelijk kon kwijtschelden.
Et den dood of in tijden van vervalging stond het kerkgezag toe, dat martelaren voor hun foltering de boetelingen door middel van 1 i belli pa sis
vredesbrieven schonken, waarna een gedeelte van hun openbare straf door kerkelijk gezag werd kwijtgescholden. ,Dit is in zijn wezen den oorsprong en de
beteekenis van den aflaat: een geheele of gedeeltelijke kwijtschelding van de
opgelegde tijdelijke straffen, nadat de vergeving der zonden is voorafgegaan,
door de rouwmoedige belijdenis in de biecht, waaraan noodzakelijk het vaste
voornemen zijn leven te beteren weer moot zijn verbonden.
We meenen dus stellig te moeten opkomen tegen het begrip, dat aflaat identiek is met vergiffenis van zonden. Evenmin vermogen we er iets bijzonders in
te zien, dat 't gezag, 't welk de straffen oplegt, ook om bijzondere reden vermindering daarvan kan schenken. Daarmede vervalt tevens de bewering, als zou
door een aflaat vergiffenis der zonden kunnen warden ver- of gekocht. Wil
iemand een aflaat verkrijgen, dan moeten alle voorwaarden nauwkeurig worden
vervuld. Een der eerste is berouwvol biechten. Dan geldt daarna nog - dat een of
ander goed werk moot worden verricht in den norm van bidden, vasten of aalmoezen geven. Van dit standpunt beschouwd is het tech zeker miets buitengewoons, wanneer aan den aalmoes een ibepaalde bestemming wordt gegeven, te
meer als men bedenkt, dat de aalmoes moet worden gegeven naar ieders draagkracht, waardoor de arme, die geen bezit heeft, evengoed in staat is dit voordeel
deelachtig te worden. Zoo wordt 't ook een logische zaak als paus Leo X die
aalmoes laat bestaan in een bijdrage voor den Sint Pieter. Verder bepaalt het
kerkelijk gezag niet, wie den aflaat ,heeft verdiend. iDat ligt in den persoon zelf,
die er naar streeft. (Die moet nauwkeurig de voorwaarden nakomen in de bedoeling, die er aan gegeven is. Aileen God zelf ,00rdeelt er over in hoever ieder
persoonlijk de vervulling heeft bereikt. Men zal moeten erkennen, dat dit iets
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anders is dan vergiffenis van zonden koopen en verkoopen en van handeldrijven
in aflaten.
Tot besluit dit. Het zou misschien beter zijn dergelijke punten in beknopte
geschiedeniswerken in r't geheel niet aan te roeren. Mijns inziens was het vol.doende geweest te verrmelden, dat naar aanleiding van de aflaatprediking uitgether met de kerk brak, waardoor naast de kathoschreven door paus Leo X, Lu
lieke een geheel daarvan verschille:ade wereldbeschouwing ontstond, waarna men
de gevolgen kon bespreken. Wil men de geschiedenis dieper beroeren, dan heeft
elk recht op een voorstelling der feiten, die in overeenstemming is met de gebeurtenissen en met de leer."

Natuurlijk sluit deze ibeschouwing niet uit, dat op bijzondere onderwijsinrichtingen na de juiste constateering der waarheden of historische feiten, leeraar of onderwijzer hun inzicht en critiek geven, maar dat is heel
wat anders dan een onjuiste weergave.
Geschiedenisonderwijs is een prachtig vak, van waarde voor elks leven
in het bijzonder, maar het vereischt veel kennis en karakter. Dan alleen
kan de onderwijzer bezielend werken en.... het is at soluut niet noodig
door scheeve voorstellingen een bepaald inzicht te bevorderen; zulk doers
wreekt zich later toch en.... in sterker mate, al naar voorheen de leermeester zich erger misdroeg.
