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WAAR WOONDE JOHANNES AMOS
COMENIUS TE AMSTERDAM?
Door de meeste Amsterdammers zal op deze vraag het antwoord gegeven worden : „wel natuurlijk, in het Luis met de hoofden!" En in he
laatst van November 1920 is deze meening nog ieens ter dege bekrachtigd door het plaatsen van een gedenksteen in den geveltop van 'dit huis.
De Tsjechische regeeringsafgevaardigde, prof. Dritina, sprak .daarbij een
korte rede uit. Net moet ons sbevreemden, dat deze geleerde, die voor
een Comenius-kenner doorging, niet geweten heeft, dat de woorden : Zde
zil Komenskir, 1656-1670, in dien gevelsteen gegrift, onjuist zijn.
:Comenius swam eind 1656 te Amsterdam en was slechts korten
tijd de gast van den huize De Geer. Want reeds in 1657 treffen wij hem
in een andere woning aan. Dit feit is heel goed aldus verklaarbaar, dat
de vrouw van Comenius en zijn kinderen, die hem naar Amsterdam volgden, niet alien te zamen in het huis van De Geer geherbergd konden
worden.
In welk huis of welke huizen heeft Comenius nu gewoond? Zekerheid
dienaangaande heeft men thans nog niet, maar wel zijn wij een goed eind
gevorderd en kennen ten minste heel goed het Amsterdamsch kwartier,
waar hij woonde.
Comenius woonde in de omgeving der Westermarkt. Uit de reisbeschrijving van ds. Hartmann van Riga blijkt, dat Comenius in 1657 in
een straat of aan een gracht meet gewoond hebben, die in de omgeving
der Rozengracht gelegen was% Ms hij zich ,een enkele maal door den
arbeild vermoeid had, swerd hij in het This met de hoofden te gast genoodigd en daar overvloedig onthaald. Laurens de Geer vereerde den
grijsaard_hoog. Comenius moot .dus waarschijnlijk in den Jordaan hebben gewoond en - De Roever (Oud-Hollandsch jaarboek, 1888, pag.
216 meent, (de zijn woning op de Lauriergracht was, in hetzelfde huis,
waarin Elias Noski, de beroemde Boheemsche plaatsnijder, woonde. Doch
de gronden voor meening zijn onvoldoende. Von Zesen fdeelt ons wel
mede, dat Noski daar woonde en er bestaat ook nog ,een inventaris bij
I)

KvaCala, corresp. J. A. K. II str. 198.
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het overlijden van Noski „opt aangeven" van Daniel Comenius en den
boe ► drukker, Johannes Pascovius, uit het jaar 1668, doch als op grond
daarvan De Roever concludeert, dat Daniel (Comenius en zijn vader mij
Noski inwoonden, ontbreek voor deze onderstelling elke grond. Zij is stellig
omdat uit tde door KvaCala verzameldebriefwisseling van Comenius blijkt, ,dat (deze in 1665 bii de Wed. Lodewijk Smit op de Prinsengracht tegenover de Elandsstraart inwoonde 1).
Wij vermelden nog even, dat de lout van De Roever door D. C. Meijer
in (zijn Groei en bloei van Amsterdam overgenomen is. tOpmerkenswaardig is slechts, dat Comenius' woning op de Prinsengracht dicht bij
de Lauriergracht lag, zoodat de verbannen Tsjechen in ,elkanders nabijheld woonden. Op de Lauriergracht woonde ook de schilder Jurriaan
Ovens, die het portret van Comenius schilderde en talrijke familleportretten voor de De (Geers vervaardigde.
Voor eenige jaren heeft de verdienstelijke, vroegere archivaris,
dr. Breen, gepoogd to weten to komen of het huis van de weduwe Smit
nog bestaat en waar het precies 1igt. Hij trof eenige jaren voor 1656
Lodewijk Smit op de Prinsengracht in no. 361. ►fliermee zou men denken,
dat de zaak opgelost was, maar toch is dat niet het geval, want no. 361
ligt niet tegenover de Elandsstraat, maar juist tegenover de Lauriergracht. Daarm ee vervalt alle zekerheid, want de weduwe Smit kan zeer
goed na den dood van haar man een huis betrokken hebben, dat meer
Zuidelijk op dezelfde gracht gelegen was. Indien men zich ter plaatse
orienteert, is het eenige huis tegenover de Elandsstraat, .dat ernstig voor
het woonhuis van Comenius in aanmerking kan komen, no. 415. Als men
de beide huizen no. 361 en no. 415 met elkander vergelijkt, valt de groote
overeenkomst in bouw op. Men kan zich denken, dat de weduwe Smit,
toen zij verhuisde een dergelijk huis als het vorige ter woon gekozen
heeft, omdat een kleinere ruimte door het inwonen van de familie Comenius zeker onvoldoende geweest zou zijn. Indien 415 het juiste nummer
niet zou zijn, zou men de hoop op het bestaan van het huis moeten opgeven, want bijna alle huizen uit de omgeving van no. 415 stammen uit
de 19e eeuw.
Huis no. 361 is later tot een tweewoningenhuis verbouwd. In no. 415
heeft prof. Ii. 1-I. Kuyper, hoogleeraar aan de Vrije Uiversiteit, een tijdlang gewoond, Beide huizen hebben eenzelfde kroonlijst. In 1665 heette
het huis van de wed. Smit: De diam ant r o o s. Wel ► icht zou een
geduldige zoeker in de begrafenisboeken der Amsterdamsche kerken,
.

1

) KvaCala, correspond. I, str. 210.
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in een waarvan de wed. Smit allicht begraven is, er in slagen, nadere
gegevens aangaande de topographie van dit huis le verkrijgen. Eigendon-ispapieren uit vroegeren tijd ontbreken. Iffoewel het nu vaststaat, dat
Comenius op de Prinsengracht gewoond heeft en ideze voncist schijnbaar met (de mededeeling in het verhaal van Hartman overeenstemt, zet
dit verhaal ons toch voor nieuwe moeilijkheden.
'men zien, dat
Als men een plattegrond uit die dagen raadpleegt,
iemand, die van de onevengenummerde zijde .der Prinsengracht komende,
daar, waar de bedoelde huizen liggen, zich naar de Westermarkt begeeft,
evenals thans de Rozengracht links laat liggen. En toch heeft Hartmann
volgens zijn reisbeschrijving Comenius op 'de Rozengracht .ontmoet, terwij1 deze zich van zijn huis naar de omgeving der Westermarkt spoedde.,
Dit maakt het waarschijnlijk, dat Comenius in 1657 een ander huis bewoonde dan het aan (de Prinsengracht gelegene. Dr. Breen hield het dan
ook voor waarschijnlijk, dat (Comenius op de Rozengracht gewoond zou
hebben. Indien ‘dit niet het geval mocht zijn, is het meer waarschijnlijk,
dat Comenius aan een der grachten aan de Noordzijde dan aan die ider
Zuidelijke zijde van de Rozengracht gewoond heeft. Zuidelijk van de
Rozengracht, bijvoorbeeld van ide Lauriergracht komend, is het traject
naar de Westermarkt lets korter, wanneer men via de Prinsengraoht
gaat, en de route lan(gs Rozengracht vermijdt. Een bewoner van een
der grachten aan de Noordzijde ► der Rozengracht azal sneller door een
der dwarsstraten via de Rozerigracht de Westermarkt bereiken. Het is
dus waarschijnlijk, (dat .Comenius of aan de Rozengrcht of aan :een der
Noordelijk daarvan gelegen straten en gradhten gewoond heeft.
Prof. Hendrich Praag, dien ik deze onzekerheid mededeelde, was in
staat mij een belangrijke mededeeling to doen ter oplossing van deze
kwestie. wees mij op een 'mededeeling van Zoll ► nger yin adieus boek:
J. A. .Comenius, pag. 112, waarin het volgende adres aan ,een vriend van
Comenius voorkomit:
„Eerwaerdige en Welgeleerde Here Jacob Redinger, ten huize van den
Here Amos iComenius, wonende op de Egelantiersgracht in 't Witte lam
tot Amsterdam".
Dit adres wijst aan, waar Comenius in 1667 woonde. Jammer genoeg
treft men geen huis voorzien van seen gevelstaeen, met de voorstelling van
een Wit Lam op de Egelantiersgracht aan. Wel heeft in het begin der
vorige eeuw een smalle gang tusschen de Egelantiersgraoht en de Egelantierstraat bestaan, de Wittelammerengang Igeheeten, maar (deze bestaat
thans niet nicer. Aan de kant der Egelantiersgracht eindigde deze gang

4
,latind; op de plaats van den vroegeren ingang in ide Egelantiersstraat staat
than een huis.
Het •blinde . ►ind van den gang stuit op het adhterfront van het tegenwoordige huis no. 62 op de E,gelantiersgracht. Er is dus wel grond om dit
huis voor het woonhuis van iComenius aan te izien. Ongelukkig zijn de
eigendomspapieren van idit huis van voor 1800 verloren gegaan. iOude
menschen in de omgeving weten zich van den naam evenmin iets te herinnneren, zoodat geen zekerheid verkregen kon warden. Het huis is oud
en ieerwaardig, voorzien van een dubbelen stoep, ieen voor de parterrewoning en een voor de bovenverdieping.
In welk jaar Comenius van de Egelantiersgracht naar de Prinsengracht
verhuisde, is niet bekenid. Mogelijikerwijize Iheeft hij intusschen nog een
dente woning betrokken.
Aileen buiten ► ew► on tijdroovende onderzoekingen in ► de notarieele arohieven op het gemeentearohief 'zouden hier meerdere zekerheid kunnen
geven. Meer Ions bestaat er, dat huis no. 415 iop , de Prinsengracht als het
woonhuis van Comenius geverifieerd wordt, zoodra men er in slaagt den
sterfdatum van !de weduwe Smit en de na haar overli ► den vereischte
notarieele acten op te sporen. Indien no. 415 'evenwel het huis van Comenius niet to zijn, .kan men veilig zeggen, dat zijn toenmalige
woning niet meer bestaat, want, zooals iboven reeds is opgemerkt, zijn
de overige tegenover de Elandsstraat gelegen woonhuizen, rechts en
links van 415, van jongeren datum.
Net hierboven medegedeelde stelt reeds onomstootelijk vast, dat Comenius niet in het Huis met de hoofden inwoonde. Er (zijn ienkele feiten,
dit op zich zelf reeds twijfelachtig zouden gemaakt hebben. Een van deze
is, rdat in 1660 de boekdrukkerij der Broedergemeente naar Amsterdam
werd ,overgebracht en in het huis van Comenius zijn plaats vond. In het
Huis met de hoofden zou ►daarvoor geen pints geweest zijn.
Den isten Augustus 1666 stierf Laurens die ,Geer; den 8sten Augustus
zoned 'Comenius diens zoon Gerhard den volgenden condoleantiebrief,
waarvan de inhoud voor Comenius' wijze van schrijven t ►peerend is, en
die allerduidelijkst nog eenmaal bewijst. dat ide groote paedagoog niet in
het Huis met de hoofden woonde.
Zeer edele Ziel, Heer Gerhard de Geer.
De Apostel heeft ions aanbevolen te weenen met de weenenden en ons
tegen de aanvallen van den dood wederkeerig te troosten met de hoop op
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het toekomende leven : daar wij, die tot Ode hoop op seen beter leven geroepen zijn, wegens dit leven geen hoop in ,Christus hebben.
Ik klaag rmijnerzijds over mijn ongeluk, dart ik niet aanwezig kon zijn,
toen Uw gelukkige Vader U zijn laatste ivaarwel ieide en zi l geest aan den
getrouwen Sehepper teruggaf ; zelfs na zijn gelukkig verscheiden ben ik
nog niet in staat geweest, - mij tot hem te spoeden en den overledene den
iaatsten kus te geven. Ik ben wel op weg gegaan, maar toen ik bijna
halverwege gekomen was, werd ik om mijn onzekeren gang genoodzaakt
op mijne ,schreden terug te keeren. Ik heb evenwel den troost, u tat ik hem,
dien mijn ziel in het huis der kerk met eeuwige Heide omhelsd heeft, in
korten tijd in het huis des eeuwigen Vaders zal wederzien.
Ik vreesde gedurende deze langdurige ziekte, dat het ergere zou
geschieden, maar ik hoopte tegelijkertijd op betere berichten, ik en zooveel andere. goede vrienden, die den afgrond der oordeelen ► Gods niet
begrijpen. Nu (de ziekte geen verloop nam in overeenstemming met ,onze
hoop, wait zal ik zeggen? Wat anders dan de woorden van David : ,,Ik heb
gezwegen, omdat Gij, Heer, het gedaan hebt".
Ditzelfde woord moet U en Uw beminde en bedroefde zusters gezegd
worden : nademaal niets overig blijf t, clan den Rechter van leven en dood
voor ,eeuwig de verschuldigde gehoorzaamheid te betoonen. En dit des te
meer, omdat wij er nicer van zijn, dat wij hem, dien wij van Godswege
geliefd en vereerd hebben, niet verloren, (loch strikt genomen, slechts
vooruit gezonden hebben.
Intusschen is U niet alleen een zeer bloeiende erfenis nagelaten, maar
ook een erfelijk te bezitten, allerovervloedigste zegen, die zich ook over
het late nageslacht verspreiden indien iGij U ,slechts trouwe
navolgers betoont van , de vaderlijke en voorvaderlijke ,deugden. Als aangenomen noon van Uw huis meet Pik nog meer betreuren, dat het mij
niet gegeven was, tijdens het leven van mijn weldoener mijn verschuldigderi dank te betalen. Hoewel Pik gaarne erken, dientengevolge nog meer
verplichtingen te hebben, stel ik het liever uit, mij onder al ,degenen,
wien de eenmaal gegeven toezegging door U als universeel .erfgenaam 'zal
worden gestand gedaan, tot U te spoeden, omdat de rouw niet toestaat,
over die zaken spreken, en bid U en alien treurenden den troost des
Heiligen Geestes en al, wat U verder troosten kart, toe. Wees kraehtig
en sterk, en leef in God, beminde Salomo, wijze erfgenaam van den zeer
heiligen David (den Man naar het hart van God), sieraad en toekomstige
roem van Uw geheele Huis. en van het verslagen Israel (waarheen het
gebracht zal worden) van de Kerk.
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Hetgeen U toewenscht Uw getrouwe idienaar in Christus,
de grijsaard Camenius 8 Aug. 1666 met oude, zwakke hand. 1).
Ten slotte nog een opmerking. Het is merkwaardig, hoeveel groote
mannen in .den Jordaan hebben gewoond. In de ionmiddelijke naibibeid op
de Westermarkt woonde Rene Descartes en onze bekende Nederlandsche
paedagoog uit den laatsten tijd, Jan Ligthart, groeide op in het hart van
den Jordaan. Zijn jeugdherinneringen 'seven bijzonderheden
over het leven in tdit stadsdeel. In de correspondentie van Camenius,
voorzoover deze bewaard gebleven is, ontbreekt de .schildering van dit
toen nog in wording zijnde stadskwartier.

Amsterdam.

R. A. B. OOSTERHUIS.

1 ) Het in Latijn geschreven origineel bevindt zich in het Comeniusmuseum
to Naarden.

DE OPVOEDING VAN HET EENIG KIND.
Ook nu, zooals elk jaar, kwamen bij 't begin van den nieuwen cursus
de respectievelijke vaders of moeders hun Jaapje of hun Pietje of hun
Elsje of hun Keesje of hun Jetje of hun Wim of hun tlenk brengen. Gewichtige dag voor 't kleine volkje, die eerste „groote-school"-dag. Van
half negen tot negen uur ontvangtijd. Een druk half uur, een half uur,
waarin je allerlei inlichtingen kreeg over de kinderen van je toekomstige
klas.
„Frits is al op de Frobelschool geweest, juffrouw. Net is dus voor hem
niet zoo vreemd meer", izei mevrouw A.
„Corrie is erg zenuwachtig. Ze zal zoo nu en dan wel eens een hullbnitje
lichtte mevrouw B. in.
„Jan is wat bijziende, juffrouw. U wilt hem wel op de voorste bank
zetten?" vroeg meneer C.
”Hier heeft u onzen vijfde", stelde 'meneer D. zijn kleinen Karel voor.
'k Had ze al een poosje zien staan meneer en mevrouw E. Tusschen
hen in hun kind Meneer, wijzende op zijn dochtertje, zei : „Een stukje
goud, dat wij u brengen".
„Ja een stukje gaud", viel moeder
„'t Is alles wat wij hebben, ons
eenigst kind."
Lexie stond met neergeslagen oogen, klein, bleek, mager kindje. Ze
leek me verlegen, zelfs wat schuw.
„We noemen Naar Lexie, afkorting van Alexandra. Noode brengen
wij haar naar school", zei pa gewichti'g. „Zoo lang mogelijk hebben we ze
thuis gehouden, omdat wij ze, eerlijk gezegd, niet erg aan de school toevertrouwen. Ze is al zeven jaar."
Moeder vervolgde: „Die kinderen leeren van elkaar meestal niet veel
goeds. En die akelige ziekten, die ze op school altijd krijgen! Huisonderwijs- is to duur, ziet u".
Onder 't praten kreeg Lexie telkens eenige kussen, dan van vader,
dan van moeder.
Er kwamen meer vaders en moeders en Lexie's ouders zagen wel, dat
zij vertrekken moesten.
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„dag engel", „dag lieveling". „Wij komen
„Dag schat", ,,dag
je samen weer halen, hoor."
't Verwonderde mij, dat bij ,Lexie de waterlanders niet kwamen. Zelfs
den geheelen dag geen spoor van tranen. 't Scheen mij toe, dat Lexie alles
even fijn vond.
Niet alleen dien eersten schooldag, elken dag opnieuw zag ik haar graag
naar school komen. Lexie leerde best. Ze behoefde zich heelemaal niet in
te spannen. Maar — vaders en imoeders bederven dikwijls veel. Ook de
ouders van Lexie maakten de jeugd van hun kind somber en doodsch door
hun buitensporige en overdreven voorzichtigheid. Telkens kwamen ze
zeuren over het leeren. 't Leerprogram was veel te geforceerd, veel te
gecompliceerd. Sommetjes als : 1 + 5 — 2 veel te moeilijk.
Lexie kreeg er hoofdpijn van, ze werd hoe langer hoe bleeker en magerder. Dat zag ik ook wel. Ik was echter vast overtuigd, dat dat niet
kwam van de school, maar van het zenuwachtige optreden van vader en
moeder. 't Kind kon er niet tegen.
Op straat spelen of in 't park wandelen met meisjes van haar leeftijd,
't mocht nooit. Wandelen met vader of moeder, dat was veel Deter. Vriendinnetjes iop een Woensdagmiddag bij Lexie op visite — geen sprake van.
't Kind werd op allerlei manieren geisoleerd. Kreeg Lexie een uitnoodiging om op een verjaarpartijtje te komen, altijd was er een uitvluchtje.
„Ze moest nu net naar naaister om een manteltje te passen" of „Nu
joist moest Lexie's haar geknipt worden" of „Toevallig zou oma ,komen".
Geen wonder, ,dat Lexie eenzijdig werd, , dat Zij woorden gebruikte, the
niet bij een kind van acht jaar thuis hoorden.
„Je moet je hand voor le mond houden als je hoest", zei ze tegen Elsie.
,Dat is hygienisch, antlers vliegen 'de tbacterien overal been'''.
„Ons electrisch licht is caduque," oreerde ze eens tegen me. ,De electricien heeft het heele ,mechaniek uit elkaar gehaald." Altijd in een grootemenschen-omgeving maakt vanzelf eigenwijs.
Op een morgen kwam moeder zeggen, dat Lexie niet kwam. „Ze is verkouden, juffrouw. Ze ziet er tegenwoordig toch zoo slecht uit. De school
pakt ze aan, hoor. Ze is al twee pond afgevallen. Die scholen, die scholen!
Ze moesten maar niet bestaan. Heeft ze ,misschien naast .een kind gezeten,
dat verkouden is? Of dicht bij 't raam? Of dicht bij de ,deur? Of heeft ze
haar manteltje niet ,dicht ,gehad in 't vrije kwartier? Ik zelf let altijd erg
op alles. Als Lexie van de kamer naar de keuken moet dan moet het
dienstmeisje eerst kijken of overal alle ramen dicht zijn." Zoo ratelde
moeder door.