Bij alle geschiedenisonderwijs vergete men nimmer wat Joan Blaeu
schreef overiliooft's Historian: „Wijders strekt, tot geen geringh cieraedt
van de wondere weerdigheit deeser Historien en jaerboeken, die 't eenemael onbevlekte getrouwheit onzes schrijvers, allerweeghen in 't verhaelen, welke vaek en door vele schrijvers der geschiedenissen in d'inleydingh hunner werken wel belooft, dogh niet gehouden worth ; een getrouwheit, welke nogh den vuerighen ijver voor sijnen godsdienst, nogh
partijdigheid, die soo veele schrijvers heeft vervoert, nogh vreese, nogh
haet, nogh gunst immer van de Waerheit heeft konnen afleyden, nogh
hem weederhouden van bondtgenooten, vijanden, vrienden en wangunstige, zonder eenigh onderscheit te maeken, yder openhartigh nae verdiensten den lof en loon te geeven, die hem toequam."

Zeist.

WOUTERS.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
Practisch, en ter navolging? Net Zwitsersche Evangelische Schulblatt
zendt een vragenlijstje aan zijn lezers met het oogmerk van nuttig contact tusschen redactie en abonne's. Het wil gaarne vernemen, hoe het
blad door de lezers wordt beoordeeld.
Daartoe vraagt het eerst, op welke soort van artikelen bijzonder prijs
wordt gesteld; van welke soort de lezers meer, van welke minder .wenschen: godsdienstige en theologische, godsdienst-paedagogische, methodische ; recensies, organisatieberichten?
of de lezers imeer speciaal eenige artikelen willen noemen, die hun
zeer bevielen, en andere, die ze liever niet zagen?
Of ze ook nog den een of anderen wensch hebben in betrekking tot de
redactioneele leiding?
Wat „des kinds" is? Te Weenen is een nieuw kindertijdschrift verschenen. Het heet „De roode jonge pionier" en het is bestemd voor
arbeiders- en boerenkinderen.
Van welke zijde het komt, blijkt ten overvloede duidelijk genoeg uit
den inhoud. Weg met de knuppelpapen en knuppelmeesters! Lid van de
roode jeugdorganisatie ! Op tot de schoolstrijdweek ! De hoofdkwaal (zoo
heet het hier, naar de Deutsch-Osterreichische Lehrerzeitung meedeelt),
de hoofdkwaal is ide brutaliteit, waarmee catechiseermeesters en onderwijzers er op los durven slaan. Er mag heel niet meer gestraft worden!
Laat je de speelkwartieren en anderen vrijen tijd niet ontrooven door
strafwerk of sehoolblijven.
De kinderen worden aangespoord, vlijtig verslag uit te komen brengen
inzake alle „knuppelhelden, schooltaschdoorsnuffelaars en andere arbeidersvijanden in de school". Dergelijke verslagen worden ook al in het
biad medegedeeld.
Een rare wereld! Moet alles , eerst onderstboven?
Het thema belntellectueele begaafdheid en maatschappelijke stand.
gint al weer wat oud te worden; er is over getwist, gestreden en gesehol den.
Maar meent men werkelijk, zoo vraagt een schrijver in de Neue Sachsische Schulzcitung, dat het een sociaal onrecht is, als een jongen niet
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het einddiploma van een onderwijsinrichting behalen kan? Zijn er niet
„hervorragende" mannen genoeg zonder dat papiertje, en wel op allerlei
terrein? Zijn er niet scholen genoeg, die zonder het examenspook een
gezegenden, vormenden invloed op hun leerlingen uitoefenen? Het is wel
vreemd: die het meest op het intellectualisme der - hoogere onderwijsinriohtingen schelden, hebben niet eerder rust, dan wanneer zij den
laatsten „geschikten" leerling gegrepen en door den molen der intellectualistisc'he, schoolsche vorming gedraaid hebben.

Verandering. Het Londensche tijdschrift The Fortnightly Review
schrijft over het yolk en zijn scholen. Inzonderheid staat het stil bij de
publieke waardeering van onderwijs en opvoeding. In mijn leven heeft
er op dit gebied (zegt de schrijver) niets minder dan een revolutie plaats
gehad. Vijftig of zestig jaar geleden waren er genoeg menschen ten
diepste van , overtuigd, dat sommige functies in het maatschappelijke
leven het allerbest konden worden vervuld door menschen zonder opvoeding en vorming.
Een landbouwer zei in dien tijd, dat de wereld er vrij wat beter aan toe
zou zijn, wanneer al het geld, dat was uitgegeven voor scholen, bespaard
was, en nu tot een of ander practisch doeleinde kon -worden besteed.
De schrijver iherinnert aan een gezegde van Knox, dat ieder wel onderwezen onderdaan de rijkdom van den staat vermeerderde.
„Ook al in Egypte gezien?" Net Zwitsersche Palestina-gezelschap
organiseerde een studiereis naar Palestina en de naburige landen, die
zou plaats hebben van 8 April tot 17 Mei, onder de „kundige, wetenschappelijke leiding van Ds. Graf van Lausanne". Het Schweizerische
Evangelische Schulblatt wekt ook Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen op tot deelneming, om zich persoonlijk grondig op de hoogte
te stellen van de plaatsen, waar Jezus en de Apostelen hebben geleerd
en gewandeld.
Te Jeruzalem zal het gezelschap zich 10 dagen ophouden, met
uitstapjes naar Judea en het Overjordaansche; vervolgens 3 dagen in
Galilea, 4 dagen te Damaskus en in het Libanongebied. Verder bezoekt
het gezelschap nog Egypte, Tarsis en Ephese, Konstantinopel en Athene,
Napels en Pompeii.
Ook die schoolmeesters zullen dus in Egypte worden gezien.
Literatuur en levensvorming. Het tijdschrift „Biicherei and Bildungspflege" heeft daarover een artikel. Net bespreekt eerst de uitwerking van
het sprookje op den kinderlijken geest, om vervolgens tot het jeugdtijdschrift over te gaan. De held in de kinderboeken, zoo lezen we, onder-
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scheidt zich inzonderheid door scherpzinnigheid, tegenwoordigheid van
geest, vastberadenheid en volharding, maar ook door grootmoedigheid
en goedheid. In de ,plaats van de tooverachtige sprookjeswereld treedt
een in 't fheroische opgeheven atmosfeer. De jonge lezer doorleeft alles
persoonlijk.
trij tracht het in zijn spel na te bootsen, en zoekt soms opzettelijk het
gevaarlijke en avontuurlijke. De neiging tot avonturen blijft dikwijls nog
jaren lang bestaan.
Ook de romanlezer op rijperen leeftijd raakt under invloed van de
schijnwereld. iffij neemt het geheimzinnige verdwijnen van een ring even
kalmpjes op als het raadselachtige opduiken van een persoonlijkheid.
Profetisch voOrgevoelen van een gebeurtenis schijnt hem even natuurlijk
als de betooverende werking van vrouwelijke schoon, zooals dit alles in
den roman wordt voorgesteld. Ook de romanlezer doorleeft wat hij leest.
Locke over de Taal. tlet tijdschrift Anglia went met een voorstelling
en critische bespreking van Locke's taalphilosofie. Den oorsprong der
spraak zoekt Locke in God.
God (zoo zegt hij) bestemde den mensch tot gemeenschapswezen. Het
is voor hem noodzakelijk, in gemeenschap met zijns gelijken te eleven.
Zonder de mededeeling der gedachten, die in ieders geest leven, zou
er van geen gemeenschap sprake zijn. De band de_ r gemeenschap 'zou
ontbreken. ,Geesten, die geen woorden bezitten, zouden elkaar niet
kunnen verstaan, ja zelfs hun eigen gedachten geen meester zijn.
Dus is de taal volgens Locke geen „individueele expressie", maar
integendeel juist een sociaal verschijnsel.

Een „doodenmaand". De Deutsche Lehrerzeitung wijst er op, dat de
maand Februari in de geschiedenis van schoolwezen en paedagogiek een
groot aantal sterfdata bevat. Pestalozzi stierf 17 Febr. 1827; zijn leerling
Schiirer, seminardirektor te Osnabruck, 16 Febr. 1874. Verder stierven
Luther („schoolmeester van nature") 18 Fein. 1546; de „theologische
geestesridder" Schleiermacher 12 Febr. 1834; de 'Saksische opperhofprediker en schoolmeester Spener 5 Febr. 1765; de wijsgeer , Cartesius
11 Febr. 1650; de „grootmeester der Duitsche philosophie", Immanuel
Kant 12 Febr. 1804, en de „eerste Duitsche schoolman" Rhabanus Maurus
5 Febr. 856.
Ook nu was het niet anders : de bekende paedagoog Wilhelm Rein te
Jena, sedert 1923 , eereburger der stad, overleed in den ouderdom van
81 jaar. „En hij stierf ...."