9Lexie bleef eenige dagen weg en ik ging eens kijken. Lexie zat in haar
bedje te schrijven. Met groote letters produceerde zij: I k w a u maar
dat ik naar sgool mogt.
„Dat schrijft ze nu al den geheelen dag", zei moeder. „Doch zoolang ze
nog 37.1 heeft, mag ze niet uit bed en zeker niet naar school. De dokter
zegt, dat ze er uit mag, cloth die dokters zeggen maar wat. Mijn man en
ik vinden dat ze mu meteen eens kan uitrusten van al dat geleer."
Ik keek naar Lexie. 'k Had te idoen met het kind. 'k Las in haar °odes
het hunkeren naar school en het verlangen naar haar vriendinnetjes.
iNa Brie weken verscheen Lexie weer, begeleid door vader en moeder.
Ze waren vol raadgevingen en verzoeken: Geen tochtig plaatsje, niet bij
de kachel, ver van het raam, geen sommetjes mee naar huis, niet na vieren
houden om wat ,bij te werken enz. „Voorloopig moet ze nog om vijf uur
naar bed", zei vader.
Ondertusschen was Lexie al naar haar plaats geloopen en ze, lachte en
praatte met de andere kinderen.
De schooldagen kwamen en gingen. Nog steeds werd Lexie in 't locaal
gebracht of door 'vader of door moeder. Zag, dat Lexie er hinder van
had. Alle kinderen kwamen voortaan alleen. 'Een kind voelt zich na een
paar schoolmaanden groot en gewichtig en zelfstandig. 't 1 -leeft geen behoefte .om als een bewaarschoolkindje te worden behandeld.
Moeder kwam met klachten over slapeloosheid van Lexie. 's Avonds om
elf, twaalf uur is ize dikwijls nog klaar wakker. 'k Zal ze vanmiddag maar
in bed stoppen. 't Is toch Woensdag. Wat zegt u .er van?" vroeg ze
aan mij.
„Nu u mijn meening vraagt, wil ik u die ook geven", zei ik.
„In geen geval zou ik Lexie vanmiddag in bed stoppen. Laat haar in
den tuin of op straat spelen met hoepel of tol of springtouw. Ze wordt
dan misschien wat erg ‘moe en als van zelf zal 'zij vanavond dam vroeg
inslapen."
Mevrouw zuchtte: „louden toch alle kinderen zoo zijn? Dan niet
slapen, dam niet eten, dan weer hoesten, dan weer snuiten. Wat is het
moeilijk ,een kind op te voeden!"
Volgenden dag kwam Lexie niet naar school. Telefoontje van vader:
„Mijn dochtertje kan vandaag niet naar school komen, wij houden ze in
bed, want gisterenavond sliep ze iom twaalf uur nog niet. 't Is de grootste
straf voor Lexie niet naar school te mogen. We zullen probeeren of dat
helpen zal."
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Dat hielp • niet. Natuurlijk hielp dat niet. Tot slaap dwingen is iets
onmogelijks.
Domme ouders! Hoe glad zijt gij mis! Hoe verkeerd is het te denken,
dat het onthouden van iets aangenaams .een goede straf kan zijn. In de
allereerste plaats moet een straf dienen am tot verbetering te leiden.
Dat thuis blijven, z.g. voor straf, gebeurde nu telkens. Om te slapen of
ook wel om te eten. Als Lexie voor half negen haar twee boterhammen,
haar ei en haar bordje pap niet op had, mocht ze niet naar school. Och
moeder, hoe goed bedoeld, maar hoe dwaas. Zoo'n groot ontbijt is veel te
zwaar en veel te veel voor :een kindermaagje.
We sukkelden vender. Een week op school, twee dagen thuis. Veertien
dagen •op school, een week absent, een ochtend afwezig om te slapen, een
middag er niet om uit te rusten van de morgeninspanning.
't Was een lijdensweg en voor de ouders en voor 't kind en voor mij.
De groote vacantie kwam en daarmee het einde van het schooljaar.
Lexie ging, ondanks al haar verzuimen,, naar de tweede klas, want ze
had een good verstand.
Lexie zou dus mijn leerling niet meer zijn. Met medelijden dacht ik aan
't kind, zooals met medelijden denk aan vele eenige kinderen en ik
zou aan vaders en moeders, die slechts een kind hebben, verschillende
raadgevingen willen voorleggen.
Neemt in alle geval niet altijd en voortdurend notitie van het doen en
laten of van het willen of niet willen van uw kind. Zij voelen zich zoo gauw
het middelpunt. En die-zich-middelpunt-voelende-kinderen zijn verschrikkelijk vervelend voor anderen en ook dikwijls voor u zelf.
tOmgang met kinderen, zoo ongeveer van eigen leeftijd. Dit vergoedt
eenigszins het gemis van broertjes en zusjes en het behoedt voor eenzijdigheid en eenzelvigheid. Leer het dan meteen deelen: een stukje chocola met vriendje of vriendinnetje. Twee pepermuntjes : elk een. EgoIsme
is een 1eelijke eigensahap, die vaak bij eenige kinideren voor komt. Alles
ik en alles voor mij.
Stuurt uw kind in de vacantie naar neefjes of nichtjes of laat ze bij u
komen logeeren. Dat is ver te verkiezen voor uw eenige dan met uw
beidjes of met grootouders er bij een buitenlandsche reis te maken. Net
kind wordt blase en wat zult ge het geven voor zomeruitstapje als het
tien en elf en twaalf jaar wordt?
Laat uw kind alleen boodschappen ,doen. Ga zeif niet overal mee. Het
wordt dan te weinig zelfstandig.
Geeft het op zijn verjaardag niet al te groote cadeaux ; geeft het niet
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alles was het graag heeft; op den duur zou dan de veeleischendheid van
uw eenige boven uw krachten gaan.
O zeker, ik hoor het de ouders al mompelen: Dat is allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat is ook zoo. Maar met elkaars steun en
met veel overleg is er best wat te bereiken. Het is alles in 't belang van
uw ,eigen kind. Daarvoor zijt gij verantwoordelijk. Later meet het
de maatschappij in en die groote samenleving van menschen vraagt er
niet naar wat wij willen of wat wij niet willen. Wij hebben ons gewoonweg
te schikken en het zal aan de menschen, die als kinderen het minst sentimenteel en het minst kieskeurig zijn opgevoed, veel gemakkelijker vallen
zich aan alle wetten en regels te onderwerpen dan aan hen, die in hun
jeugd op de meest mogelijke en onmogelijke manieren werden .ontzien.

EMBE.

BERICHT.
Zij, die de inhoudsopgave en den omsiag voor den 21 eten
jaargang wenschen te ontvangen, gelieven hun aanvraag
daartoe voor 31 Augustus a.s. in te zenden bij 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
2lsten Jaargang van het Paedagogisch Tijdschrift in dit nummer.

AVONTUREN VAN EEN „KWEEKELING
MET AKTE".
1 November 1927.

Dus, juffrouw de Groot, 't lijkt me 't beste dat u maar in de eerste
klas begint. Ik zal u even met de onderwijzeres in kennis ibrengen."
„Graag, meneer."
Wat zie je Per todh altijd bete uit als je verlegen bent. We kwamen
door een gang ivol kinderen. Wat een kabaal. Al dat kleine grut.
'ik Liep Per een bijna onderste boven ien zei van sahrik „o pardon".
Ellendig. Wat 'n figuur. Ik krijg nog een kleur als ik , er aan denk. En de
kinderen maar naar me gapen! „Nieuwste aanwinst voor onze dierentuin. 'n Allergrappigst exemplaartje van , de vrij algemeen in ons land
voorkomende familie „kweekeling met akte". iGaf ,m'n hoed ieen por
dat ie heelemaal over m'n voorhoofd zat, allemaal om er een beetje oud
uit te zien. Ik ben ook zoo',n onderkruipsel.
„Mag ik even voorstellen, juffrouw De Groot, juffrouw Van Steen?"
Jufrouw Van Steen knikte, lachte even tegen me. „Juffrouw De Groot
zou poosje hier aan de school werkzaam zijn, en ik dacht, was
misschien 't beste maar in ,de eerste klas 'te beginnen., Dan ►mag ik 't
verder wel aan u overlaten?"
„Zeker meneer."
En toen moest ik hoed en mantel afdoen en ze ‘zei:
hier 'mar
even zitten he", en onderhand kwamen alle kinderen binnen en keken
me aan. Ze gaven allemaal de juffrouw een hand, mij natuurlijk niet. En
nu ik zat, was er iheelemaal niets imeer van me over.
De juffrouw liep zoo'n beetje rand te dazen — oneerbiedig over m'n
principale Ze lijkt wel leak met de kinderen en ze komen ook aardig
met haar praten. ;Maar ze moest niet op de bank gaan zitten, daar is ze
te dik voor. Hoe oud zou ze zijn? Ik heb dadelijk gezegd: ,,Zegt u maar
Lida, maar 'k weet niet, of ze verstaan iheeft. Ze zegt nu nog alleen
maar „ciag", wel „je en jir.
Toen ging de bel. De kinderen gingen bijna allemaal meteen netjes
zitten. Ze gingen zingen. En natuurlijk keken ze allemaal naar mij, of ik
ook meezong. Maar ik kon niet. Stel je voor, als ik m'n mond open deed
zag ik er vast nog veel onnoozeler uit. Maar omdat ik wee werd van al
die oogen, ging ik ook heel strak naar de juffrouw kijken, net als zij
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eigenlijk moesten ,doen. Als .de „baas" van de ikweekerij me zoo eens
mien had. HU zei altijd idat ik geen minuut stil zat, en nu zat ik als een
paal en staarde naar de juffrouw, zonder veel anders te zien :dan links en
rechts half mar mil gekeerde gezichten.
Teen, opeens, keek ik even echt en 'claw zag ik, dat de juffrouw een
kleur had gekregen. Ze was heelmaal rood en nu leek ze veel jonger. 1k
schaamde me wel, dat ik haar zoo onbeleefd strak had zitten aankijken,
maar to& was ik blij. Ze lijkt nu ineens veel dicht . er bii, want als ze nog
verlegen van mij kan worden, dan is 't vast toch geen ouwe zure.
Toen gingen ze bidden. Wat lijkt me dat verschrikkelijk moeiijk. Dat
zal ik nooit durven als er iemand bij is. En zouden , de kinderen mee
bidden? 1k weet er niets meer van, van toen ik 'zelf op school was. ''k Geloof, dat je 't echt alleen maar vond lets idat. er bij hoorde. En op de
Kweek? Ja, soms toch wel —. Maar dan voor die kleine kinderen. Als
moeder 's avonds met kleine Berty bidt, dat is echt.
Onder 't vertellen had ze ook nog wel '11 beetje last van me, geloof ik.
Of ,misschien kwam ''t :doordat de kinderen telkens zoo half ,opzij naar
me keken. Ze vertelt wel fijn ten ze heeft :een prettige stem. Een kind
bleef maar naar me kijken en toen knikte ik met 'n streng ► ezicht, dat ze
naar de juffrouw moest kijken en ze dOd 't heusch. 'n Succes.
Met schrijven herb ik tusschen de then doorgeloopen. „De andere juffrouw komt eens kijken of jull ie al mooi schrijven. kunnen." Dat vonden
ze gewichtig. En ik ook. Heb igoed ,opgelet, hoe zij deed en toen ook
mooie lettertjes aangewezen en leelijke en een 'n beetje rechter op laten
zitten. 'k Voel 't nog net als schooltje spelen, maar dat zal wel wennen.
Sommetjes nakijken mocht ik ook al. Er zijn een paar 'echte ezels
geloof ik. Ik bedoel ,;ze zijn ieen beetje 'zwak in rekenen."
tEen keer 'werd ze echt ibods. 1k had , die jongen ook allang nidraai om z'n
ooren willen geven. Die zat zoo te suffen. ,O, ik ben soms zoo bang, ,dat ik
heelemaal geen geduid zal ihebben met , de kinderen. En ilk ben toch wel erg
blij dat ik cent een poosje nog mag ron ► kijken. 'k Zou me geen raad weten,
als ik zoo opeens er voor stond. wil toch izoo 'gran ‘ze niet alleen maar
wat leeren, maar ook van ze houden, en maken dat ze van mij houden.
.Anders thoud ik 't vast niet uit. Als je , denkt, jaar yin jaar uit 't zelfde
doen, zooals ze op kantoor ook doen en zooals moeder doet elken idag,
dat kan toch niet, dan droog je heelemaal uit als er niet lets of lemand
is van wie je ,verschrikkelijk veel houdt. Moeder houdt van vader en van
ons en daarom is moeder ook jong gebleven denk ik. Maar ik word vast
oud en taai als ik niet heel veel van ze ga houden. En ,zij alsjeblieft ook
'
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een beetje van mij. Ik word sentimenteel. Dat komt van die eene juffrouw
waar ik .om 12 uur aan voorgesteld ben. Die leek zoo triest, zoo „uitgedoofe. Gelukkig was 't Woensdag. Ik was moe om 12 uur. Hoe kan dat?
Ik denk van spanning. Toen kousengestopt, bah ! En toen moeder voorgelezen, uit „Orpheus in de dessa". Wat is dat mooi. En vanavond zoo'n
stuk in m'n Idagbook geschreven en .dat .daarmee ingewij ► .
2 Nov. 1927.
Vandaag stonden we even te praten, juffrouw Van Steen en ik. Ze
legde me iets uit over 't rekenen, en toen ging de kudde natuurlijk
praten. Leuk gaat dat, ieerst zoo'n paar fluisteren, dan 'n paar hardop
praten en de rest fluisteren en eindelijk een paar schreeuwen en de rest
hardop praten. Toen we in ''t laatste stadium gekomen waren ging
Steentje op.eens recht voor de klas staan en keek met een paar &Igen!
Ik moest zoo lachen, dat ik me maar gauw omdraaide en ,m'n zakdoek
ging zoeken. Wat mal! Ze wist toch allang dat ze natuurlijk gingen praten, en dan die comedie van schrik, verbazing, boosheid. En de kinderen
kijken, stil worden, stil zijn. Toen `ze heelemaal stil waren en model
zaten : handjes samen - voetjes ,op de plank - mondje dicht, werd de
vermaning toegediend. Annetje, 't kind .op de voorste bank, probeerde
of ze haar ioogen even wijd open kon doen als de juffrouw; 'k geloof
zonder , opzet, maar 't was erg komiek. Hun werd meegedeeld, „als twee
juffrou'wen samen praten, de kindertjes daarom nog niet hoeven te
praten", en „dat de juffrouw dan juist goed kan zien, wie de flinke gehoorzame kinderen zijn", en „dat ze nu al zoo lang op school zijn, en
't dus eigenlijk allang moeten weten." Ziezoo, „Die zit," zouden we op
de Kweek zeggen. iGek toch, een half jaar geleden werd ik ook nog
zoo bepreekt. Hoeveel procent comedie zou daar 4bij gezeten hebben?
Maar, wij ,maakten ze , 00k wel eons echt woedend. Zou je op zulke
kleine schapen ,00k echt boos kunnen worden? Steentje wel, maar ik
ben bang, dat ik zou moeten lachen, of dat ik me zou schamen om op
dat kleine Brut te mopperen. Enfin, de preek was klaar, nu de toepassing. Ze hadden weer 'n rij sommen gemaakt en toen zij Steen : „Ziezoo,
nu ga ik weer eens kijken of jullie al groot zijn."
En ze draaide zich am en kwam naar me toe. We praatten even,
allebei met aim aandacht bij de kias. Ze zaten keurig. Juist terwijl we
samen stonden te lachen om hun plotselinge izeldzame bewegingloosheid
ging de deur open. „De baas!'' fluisterde ik oudergewoonte met schrik.
Maar Steentje had ook een kleur gekregen. Wat moppig. En de baas
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keek zoo humoristisch, zoo even de rijen langs en toen naar ons. 'k Geloof vast, dat hij lachte onder z'n snor.
„Ik kom even 't gewijzigde rooster brengen. Bevalt u nogal, juffrouw
De Groot." Nu 't beviel me natuurlijk best, alleen nog wat vreemd. Toen,
met 'n blik over de klas „Wat zitten ze al prachtig.'' n Compliment?
De kinderen vatten wel zoo op, die 'straalden. „Maar ik )heb ze vlak
voor u binnenkwam 'n 'standje gegeven, am dat ze zoo'n "even maakten,"
bekende Steentje zachtjes. „Dan heeft 't in ieder geval prachtig geholpen." Maar Steentje heeft den heelen morgen niet meer met me gepraat.
Ze is zeker bang, dat de baas dan weer izal binnenkomen en denken, dat
we al onzen tijd verpraten.
Vanmiddag heb ik m'n eerste leesles gegeven. Ze zijn al in 't 3de
boekje van „Lezen leeren", en nu zou Steen gaan corrigeeren, de rekenschriften, en ik ,heelemaal alleen de klas hebben. Ze had me precies
gezegd : elke ►bladzij twee of drie keer, 'k had het lijstje met namen,
bovendien zijn 't er maar 24, dus ik ken ze al haast. En dan de zwakken
vooral vaak een beurt seven. Ik vond 't wel leuk, ze had t 'me om 12
uur al gezegd. Lezen was 't eerste uur 's middags. Ik dacht ook dat er
niets ,moeilijks aan was, je zegt maar „kom Pietje, nou jij Bepje, opletten
Dolfje" en je kijkt goed of ze opletten. En 't was zoo naar, om to huilen,
bah, zoo iakelig. Ik vind mezelf toch een eigenwijs wicht en 'n miserabele
kruk, daar!
Maar ik ga
precies opschrijven, dat is net goed voor me, want
natuurlijk geneer ik me dan heelemaal voor mezelf.
„Ziezoo kinderen, nu komt vandaag deze juffrouw eens met jullie
lezen." Verwondering, 'n beetje onrust, ook lets van „leuk". „Hoe heet
die juffrouw?" vraagt Josientje. Maar de juffrouw doet „sst" en knikt
naar mij. De kinderen kijken vreeselijk gek, als zij zoo maar aan 't
tafeltje gaat zitten en zich er niets meer van aantrekt.
Ik deelde de boekjes uit. „Nu jongens, blz. 15." Zoeken, schuifelen,
vragen. Natuurlijk weten ze niet wat blz. 15 is, want ze rekenen pas tot
10. Ik kreeg al een kleur. Dan beschrijf ik 't plaatje en nu hebben ze 't
gauw gevonden. „Begin jij maar eens Piet." Piet staat boven op de lijst,
maar ik wist op dat oogenblik niet, waar hij zat, en hij (zat heelemaal
niet, want hij was ziek. De kinderen kijken naar elkaar en grinniken,
zooiets van „wat 'n halve gare is dat", tenminste zoo voelde ik 't. „Kom
Piet" moedig ik aan. Oh stOm toch, dat ik 't nog niet door had, ik dacht
nog, dat Piet 't niet lezen loon. En pas toen ik Steentje aan haar tafeltje
hoorde kuchen en ik in allemaal half lacherige gezichten keek snapte
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ik 't. , O, is Piet ziek. Dat is jammer. Zoo kijken jullie nu maar weer in
je boek. Oa jij maar eens lezen, Josientje." En Josienrtje begon. Nu ging
't een poosje goed. Ik begon te herademen.
Toen moest Kees lezen. „Nog eens bovenaan beginnen jongens." En
Kees begon: „Wim is doos.'" „Nee Kees, kijk ieens goed." „Wim is doos".
„Nee Kees, •oos, hoe heet dat lettertje ter voor?" „d." „Nee, heet
(zeg jij 't eens Bepje?" ,,b." „Nu nog eens Kees."
doos." „'t Is nog font. Jij Gerrit."
„Wim is oos
,Wim is boos."
„Goed zoo. Wim is toch niet doos, Kees. Dat kan toch niet."
Maar dat was alweer dom van me, want nu begonnen ze opeens
allemaal hard te lachen. „Wim is doos, o, hij zegt Wim is doos."
Werd 'n heel lawaai, tot ik heel streng zei : „En nu stil hdor." Dat
hielp. „We beginnen nog eens. En nu goed hoor, Kees."
Daar ging het „Wim is boos. Wat boos, o wat boos" enz. Maar toen:
„doe poes geen zeer." En Kees begint „Boe —." iftilariteit. En van 'n
paar kanten ,,boe, boe —." „(0 juffrouw, zoo doet Zwarte Piet. Ja heusch."
En toen tegen elkaar, en opeens van alle kanten verhalen over „Zwarte
Piet en 'Sinterklaas." Verhalen tegen elkaar en tegen mij, en m'n protest
van „nee jongens, nee, niet praten" verdronk in 23 enthousiaste stemmen,
die vertelden van Sinterklaas. Toen wist ik geen raad. Ik voelde me zoo
rood en akelig. En daar stond ik en de rustige klas was veranderd in
een Babel. Ik probeerde te bedenken, wat Steentje in zoo'n geval doet.
Moest ik nu stil blijven staan en groote ioogen opzetten? Ik keek als
een oorwurm, maar ze hadden 't niet eens door.
Toen verhief ik m'n stem en schreeuwde compleet. „En nu alle monden
dicht." Ze hoOrden 't nu tenminste. Ze waren misschien ook verwonderd,
dat zoo'n kleine juffrouw zoo'n groote stem kon opzetten. In ieder geval:
't werd stil. „Kees mag niet meer lezen. Die doet 't aidoor fout. Ga jij
eens verder, Gerrit." Toen heb ik verder alleen maar kinderen uitgezocht,
die een 7 of 8 op de lijst hadden staan. En na een onafzienbaren tijd
kwam ,Steentje naast me staan en fluisterde: Laat ze nu maar ophouden."
Ik vluchtte meteen in m'n veilige hoekje terug. 'Om 4 uur hebben we
er wel nog over gepraat, en Steentje heeft me getroost, dat 't gauw
genoeg wennen zou. Maar ik heb nog 't land.
,