Vlaardingen.
T. v. d. KOOY.

KINDERVERDRIET.
Het was echt winter-koud en Tommy's .moeder liep voor school heen
en weer, diep in Naar boat gedoken. Maar de koude voeten, , dat was
't ergste. Ze was juist wat vroeg, en nu duurde 't zoo lang. De klas was
al uit, maar Tom was nog niet verschenen.
Moeder liep ,een beetje to mopperen in zichzelf. Schoolblijven in de
le kias, dat was toch wel wat 'bar! Ettz dan als 't zoo tkoud was! Korn,
ze 'zou maar Ibinnen gaan staan, in de gang. Daar was 1 allicht iets beter.
IBinnen zat Tommy met 'In vuurrood gezicht over z'n sommenschrift
gebogen. Hij koni maar niet •pschieten, alles ging verkeerd vandaag.
Eerst van morgen thuis al, toen hij weer zoo boos en driftig was gewarden, omdat Moeder zei, dat 'Grootmoeder kwam koffiedrinken. 0,
wat had Vader gebromd, en Moeder was verdrietig geweest. Dat was
heel naar, en Torn had gehuild.
Then, op school, zei Kees, dat hij zulke rare oogen had. Dat kwam
van 't huilen, en toen Kees het zei, keken ze allemaal naar hem, de
juffrouw ook.
toen de juffrouw de sommetjes ging uitleggen, ,zulke moeilijke, 'had
Tom aldoor zitten denken aan Vaders booze oogen, en Moeders verdrietig
gezicht. „En toch is 'et naar, als grdotmoeder komt', denkt Tommy koppig.
Anders vindt hij 't nog wel leuk, imam op Woensdag niet. Dan moet
Grootmoeder eerst rusten, en dan moet je zoo stil zijn. Zusje vindt 't
!lief erg, die is nog klein, die gaat 's ►middags zelfs nog slapen. Maar
Tom vindt 't naar.
Hij mag niet met Puck soelen, want die gaat blaffen. Hij mag niet
oouwen, want een keer is de hooge toren omgerold en toen schrok
Grootmoeder zoo. Kees zegt altijd „ik schrik me een aap", maar Moeder
zei „dat mag je niet zeggen, en heelemaal niet van Grootmoeder".
()peens staat de juffrouw naast hem. „Schiet 't op Tom? Maar jongen,
wat mankeert jou vandaag ! Kijk nou eens, fout, fout, lout!"
Al dikker en grooter worden de strepen, al boozer kijkt de juffrouw,
al rooder wordt Tom.
„Je hebt heelemaal niet opgelet vanmorgen. Je hebt zitten slapen."
En nog veel meer zegt de juffrouw met die harde stem, waar Tom
bang van is. Hij luistert heelemaal niet wat ze zegt, hij denkt maar : „Laat
ze toch ophouden, o laat ze toch alstublieft ophouden."
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En opeens houdt ze op.
Nu heeft de juffrouw weer haar gewone stem. Tom weet niet, dat ze
op eens bedenkt, hoe Tom vanmorgen met 'n ibehuild gezicht op school is
gekomen, en dat ze begrijpt, dat 't idaar wel door komen kan.
„Nu Tom, ik zal nu maar niet meer op je ibrommen. Morgen zal de juffrouw de sommen nog eens vertellen. Zal Tom dan goeid opletten?"
„Ja juffrouw", zegt Tom, ijverig knikkend.
dan maar!"
Weg is Tom. Moeder pakt hem gauw in z'n jekker.
„Maar jongen toch, hoe kwam dat nou? Moeder heeft zulke koude voeten gekregen? Kon je je sommen niet?"'
„Och, die ,sommen", .denkt moeder. En als Tom zoo stil naast haar
stapt, gebogen ander de schande van 't schoolblijven, vol schuldbesef iom
moeders koude voeten en bang voor grootmoeder en vaders vragen, dan
heeft moeder op eens even , een hartgrondige hekel aan die sommetjes,
die hun wandeling naar huis bederven. Tonny, anders altijd vol verhalen,
loopt maar stil naast haar.
„Laten we hard loopen, Tom, dan worden we warm."
„Dan zijn we ‘meteen gauw thuis", denkt tmoeder.
Maar Tom moet aldoor. aan een ding •denken: „Zou moeder 't vertellen?'" Aan vader, dat hindert niet, dat weet Tom wel, moeder vertelt alles
aan vader. Maar dat is ook Been klikken. „Vader en moeder hooren bij
elkaar", zegt ,moeder altijd, „wat moeder weet, ,mag vader ook weten,
want vader en moeder houden allebei evenveel van Tom en zusje."
„Maar", denkt Tom, „als 'moeder aan grootmoeder vertelt, van het
schoolblijven .en ,dat ik .zoo boos was, en — en van 't snoepen gisteren —
dan!''' „Maar moeder zal 't niet vertellee, denkt Tom opeens en z'n don-.
ker gezicht wordt blij. „Welnee, moeder klikt niet, vast niet, dat d:oen
moeders niet." in hij knijpt even moeders hand. ,Moeder lacht. En dan is
Tom alle narigheid vergeten. „Wie 't eerste thuis is, Moes!" en 't laatste
eindje hollen ze.
Grootmoeder heeft haar dutje uit, en moeder is ook weer beneden.
„Waar is Tom?" zegt moeder. „Zeker in de keuken" zegt grootmoeder.
In als moeder weer opstaat om hem to halen: „Toe kind, iblijf nu eens
even rustig zitten. komt dadelijk wel weer, en dan kunnen we toch
niet rustig praten."
Tom is niet -in de keuken. Iiij zit in de andere kamer achter de gordijnen
die voor de schuifdeuren zijn. Hij heeft een mooi hoekje gemaakt, de
gordijnen om hem heen, en zoo, z'n knieen iopgetrokken, had hij stil
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zitten lezen. Toen moeder binnenkwam is hij nog meer in elkaar gekropen,
z'n hoofd haast tusschen z'n knieen. Zou Moeder hem zoeken? Nee,
moeder ging zitten, fijn, fijn. Zou hij straks °peens roepen : „Piep, piep."
Dan schrok moeder altijd zoo, en dan zou moeder zeggen: „O, grootmoeder, een
En dan zegt moeder straks misschien: „wil de muis ,een koekje?"
Als grootmoeder er is krijgen ze altijd wat.
stil zit Tom, z'n oogen stralen van ingehouden pret.
Nu gaat ,moeder thee inschenken. „Zoo kind" zegt grootmoeder, kom
dicht bii de kachel, hoe is 't met de koude voeten?" „O, dat gaat wel,
bijna warm. Maar van dat wachten voor school wordt je zoo in-koud."
„Je was laat thuis he", zegt grootmoeder. „Schoolblijven?" „0, dat was
niets" zegt moeder „even 'z'n sommen afmaken. Dat heeft hij van z'n
moeder ! Weet u wel, ik heb ook nooit kunnen rekenen."
Tom kruipt in elkaar van pret. „Zie je wel, zie je wel, moeder zegt
niets. Moeders klikken niet. Moeder krijgt straks honderd, nee wel duizend
zoenen van hem. En moeder kan best rekenen, vast wel, alleen vroeger
niet toen moeder klein was."
Maar dan 'Mort Tom moeders stem. „Maar weet u, z'n driftbuien, daar
maken we ons wel eens tezorgd over. Hij kan toch zoo boos worden, dan
stampt hij op den grond, en hij zou vader of mij .gewoon slaan in z'n drift.
1 Is
't Gebeurt niet vaak gelukkig, mar als zooiets er eenmaal inzit,
voor 't kind zelf zoo moeilijk.