3 Nov. 1927.
De baas had toch wel gelijk, dat hij ons met Opvoedkunde er „nog
eens nadrukkelijk op wees", dat je in je onderwijs en topvoeding je zelf
moet zijn en je zelf Imo& geven, en niet maar moet tdoen, zooals 't in je
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boekje staat of zooals een ander 't doet. Maar hoe je, als je pas 18 bent,
nou al heelemaal je zelf ikunt zijn, dat snap ik niet.
Thuis ben je nog heelemaal kind, live menschen, wat zouden ze op
school laohen, als ze wisten, .dat moeder me nog altijd een nachtzoen
komt geven. En dan moet je op school kinderen opvoeden. Maar van de
opvoeding van Steentje merk je ook niet veel. , Ze heeft vandaag zoo
verschrikkelijk opgespeeld, omdat die Doff er maar niets van begreep.
En zoo lets mag toch niet. Niet begrijpen kan zoo'n kind toch niet helpen.
Dat vind ik echt schandalig. 't Is toch al zoo ongelukkig, als je iets niet
snappen kan, en als iemand dan nog tegen je staat te schreeuwen. „Zeg
het dan, dornoor. Zoo, ja, je begrijpt er weer niets van he," en je onderhand nog aan je ooren trekt ook, dat vind ik dun. Moeder zei om 4 uur,
dat ik niet al te gauw moest wezen met nen oordeel, maar slecht is
toch slecht en 'n kind uitfoeteren om jets, dat hij niet helpen kan, is
slecht, en ik zou me ook niet aan m'n ooren laten trekken. Maar Steentje
was ook in een booze bui, ze heeft haast niets tegen me gezegd, en ze
zag er zoo vervelend uit, zoo grauw. Alles even saai, ize kon toch wel
eens 'n vroolijke japon aantrekken, als je nu toch plantjes in je lokaal
zet en mooie vroolijke platen ophangt, waarom zou je dan zelf ook niet
'n beetje leuk zijn om naar te kijken. En tegenwoordig verdien je toch
reusachtig als onderwijzeres. 'k Heb vandaag bijna den heelen idag achter
tafeltje gezeten, alleen zoo'n beetje geholpen met sommetjes nakijken.
Maar ik verveel me toch haast nooit.
Vandaag probeerde ik ibedenken hoe Berty er uit zou zien op school.
Gek, dat 't nog niet goed doorgedrongen was, hoe klein ze eigenlijk nog
zijn. Vijf en zes, 'n flink jaar ouder dan Berty. En natuurlijk zitten ze
thuis ook nog wel bij tmoeder op ; school en op waders knie en zijn ze
nog heelemaal baby's. Maar op school lijken ze zooveel grooter. 'k Heb
er nog nooit over gedacht er naar te verlangen om er een op schoot te
nemen, en toch vind ik 't van Berty soms zoo snoezig, ,dat kleine, warme
lijfje tegen je aan.
Daar kan je soms zoo gek naar verlangen °peens. 't Is net, of le ze
daar op school te groot voor vindt, en 't kan natuurlijk ook niet.
Steentje houdt toch wel veel van ze, ze kan zoo leuk naar ze zitten
kijken en zoo eens even over hun hoofd aaien.
Maar hoe kan je dan op eens zoo tegen ze uitvallen? Ik zou 't best
kunnen begrijpen als 't ruwe, grove straatkinderen waren, al mocht het
dan ook niet, of eigenlijk nog veel minder, want die komen toch al zooveel liefde tekort. Maar dit kleine grut! Alleen, eerlijk gezegd kan ik me
toch wel voorstellen, dat je soms kriegel wordt. Een vinger. „Mag ik me
'
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even verwijderen?" ,,Nee, 't is nog te vroeg." Een minuut pauze. Twee
vingers. „Mag ik", enz.
't Is nog te vroeg. Vijf minuten pauze. En in lien tijd is 't besmettelijk
geworden, want voor ide eerste twee die „mogen" en verdwijnen verrijzen twee, drie, vijf andere vingers, en alle gezichtjes staan even zorgelijk en je krijgt toch geen rust voor ze allemaal geweest zijn. 1 -loewel,
vandaag zei Steen „nee" tegen Dick, om 10 uur was dat, en hij heeft 't
heelemaal vergeten en er zijn ook geen ongelukken gebeurd. Dus je kan
ook gerust wel eens „nee" zeggen. ' t Lijkt me alleen lastig om te zien of
't maar verbeelding is of echt, die Dick trek nog wel 't benauwciste gozicht.
'k Had nog een mop vandaag. In de 2de staat er een, die is maar twee
jaar ,ouder dan ik. 'k Vond het nogal een vervelend kind toen ik aan haar
werd voorgesteld. En nu vandaag moest ik voor Steen even wat ruitjesblaadjes halen. Ik zei natuurlijk netjes „u". „Mag ik misschien wat ruitjesblaadjes van u, voor 'de eerste klas?" Zij naar de kast. Ze moest even
zoeken en vroeg onderhand: „En bevalt 't je 'hier nog al. fe bent pas
geslaagd, he?" Ik zei van ja en dat 't me best beviel, en toen zei ze: „Hob
je al eens les 'gegeven? Dal valt niet mee, he, hoewel, de eerste klas is
natuurlijk 't makkelijkst." Wait 'n akelig trotsch mirakel. Ik wist zoo
gauw niets hatelijks en zei alleen maar onnoozel: 0, 1k dacht van niet.
De eerste lijkt juist heel :moeilijk." „Ja", 'zei ze, „als je ook pas begint
lijkt alles moeilijk." Ik had haar well een stomp kunnen geven, maar ik
zei heel zoetsappig : „U weet er nog alles van, u is hier toch pas een
jaar, meen ik?" Toen keek ze toch zoo raar en voor ze weer wat kon
bedenken, zei ik : „Ik go maar gauw weg, want ze warden zoo druk.
Dag! .." Laker bruitaal. Maar ze gingen ook te keer, haar stel. Als ik
bij haar moet kweeken, krijgen we vast ruzie. Ik zeg toch geen „u" meer
tegen dat malle spook. Als er niet veel te weinig plaats was, had ik
immers ook al 'n benoetning, dan waren we toch collega's.
Morgen ,moet uik Biibelsche geschiodenis vertellen. Gelukkig heb ik
heel vaak verhaaltjes verteld aan Berty, dus dat is me niet zoo heel
vreemd. Maar iBijibelsche gesohiedenis is heel wat anders. 'k Had eigenlijk nog liever eerst 'n paar keer geluisterd, maar dat is een fijn verhaal,
van „Jozef verkocht". Toch lief van Steentje, ze zei: „Dat is een verhaal
waar je de kinderen altijd dadelijk mee hat. En je kan 't best met zoo'n
spannend verhaal beginnen, 't inspireert altijd zoo, als ze echt good luisteren." Zou ze aan dat spook uit de 2de verteld hobben, dat m'n leesles
zoo slecht ging? 'k Qeloof 't eigenlijk niet, ze lijkt me heelemaal niet
kletserig.
Daar komt Moeder ,,de juffrouw" toedekken! ! Wel te rusten!
E. K.
.

BLAADJE UIT MIJN SCHOOLDAGBOEK.
Onze school grenst aan de oefenplaats van de soldaten.
De viji-en-twintigste April izou een groote dag (wezen.
De gouverneur-generaal zou de schietoefeningen bijwonen. Vroeg
waren de kinderen al gereed om dat schouwspel gade te slaan.
Er zouden wel 3000 soldaten wezen, die alien lanes het ,oude kerkhof
-- 'n kerkhof, waar in deli boerenoorlog de Engelse soldaten begraven
werden zouden marsjeeren.
„Met muziek" had de officier gezegd, en dat was het grootste.
Wij gingen dan met ongeveer 120 kinderen op stag.
De meisjes in hun gymnastiekpakjes, en de jongens in hun khakyhemden en hun, blauwe broekjes zagen er leuk uit.
De vreeslik warme Afrikaanse zon en het woeste ongelijke Transvaalse
veld voorspelde nu juist niet •een aangename wandeling. We hadden er
OAS dan ook op gekleed en van handschoenen vow -zien, iom onze handen tegen de zon te beschermen togen we op pad.
Er was veel te zien toen we na 'n moeizame tocht, tussen de „wag
n'bietjie doringbossen" op de plaats van =bestemming kwamen.
'Schotten met hun grappige rokjes : soldaten met lange .en korte broeken, Engelse sowel als Afrikaanders en 'n heel muziekkorps. Zoo nou en
dan passeerde 'n 'officier te paard.
Ook was , er 'n IJsco-motor, maar dat zagen de kinderen niet, zo vol
belangstelling waren ze voor al het militaire gedoe.
We zetten ons in het gras neder. De jongens maakten dadelijk kennis
met de soldaten; vooral de trommelslager genoot veel belangstelling.
Om , de militairen niet te veel last van ,de jongens te laten hebben, had
1k 'n lijn aangewezen waar de kinderen niet •overheen mochten gaan.
Toen ik weer eens kwam kijken had .een van de grootste jongens met
zijn hak 'n lange lijn getrokken en daar waar het fgras te sterk was, stenen
die in onze koppies-wereld maar al te veel voorhanden zijn, neergelegd.
Maar wat zag 1k nu? Wel 100 jongens buiten ,de lijn.
,,En toe, hoekom is julle buite die lijn wat ik vir julie getrek het?"
vroeg ik.
Even beleefd salueerden zij aan hun hoeden en zeiden:
„Ons is lijnsmanne, juff rou."

20
Ik lief hun begaan en vooral then ik zag dat de soldaten hen van koek
en ander lekkers voorzagen, deed ik alsof ik niet merkte dat de lijn weer
overschreden werd.
Aileen August werd bij zijn kraag meegenomen, want die versamelde in
alle haakt sigarettenstompjes.
0, maar August is nu eenmaal wat wij noemen „'n doringdraad".
Altijd haakt hij ; altijd doet hij jets wat hij niet mag doen.
„Juffrouw", zegt een van de onderwijzeressen, „ik geloof dat wij hier
verkeerd staan. De schietoefeningen zullen aan de andere kant van het
kerkhof plaats vinden."
„All stand!" luidde het bevel. „Fall in line!" en daar gingen onze
oudjes.
Net publiek vermoedde niet, hoe klein de intellegentie was van het
troepje, wat zich daar bewoog, want ieder keek vol belangstelling naar
hen. Niemand had die nieuwsgierige iblik, idie men het meest waarneemt
bij mensen, die niet gewoon zijn met abnormalen om te gaan, als zij
onverwacht met die onbevoorrechten in aanraking komen.
De kinderen gedroegen zich clan ook kranig. .
Aan de andere kant van het kerkhof waren heel wat mensen.
Toen ik ze zag schrok ik; hoe toch zouden onze kinderen, die steeds
afgezonderd leven, zich gedragen te midden van het publiek.
We zaten nu ieenmaal in het schuitje en moesten toen doorroeien.
fEen officier te paard reed ons tegemoet.
„Will you kindly put your children leftside that people?" vroeg hij.
De onderwijzeres van de grote jongens liep voorop en leidde ze naar
de aange wezen plaats.
De mensen waren heel vrierldelik en lieten ons voor ze plaats nemen.
Of de aanwijzing van de officier ions ,dat voorrecht van de voorste then
zo onbetwistbaar bet innemen weet ik niet, maar niemand maakte tegenwerpingen.
Bij elk groepje kinderen werd een onderwijzeres geplaatst. fk bleef
bij de grote jongens, want die waren wel wat beweeglik bij het zien van
zoveel „soldiers" en burgers, zei Koos, die altijd het Afrikaans element
vertegenwoordigt in onze school.
„Juffrou, die burgers draag somaar korte broeke. Juffrou kan somaar
sien, hulle is nie bang vir die son nie."
Edward vond die „Skotties" het mooiste.
„Ai die kort rokkies en die pluime'voor, is it not grand?"
iOnverwacht komt een officier op een der sonderwijzeressen af.
'
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Grote belangstelling bij de kinderen.
„Lady, could I see the one in charge of the children" vroeg hij.
De onderwijzeres zocht mij en kwam met hem naar mij toe. Ik herkende hem; hij was eens op school geweest om twee kinderen te zien,
en vroeg hem:
,0, did not you know that the two children left the school?"
„Madam", zei hij met 'n stem, of hij wit& zeggen: Jij bent mijn gevangene, „Madam, the Earl of Athlone wants to be introduced to you."
ja waarlijk, vlak bij mij stond de gouverneur generaal, de neef van
onze koningin.
,;Could you kindly inform me about the children?" vroeg hij, na mij
eerst de hand gedrukt te hebben.
Hoe ;ter werelicl betitel je nu een gouverneur generaal in Engels, (dacht
ik. En dan nog wel een neef der koningin?
„Prins" vond ik nog de beste titel, en dus zei ik „prins".
Ik probeerde hem van de kinderen of te keren, en zei zachtjes:
„They are mentally defective, you know".
De gouverneur zei heel kalm:
„But really, they look like. But I want to know can you teach these
children? Are they able to take some school knowledge in?"
'De kinderen, aangetrokken door zo 'n mooie officier, kwamen om ons
heen staan.
iEen probeerde zachtjes het goud van zijn uniform aan te raken.
Ralfie riep : „Ullefou, kijk", en wees naar al die mooie ridderorden.
Vol belangstelling informeerde de goeverneur mar de metodes van
onderwijs, vordering, en of zij later weer terug konden naar het publieke
leven.
„En wat gaan jij word", vroeg hij in gebroken Afrikaans aan .een.
„Soldier", was het prompte antwoord, en hij keek of hij alleen geheel
Afrika kon verdedigen.
,;Een voor U, generaal", zei de goeverneur tot een generaal, die er bij
stond.
„(En iii?" vroeg hij 'n ander.
„Carpenter".
„What is a carpenter in Dutch", vroeg hij mij.
„Timmerman".
„Timmerman" zei hij zo korrekt, dat ik mij verwonderde een Engelsman de r zo goed te horen uitspreken.
Maar is hij wel een Engelsman?
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Met de meisjes had hij ook allerlei grapjes en bij de kleintjes komend
vroeg hij aan kleine David:
„What do you want to see here?"
En David, ietwat verlegen voor die groote officier, zei tegen mij:
„Him, juffrou".
Wat lachte de goeverneur.
Hij vroeg zo belangstellend naar alles, dat ik geheel vergat dat ik met
'n onbekende sprak.
„And where do you come from", informeerde hij.
„From Holland".
„O, I've been there". En toen verviel de of stand tussen ons geheel.
Hij 'vertelde van de koningin moeder.
'n Officier tikte hem op de arm en kwam zeggen dat de schietoefeningen beginnen zouden.
„Yes yes" antwoorde hij. En toen nog even tegen mij, alsof we twee
oude kennissen waren die elkaars familie kenden:
„You know, the old lady is keeping fine. She is wonderful. Did you
know, that she went over to Londen to see the old masters?"
En met 'n hartelike handdruk namen wij afscheid.
„Hiep, hiep Hoeraaaa! ! ! schreeuwden de kinderen.