Och, al die andere dingen, die komen
wel terecht. Zooals snoepen, och — 'k weet .niet, dat is trouwens- pas een
keer gebeurd."
„'t Is even stil. Tom's blauwe oogen 'zijn zwart geworden. Hij denkt
niet, hij voelt alleen. Maar in dat gevoel is de radelooze verwarring van
het kind, voor wie moeder altijd toevlucht en veiligheid was, en die zich
in moeder bedrogen ziet. Moeder is moeder niet meer, niet dezelfde. En
Tom, in hoekje neergedoken, voelt alsof hij n'ooit meer blij zal zijn.
Moeder staat op om de kachel bij te vullen. En terwijI moeder bij de
kachel bezig is slutipt Tom de kamer uit. Alsof hij kwaad heeft gedaan,
zoo voelt hij, maar nog ,erger. Want nu is moeder er niet Lom hem te
troosten. — dan wordt z'n verdriet hem te groot, hij holt de trap
op en boven, op de slaapkamer voor z'n bed gooit hij zich neer op den
grond, en hij snikt en snikt. Net paradijs verloren. —
Zoo vindt moeder hem. En als hij, slap en willoos van 't huilen, tegen
haar aanligt en zich troosten laat, en z'n steenkoude handen door moeder
laat warmen en zelfs even glimlacht om moeders dwaze lieve naampjes,

en al hij 'clan in moeders lieve oogen kijkt,
dan lijkt alles wel lichter en
is het haast 'een booze droom.
Maar hij weet wel, dat het niet is iomdat moeder hem vergat, en niet
omdat hij moest schoolblijven, en niet omdat grootmoeder aldoor maar
met moeder zat te praten, zooals moeder denkt.
(En zooals de herinnering aan een booze droom ons dagen kan vervolgen, zoo bleef bij dit kleine, vroolijke menschenkind er nog lang de
donkere herinnering aan het oogenblik, dat hij zijn volmaakt vertrouwen
verloren had. Dan werden z'n oogen donker en trok hij stug zijn hoofd
weg, als Moeder z'n haren streelde. En zelfs toen hij grooter werd,
en begreep, kon hij niet anders dan met pijn terugdenken aan het kleine
kereltje, in elka ar gekrompen onder den slag, die Moe:der hem onwetend toebracht.
Moeder heeft het nooit geweten, zooals zelfs de liefste Moeders zooveel niet weten van hun kind. En Moeder heeft niet begrepen waarom
Tommy dien avond voor 't eerst bij zijn avondgebedje .dit nieuwe•regeltje er bij zei, terwijl een warm rood opkroop tot onder zijn korte haar,
,;En wilt U mij helpen em heel veel van Moeder te houden en van Vader
en zusje natuurlijk ook".
EMMY KLEIN.
•

ONTVANGEN BOEKEN.
W. N e u k e I s, Geillustreerde schoolflora voor Nederland, 10de verbeterde en vermeerderde druk — verlaagde prijs, ,mogelijk door
grootere oplage, gib. / 525.
Een boek, dat voor Nederland het book is; practisch en alles-omvattend.
P r o f. CH. J. van V e e n, Leerboek der beschrijvende meetkunde, , deel II.
Oppervlakken en ruimtekrommen met aanhangsel (pooltheorie en meetkundige verwantschappen). Prijs, compleet met
atlas, gebonden, I 1.50.
Een der hoogstaande werken uit Noordhoffs wiskundige reeks. M.
2de cdruk, gebonden I 1.50.
P. W ij d e n e s, Beknopte stereometrie
Als alles van Wijdenes : practisclr en duidelijk. M.
D r. P. M o I e n b r o e k en P. Wijidenes, Planimetrie voor middelbaaren voorbereidend hooger onderwijs,, deel I — 2de druk, gecartonneerd met overzicht f 1.90.
P. W ij d e n e s, Voorlooper op de rekenboeken voor de h. b. s. en voor
mulo, tevens Slotstukje voor het rekenonderwijs op de lagere
school -- 2de druk, gecartonneerd f 0.60.
lets wat door velen gewenscht werd, geschreven door een man, die bij
uitstek bevoegd is door zijn ander leiding gevend wiskundig werk. M.
W. H. Wisselin k, Natuurkundige vraagstukken — tweede stukje, 9de
druk, herzien en vermeerderd door Dr. G. C. Gerrits, I 0.60.
Een oude bekende, naar de eischen van den nieuwen tijd herzien. M.
M. Ii. Flothui s, Dativ oder Akkusativ, Erganzung zur Schrift „Das
Verhaltniswort", f 0.60.
D r s. J. L. S a n d e r s, Practische Duitsche spraakkunst, voornamelijk
ten dienste van het handelsonderwijs — 2de verb. druk f 1.40.
Goed 'specialiteitswerk.
D r s. J. L. Sanders, Eenvoudige handelsvertalingen Duitsch-Nederlandsch, o. a. ten dienste van mulo-, handelsdag- en avondscholen, net Hulpboekje f 1.40.
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P. M. M a a s, Versions annotees a l'usage des classes superieures des
lycees classiques et modernes, des ecoles normales et de ceux
qui preparent leur examen de Francais-premiere serie textes
et annotations f 1.75.

R. B 0 r g g r e v e en E. v a n T e u te m, Varia pratique pour le correspondancier I 3.50, gebonden I 3.90.
A.A.D.Bouwhof en J.C.Lagerwerff,Handelsrekenen voor Mulo.
Met formulieren, gecartonneerd f 2.50.
A. A. D. B o u w h o f en J. C. L a g e r w e r f f, Supplement op handelsrekenen, voor candidaten m. o. boekhouden, accountantsexamen
en staatspractijk. Prijis f 5.50, gebonden f 6.—.
Al de vorenstaande uitgaven van de firma P. Noordhoff to Groningen.
Dr. A. v a n de Water, De aansl. tusschen 1. en m. o. en het toelatingsonderzoek, van het best. der Ver. van direct. van h. b. s.-en met
5-jarigen cursus. Ykema, Den Haag.
Dr. D. P. A. V err ij p, Leerb. der goniometrie en vlakke trigonometrie,
met pl. m. 1150 opgaven, 4de omgewerkte druk. ; 196 bl., ing. I 2.50,
geb. f 2.75. N. V. Joh. Ykema's Uitg. Mij., Den Haag.
Dr. D. P. A. V e r r ij p, lnl. tot de gonio- en trigonometrie, voor beginonderw. op gymn., verder voor h. b. s.-A. enz., ,16 blz. a f 0.40; uitg.
N. V. Joh. Ykema's Uitg.-Mij., Den Mag.
Dr. Paul V r ij d a g h s, Tien practijk-examens Fransch, — L. I. T. E.
25 tot 28 — Federatie 26 tot 28
opg. met volledige uitw. en aant.
96 iblz. a I 1.50; uitg. N. V. Joh. Ykema's
Den Haag.
T. P. Duhen en F. den Eerzamen. Het eksamen in de Nederl. taal,
taalk. ged., 2e druk; 74 blz. a I 0.80; uitg. N. V. Ykema's Uitg.-Mij.,
Den Haag.
Zonderling is in dit goede opleidingsboekje, dat de spelling-Kollewijn
gebruikt wordt. M.i. bevordert dit niet de eenheid en het is vooral voor
een taalk. gedeelte van het examen m.i. nadeelig. W.
Glaudemans, De Lint en Verburg, Onder de menschen, aardr.
leerb., behoorende bij de methode zien-onthouden, gal.; I Nederland, 4de dr. ; II Europa, 3de dr., 66 it a I 0.45, 78 bl. a I 0.60; uitg.
N. V. Joh. Ykema's Uitg.-Mij., Den Haag.
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J. D ij k s t r a, Onze eerste rij jaartallent, 4de of 5e leerj. 1. s., 16 bl. a f 0.15.
J. D ij k s t r a, Onze tweede rij jaartallen, 5de of 6de leerj. 1. s., 16 U. a if 0.15
J. D ij k s t r a, Het eerste vragenboekje Voorbije tijden A,
16 bl. a I 0.20.