C. v. O.

CRITISCHE REVUE.
Van sommige gebeurtenissen in het openbare leven heb ik als voorstander
van en 'medewerker aan het Christelijk onderwijs blijkbaar een opvatting,
die niet met aller opvatting overeenkomt, terwill met .de meeste onbevangenheid de zaak nadenkende toch niet kan inzien, dat mijn inzicht
verkeerd is.
Zoo bijvoorbeeld heb ik het steeds heel logisch gevonden, dat een
onderwijzer eoner Christelijke school, die sollidteert naar de openbare
school, door zijn sdhoolbestuur ontslagen wordt. M. i. z'ou de consequente
handeling van zulk een ionderwijzer , moeten zijn, eerst ontslag vragen en
clan solliciteeren naar een openbare school. Even logisch lijkt me, .dat een
onderwijzer, die als lid ieener Geref. kerk of als lid der Ned. Herv. kerk tot
onderwijzer is benoemd, en tot een andere ikerkgemeenschiap , overgaat,
ontslag moet nernen en indien hij dat niet duet, ontslagen wordt. Aileen..
wegens formeele, wettige voorschriften, is het noodig, idat de omstandighedeA, waaronder en waarom iemand benoemd wordt, in die acte van aanstelling worden genoemd. Maar .... nu 'zie ik niet in, ► dat het bij het Ohr.
middelbaar onderwijs anders met zijn. Toen zich het ,geval voordeed, dat
een leeraar van een Chr. gymnasium , overging naar een openbaar gymnasium en 'daarna weer naar ,een Chr. gymnasium, zonder dat er eenige
critiek kwam, was .dat m.i. geen ,gelijke ‘monniken,.gelijke kappen.
Ik schrijf dit ook mode, .om het boek van ds. Smelik Als letterkundig
product is het niet te 'momen, als roman is het niet te prijzen, bijzondere
— goede — stijl- en taalqualiteiten heeft het niet, naar er
staan — als brochure gezien
goede Bingen in.
Er is een beetje herrie ontstaan over de onhandigheid van den auteur,
die een Ohr. gymnasium noemde en een leeraar :daarvan uitbeeldde, en
men viel er op, 'Bat in Den Haag een Chr. gymn. is en ,dus de zaak een
zeer persoonlijke kant kreeg, wiji de „bedding" in Smelik's boek niet
klopte op dat gymn. en dien leeraar. Al cle drukte was eater langs de
zaak, want \zij die ergens zekere kweekschool kenden, hadden de typen
reeds spoedig herkend. Ik zeg nu niet, idat het book idaarmee gered is.
Integendeel, het is de fout van den auteur, wanneer .deze .verkeerde toestanden wil treffen, hij .deze meedeelt in een worm, waardoor de lezer
en misleid wordt, en ook 'onjuist concludeert.
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Zoo was er nu weer een zeer z ►nderlinge zaak. Dat menschen van het
bijzonder onderwijs bij het rijksschooltoezicht een betrekking zoeken is
m.i. niet of to keuren, omdat het reksschooltoezicht over alle scholen
formeel gaat, en ook in vele gevallen ideeele kanten raakt.
Maar antlers is dit met de in sommige plaatsen gemeentelijke inspectie•
Deze raken maar zeer zelden het bijzonder onderwijs, , doch in groote
mate het openbaar onderwijs. Dat een bijzonder ionderwijzer zulk een
betrekking ambieert, is m.i. niet vereenigbaar met zijn leven en roeping —
indien , deze n.l. nog bestaat. — En daarom is het mii een vreemde zaak,
dat in zekere gemeenteraad een uitvoerig debat is gehouden, omdat vanwege burg. , en weth. een sollicitant van bijzonderen huize niet nr. 1 was
geplaatst, omdat hij van bijzonderen huize was. M.i. volkomen logisch en
correct. Ik heb alle argumenten der rechtsche politieke groepen tegen dit
huns inziens verkeerd inzicht van b. en w. gelezen, maar ze niet kunnen
waardeeren.
In vroegere jaren — het is al •een 30 jaar geleden — heeft het mij oak
zeer verbaasd, dat een hoofd eener Geref. school, onderwijzer geschiedenis was op openbare normaallessen. Dit laatste onderwijs viel toch evenzeer
onder art. 33 der 1. o.-wet als dat op de 1. s.. en het is mij steeds een raadsel
gebleven, dat nimmer inn dat geval moeilijkheden voorkwamen, terwij1 het
wel voorkwam, dat , een Chr. onderwijszer om teen andere Schriftopvatting
in ► die .dagen — quAestie Merckens b.v. — lastig gevallen werd.
► aat men toch wat voorzichtig zijn en -niet handelen voor men in de
breedte, ruimte en diepte een zaak heeft bekeken, afgezien van persoontiike
materieele voor- of nadeelen.
Wij leven niet meer in den tijd — gelukkig — dat een , onderwijzer of
dominee, die de letterkundige productie der oudere generatie van voor '80
b.v. een ouwe pruikenboel vond, en die waardeercie en propageerde 'de letterkundige vernienwing, die kwam door de z.g. tachtigers, hierom al reeds
verketterd wordt. Die tijd is voorbij. En men ziet nu in onze Chr. pers
ook schoolpers — zelfs werk van de allernieuwste ,dichters uitvoerig
besproken en vaak gewaardeerd. Dat zou voor een 30 jaar onmogelijk
geweest zijn.
Bij de geschiedenis-studie worth ons altijd gewezen bij , de beschouwing
en de beoordeeling van vroegere gebeurtenissen, dat wij deze imoeten
zien in het raam van lien tijd.
1 ) 1k zet dit hier, afgezien van persoon en omstandigheden. Qualitata qua was de
sollicitant van bijzonderen huizen een man van erkende bekwaamheid, breedte van
inzicht en rijpe ervaring, zeker wel als deskundige voor de vacature nr. 1.
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Als voor een 30 jaar een onderwijzeres ter school was gekomen, gelijk
heden ten dage de vrouw in het algemeen geklee ► vat, clan was ze stellig
ontslagen, en hadden de bladen van elke richting mee zoo'n hesluit good
gekeurd.
Veroordeel ik hiermee de hedendaagsche vrouwenkleedij?
Geenszins. — En met dit woord neem ik ook niet de excessen ervan
in bescherming.
Alles heeft geschiedenis en , de critise,he normen zijn niet voor alle
eeuwen gelijk. We lachen nu over de preeken met onderwerpen als rang
haar, tabak-snuiven, rooken enzoovoort, ook over de kerkolijke- .zangoorlog te Vlaardingen en imeer dergelijke, maar moeten met zulke voor
beelden ons bezinnen, voor we met een verketterend oordeel zoo spoedig klaar staan.
We zijn eerlijker in onze inzichten en levensopenbaringen geworden,
omdat een geestelijke iovermacht gevormd door teen materiee'le positie weing
in te brengen heeft. Dat bevordert een diepere principieele overtuiging die zich beeldt in het practische 'even, en met een woord is te
noemen : eerliikheid.
Voor Radio op (Ohr. scholen pis thans een commissie en er zal een proof
worden genomen, gedurende een jaar : verschillende personen hebben
medewerking toegezegd. E. H. Bos heeft nu in Onze vacatures een artikeltie, ,dat m.i. heel precies zest, waar het op staat.
„Tot dusver heb ik mij onthouden om over de radio te schrijven. Nu er
evenwel vaste plannen ontstaan zijn om ook onze Christelijke scholen de
zegeningen van de radio te geven, meen ik, dat er toch iets van gezegd moet
worden. Het spreekt van zelf, dat ik de beteekenis der radio als cultuurverschijnsel niet zal ontkennen. Trouwens dat zal ook heel moeilijk gaan.
De radio heeft stormenderhand haar plaats in onze cultuur ingenomen.
Haar er uit to dringen kan niet. Ik zal ook de laatste zijn, om mij daarvoor
te -willen leenen. Ik kan er God voor darken, dat Hij den mensch zulke
gaven gegeven heeft om Zijn lof te verbreiden tot aan de einden der aarde.
Maar over de beteekenis der radio loopt de vraag niet. De kwestie waarover het gaat is), of wij de radio ook zullen opnemen in de toerusting en
de uitrusting van onze scholen. En als de kwestie zoo gestold wordt, dan
zeg ik uit voile overtuiging, neon. Zelfs niet, zooals de beer van Wijlen
zoo geestig en fijnzinnig zei, op eon krukje bij de deur. Ik wil ze er heelemaal buiten houden. Ze boort niet op school thuis. Niet om al die practische
redenen, indertijd aangevoerd, maar in hoofdzaak, omdat m.i. het wezen
der school met zich meebrengt, dat ze is tinstituut van onderwijs en daar-
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door van opvoeding. Het moet nu maar eens uit zijn met die expansiezucht van de school. Zij moet zich zelf niet denatureeren. Zij heeft slechts
primair onderwijs te geven. Daarmee nit. Daarvoor heeft zij m.i. niet eens
al de uren noodig, ,die haar thans door conventie en troth -tie zijn toegemeten. Met wat uren minder kon het ook. Dat onderwijs zou zich dan
hebben te bepalen tot lezen t, sehrijven, taal, rekenen, aardriikskunde
en geschiedenis. /En al het .overige rnoest naar mijn meening buiten de
school door een deskundigen gegeven worden: Kennis der natuur, teekenen, zing, gymnastiek, handwerken;, handenarbeid.
\Vil men dan ook doen aan zwemmen, verkeersonderwijs enz. enz. mij
ook good. En wie .dan voordrachten wil geven en ,daarbij van de radio gebrulk wil maken, vindt in mij een medestander Maar van de school, als
school blijve men af. Het peil van het kunnen onzer leerlingen daalt toch
Gevoig m.i. van de verschrikkelijke divergentie in de aandacht. Wij
moeten concentreeren, en nog eens Concentreeren• En alles wat zich daartegen verzet, zal in mij een onverzoenlijken vijand vinden. Wij krijgen
straks jongelui, die van alles een hap en een snap weten; maar - die niet
geleerd hebben rustigen rellexarbeid te verrichten. Bioscoop en radio
zuilen geen enkel mensch tot .een flink ,denker maken. Integendeel. Prof.
Hitizenga schrijft in zijn: Amerika levend en denkend zoo tereoht:
„Met den bioscoop deelt voorts de radio de eigenschap, dat zij tdwinkt
tot een sterke maar ,oppervlakkige spanning ,der aandacht, die tot .het nade ► en of laat mij zeggen, het reflecteerend 'opnemen, volstrekt uitsluit."
Intultief voel ik, dat dit oordeel Mist is.
En daarom, — afgezien van de practische en wettelijke bezwaren, geen
radio op school."
Hiermee kan ik wel tzeggen ben ik het van A 'tot Z eens.
Ik ben zeer benieuwd naar de resulaten van de proef met de radiovoordrachten op onze seholen.
Mits men maar bijv. eens per maand of per 14 idagen eens een half uur
geeft voor een werkelijk populaire voordracht van een bij uitstek vakkundige, —en ,dat tevens buiten het terrein van den gewonen onderwijzer
ligt kan men er genoegen mee nem ► n, en het zelfs propageeren, maar
waar de schoolradio .e•en leerinstituut zou gaan worden en die voordrachten
niet zich onderscheiden van het week van den goeden klasse-onderwijzer,
daar is het te veroordeelen.
Intusschen de zaak is nu commissoriaal en we moeten nu maar eens
afwachten.
Zeist.

D. WOUTERS.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
Het concentratievermogen bij onze jeugd.
Daarover wordt veelvuldig
geklaagd, zegt het Educational Supplement of the Times, en dat zoowel
door ouders als onderwijzers. De schrijver is echter van meening, dat concentratie van den geest een van de vroegste en meest ontwikkelde vermogens van het kind is. Een kind van een paar maanden oud concentreert
al zijn aandacht reeds op voorwerpen, die men het in de handen geeft:
het is alsof worm zoowel als kleur en klank nauwlettend worden bestudeerd. Helaas begint dan ook reeds de ondetbreking : de aandacht wordt
afgeleid door een vaak veel te snelle opeenvolging van allerlei wondere
dingen. Een kind van twee jaar oud zal soms een kast 20 of 30 maal achter
elkaar openen en sluiten. Men moet het bij zulke „zelfwerkzame" bezigheden aan zichzelf overlaten en niet tusschenbeide komen.
Wanneer het concentratievermogen later schijnt of te nemen, heeft dit
soms lichamelijke oorzaken: pijnen, stecht gebit, adenoide vegetaties. Ook
ligt het wel aan de huiselijke sfeer, of aan te laat paar bed gaan. De school
gaat, zegt de schrijver, ook niet vrij uit, en wel voornamelijk door den
dwang van den Rooster van Lesuren, die als een wet der Meden en Perzen
werkt, en de concentratie van den geest gedurig afbredkt, juist wanneer
het kind zich goed in een onderwerp verdiept. De kinderen gevoelen zich
soms onvoldaan van de eene bezigheid naar de andere gesleept. Het is
een verdienste van Montessori, dat zij dit heeft ingezien.
„Hij is wel te leiden, maar niet te dwingen", zeggen de ouders soms. De
ondervinding leert, aldus de schrijver, twee dingen : vooreerst, dat leiden
altijd niet eens noodig is, en ten tweede, dat slechts een genie grooter
concentratievermogen toont dan een kind.
Hoe staat het tegenwoordig met het godsdienstonderwijs?
Ook in
Duitschland .stelt men die vraag. iDe superintendent van Hall heat den
raad der stad gewezen op het tekort aan resultaten bij de schooljeugd,
voornamelijk wat de geheugenstof betreft. Zoo lets is ook ten onzent niet
vreemd!
Al te spoedig worth deze klacht opgevat als een berisping aan het adres
der school. Maar zoo bedoelt hij het niet. Hij wil het zien opgevat als het
constateeren van een felt, niet als een klacht over de school. Hij weet zeer
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goed, dat verscheidene dingen, die grondig met de kinderen behandeld
zijn, na korten tijd weer unit het geheugen zijn verdwenen, zoodat zij zelfs
meenen, het molt gethad te hebben. Dit is ook het geval met de Bijbelsche
leerstof.
Hij zoekt de hoofdoorzaak in de veranderde geestesgesteldheid bij het
kind. De geestelijke bewegelijkheid, de vlugheid van oordeeien en van gedachtenuitdrukking is vooruitgegaan, maar daartegenover staat, dat de
zekerheid van het geheugen in onze dagen Bering is. Daarbij komt het
onrustig jagen van het moderne leven, dat de indrukken in veel te snelle
beweging op elkaar doet volgen.
Toch vraagt hij, of de school met deze dingen wel genoeg rekening
houdt, en zich op het kwaad wapent. Hij dat het geheugen in onze
dagen weer meer geoefend zal worden. Aldus meldt de Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung.

Tegen het kameraadje-spelen van ouders en kinderen.
De hyper-modernen willen dat immers. Green sprake meer van autoriteit; de vader zij
groote makker, de moeder vriendin. Maar de Belgische Torenwachter wil
er (en terecht!) niets van weten. Het is vooral noodig, zest het blad, dat
een zekere of stand tusschen kind en volwassene bewaard blijft. Er moet
een gebied van eerbied tusschen ouders en kinderen liggen, dat nooit overschreden mag warden. Kinderen moeten in ouders niet een speelkameraad
zien, die met hunne deugnieterijen mededoen en ze met hun gezag dekken,
maar hunne aangeboren bewondering voor het grootere en sterkere en
wijizere moet gehandhaafd blijven. Zij moeten in hunne ouders iets vinden,
waar ze tegen opzien. Zij zullen toch wel ook onze zwakheden en gebreken vroeg genoeg leeren kennen. Wij willen kinderen niet in den waan
laten leven ten opzichte van ons zelf, maar wij willen onze groote verantwoordelijkheid uitspreken, dat het voor een groot deel van ons voorbeeld
zal afhangen, wat zij later worden in het leven.
Beperking van het huiswerk. In Zwitserjand begint men er ernst mee
te maken. Tie Bern zoowel als te Bazel is nu verboden, am vacantiewerk
op te geven; evenzoo huiswerk op feestdagen, en tusschen morgen- en
ntiddagsdhooltijd (!). Bern verbiedt huiswerk op Maandag en op den dag
na feestdagen; Bazel van Zaterdag op Maandag.
De centrate schoolcommissie der stad Bern wijst er op, dat het oponthoud in de vrije lucht niet door huiswerk mag verkort worden en de lictiamelijke ontwikkeling mag Been schade Vooral schriftelijk huiswerk
moet worden ingeperkt.
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Net moet nu maar eens uit zijn ! ! De school heeft het recht niet, op den
ganschen vrijen tiid van het kind beslag te leggen.
Dat zulke verordeningen noodig zijn, zegt he Evangelische Schulblatt,
is een bewijs, dat het „didactisch materialisme" nog niet uitgestorven is.
De zaak heeft vele kanten....; maar zou er ook in ons „vrije land'
mettertijd overheidsingrijpen noodig zijn?
Er bestaat in DuitschHoe sommige kinderen worden groot gebracht.
land een kindercourant in cornmunistischen geest, „Das Proletarische
Kind" geheeten. Naar wat we er over lezen in de Deutsche Lehrerzeitung
mag het een eigenaardige paedagogiek heeten, die er aan het woord is.
Natuurlijk wordt nip en groen van de jeugdige intenders opgenomen. De
opschriften op sommige scholen (zooais „Bid en werk", „Laat de kindekens tot mij komen") moeten er af. In een met name genoemde plaats
hebben de soholen geen gymnastieklokaal. De leerlingen moeten naar een
op 15 minuten of stands gelegen turnzaal. ,,Wij eischen" (daarin worden
ze al vroeg opgebrache, „wij eischen, dat elke school een gymnastiekzaal
zal hebben, en eerder doen wij niet weer mee aan de les !" In Oost-Saksen
zijn nog schoolbanken voor vier kinderen. „Wij eischen, dat er in plaats
van banken tafels en stoelen komen." Te N. is er een school zonder spoolplaats; zoo is het ook met de meeste scholen te Dresden. „Wij willen bij
able scholen ruime, luchtige speelplaatsen." „Ons ergeren ook de platen
van Gustaaf Adolf, den ouden Frits, den gekruisigden Jezus. Die moeten
verdwijnen!"
De Deutsche Lehrerzeitung vraagt: waar moet het heen, als onze jonge
kinderen op de schoolbanken reeds geoefend worden in het uitbrengen
van een hatelijke critiek op de bestaande toestanden? En voor die vraag
is reden! Maar het is juist koren op den molen voor hen, die een toekomstigen „Umsturz" begeeren.
Vl.

T. v. d. K.

BOEKENTAFEL.

A. G. Grim ie ij e r-JK r ij g e r en T h. E. v. d. P1 a s-K r ij g e r, Even herhalen, eerste rekenb. voor lagere imeisjes-nijverheidsscholen en voor
't centrale 7de leerj voor meisjes; 57 biz. a f 0.45; C. A. J. van
Dishoeck, Bussum.
G. W. C o m ell o, Boekhouden voor handels dag- en avondscholen, mulo
en h. b. s. enz., I Enkel boekhouden, 2de dr., II Dubbel boekhouden,
2de dr. ; resp. a f 1.25 en f 2.25. D. A. Daamen, Den Haag.
G. W. Cornell o, llandelsrekenen voor handels dag- en avondscholen,
mulo, h. b. s. enz., II, 2de dr., a I 1.80. D. A. Daamen, Den Haag.
W, v an der M e u 1 e n, Pratt. rekencursus, lagere school, Nevenserie,
deeltje la tot 4a, a f 0.35, f 0.40, f 0.15 en f 0.25. D. A. Daamen,
Den Haag.
P. ,d R y c k e, Rekenen en ciiferen voor het 7de en 8ste leerj., I B en
II B Coleroefeningen a I 0.50 en Antwoorden bij idem I A, I B, II A
en II B. a f 0.50. W. J. Thieme (Sc. Cie., Zutphen.
J. S m i t s, Opgaven en programma's voor diverse examens als klerk bij
de departementen e.a., 108 biz. a f 1.50. W. J. Thieme & Cie.,
Zutphen.
H. J. Me u I e man J r., Wim en Frans op Banka, een leesboek voor de
hoogste klassen der lagere scholen en de eerste Masse der muloscholen in Nederland en Nederlandsch Oast-Indie, geillustreerd met
foto's en illustraties van Menno van Meeteren Brouwer, 176
biz., f 1.25.
,

I. N a u t a, Natuurkunde voor het voortgezet onderwijs, 2de verbeterde
druk, prijs ingenaaid f 2.40, gebonden f 2.75.
D. W out ers en W. G. v an de Huls t, Lezen leeren, voor het eerste
leerjaar, met gekleurde plaatjes van T. Bottema, deeltje I—IV,
negende druk, prijs per deeltje f 0.70; deeltje V—VIII, achtste
druk, prijs per deeltje I 0.80, met prospectus en inleiding.
Deze veel gebruikte methode heeft in 9 jaren een ongetkend succes
gehad.
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R. B e s, Op refs door Europa, geillustreerd aardrijkskundig leesboek voor
de lagere school. Eerste deelte, 4de omgewerkte druk door K. G.
Houwen en J. Mulder, met een vijftigtal nieuwe foto's en 'kaartjes.
Prijs I 0.80.
G. J. Hoolt en H. J. N ij h o f, Levenssommen, eenvoudige vraagstukjes
uit de practijk, voor de hoogste leerjaren van plattelandsscholen,
in aansluiting bit de Rekenoefeningen van B. Laarman. Eerste en
tweede deeltje, voor het 6de leerjaar a f 0.30. Antwoorden, gratis
voor hoofden en onderwijzers.
Zeer practisch, eenvoudig werk; joist voor dezen tijd geschikt, nu men
tot zuiverder inzichten is gekomen.
A. Nor e 1-S tr a a ts m a, Wybo I en II — voor 't zeds leerjaar — ideeltje
VIII A en VIII B van de serie leesboeken voor de Christelijke scholen, samengesteld door D. Wouters, W. G. van de Hulst en Joh.
van Itfizen e.a., geillustreerd door Sjoerd Kuperus. Prijs per
.deeltje f 0.85.
Dit bookie is geen maakwerk, dat bemerkt men al terstond. Net is gegroeid uit en door het leven Zal Wybo een nieuw succes voor de zoo
gunstig bekende Vrij en 13W-reeks zijn? M.
D. Wouters, W. G. van de Hulst en A. L. van Hulzen, Ons
Nederlandsch, volledige spelling- en stelmethode, geillustreerd met
plaatjes in kleur van G. D. Mogen:doom, Merino van Meeteren Brouwer, R. Dozy e.a., 4de deeltje A en 4de deeltje B, voor het vijfde
leerjaar, 4de en 3de druk a f 0.60; 5de deeltje A en 5de deeltje B,
voor het zesde leerjaar, 4de en 3de druk a f 0.80; 6de deeltje A en
6de deeltje B, voor het zevende leerjaar, 3de en 2de druk a f 0.70.
Idem, idern
. , zonder buigingen.
Naar wij vernamen zijn de zesde en vijfde onveranderde drukken dezer
reeks taalboekjes reeds weder ter perse. Bij uitstek practisch werk: de
samenwerking van een taalkundige — A. L. v. 1-1. — en schrijver ---- W. G.
van de H. — en een litterator — D W. — heeft hier jets tot stand gebracht,
dat in onze schoolmethodiek eenig is. M.
D. W ()titers en F. And r e, Nederlandsch leesboek voor het 2de tot en
met 6de leerjaar, geillustreerd door T. Bottema, J. Sluyters en G.
Westermann, iste deeltje, 9de druk ; 2de deeltje, 8ste ,druk; per
deeltje f 0.65; 3de deeltje, 9de druk; prijs f 0.75; 5de deeltje, 9de
druk; prijs f 0.80; 7de deeltje, 8ste druk; prijs f 0.90; 10de deeltje,
6de druk; prijs f 1.—.
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D. Wouters en W. G. van de Huls t, Nevenserie van het Nederlandsch leesboek voor het 2de tot en met het 6de leerjaar, geillustreerd door T. Bottema, J. Sluyters, G. D. Hoogendoorn, Ids. Wiersma en Menno van Meeteren Brouwer, iste deeltje, 3de druk; 2de
deeltje, 3de druk; per deeltje f 0.75; 5de deeltje, 3de druk; 6de
deeltje, 3de druk; per deeltje I 0.90; 10de .deeltje, 2de druk; f 1.20.
Ook Ideze serie ging er, ondanks , de straffe concurrentie, grif in. Ze
verdient het. M.
D. Wouters , en J. Hoogwerf, Geschiedenis des vaderlands, eenvoudige lessen voor de Christelijke scholen, geillustreerd door T.
Bottema. Derde deeltje, voor het 7de leerjaar of het iste leerjaar
ider ulo-school, van de hooge oudheid tot heden, tweede verbeterde
druk I 1.50.
Uitstekend boekjes. Geen oorlogsvergoding, geen chauvinisme, geen
overvloed van feiten en jaartallen; alles sober, doch boeiend voor het kind;
echte geschiedenis. Aanbevolen!
A. Luinge en B. S t e g e m a n, Wereldkaart, prijs f 15, aan stokken op
linnen f 27.10, gevernist tevens I 30.
Een zeer duidelijke, niet overladen, practische kaart, met bijizondere
aandacht voor verkeerswegen in de groote centra. Wie een kaart zoekt,
trachte deze eens in $choolimusea of van de reizigers te zien.

BERICHT.
Redactie en uitgever roepen de medewerking der abonne's
in om meerdere inteekenaren op ons tiidschrift te verkrijgen. Binnenkort
zal door enkele dubbel nrs. de achterstand worden ingehaald. Tevens
wordt aan de Christelijke dagbladpers en de Chr. onderwijspers vriendelijk
verzocht geregeld de aandacht op ons tildschrift te vestigen, door vet melding en bespreking van den inhoud.
Elke Christelijke school kan toch wel een abonnement hebben? We
bopen zeer, dat deze roepstem gehoor vindt.

„ONS” DALTON-SYSTEEM IN THEORIE
EN PRAKTIJK').
EEN PRO EVE VAN EEN V► RBI1PERD KLASSIKAAL SYSTEEM.

INLEIDING.
Wanneer ik u heden ga spreken over „ons" Dalton-onderwijs in theorie
en praktijk, betaamt het mij allereerst u, hooggeacht 1-loofdbestuur te
danken voor de humane wiize, waarop U de fout op de vorige Jaarvergadering te Zwolle herstelde.
Want humaan mag het genoemd worden ! Persoonlijk had ik op deze
uitnoodiging, om te komen spreken, niet durven rekenen, lomdat men aan
een spreker voor een dergelijke, belangrijke vergadering in de hoofdstad
des lands meestal ihoogere eischen stelt, can men van ieen eenvoudig
dorpsschoolmeester uit het centrum van , een provincie als Drente tmag
verwachten.
Is clan ook niet izonder ,aarzeling geweest, dat ik deze uitnoodiging
herb aangenomen. De overtuiging echter, dat ik moest gaan, nu in zoo'n
belangrijk centrum mij ide gelegenheid werd geboden mijn 'onderwijsideeen te verdedigen, deed alle schroom wegvallen.
Welnu, hier sta ik dan en zal itrachten, U ,een duidelijk antwoord te
geven op de vragen : waarom en hoe aan onze school gedaltoniseerd
wordt.
Dat dit een zeer aangename taak voor ,mii is, spreekt van zeif ; des te
meer, waar hier tal van dames en heeren aanwezig zijn, die dagelijks in
de praktijk van het schoolleven staan.
Maar is het een aangename took, 1 valt niet te ontkennen, dat het ook
een moeilijke, ja, zelfs een zeer gevaarlijke taak is, om juist in deze vergadering over dit onderwerp te spreken, omdat een aanval op het bestaande klassikale stelsel 'zijn verdedigers in het geweer zal jagen, om
met klem te betoogen, dat niet al het oude slecht en niet al het nieuwe
goed is.
Laat ik dan beginnen de gemoederen gerust te stellen, door te verklaren, dat ik het daarin roerend met hen eens ben. Ik ben dan ook van ditzelfde Principe uitgegaan, waarom ik de oplossing zocht in een combinatie
van het goede uit het klassikale met dat uit het Dalton-systeem. Daarom
1)

Referaat, gehouden op de Jaarvergadering van Chr. Volksonderwijs te Amsterdam.
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werd toms systeem ook niet bloot ieen navolging van het een of ander gelijknamige uit het buitenland (en ik noem hier b.v. namen Lynch of Miss
Rose) neen, het is en blijft een klassikaal systeem, doch gebaseerd op de
Dalton-gedachte, uitgewerkt naar de beginselen van onze Chr. school.
Trouwens, noch onze volksaard, noch de economische en Internationale
eischen, waaraan ons yolk moet beantwoorden, zouden in ons land een
opvoedingsstelsel, als 't Engelsche of Amerikaansche, mogelijk maken”
Bovendien is aansluiting bij het bestaande onderwijssysteem vereischt, wil
men alles in de schoolwereld niet op den kop zetten.
In mijn brochure: „Daltoniseeren op de ,Chr. School" (uitgave: IL J.
Spruyt's U. M. to A'dam) ben ik, naar het toordeel van sommigen, wel wat
al te hard van leer getrokken tegen het hedendaagsch onderwijs. Hoe men
hierover idenken mag, dit staat vast, dat het nooit mini bedoeling is geweest dit of te breken en op zijn puinhoopen naar de idealen der z.g.n.
nieuwe opvoeding iets geheel nieuws te bouwen. filet nieuwe wordt niet
geboren door het oude te vernietigen, maar ,dit op te heffen tot hooger
peil. De ervaring toch, juist op paedagogisch terrein, leert ons, dat 'dit
alleen levensvatbaarheid kan bezitten bij synthese van het bestaande met
het nieuwe.
'Wanneer ik dan ook het huidige klassikale stelsel bestreed, dan was het,
omdat dit in haar onderwijs sneer aandacht geeft aam de „gepaste kundigheden" dan aan de Christelijke en maatschappelijke deugden, dat het meer
let op kennis dan op karakter, op vorming van het hoofd dan op het hart.
En ik was soms fel in mijn 'bestrijding, als ik bedacht, dat nog steeds onze
Christelijke scholen in dit zog der liberalistische levensbeschouwing meevaren, terwijl zij in de beginselen naar Gods Woord, die haar grondslagen
heeten te zijn, niet alleen de voorwaarden, maar took de middelen bezit
om het kind, haar toevertrouwd, een ideale opvoeding te geven.
Net gist op paedagogisch terrein aan alle kanten en, wonderlijk,
ofschoon wij ongetwijfeld been better omderwijsstelsel bezitten, dan ooit
eenige menschelijke generatie heeft bezeten, toch klinken de klachten luider en talloozer dan ooit. Wie maar eenigszins zijn vakliteratuur bijhoudt,
verneemt zoowel van uit het buitenland als uit eigen omgeving, stemmen
van vooraanstaande paedagogen, die ons toeroepen, dat wij met ons onderwijs het ideale, dus het do ode punt bereikt hebben, en daarom de bakens
moeten verzetten. Wij ,moeten ons onderwijs herzien, niet in correctie van
het bestaande alleen, doch in verdieping en belijning.
Ook op het terrein van ons Chr. onderwijs dringt men aan op funda:

1)
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menteele gerziening, wat zeer •duidelijk uitgesproken is geworden op het
3e Nat. iChr. ,Schoolcongres te Utrecht. Willem wij ons als opvoeders van
het jonge en nieuwe geslacht handhaven, dan hebben ons onderwijssysteem te richten in de lijn, der practische toepassing van de beginselen
eener Chr. levens- en wereldbeschouwing.
In de technische uitwerking van ons Dalton-systeem hebben wij deze
beginselen practisch verwerkt, en ik behoef U niet te zeggen, hoeveel
moed en geloof er noodig was, ons te ►ontworstelen aan het conservatisme,
dat ons onderwijzers, als 't ware, in 't bloed schijnt te zitten, en het alleen
te wagen met de negatieve middelen eener Chr. opvoeding. Vaak betrapten
wij ons op gebrek aan durf en geloofsmoed, welke het alleen met Christus
wagen. Net maakt ons klein genoeg iom te , erkennen, dat we er nog niet
zijn, dat we nog niet genoeg , durven, maar ,00k ,eerlijk genoeg , om to erkennen, dat wij in Hem nimmer werden teleurgesteld.
Daarom bezitten wij dan ook volkomen de vrijmoedigheid om U nader
in te leiden in de beginselen, waarop en de richtlijnen, waarlangs de technische uitwerking dozer beginselen in ons systeem tot stand is gekomen.
Maar vooraf een enkel woord om misverstand to voorkomen.
Men heeft mij wet eens gevraagd, wat ander Dalton-onderwijs in 't algemeen gesproken, verstaan , moet worden. Zeer in 't algemeen is het een
practische uitwerking der Dalton-gedachte, waarvan 'Miss Packhurst de
eerste gaf. Maar wat principieel Dalton-onderwijs genoemd moet worden,
kan ik U niet zeggen. Immers, dan zijn ier zooveel stelsels, beter, zooveel
uitwerkingen der Dalton-gedachte, als er personen zijn, die dit systeem
in hun onderwijs toepasten. leder van hen werkt haar uit naar zijn persoonlijk inzicht .en initiatief.
Om mij dan ook te vrijwaren tegen eventueele critiek, waarin gesproken
wordt over de slechte resultaten of de onoverkomelijke bezwaren van
anderen, ben ik uitgegaan van de gedachte, U te spreken over „ons" Daltononderwijs in theorie en prakta, waarmee ik tracht aan te duiden, alleen
te willen en ook alleen kunnen spreken over de wiize, waarop aan onze
school en met onze kinderen gedaltoniseerd wordt. Daarbij merk ik op,
dat ons systeem alleen maar den naam met het oorspronkelijke Daltonsysteem gemeen heeft. Beter is het van een verbeterd klassikaal stelset
i e spreken, dat de beginselen der Chr. School 'beter naar buiten doet treden
dan bij het huidige klassikale stelsel. Toch beheerscht de Dalton-gedachte
in zulk een mate ons systeem, dat wij den naam Dalton-stelsel handhaven.
Een omschrijving, want een definitive kan Pik het slecht noemen, ben ik
verplicht U ,te geven.
Ons Dalton-stelsel is een klassikaal taak-systeem, opgebouwd nit een
.
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combinatie van het goede uit het hedendaagsch onderwijs met de Daltongedachte, gegrond op de Chr. levensbeschouwing.
fliermede Beef ik U tevens een leidraad in handen om mij te kunnen
volgen in de theorie van ons systeem.

'ME OW .
Een der voornaamste beginselen in de Dalton-beweging, ja, in heel de
z.g.n. nieuwe opvoeding, is deze, dat men rekening moet houden met , de
individualiteit der leerlingen.
't Is dan ook •een font van ons klassikale systeem, dat het, bij zooveel
verschil in aanleg en karakter, aan alle leerlingen cenzelfde hoeveelheid
van , eenzelfde leerstof te verwerken geeft in eenzelfden tijd. Wel tracht
men deze lout te herstellen door individueel aanvullend reken- of taalwerk
te seven, doch hiermee bereikt men slechts bij .enkelen op zeer primitieve
wijze, wat men eigenlijk ten voile bij alle leerlingen moest bereiken, omdat
men daarmee niet die groote verscheidenheid kweekt, die evenredig is
aan het totaal leerlingen der klas.
Maar voor U den weg te wijien, hoe de individualiteit der leerlingen in
ons systeem tot uiting komt, moeten wij, voor een ding waarschuwen. Want
al is het waar, dat ,door het klassikale stelsel deze individualiteit in verdrukking komt, wij moeten er voor waken, niet van de eene font in de
andere te vallen.
„Immers, het individueele is afwijking van het algemeen m.enschelijke
en in de opvoeding, en daarom ,00k ibij ,ons onderwijs is de vorming van
dit algemeene tot mensch het eerste, de hoofdzaak, terwij1 de verzorging
van het individueele eerst in de tweede plaats komt en meer uitgangspunt
dan doel is:" 1 ) Door doze waarheid U helder voor °Dm te stellen, wapent
gij U tegen ,degenen, die meenen, dat alleen met de individualiteit ons
onderwijs gered izou kunnen worden en dat Naar toepassing in ons onderwijs nieuwe perspectieven zou openen.
Nu, 't valt niet te ,ontkennen, 't is perspectivisch gezien, zeer zeker;
want de werkelijkheid van het Leven 'ziet het anders. Wait daar :hoofdzaak
is, moet in de opvoeding, dus ook in de school, hoofdzaak blijven.
Daarom vertoont het geheel der leerstof aan onze school dan ook het
beeld van een bergrug, een lijn met uitstekende punten. Die lijn is voor
alien, de toppen zijn voor de , enkelen. leder leerling zonder onderscheid,
moet dezelfde hoogte bereiken en wat onontbeerlijk is; ,daarboven kan
1 ) J. STRIKWERDA.
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naar eigen individualiteit geklommen worden. Ons systeem is dan ook een
synthese van strenge uniformiteit in 't essentieele, en van groote verscheidenheid in wat individueel mogelijk is. Dit blijkt duidelijk uit onze taken.
In de gewone taak toch stoat datgene, wat ieder kind noodig heeft om
de school te kunnen doorloopen, terwij1 de extra-taak voldoende gelegenheid biedt om naar eigen keuze en initiatief de leerstof uit de gewone taak
uit te breiden of te verdiepen. De eerste bevat dus de eigenlijke kern der
leerstof ; maar de laatste vloeit voort uit de eerste.
tlierdoor is het bezwaar van het groote verschil in vorderingen van de
leerlingen, ontstaan door het vlugge of minder vlugge tempo van werken,
zooals dit bij het systeem Lynch wordt aangetroffen, ondervangen, daar
de eenheid in het klasse-verband gehandhaafd blijft, waar alle leerlingen,
zoowel de beste ars de slechtste, aan einzelfde taak arbeiden.
Bovendien is aan de zooeven gestelde voorwaarde bij de toepassing der
individualiteit voldaan, daar de leerlingen in de eerste plaats datgene
moeten verwerken, wat alien zonder onderscheid op een lagere school
moeten leeren, terwijl zij bovendien ruimschoots gelegenheid kunnen vinden zich verder te ontwikkelen. Teekenaars illustreeren hun schriftelijk
werk; rekenmeesters maken hun sommen nit een extra-rekenbpek; zij, die
gemakkelijk stellen, schrijven een aanteekening of opstelletje bij hun
aardrijkskunde- of natuurkunde les; zij, die veel van geschiedenis houden,
nemen een uitgebreider werk uit de Dalton-bibliotheek mee naar huis.
Welk een vrije ontploaing van bewuste en onbewuste kraehten wordt
hierdoor bij, de leerlingen wakker geroepen ! Treffende staaltjes komen
bijna dagelijks voor en doen ons met lust en rvolharding ons werk voortzetten!
Zoo vertoont het individueele in ons systeem groote verscheidenheid van
arbeid met behoud echter van de eenheid in het ,klasse-verband. Immers,
de extra-taak is niet anders dan een uitbreiding of verdieping van de leerstof uit de gewone, terwin beide in dezelfde week gemaakt worden.
Doch, waar in dit verband meermalen gesproken werd over de gewoneen extra-taak, (zie Weektaak 35), ben ik verplicht. U nader te omschrijven,
wat ik daarmee bedoel .en welke belangrijke voordeelen, zoowel paedagogisch als technisch, daarbij verkregen worden.
Ons leerplan of beter de jaarlijksche hoeveelheid leerstof, wordt over
45 weekta en verdeeld, die in ide laagste drie klassen, door Lynch de
Sub-Dalton-klassen genoemd, weer onderverdeeld zijn in dagtaken. Deze
wekelijksche hoeveelheid leerstof wordt niet, zooals iop de meeste scholen
de gewoonte is, aan het eind der week in het klasse-cahier geschreven,
►
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loch voor den Maandag der nieuwe week, waarna ze, of geheel, of over
de dagen verdeeld, op 't bord geschreven wordt. Deze hoeveelheid leerstof
wordt verdeeld over een gewone, idie door alle leerlingen moet en een
extra-taak, die door hen mag verwerkt worden.
De gewone taak geeft een minimum van leerstof, dat niet meer dan
hoogst noodzakelijk, maar ook voldoende is, om het onderwijs in die klas
te kunnen volgen. Door herhaling en ,practische toepassing wordt dit
minimum voldoende vastgelegd; at het onpraetische en onlogische, waarWEEKTAAK No, 35.
Gewone
klas VI — klas VII
Bijbelsche Gesch.
Tekst
Versje
K. en Z. Gesch.
Lezen
Schrijven
Rekenen
Cijferen
Taal
Dictee
Opstel
Vaderl. Gesch.
Jaartallen
Bestuur
Nederland
Europa
Wereldd.
Natuurkunde
Teekenen
Zang
Meetkunde
Open.

Mattheus : 19 en 20,
Register Nieuwe Testament.
Ps. 118 : 1. Ps. 119 : 1.
De laatste 200 j. Les 371 m/dvr.
Voordragen : No. 1-10.
Net werk =
X soul 200-210. XII 141-159.
Zie op het bord.
§ 25 oef. a en b. Taalw. I 71-73.
Pract. Gebruik les 2.
De Gouden Eeuw II m/dvr.
Rep. 1500-1555.
Inkomsten van den Staat
Alg. repetitie : Zeeland.
Teeken en leer het K. v. Fr.
Noord-Amerika : vr. D. B.
Reptielen.
Ontwerp : rand v/d gang Rytmisch
Op het water.
Deze week niet.

Extra
klas VI — klas VII
Thuis voorlez. of op school nalez.
Schrijf in je Aanteeken-cahier.
Gez. 273 : 1. Gez. 273 : 2.
Zie de literatuurlijst.
Hist. Bloeml. III blz. 25-38.
Weinig fouten.
XII 151-160.
X 211-220.
§ 25 oef. c. (m).
Practisch gebruik les 3.
Zie onder Nederland.
Zie de literatuurlijst.