J. D ij k s t r a, Het tweede vragenboekje bij Voorbije tijden B,16 bl. a f 0.20.
J. Dij k s t r a, Voorbije tijden A, gall., 96 blz. a I 0.75.
J. D ij k s t r a, Voorbile tijden B, gal., 144 blz. a f1. .
J. J. ten Ha v e, Tijdtafel vad. gesch., 13de dr.. 16 bliz. a f 0.121/2.
Al deze uitgaven van de N. V. Ykema's Uitg.-Mij., Den Haag.
—

P. V r ii d a g h s, Le malade imaginaire par Moliere, avec une introduction et des notes, illustr. origin. de Louis Soonius et repr. de gray.
de l'epoque; 112 blz. a I 1.40; uitg. N. V. Ykema's Uitg.-Maatsch.,
Den Haag.
J. A. DI ij k h to or n; Idiome Francais, locutions, dictons, proverbes
exercices, idiomatiques, a l'usage des eta ► lissements scolaires et
de ceux qui se preparent pour l'examen primaire de Francais;
premiere partie; 71 biz. a f 0.80; uitg. N. V. Joh. Ykema's Uitg.
Mij., Den Haag.
Paul V r ij d a g h s, Douze contes de Guy de Maupassant, avec une
notice biographique et litteraire sur l'auteur et des notes explicatives; ill origin. de Louis Soonius; 120 biz. a f 1.30; uitg. N. V. Joh.
Ykema's Uitg.-Mij., Den Haag.
D. Roder s en J. H. Warning, Uit de practijk, oefen. in het zuiver
schrijven en dictees voor het Ede en 7de leerj., 2de druk ; 99 bl.
a I 0.80. Uitg. N. V. Joh. Ykema's Den Haag.
S. de Oast L z., De hemellichamen, handl. bij het onderw. in de cosmographie, met een groot aantal vragen en oefen., vooral ten dienste
van het middelb. en gymn. onderw., 13de druk, herzien door dr. W.
L. v. d. Vooren ; 170 bl. + krt. ; a 1.75 ; Uitg. N. V. Joh. Ykema's
Den 'Haag.

J. J. ten H a v e en Th. J. A. tiilgers, Omgeving en moederland,
aardr. voor de Indische scholen; 11 de druk; 67 bl. + 2 krt., a f 0.60.
G. P r o p, Atlas van Nederland en de indien, voor het 7de leerj., mervoigkl.
enz. ; 2de druk. W. J. Thieme & , Cie, Zutphen.
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S u z e Ho o g e n d ij k, Een doziintje kinderliedjes
leiding. W. J. Thieme & Cie, Zutphen.

met piano-bege-

Afi. 5 van Jeugd en Beroep
Muusses, Purmerend vangt aan met
de voortzetting van het artikel van E. J. v. Det over Wat Amsterdam
voor de jeugdige Gemeentewerklieden gaat doen. In dit artikel wordt
het plan van onderwijs gepubliceerd, dat door een daartoe ingestelde
gemeentelijke commissie is ontworpen, door het georganiseerd overleg
geaccepteerd en door b. en w. goedgekeurd. Is. Santcroos Dlz. vangt
een vervolgartikel aan over Het beroep van journalist. De deskundige
schrijver vindt hierbij gelegenheid de voor- en nadeelen van dit beroep,
de veelzijdige schakeeringen er in en de vereischten voor opleiding
een te zetten. Ida Heyermans bespreekt in haar vervolgartikel Leemten
de moeilijkheden waarvoor een meisje na het doorloopen der H. B. S.,
ten opzichte der beroepskeuze komt te staan. In de rubriek Uit de praktiik toont Anna Polak aan, hoe het fotografenberoep voor jonge meisjes
in sommige gevallen de aangewezen beroepskeuze kan zijn.
De redacteur E. J. van Det zet zijn studie over Toelating tot de niiverheidsscholen voort, en stelt daarin de resultaten, waartoe de meer theoretisch georienteerde psychologen gekomen zijn naast het werk der
practici.
De afl. bevat verder een verslag over den Arbeid van het Haagsche
gemeente-bureau voor beroepskeuze, benevens de gewone rubrieken :
berichfen en .mededeelingen en boekbespreking. W.
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