Een vrij opetel uit de lit.lijat.
Zie de literatuurlijst !
Zie de literatuurlijst !
Zie de literatuurlijst !

van onze taal- en rekenboekjes overloopen, is ihierbij uit den booze. 't Mag
zeker overbodig genoemd worden, U te zeggen, hoe ontzettend ,moeilijk
het is om, in verband met de nog door , ons gebruikte methodes, het practische van het onpractische te scheiden. Wij hebben dan ook de noodzakelijkheid gevoeld een methode voor Dalton-onderwijs te ontwerpen, die
met ons taak-systeem rekening ,houdt.
De gewone weektaak ikrijgt door dit minimum van leerstof een zoo-
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danigen ,omvang en zulk een gehalte, dat zij zelfs door den zwaksten leerling in den daarvoor bepaalden tijd kan worden verwerkt. Dit alleen is
van grootte beteekenis in drieerlei zin.
De zwakke leerling toch, die door allerlei omstandigheden, vaak buiten
zijn schuld, zoover ten achter staat bij den middelmatigen wordt
helaas ook vaak in onze scholen, maar al te zeer de dupe van het huidige
systeem, waardoor zijn reeds zoo moeilijk schoolleven nog meer bemoeilijkt wordt. Er komt in dat donkere en sombere leven op school zelden een
lichtstraal, omdat het verlammende wel willen, maar niet mee-kunnen,
haast ,nooit meekunnen, de rechte arbeidsvreugde doodt, waardoor een der
belangrijkste middelen tot opvoeden wordt vertrapt. Want het leven in
zoo'n sfeer verlamt Zifn energie, verslapt zijn wil en legt de ontploofing
van zijn initiatief aan banden.
Net klassikale stelsel is genoemd een premie der middelmatighieid. In
ons systeem is, naar den eisch van ons Christelijk beginsel, de eereplaats
gegeven aan het zwakke. Dit heeft recht op geheel onze belangstelling
en liefde.
Het mag idaarom bij , ons onderwijs niet langer neergedrukt worden
door de idee-fixe, ,dat bet niet kan en daarom ook nooit kan. Een nietwillen bestaat bij dit izwakke niet. Niet alleen, ,omdat elk kind vol arbeidslust is, maar ook, doordat dit kind vaak een wil en volhardingsvermogen
toont, idie wij bij een gewone leerling niet in die mate aantreffen.
Bij de toepassing van ons taaksysteem yragen wij door de verdeeling in
gewone en extra taak van het zwakke kind een arbeid, die niet boven zijn
krachten gaat en de vier jaren praktijk rzijn er om te bewijzen, dat ook hier
het zwakke en geringe vaak het sterkere beschaamt. Immers, door de
voldoening, dat het zijn opgegeven taak even goed of kan krijgen dan de
beste leerling, wordt zijn wilskracht en ijver versterkt en hierdoor de
innerlijke drang tot afbeiden gevoed. Dit is het juiste middel, de rechte
prikkel tom zijn niet-kunnen, nooit-kunnen om te zetten in het heerlijkovertuigd zijn van het wel te 'kunnen. En deze ,innerlijke overtuiging helpt
beter ,dan welke drang van ibuiten ook !
Welk een verschil met het klassikale stelsel! Dit geeft aan de zwakken
te veel en aan de vluggen te weinig ; het meet, om de toepassing in de
klas zuiver te houden, de minderbegaafden zooveel mogelijk uitschakelen
en aan de besten ontneemt het de gelegenheid breedere en diepere kennis
op te doen.
Dat is het abnormale, dat is het onchristelijke, wat Prof. ,Buytendijk bedoelde. 't Is dan ook niet in orde. Dit Procrustus-bed, waarvan de middelmatige leerling de lengte bepaalt, past niet in onze scholen, noch in
,
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onze ()hr. samenleving, waar men steeds moet uitgaan het zwakke te
steunen, om het voort te helpen tot ontploofing van dat enkele talent, dat
God hem gegeven heeft. Bij de toepassing van het huidige systeem wordt
dengene, wien ,een talent geschonken is, dat eene nog ontnomen en dengene, die vijf talenten .ontving, niet de gelegenheid geboden er nog vig
anderelbij te winnen.
Dit minimum van leerstof in de gewone taak brengt echter nog een ander
voordeel met zich mee, dat ik u nader zal verklaren door de ,beantwoording van de vraag : „Hoe krijgen wij dit minimum, deze kern der leerstof?"
Op het .0erste gezicht lijkt idit antwoord niet zoo gemakkelijk.
Doch laat ik u molten wijzen_op het Felt, dat in iedere school een leerplan aanwezig is, dat zich aanslult bij de °moving, waaruit zij haar leerlingen betrekt, pf gericht is naar het doel, dat men zich voorstelt door het
onderwijs te bereiken. Men filtreert nu de kern nit dit leerplan door klas
voor kias na te gaan, welke nieuwe begrippen er achtereenvolgens moeten
warden aangebracht. Deze hoeveelheid ►eerstof wordt over 45 weken verdeeld en aangevuld met de noodige herhaling in practische toepassingen.
'Spreekt vanzelf, , dat ,een model-leerplan, waarin aangegeven zou zijn,
vat elk kind van Nederland noodig is voor het ‘practische leven, idea el is.
Deze uniformiteit zou de dood in ons schoolleven brengen. Wil dit leven,
dan is 'ook verscheidenheid in dit essentieele geboden.
Dat dit filtreeren der leerstof voor menige school zegenrijke gevolgen
zou kunnen hebben, zal wei niemand uwer durven ontkennen, als hij let op
de uitgebreidheid en 'het onpractische van de leerstof.
Kerschensteiner zegt van zulke leerstof „De 13-jarige jongenskoppen,
die met kennis als met een schoone laag glazuur getooid waren, zijn bij
de lerziening aan 't eind van het zestiende jaar als blank gepolijste holle
koperen bollen.illet glazuur deugde niet en drie jaren wind en weer in het
practische leven waren voldoende om het geheel te vernielen. Het aanbrengen van een zoo groat mogelijke hoeveelheid kennis bij een schoolkind is ,een Danaiden-arbeid" 1).
In verband met onzen leerplicht ,zouden wij .den leeftijd van 16 jaren nog
wel iets lager kunnen stellen, dunkt u niet, vooral als wij ons herinneren,
welk een treurig beetje er van de schoolkennis overbleef, then wij nog
vervolg-onderwijs gaven.
Kerschensteiner is ook voor tdit minimum van leerstof, als hij zegt : „De
beste opvoeding is deze, die met een minimum van leerstof kennis en
wilskracht tot een maximum van energie-ontwikkeling brengt op deze
.
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wijze, dat ze op de juiste manlier de wetenschap door den leerling zooveel
mogelijk zelfstandig verwerken laat ; dat ze den leerling met weloverlegde
verkortingen langs de ontdekkings- en ervaringswegen voert, dat zij het
productieve vermogen in den leerling ontwikkelt ; dat ze den leerling voor
zich uit en niet achter zich aan laat gaan"
En in de derde plaats is deze kern der leerstof uit de gewone taak belangrijk in verband met de klassikale les, die moet dienen voor het aanbrengen van nieuwe begrippen en de behandeling der z.g.n. zaakvakken.
We vinden hier dus niet den ,papieren-onderwijzer of de schriftelijke verklaring uit , de taken van het systeem: Lynch; neen, het levende, bezielende woord van den onderwij:zer, dit goede nit het klassikale systeem
kunnen wij .niet missen. Maar, doordat alleen deze kern der leerstof in de
klassikale les behandeld wordt, nadert deze meer het ideaal van lesgeven
aan een groep kinderen, die klas 'heet, , dan dit bij het tegenwoordig onderwijs mogelijk is.
Immers, wat is het ideale in zoo'n les? Dit, dat alle leerlingen in zoo'n
klas haar kunnen volgen, d.w.z. dat door eenzelfde aanbieding van leerstof
aan 30 tot 48 leerlingen, met evenveel verschil in aanleg en karakter, dit
resultaat wordt bereikt, , dat de leerstof door hen z$56 goed wordt begrepen, dat het hun geestelijk eigendom blijft. Dit ideaal is haast onbereikbaar.
Maar toch wordt ,ons dit naderbij gebracht, door de leerstof uit de gewone took als onderwerp der klassikale les te nemen, want door haar
beknoptheid lbenadert zij het dichtst het peil van ontwikkeling, het begripsvermogen der zwakste leerlingen, met wie men bij deze klasSikale
lessen de meeste moeite heeft. Juist door , deze kern als maatstaf te nemen
voor de klassikale les, hebben wij een waarborg, dat alle teerlingen in
staat zijn de les te volgen, waardoor ons joist het ideaal van goed klasseonderwijs nabij wordt gebracht.
Gevolg hiervan zal zijn, dat men korte mondelinge lessen krijgt, ja,
maar die door haar beknoptheid geheel den persoon van den onderwijzer
vragen. Hier toont hij zich „meester" in zijn vak en geeft hij het beste,
dat hij heeft : zijn persoonlijkheid. Zulk een les vereischt ernstige voorbereiding, waardoor onnoodig praten uit den booze is. Dort en krachtig,
recht op het doel aan, is de lens bij deze mondelinge les.
Wij, onderwijzers, praten te veel in de school; het moet eindelijk eens
tot ons doordringen, dat dit gezwam de vlugge leerlingen verveelt, en wat
nog erger is, de zwakke Been stap verder brengt. We willen hiermee niet
I) Dr. Kerschensteiner. De komende school.
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zeggen, dat bij al wat klassikaal onderwijs is, te veel gepraat wordt, neen,
maar de uitzonderingen bevestigen hier toch den regel.
De ervaring bij ons taak-systeem leert ons, dat er geen tijd is voor veel
gepraat en dat de resultaten van het onderwijs daaraan, binnen de normale grenzen, omgekeerd evenredig zijn. Pittige, krachtige behandeling
heeft aller belangstelling, die bij ons systeem bovendien nog versterkt
wordt door de ervaring bij 'den leerling, dat hij goed op te letten heeft,
wil hij zijn taak vlot kunnen volbrengen.
Resumeerende zien wij dus, dat het verwerken van ideze kern der leerstof in de gewone weektaak van 'beteekenis is in ,drieerlei zin, n.l.:
1°. het neemt den zwakken leerling als maatstaf, waardoor deze
voortaan niet meer achter, dock vooraan in den schoolarbeid geplaatst
wordt;
2°. door haar beknoptheid dringt het aan op de zoo noodige beperking
der leerstof ; en
3°. het ideale van goed klasse-onderwijs wordt daardoor dichter benaderd dan bij het tegenwoordige onderwijs, omdat deze kern der leerstof
als maatstaf dient IV de mondelinge, klassikale lessen.
tk kom nu tot de centrale kern van mijn technische uitwerking der
Dalton-gedachte, n.l. karaktervorming in ware Chr. vrijheid door het verantwoordelijkheidsbesef. 't Is mij een aangename plicht u deze basis van
ons Dalton-systeem nader te verklaren, des te imeer, waar uit de kritiek
der h.h. Lens en Schreuder gebleken is, dat men de opvoeding in school
geheel anders ziet.
Dit feit valt gemakkelijk te verklaren, want, Izooals tegenwoordig ons
onderwijs georganiseerd is in ,zijn leerplan en methode van onderwijs,
is het hoofddoel de vermeerdering van kennis en de ontwikkeling van het
verstand, terwijl de eigen lijke iopvoeding eerst in de tweede plaats aan de
orde komt. Men zit daarom in dit vooropgestelde doel der school zoo
vast, dat men bijna geen oog meer heeft voor de groote beteekenis van
de vorming van het karakter, als datgene, wat een mensch meer siert
dan een hoofd vol kennis. Een man van karakter toch staat in onze maatschappelilke samenleving hooger dan hij, die een schat van algemeene
ontwikkeling, doch weinig karakter bezit. 't Is daarom niet goed, dat wij
bij ons onderwijs alleen op de resultaten letten en de opvoeding beschouwen als een daaruit voortvloeiend gevolg.
Zeker, het huisgezin heeft de taak der opvoeding en de school die van
het •onderwijs, maar deze twee waken niet naast elkaar, doch samen
hand in hand aan de verstandelijke en zedelijke vorming van het kind. En
:
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waar in onze kringen steeds op deze samenwerking wordt aangedrongen,
is het de plicht van de school ‘de opvoeding van he huisgezin in haar
onderwijs voort te zetten en te helpen voltooien.
Ja, nog sterker, jurist doordat karaktervorming in onze ,Chr. levensibeschouwing ieen voornamere plaats inneemt dan het aanbrengen van allerlei kennis, die wel het hoofd, doch niet het hart vult, !zouden wij in onze Chr.
scholen .deze vorming van het karakter op den voorgrond wi ► len geplaatst
zien, opdat ook bier bewaarheid worde, date al het andere ons toegeworpen
wordt.
Uit fervaring mag ik dit bevestigen. Juist doordat de innerlijke drang
bij de leertingen meer intens is en het plichtsgevoel door het verantwoordelijkheidsbesef versterkt wordt, is de productieve kracht grooter dan ik
ooit bij het klassikale istelsel heb kunnen waarnemen.
En — al bleek deze productieve kracht minder dan bij het tegenwoordige systeem, dan nog heeft de Chr. school niet alleen den plicht, doch ook
de roeping deze zedelijke opvoeding te stellen boven de verstandelijke,
omda t zij in hoogste instantie niet ►opvoedt voor dit, maar voor het eeuwige
leven. Dit toch is en Milt het ideaal eener Chr. opvoeding, zoowel in huis
als in school.
waar wij met ons Chr. onderwijs een eigen, vrij terrein veroverd
hebben door den 80-jarigen ischoolstrijd, die achter ons ligt, is het onze
roeping ons te herzien en staan wij thans voor de groote ernstig-verantwoordelijke Oak te zoeken naar een eigen opvoedkundig systeem, dat gebaseerd is op de Chr. levensbeschouwing. „Heel dit systeem moet doortrokken zijn van de scheppende, geheel het individueele en daardoor ook
geheel het sociale leven beheerschende kracht van Gods Woord'").
Deze kracht openbaart zich in den weg der persoonlijke verantwoordelijkheid van den mensch, die als redelijk en zedelijk wezen in Gods groote
en iwijde schepping staat. Hij is aan Hem verantwoording schuldig van al
zijn woorden en daden. Deze verantwoordelijkheid doet hem bevend en
sidderend buigen voor de Majesteit van een Almachtig God, doch tegeliik
doet ze hem hopen op verzoening door het geloof in Jezus Christus. Ja, dit
hopen wordt door de werking van den fleiligen Guest .omgezet in een
zalig verzekerd zijn, en zie, de mensch ondervindt ddn eerst de scheppende en alles beheerschende kracht van Gods Woord.
Dit verantwoordelijkheidsibesef is het dan ook, dat ten grondslag van de
Chr. samenleving meet gesteld worden, zoowel in het individueele als in
het sociale leven. Wat toch is in onze dagen de diepe achtergrond der
'
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groote sociale kwestie, welke ve ► al , ons maatschappelijk leven vertroebelt? Waaruit is de scheeve verhouding te verklaren tusschen arbeider en
patroon, tusschen werkgever en werknemer, tusschen den meerdere en den
,ondergeschikte? Is dit het niert, dat bij beide een groot gemis aan verantwoordelijkheidsbesef valt op te merken?
't Is hier echter niet de plaats ier verder op in te gaan. Het zij alleen
voldoende dit fejt te constateeren.
Maar, waar in onzen tijd de eisch, dat de school zich moet aansluiten
bij de praktijk van het leven, met kracht en klem wordt uitgesproken, is
het van groote beteekenis de vraag te 'stellen, of wij, in onze Chr. scholen,
het kind in dit besef van verantwoordelijkheid opvoeden.
In mijn brochure schreef ik : „De ,onderwijzer en de kinderen in de Chr.
school staan onder een Hoogere, dus een andere verantwoordelijkheid
dan bij het z.g.n. neutrale onderwijs. Immers, in hoogste instantie weten
zij zich verantwoordelijk tegenover God, onder Wiens oog zij dagelijks
arbeiden, in Wiens naam en in Wiens kracht zij elken dag hun tack verrichten. Daarom is die onderwifzer bekleed met een ander gezag, doordrongen van een ander verantwoordelijkheidsgevoel, dan waarmee de
neutrale onderwilzer voor zijn leerlingen staat. Daarom staat de Chr.
onderwijzer ioneindig veel sterker tegenover zijn kinderen .dan hit, die
met zijn leerlingen zulk een verantwoordelijkheid niet wil of mag aanvaarden."
iIk herhaal deze alinea hier met .opzet, om te laten uitkomen, dat het
niet mijn bedoeling is te beweren, dat deze verantwoordelijkheid alleen
een kermerk van ons Dalton-systeem zou ars en niet bij het Chr. onderwiis gevonden wordt. Neen, ik ben overtuigd, dat bij al wat Chr. onderwijs is, idit de basis client te wezen, waarop het zijn arbeid verricht.
De groote vraag is dan ook niet of dit beset van verantwoordelijkheid
er bij tonze scholen is: zij moet er bij dit onderwijs altijd .zijn. Maar de
kwestie is deze: treedt dit besef voldoende in haar onderwijs naar buiten;
wordt het openbaar, dat het er is? Want als dat niet het geval is, wat nut
het ons dan? Doch laat ons eens zien.
Bij het hedendaagsch onderwijs kan dit verantwoordelijkheidsgevoel
bestaan bij den onderwilzer, maar 'dat de kinderen er lets van voelen
zouden, geloof ik niet. Maar stil eens, dat in het allergunstige igeval dit
besef wel bij het kind aanwezig is, dan is .dat van zeer twijfelachtige
waarde, omdat het enkel door het kind passief beleefd werd, om de seenvoudige reden, dat het huidige systeem de sfeer van vriTheid, noodig om
dit verantwoordelijkheidsbesef in het kind tot uiting te brengen, niet
schept bU zijn arbeid.
,

45
„Immers het kind bij het kiassikale systeem weet, dat er een ander is,
die over alles een wakend oog houdt : de onderwijzer, het acht daarom —
en terecht ! — dezen en niet zichzelf voor den goeden gang verantwoordelijk, het behoeft ook nooit heel ver vooruit te denken, want het weet, dat
dike volgende stag hem zal worden gecommandeerd. Zoo wordt het geoefend in onzelfstandigheid en in-zich-niet-verantwoordelijk-gevoelen"
„Men komt alleen tot oefening in verantwoordelijkheidsbesef door er
kwade kansen aan te wagen. Wilt gij uw kinderen oefenen in gehoorzaamheid, dan er helpt niets aan — moet gij hen in de gelegen ► eld stellen
ongehoorzaam te zijn ; oefening in verantwoordelijkheidsgevoel is absoluut alleen denkbaar door den leerling in een verantwoordelijke positie te
plaatsen en dat kan redelijkerwijze niet anders beteekenen, dan hem met
de gelegenheid om zijn zaken goed te doen, ook de voile gelegenheid te
geven, om ze slecht te doen" 1).
Nu is wagen een hard ding voor een ernstig onderwilzer, want zijn eigen
verantwoordelijkheitd is er mee gemoeid. Maar wij hebben dezen paedagogischen schroom van ons af te schudden, willen wij als Chr. onderwijzers
medewerken aan de karaktervorming der leerlingen. Immers, karaktervorming en ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsbesef zijn twee
namen voor dezelfde zaak : een man van karakter is iemand met verantwoordelijkheidsgevoel.
Maar dit besef wordt bij de kinderen dan tot klare bewustheid, als het
in de praktijk van hun leven, en dus ook in hun schoolleven, door hen zelf
wordt beleefd, m. a. w. als ze niet passief, doch actief daarin betrokken
worden. En dit is mogelijk in de sfeer van vrijheid, die niet het klassikale,
doch „ons" Dalton-systeem sehept.
Immers, hier is ieen kind, dat zich 's Maandags met lust op de weektaak
werpt. In 't begin bijna bevreesd, dat de taak niet af zal komen. Later
rustiger het werk overziend, het verstandig verdeelend en zorgend, dat
het aan het eind van 'de week af is. Hier geen passiviteit, maar ienkel activiteit. Hier geen lijdelijk volgen, maar een frisch aanpakken. Hier geen
banend onderwijzer, maar iemand, dien het kind raadpleegt, als het zelf
den weg niet weet. Hier geen op den voorgrond staand schoolmeester,
maar een op den achtergrond staand vriend, om in geval van flood bij te
kunnen springen. Hier geen in 't centrum staand paedagoog, die zijn
levenswijsheid ten toon spreidt voor zijn discipelen, doch een zooveel
mogelijk uitschakelen van den onderwijzer.
1)

Dr. J. H. GUNNING WZN. Verzamelde paed. opst. lste reeks.

46
Over het meermalen in dit verband genoemde vrijheidsprobleem in de
opvoeding nog een enkel woord.
Onder deze vrijheid verstaan wij in geen geval een vrij-laten van den
leerling. Zulk .een vrijheid bevredigt het kind op den •duur niet en het zal
na korteren of langeren tijd een straffe leiding boven deze verkiezen.
Bovendien, zulk een vrijheid voedt niet op tot verantwoordelijkheid, omdat
zij geen gezag, geen gehoorzaamheid erkent : zij moet dan ook in bandeloosheid ontaarden. „Verbonden toch, bliivenIgezag en vrijheidibeide zuiver ; gescheiden, ontaarden ze beide in ihun tegenstelling. , Gezag, dat niet
• opvoedt tot vrijheid, voedt op tot anarchie; vrijheid, die niet opvoedt tot
gehoorzaamheid aan het gezag, voedt op tot tyrannie. Dat is maar niet
een phrase, maar formuleering der ervaring van eeuwen. 1k heb niet den
indruk, dat dit algemeen wordt erkend. Geen beginsel toch wordt in onze
dagen zoo allerwegen verloochend als dat der gehoorzaamheid en waar
deze verdwijnt, kan zich de vrijheid niet handhaven. Vrijheid zonder gehoorzaamheid is een hersenschim, en gehoorzaamheid zonder vrijheid is
nog minder dan een caricatuur. Vrijheid is voorwaarde voor gehoorzaamheid, gehoorzaamheid voor vrijheid. Deze is middel, gene is doe!" 1).
Men heeft gezegd, dat , de praktijk van het leven niet , met vrijheid rekent,
omdat ieder individu daar geplaatst wordt voor een harden plicht, dien
hij vervullen moet .en die geen rekening houdt met wat men het heist doet.
Maar waar ware vrijheid gehoorzaamheid eischt in den meest consequenten zin van het woord, gehoorzaamt het ook aan den plicht, dien ieder
mensch te velvullen iheeft in het leven.
Daarom loopt de weg, waarop het kind in vrijheid wordt opgevoed, door
de poort der gehoorzaamheid. Vrijheid, die niet gehoorzaamt, is een
onding ; maar waar is ook, dat het kind vrij moet zijn om te kunnen gehoorzamen. Deze twee tegengestelde kradhten moeten ook bier inwerken
op de kinderziel, wil het juiste evenwicht bewaard blijven of, zooals Oosterlee het zoo fijn zegt : „Gezag en vrijheid hooren bijeen, als de twee
schelpen der nester, die samen , de panel van groote waarde, het leven,
beschermen" 1).
Te Locarno trachtte men dit probleem te , ontknoopen in de stelling: ,De
opvoeding tot vrijheid is de eenige ware opvoeding." Maar onder deze
leuze komt men , er niet. De oplossing is echter alleen te vinden in het antwoord op de vraag : Is de , opvoeding in ware vrijheid de opvoeding?"
wij mogen deze vraag met een volmondig „ja" bevestigen en doen dit,
ja met groote vreugde in ons hart, maar in diepe ontroering, daar wij
I)
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voelen onze kleinheid in zulk een grootschen arbeid. Staan wij zelf in die
ware vrijheid, .gehoorzaamt .deze aan de stem van onze eigen conscientie
voor zoover deze norm van ons zedelijk-godsdienstig leven is geworden?
Staan wij zelf in die ware vrijheid, die zich laat binden door de Waarheid,
de eenige macht, die vrij maakt? Hoe zullen wij dan anderen tot die vrijheid roepen? her is de machteloosheid van den ‘opvoeder.
„De gansche paedagogiek", zegt dr. Gunning, „is vol tegenstellingen,
maar dit is de speciale antinomie der Chr. paedagogiek, en zij is de geweldigste van alien: de absolute verantwoordelijkheid en de volkomen
machteloosheid van den opvoeder." Toch mag deze herinnering aan onze
voislagen machteloosheid op 't meest essentieele punt der opvoeding ons
geen vrijbrief geven om, door verwaarloozing van onzen plicht in zoo'n
grootsche taak, onze verantwoordelij ► heid te verlichten. Integendeel, in
het bewustzijn van deze volslagen machteloosheid staan wij in de juiste
houding van een dienstknecht of , een dienstmaagd, die het alleen van Hem
verwacht, uit Wiens hand hij of zij de levenstaak ontving. „Bovendien, de
Christen-opvoeder is er een, die bidt. Dit is het groote geheim, dat alleen
hij kent. In het gebed toch smelt het gevoel van absolute verantwoordelijkheid samen in 't gevoel van absolute afhankelijkheid. En zich van God
afhankelijk te weten, dat is tevens op Hem en op Hem alleen te vertrouwen" 1).
Mannen broeders ! als die grootsche taak, het opvoeden van onze kinderen tot ware vrijheid, ons Chr. opvoeders aangewezen wordt, eischt dit
fieren mannenmoed om deze took te aanvaarden, geloofsmoed, om het te
kunnen volbrengen en genoeg edelen moed om te erkennen, dat Hij het
alleen door ons moet werken.
In de sfeer van ware Chr. vrijheid gaat de kinderziel open 'en ontplooit
zich in die innerlijke schoonheid, welke de Heiland zag in het kinde ► hart,
toen Hij, opziende naar den hemel, getuigde: „Vader ik dank u, dat Gij
deze dingen voor de wijzen en verstandigen hebt verborgen en hebt ze
den kinderkens geopedbaard.”
De vrijheidssfeer, gedragen door het verantwoordelijikheidsbesef, laat
zich niet demonstreeren in een tentoonstell'ing, noch omschrijven of definieeren. 'k Heb er reeds te veel van gezegd. Wie die steer wil kennen,
moet haar leeren aanvoelen. En, waar ik u heden niet in onze school kan
binnenleiden, hoop ik van harte, dat het mij gelukt bij de behandeling van
de praktijk van ons systeem u iets van die vrijheidssfeer te laten voelen.
1)
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DE PRAKTIJK.
Ik kom nu tot de praktijk van ons Dalton-systeem en doe dit op de
meest practische manier, door u in uw gedachten het schoolgebouw binnen
te Aan uw linkerhand hebt u de loka len van de eerste en tweede
klas, terwijl u aan de rechter .de derde en de gecombineerde .zesde en
zevende vindt. De vierde en vijide klas zijn ondergebracht in twee lokalen van de z.g.n. hulpschool, een houten gebouwtje achter de openbare
school, die pl.m. 5 minuten van ide onze verwijderd is. De kinderen, 43ie
der hulpschool komen met de anderen 'S morgens en 's ‘middags op ons
schoolplein samen en gebruiken in onze school (hun „twaalf-uurtje".
't Is even voor negenen. Het fluitje heat ZOO juist geklonken. De anderwijzers, ook die van de hulpschool, zijn meerendeels in hun klas bezig en
brengen een en ander nog voor de lessen in ,orde. De kinderen hebben zich
intusschen in de rij geplaatst en als ik kom om ze binnen te laten, staan
alien rustig te wachten.
Op 't afgesproken teeken gaan de ruim 60 kinderen van de hulpschool
het ,eerst. Meestal gaan ize zonder geleide, evenals 's middags om 12 uur,
wanneer de overblijvers terugkeeren om hun boterham te gebruiken. Twee
der grooten gaan voorop en regelen het oversteken van de straat met
het oo;g op 't verkeer. Bij 't hek gekomen, idat nog al een eindje van
de hulpschool staat, gaan eerst de meisjes naar hun lokal.en, terwiji de
jongens wachten. Daarna volgen ook zij.
Maar keeren wij naar de school tern. De kinderen zijn intusschen
reeds binnen. Doordat ik de deur heb te sluiten en mi'sschien nog een
enkelen laatkomer tot meer spoed aangespoord, kom ik wat later mijn
lokaal binnen, waar de leeTlingen achter hun stool hebben plaats genomen en rustig .hebben staan wachten. Na gegroet te hebben, gaan ze
zitten.
Ik ga naar mijn lessenaar, waar een glas helder water staat te prijken,
dat door den leerling, die z.g.n. de week heat,- klaar gezet is. Mijn
ligt opengeslagen bij het hoofdstuk, waar ik den laatsten keer gebleven
ben. Naast mijn Bijbel ligt de psalm- en gezangenbundel open bij het
lied, dat deze leerling vanmorgen graag zou willen zingen : zoo werken
zij om beurten mee aan het istille Bijbelhalfuurtje, dat iederen morgensdhooltijid opent.
Hier is molt iets van gezegd: een paar vriendinnetjes in de klas
kwamen op , de g ►dachte dit voor mij in orde to makers en het s ► oez zoo
in, dat het een rgoede gewoonte is gebleven. De •onderlinge verhouding
openbaart zich op de meest intieme wijze. Een enkel ►oorval. Mit vrouw
'
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Uittreksel: LEERPLAN.
KLASSEN
TOTAAL

VARKEN
1
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was voor eenigen tijd zoo ernstig ziek, dat
eenige dagen thuis moest
blijven. Doch hoe de kinderen met ons meevoelden in dien tijd, laat
zich niet beschrijven, maar het was te lezen in den vasten blik, waarmee
ze mij aanzagen, als ik zoo nu en dan even an school of op 't schoolplein kwam, was te voelen in den handdruk, dien ik met hen wisselde
en de zorg, waarmee zij elk rumoer van het schoolplein bij ons huts
weerden. En groot, innig was de vreugde, Moen er eindelijk beterschap
intrad : 't was de bevestiging van het stifle geibed, die de tranen uit hun
oogen perste.
Maar genoeg daarover : 't is juist Maandagmorgen en in mijn .klassen
staat de nieuwe taak op 't bord. Kort Licht ik ze even toe en dan gaan
de leerlingen aan 't work. In 't eerste half uur bestaat er gelegenheid
voor degenen, die dat graag wi,llen om met mij hun taal- of rekenwerk te bespreken. In het begin van het nieuwe leerjaar makers de
meesten daar gebruik van, maar hoe verder we in den tijd opschieten,
hoe kleiner het groepje wordt en 't blijft meestal beperkt tot eon 5 of
6 tal. Is er echter nieuwe leerstof te bespreken, dan luisteren ze
Dit is Been idwang, die uitgaat van den onderwijzer, neen, zelf voelen
ze de noodzakelijkheid er van en een opmerking bij de straks gegeven
,
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toelichting pis voldoende, om ze alien random mij te vergaderen, daar
zij anders hun taak niet vlot kunnen afwerken.
Doch kijken we eens even rand. Alle leerlingen zijn bezig. 't Valt ons
op, dat de meeste het- eerst met taal- of rekenen zijn begonnen. Onze
raad tom eerst het moellijke aan te pakken is door ervaring reeds bevestigd en wordt in praktijk gebracht door alle klassen. Om de correctie regelmatig over de dagen te verdeelen, hebben wij overlegd, dat
er van de twintig sommen, waaronder 10 extra, minstens er elken dag
vijf gemaakt moeten warden, behalve 's Woendags en 's Zaterdags,
wanner er gelegenheid is het foutieve werk over te maken en zoo
noodig met ons te bespreken. vraagstuk der correctie wordt opgelost door de practische toepassing van zelf-correctie der leerlingen, ongeveer zooals Slempkes het beschreef in : „Paedagogiek der kleine scholen,
of „Scholen in druk."
De leerlingen zitten in groepjes van 3, 4 of 5 bij een paar aaneengeschoven tafeltjes. E'en van hen is de groepsleider. Aan hem mogen
de anderen vragen, wat ze zelf niet weten. Kan hij dat niet, dan komen
ze mfi om raad vragen. Dit onderlinge hulpbetoon heeft met wezenlijke hulp, die het inzicht verheldert, ,niet veel uit te staan, omdat dit
inzicht in de kiassikale les, die vooraf ging, reeds verkregen is. 'I Is
dan ook alleen een bevestiging van het geleerde, de toepassing, die
het vragende kind reeds in gedachten verwerkte.
Voor dat de leerlingen hun leerwerk voor geschiedenis, aardrijkskunde
of natuurkennis bij mij komen opzeggen, ,doen zij dat eerst bij hun
groepsleider. Kennen ze het goed, dan geeft hij hun een cijfer, dat ze
met potlood op hun controlekaart invullen. Maar meermalen wordt er
een van hen teruggewezen, omdat het niet viol genoeg ging en moet
hij het maar overleeren. 'k Heb er meermalen bij gestaan, maar ik verzeker u: ze zijn lane niet malsch voor eikaar.
Hebben ze een cijfer in potlood gekregen, dan teekenen ze dit met
een kruisje aan op 'de achterzijde van hun controle-kaart en ∎doen dit
zelfde door een 'streepje op het controle-bard. Zoo kan ik zien, wie
klaar is om het geleerde bij mij op te zeggen. Ik roep ze dan bij mij en
controleer, of het cijfer in potlood met inkt overgetrokken mag warden.
Is alles in orde, dan maken ze van het streepje op 't bard een kruisje,
wat beteekend, dat dit „vak" is afgewerkt.
'Spreekt van zelf, dat zoo'n groepsleider een flinke leerling moet
zijn, daar hij nog al eens een ander moet helpen of overhooren. Prac-
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tisch lost zich deze moeilijkheid aldus op, dat de groep overlegt, wat
ze van de gewone taak achtereenvolgens zullen doen.
Typisdh is het daarbij op te merken, dat, hoewel ze volop de gelegeniheid hebben af te kijken, er maar zelden misbruik van gemaakt
wordt. gebeurde het een enkele keen, dan bleek het meer dan eens,
dat ik niet aanwezig was en ze niet wisten, hoe ze de som moesten
op schriiven. 't Beste bewijs hiervoor is wel, dat ze meermalen uit
eenzelfde Dalton-bibliotheek-boek een opstel over hetzelfde onderwerp
maken, doch dat er wezenlijk verschil ontstaat, z(56 zelfs, alsof ze
ieder afzonderlijk gezeten hadden. Zij behoeven trouwens ook niet af
te kijken, daar de ,onderwijzer altijd voldoende igelegenheid geeft zijn
hulp in te roepen. Bovendien, de ervaring dat dit bij de repetitie toch
niet helpt, , en 'de wetensdhap, dat het spoedig genoeg ontdekt wordt, daar
de groepsleider al !het sdhriftelijk werk van zijn groep tegelijk inlevert,
houden hem nuchter genoeg deze dwaasheid niet aan te halen.
Zoo zien wij, dat de groepsleider de leiding krijgt en tegelijk de dienaar van de groep is, precies zooals het in 't groote leven moest wezen,
doch helaas long niet altijd is.
In de hoogere leerjaren (4-7) nemen de leerlingen zelf een nieuwe
pen of potlood, als ze die 1100ft hebben. Deze liggen in een afzonderlijk laatje in de leermiddelenkast. Dit teekenen ze 'met een kruisje aan
op de achterzode van_ hun kaart. Sliebben ize b.v. binnen 14 'dagen een
nieuwe pen noodig, dan vragen 'ze eerst aan Ihun groepsleider, die de
pen probeert.
Zij halen ook hun klad- of teekenblaadje nit de kast, nemen de boeken
uit de Dalton-bibliotheek, die op ide literatuurlost staan aange ► even, mengen en zoeken zelf de verf voor het kl 'euren van hun ontworpen schets,
raadplegen het dikke woordenboek'bij hun lezen en noteeren zoo noodig
de verklaring der woorden, maken onder de mondelinge les hun aanteekeningen, 'die ze later verwerken.
Zal U vreemd in lde ooren klinken, doch wij ondervinden slechts
zelden storende elementen in deze bewegingsvrijhei d. Wi l ik het procentsgewijze uitdrnkken, die deze weelde nog niet ten voile kunnen
verdragen, , dan noem ik het hooigste, als ik 4 a 5 % d.w.z. 2 a 3 leerlingen per klas zeg. Maar zoo dra de vertrouwens-kwestie gesteld wordt,
vallen deze uitzonderingen voor een buitenstaander niet in het oog en
bevestigen deze ook filler den regd.
„Zosó wordt er waarlijk tucht gekweekt, omdat wij' den leerling in vrijheid laten arbeiden." 't Woord van Oosterlee wordt hier bevestigd, als
'

'
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hij zegt : „Vrijheid is voorwaarde voor het beste, wij bezitten: gehoorzaam ► eid, verantwoordelijkheidsbesef, waarheidszin, .geloof; omdat vrijheid vertrouwen veronderstelt en g ►toond vertrouwen het beste in een
menschenhart naar boven doet komen."
'k Ben verplicht U nader in to 1ichten over de literatuurlijst in verband met de extra-,taak.
In mijn brochure heeft U kunnen lezen, dat wij bij aardrijkskunde om
de 6 a 7 weken een nieuwe provincie of een nieuw land in studie nemen.
Laten wij als voorbeeld Belgie nemen.
In de zes gewone taken luidt de opgave adhtereenvolgens:
1. Leer de vragen: De kaart van Belgie uit „Buiten Nederland".
2. Teeken en leer he kaartje van Belgie.
3. Repetitie van de taken 1 en 2.
4. Leer de les met de vragen over Belgie uit „Buiten Nederland".
5. Zie van de literatuurlijst de onderstreepte boeken.
6. Algemeene repetitie van Belgie.
In deze zes weken staat achter de gewone tack als extra : „Zie de literatuurlijst" aangegeven, behalve achter No. 6, wan dan een opstel naar
vrije keuze uit de literatuurliist wordt gevraagd. Deze opstellen worden
in een losbladig caller geschreven en door hen zelf, of door een nit hun
groep gecorrigeerd. Dit werk wordt meestal door de leerlingen igeillustreerd met bijpassende plaatjes, kaartjes of teekeningen.
In dezen tijd zijn er ook minstens vier mondelinge lessen geweest,
die bij de behandeling van Belgie kort en zakelijk de onderwerpen nit
de literatuurlijst ter sprake brachten.
Bij het natuurschoon van den rechter Maasoever wordt over de grot
van Han gesproken. Wie van de leerlingen er meer van wil weten, kan
stof daarover in de literatuurlijst vinden. Zoo wordt Spa genoemd als
badplaats, maar die meer over de zegeningen van idit bronwater wil
lezen, vindt dit aangegeven in de literatuurlijst. Zoo komen o.a. in de
mondeliinge lessen ter sprake ijzer- en steenkoolmijnen, Brusselsche kant
en Viaamsche letterkunde, de Unie van Utrecht en het daaruit voortvloeiend gevolg : het slagveld der natien.
De korte behandeling moet echter zoo zijn, dat de juiste belangstelling voor deze onderwerpen bij de leerlingen gewekt wordt : ze moeten met gretige handen naar de boeken nit de literatuurlijst grijpen. Na
1 ) P. OOSTERLEE.
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LITERATUURLIJST (WEEKTA KEN 14 t/m 19).
Noteer, wat je gelezen hebt in je literatuurboekje.
Frankrijk.
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mondeliinge les he ik meermalen moeten ingrijpen, om den stormloop naar de Dalton-bibliotheek als een verkeersagent te revelen,
hat due lessen ernstige voorbereiding, maar bovenal intensieve kracht
van Jen onderwijzer vragen, behoeft geen betoog. Maar van den anderen
kant mag men zulk een belangstelling van de leerlingen niet te long op
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de proef stellen; daarom eisoht ons systeem korte, maar krachtige lessen, die recht op hun doel aansturen.
Hiermede in verband zeg ik nog iets over de extra-taak om misverstand
to voorkomen. Bij de ,discussie met den heer `Schreuder in 't Correspontie-blad gaf ik een voorbeeld van een uitgewerkte iextra-taak. Dat was in
October 1927.
Die schrifteThke uitwerkingen van taken gebruiken we nu niet meer,
omdat de praktijk bewezen heeft, dat, en door de klassikale voorbereiding,
die vastgelegd is in de gewone weektaak, en door de zelfstudie uit de
literatuurthst, de resultaten minstens even goed zijn. En waar deze dus
niet evenredig zijn aan den meerderen arbeid van den onderwijzer, noodig
voor het samenstellen van zulke uitgebreide taken, besloten wij deze
schriftelijke uitwerkingen, dus den papieren schoolmeester uit de school
te barmen en het levende, lbezielende woord van den onderwijzer, het persoonlijk contact, in zijn plaats te stellen.
Liet ik dus die uitgewerkte extra-taken, d.w.z. den oorspronkelijken
worm, weg, toch handhaaf ik mijn standpunt tegenover de stelling van den
heer Sc'hreuder ten voile, als hij zegt : „Lezen, goed lezen is ontzettend
vooral bij kinderen, die toch nog leeren moeten zich rekensdhap
te geven van wat ze lezen."
Neen, de fout Iigt niet bij de kinderen, doch bij het tegenwoordige leesonderwijs, dat meer sleurwerk is geworden dan werkelijk lezen. Net is
technisch goed verzorgd, daar zeg ik geen kwaad van, maar men ziet het
doel van dit onderwijs voorbij, waar het eigenlijk , de sleutel moet zijn, die
ons den toegang opent tot alle kennels en wetensehap. Of m.a.w. de vraag
van Filippus aan den Kamerling : „WI-stoat gij ook, hetgeen gij leest"
wordt te bij ons lees-onderwijs vernomen, omdat het kind zich zoo
zelden rekenschap behoeft te geven van wat het las. Dat het kind het heel
aardig kan terug vertellen, is U zeker bekend. Dat het ook in de school
kali, is door de geregelde oefeningen bij ons systeem in de praktijk bewezen : de extra-werkcahiers liggen er om U daarvan te overtuigen.

,

Sta nu aan 't eind van de behandeling der practische uitwerking van
ons systeem. Veel heb ik moeten weglaten, daar ik mij beperken moest.
'k Hoop, dat datgene, wat ik uitkoos, U helder en duidelijk voor oogen
mag staan. Een gedeelte, van wat ik niet noemde, ligt vastgelegd in
de kleinere expositie, die ik ter illustratie van dit referaat meenam.
Een enkel woord ter verklaring is hier niet overbodig. Naast het extrawerk liggen de taal- en rekencahiers der beide hoogste klassen. Op
verzoek kunnen wij U ook dat van klas 4 en 5 laten zien. Aan de data, die
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boven elk ,gedeelte staan, ziet U, dat wij niet met paradewerk voor den
dag komen. Dat kan trouwens van al het tentoongestelde werk geze,gd
worden, behalve van de enkele vergrootingen van het teekenwerk. Al
dit teekenwerk is door de leerlingen zelf ontworpen, behalve die uit
de bekende serie: Teekenkuhst van J. Ii. Boon.
U ziet hier in dit teekenwerk meteen het resultaat van de toepassing
der methode, die ik onder de rubriek: „Practisch Dalton" besprak in
het Chr. iSchoolblad: Onze Vacatures. Het bereikt ongeveer dezelfde resultaten als bij , de teekenmethode: Van ,Bakhuizen en v. Leusden. Wat
zij met figuurtjes bereiken, doe ik zonder hulpmiddelen, waarom ik bescheidenshalve aan U overlaat te beoordeelen, welke van deze beide
methoden het meest een uiting is van den scheppingsdrang, dien ieder
mensch bewust of onbewust in zich draagt. En bij het schriftelijk werk
merkt U op, dat alle leerlingen wel netjes, doch niet eenzelfde hand.
scihrijven. 't Is (dus niet, ‘zooals bij de toepassing van het klassikale
waar de ileerlingen, indien er een flinke leerkraoht staat, alley
eenzelfde hand schrijven,
zijn hand. Doch, waar de persoon van
den onderwijzer in tons systeem zooveel mogelijk wordt ,uitgeschakeld,
treedt de persoonlijkheid van elk der leerlingen meer naar voren en
openbaart zioh in zijn schrift, wat , door een sohriftkundige bevestigd zou
kunnen worden. Dit 'moest ik nog even aanstippen, als een u ► tvloetsel
van ons Dalton-systeem.

Slotwoord.
Tenslotte een enkel woord nog!
1k heb U thans , gesproken over de theorie en praktijk van ,ons verbeterd
klassikaal systeem, .doch heb gezwegen over , de moeilijkheden en gebre ► en,
die ook edit stelsel aankleven. Ik deed dit met opzet, omdat ik uit ervaring
een ernstig vermoeden heb, dat straiks in het ‘deba.t de zware has der kritiek
wel zoo sterk zal zijn, zoo vol van bezwaren en moeilijkheden, dat de
hooge tenor mijner verdediging niet hoog genoeg kan tooklinken, wil het
resultaat van deze ,vergadering zich in een harmonisch accoord opilossen.
Daarmee wil ik gaarne erkennen, dat 1k geenszins de moeilijkheden
voorbij zie, noch ze onderschat. 1k constateer dit felt, (opdat men mij niet
voor een idealist houde, die alileen het ideaal inastreeft en .geen oog meer
voor de werkelijkheid heeft. De praktijk van vier jaren Dalton-onderwijs
heeft mij meer dan genoeg bewezen, , dat ze er zijn. doch ook dat de
nadeelen niet opwegen tegen de door dit systeem verkregen voordeelen
in de opvoeding van het kind, dat ons is toevertrouwd.
Een idealist te zijn en tevens Chr. onderwijzer is gem schande, maar
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een eerenaam! Want, mannen broeders, zijn wij Chr. opvoeders in hoogste instantie geen idealisten? Of beter, moesten wij dat n'iet zijn? Moest
er bij ons corps niet nicer van dat idealisme gevonden warden, dat, over
al onzen arbeid, heen, naar Boven blikt, waar wij, opvoeders van kinderen, Hem zien, Dien wij met grooten en diepen eerbied noemen den
grooten Vriend der kinderen?
Als wij zoo onzen arbeid zien, kan het nooit sleurwerk worden. Neen,
dan wordt het roeping, een levenstaak, niet om brood alleen, maar om
mede te mogen arbeiden aan het teere en fijne leven, dat men een
kinderziel noemt: een kinderziel, die de eeuwigheid in zich bergt. Dan
eerst wordt onze arbeid op school niet enkel een opvoeden voor dit,
maar bovenal voor het eeuwige leven.
Dan verstaan wij eerst recht, dat het woord van den grooten Kindervriend : „Laat de kinderen tot MU komen" niet zegt, dat wij in liefde
het kind moeten brengen aan den voet van het Kruis, zooals ons Chr.
paedagogisch van iden tegenwoordigen tijd het uitdrukt, maar fdat
wij dat kind in grooter liefde zullen loslaten; loslaten, ja, zooals een
moeder het kind loslaat, als de vader het noodigt: met uitgespreide armen
het willen omvatten, als het zal vallen op zijn kleine, wandelende trippelvoetjes. Zoo leeren wij, opvoeders, het kind dan loslaten, met teere
liefde en voorzichtigheid, het wijzend op Hem, Bien het roept en zijn
wankelende schreden op dit pad der vrijheid ondersteunend met ons
gebed en de verzekering van onze met uitgebreide armen gereedstaande
hulp. Willen wij het kind een opvoeding geven, dat zich verheft boven dit
tijdelijk e ileven, dan leeren wij van de arend-moeder, hoe zij (haar jongen
oefent om zich tot den blauwen hemel op te heffen.
Dien weg heb ik U thans gewezen : een opvoeding in ware Chr. vrijheid.
De vrijheidsleuze is een manie in onze moderne paedagogiek.
De enkele coniequente bewonderaars van een vrijheid, dat bloot een
vrijlaten van het kind wordt, staan handenwringend, wanhopig te starers
op 'de bandeloosheid van de hen omringende jeugd en zij trachten elkaar
te troosten en te ondersteunen, door vast te stellen, dat ze misschien nog
niet genoeg vrijheid gegeven hebben, of dat die bandeloosheid het ,gevolg
is van de jarenlage slavernij der jeugd: als er een of +meer geslachten in
deze vrijheid ±zijn opgegroeid, zal hun nakroost deze ware vrijheid, zooals zij het noemen, eerst recht kunnen verdragen.
Maar ik wijs U ook op mannen en vrouwen, die met toewijiding en
liefde het vrijheidsprObleem der opvoeding in praktijk trachten te brengen. Ernstige menschen, voor wier pogen wij alien eerbied koesteren.
•
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Doch in hun omschrijv ► ng van het begrip: vrijheid, zijn zij zoo vaag en
onbestemd, dat wij, die ons op den bodem der Chr. levensbeschouwing
stellen er ernsti g bezwaar tegen hebben, om ons aan hun zijde te scharen.
Zij hebben zelf dat vase en onbestemde gevoeld en zoeken een grond
voor dit vrijheidsbeginsel. Theosophie of wijsbegeerte heeten dan de
grondslagen te zijn, waaruit zij hun vrijheidsbeginsel verklaren en verdedigen, omdat deze pas kleur en kracht verkrijgt als ze wortelt in een
levensbeschouwing, waarvan de paedagogiek, ook als wetensc)hap, nooit
los te maken is.
Waar nu in de moderne paedagogiek allerwege aangedroigen wordt op
een opvoeden in vrijheid, zoo zelfs, dat men spreekt van een vrijheidsprobleem, zoo is het de taak van heel het , Chr. onderwijs zijn standpunt
tegenover deze dingen vast te stellen.
De wenschelijkheid van een opvoeden in vrijheid heb ik U voorgesteld.
De mogelijkheid van een opvoeden in vrijheid heb ik U getoond.
Nu rest mij alleen de taak U te wijzen op den plicht, dien Gij moet aanvaarden.
Niet dat ik U dien plicht op leg. Niet dat mijn theorie en praktijk van
het U voorgethouden systeem, U als wegwijzer zal moeten dienen am dien
plicht te vervullen. Integendeel, als collega acht ik mij Uwer een, omdat
wij in den hoogsten zin des woords alien mededienstknechten zijn in den
arbeid van het Koninkrijk Gods : dan acht men den ander uitnemender
dan zich-zelf.
Maar wij kunnen niet achteraan komen met ,ons tegenwoordig onderwijs-systeem. Beter, wij behoeven 'dat ook niiet. Sterker, wij mogen dat
niet.
Als een opvoeden in ware Chr. vrijheid de opvoeding is, die de Chr.
school seven, en dat wil ze, dan heeft zij die vrijheids-sfeer bij haar
onderwijs te scheppen, die karaktervorming wekt door het verantwoordelijkheidsbesef.
Zij heeft de taak dit vrijheidsprobleem op te lossen, neen, niet door
op zich zelf, neen, niet op die tallooze mannen en vrouwen te wijzen,
die haar dienen, maar te wijzen op Hem, Die alleen vrijmaakt: Jezus
Christus, want ziet : meer dan Theosophie, meer dan wijsbegeerte is hier.
Hij alleen is het, die den grond legt van onze levens- en wereldbeschouwing.
„Een eigen systeem, met een eigen fundament : onwankeibaar, veilig,
'
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waar, goed en schoon : Christus die ook in de opvoeding zich den Weg,
de Waarheid en het Leven betoont."
Ik besluit dan ook, als ik in (rnijn brochure deed: „Broeders, kornt, slaat
de handen aan den ploeg: shier is een heerlijk, vrucihtbaar werk to doen
tot heil van ons Chr. onderwijs!"
In Gods kracht zal het ons gelukken!
A. R. J. BAZUIN.

Beilen.
1

) P. Oosterlee : Geschiedenis van het Chr. onderwijs.

MEDEDEELING.
I. Wie voor ons tijdschrift wat goeds wil doen vrage eens
enkele gratis proefnrs. bij de Uitgeefster of zende ons
adressen van belangstellenden.
II.

Artikelen van wetenschappelijken of practischen card
zende men aan den Secretaris van de Redactie. Honoraria
worden per halfjaar afgerekend.

DE VERRE, VERRE REIS.
Er was Been wind, die ze dwong. Naar eigen welbehagen wiekte de
witte vlucht in wonderzachte stilheid naar de wachtende aarde. Teentippend over de koude tegels van het boenhok kwam ze naar de opene
deur, haar handjes begeerig gestrekt naar binnenwaaierende sneeuwwolkjes. Op den uitgesleten drempelsteen wachtfen onbeweeglijk haar
zwarte kousenvoetjes.
flooger strekte het kind de armpjes, als smalle vleugeltjes, die opslaan;
de oogen spreidden wijd in blij begeeren. Zooveel vlokjes. Zoo wit; zoo
zacht.
Haar lhanden openden en sloten zich. Langs haar, over haar gingen de
witte wiekjes. Ze vlogen niet meer, ze gleden. Ze waren niet haastig en
schuw als vlinders; rustig-vertrouwd daalden ze op kindje's hoofd, als de
bloesems van den lagen pereboom achter de oude stal.
Zoo heelemaal wit worden van sneeuwbloesem, als den Meidoorn langs
den stillen weg; zoo zacht te warden toegedekt als de ziek-verkleumde
muurplantjes langs het huis, als.... Maar dat kon niet en ze wilde 't niet
ook. Want meisjes mochten niet slapen onder enkel zachte sneeuw; als
meisjes buiten sliepen, lagen ze , onder veel donkere aarde ien van de
witte sneeuw daarboven wisten ze niets.
De armpjes izakten omlaag en het meiske dacht opeens aan de koude
voetjes, die gedwee te wachten stonden op den steenen drempel.
Op haar teenspitsen ging ze terug, de roode tegels over, naar de groote
kamer, voor, langs den widen weg.
En stilstaand in de wintersdhemering van lage woning, zochten haar
verschrikte oogen terug de sneeuw buiten de breede ramen, de sneeuw,
waaronder lag Guusje uit haar (klas, die , dood was; , Guusje uit haar bank,
die er nooit meer terugkwam, omdat ze diep weg lag in een kuil, met
allemaal zwarte aarde 'er under en veel aware aarde er bovenop.
Of was ze er misschien uit weggehaald door , de .engelen?
Maar hoe kon dat? Die witte engelen en die zwarte grond! Of hadden
ze haar al vroeger gehaald? Hoe was 't ook weer?
De juffrouw had het allemaal precies verteld. 't Eerste, ja, dat wist
ze nog, maar ,bij het begraven was ze in de war geraakt.
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't Eerste was van die verre, verre refs. tiooger dan de wolken en hooger dan de sterren en hooger.... tot waar God woont....
Daar hadden ze gewacht op de groote hemelweide en in blije verwondering naar al de Ibloemen gezien.
Tot ze kwamen, de witte engelen, uit de gouden heerlijkheid van het
Licht, dat eeuwig schijnt.
Ze gingen met zachte schreden en zoo vaak ze .omzagen naar het groote
Licht, negen zich diep hun witte gestalten in hoogen eerbied. Zij, die gekomen waren, de engelen tegemoet, gingen ter zijde, de handjes gevouwen, de oogen droomegroot in durende verwondering.
Ze spraken saam de engelen, over de opdracht van hun Koning.
De bloemen hoorden het en bogen zich naar elkaar heen, fluisterend
over het kindje, dat straks komen zou, met de engelen terug, over de
hemelweide.
Dan rechtten ze zich weer en poetsten hun kroontjes met zuiver licht,
opdat ze gereed zouden zijn het kind te ontvangen.
Maar de vele kleinen, die zagen over de bloemenweide de schijn van
het groote Licht, werd het tot een nieuwe vreugde te weten, dat ook Jezus
zelf daar te wachten stond op het kind, dat komen mocht, een kind als
zij alien.
Stil waren ze voortgegaan met de engelen mee.
De engelen ikenden het meisje wel; ze kenden alle kinderen.
's Avonds, als ze in hun wolkensluiers wiekten fangs den grijzen hemel
en de sterrenlampjes antstaken, hadden ze in de hooge stilte geluisterd
naar kinderwoordjes op de aarde benee. En als ze in den morgen terugkeerden van een verre boodschap , en te rusten zaten op de witte wolken,
hadden ze veel van de kinderen gezien.
De engelen, ja, die kenden het meisje wel en ze hadden het lief: ze
hadden een ieder lief, die door hun Koning geliefd werd. Ze zouden het
zacht dragen in hun sterke armen en het omveiligen met hun witte wieken. Ze zouden....
Maar als de kinderen de aarde terugzagen, twijfelden hun hartjes. Als
een lief-bekend huis, zoo vertrouwd leek hun de wereid. En ze vreesden
voor Guusje. Als de engelen haar vroegen .mee te gaan naar Jezus, voor
altijd, zou ze dan willen, zou ze durven....
Voor het witbevlokte venster stond stil in droom het meisje, haar kin
in de open schelp van haar fijne handjes.
Toen, na de opnieuw-doorleefde vrees om Guusje, die kiezen moest,
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vond ze weer, in devote vreugde, het weten, dat hoog boven Jezus Zelf
had gestaan en gewacht....
Als Guusje het oak had geweten, dat de Iieere niet boos meer was om
alles van iiroeger, omdat ze er zoo'n spijt van had, dan zou ze graag naar
Hem toe gegaan zijn.
In de Heere, die van ver naar haar uitzag, zou zeker niet hebben toegestaan, dat zwarte menschen zijn witte, koude, in slaap gevallen Guusje
voor altijd stopten in de donkere aarde. Als Jezus haar ook vergeven
wilde, alles waardoor ze Hem verdriet had gedaan; als Hij ook op haar
wachtte, terwij1 de engelen kwamen, de sterren langs, de wolken voorbij,
al dichter en dichter....
Het zacht gevleugel van sneeuw ging langs haar droome-oogen, als ver
beweeg van engelenwieken; het wit geglinster als een schijn van het
stille Licht.
Er was geen verwondering in haar om wat schooner was dan sneeuwlicht en wintervlinders.
Tot haar kinderziel was gekomen de groote vraag van de eeuwigheid.
En haar viooltjes-oogen, wonderstil van diep vertrouwen, zagen omhoog, gaven aan (God het antwoord.
A. M. v. d. TORRE

MEDEDEELING.
Redactie en Uitgeefster vestigen er nog eens de aandacht
op dat alles wat de Administratie betreft — mededeeling van
abonnementen, aanvragen om proefnrs. etc. naar A'dam,
N.Z. Voorburgwal 58-60 moet gezonden worden. De
Secretaris der Redactie — Prof. Lorentzlaan 117 Zeist —
zal gaarne grootere en ook kleinere artikelen ontvangen.

HET TERREIN VAN DE R.-K. PAEDAGOGIEK
IN VOGELVLUCHT 1).
We zich rekenschap geeft van de wijde ,grenzen van het terrein der
R. K. paedagogiek, weet, dat er geen mogelijltheid bestaat, am in korten
tijd een gedetailleerd beeld te geven van wat zich op dat terrein voordoeto
En hij zal de toevoeging „in vogelvlucht" verstaan.
Wie als gids een reisgezelschap een groot panorama moet toonen, dient
te vermijden om Mies aan te wijzen, Mies te noemen. Dat zou vermoeietl
en men zou heengaan zonder te weten wat men nu eigenlijk gezien had.
De aandacht moet 'gevestigd op ►hoofdwegen, op merkwaardige camplexen, op berangrijke punten. De gids 'moet ook weten, wanneer te
zwi gen. Zich wachten zijn eigen waardeering op te dringen. Hij moet
elken deelnemer gelegenheid bieden het aanschouwde op zich te laten
inwerken en hem de vrijheld laten zich bezig te houden, met wat hem
in 't bijzonder aantrekt.
Zoo is het mijn bedoeling niet een propagandarede te houden voor
een Protestantsche organisatie, waarvoor de R. K. als model zou moeten
dienen.
Niet ,om aan te wijzen, wat de R. K. hebben en wij missen; wat wij
noodzakelijk zouden moeten overnemen ien wat wij om reden van principe of uit oorzaak van practische gegevens moeten afwifzen of nalaten.
We trachten een overzicht te geven van de R. K. paedagogische
organisatie.
Hier en daar mogen we ons misschien een opmerking veroorloven,
evenals men in een gilds dulden zal, 'dat hij of en toe zijn indrukken
weergeeft, hem allicht ongeschikt zal vinden, indien hij volstaat met
armgebaren en mimiek. Over 't algemeen willen we slechts iaanwijzen
en laten we 'het aan ieder over bij zich zelf te overleggen, wat een en
ander hem te zeggen heeft en zich voor te nemen een detailpunt zeif
eens in •oogenschouw ate nemen.

■

De gegevens voor ons overzicht dienen we te ontleenen aan de publi1 Referaat op de Jaarvergadering van de Vereeniging voor Christ. Paedagogiek,
2 April 1929.
)
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caties van de R. K. zelf. Een enkele mogen we wel bij name noemen.
In de eerste plaats het in 1928 voitooide werk van S. Rombouts:
„Historiese pedagogiek", in 4 din. Net vierde (feel behandelt de Nederlandsche ,paedagogiek in de 20ste eeuw. Het tweede ,hoofddeel geeft
Inim 200 blz. over „Katolieke pedagogiek".
Ten tweede , dient vermeld het „Jaarboek van het onderwijs en de opvoeding der R. K. jeugd in Nederland en Kolonien"; uitgave van het
R. K. 'Centraal bureau voor ionderwijs ,en opvoeding, te Den Haag.
(Over dit bureau straks meer). Dit Jaarboek is omvangrijk en belangrijk, Het telt 976 blz., waarvan slechts 21 advertentiepagina's. Aan het
tot stand komen van dit werk ,moet zeer veel arbeid ten koste gelegd zijn.
't Bureau beschikt over een ruime beurs, igetuige de volgende aankondiging: ,,Dit Jaarboek wordt gratis toegezonden aan alle ZeerEerw.
Heeren pastoors, alle R. K. schoolbesturen, alle gesubsidieerde R. K.
scholen voor gewoon en uitgebreid lager, Nijverheids-,.Handels-, Landen Tuinbouw-, Middelbaar en Voorhereidend Hooger Onderwij?s en alle
besturen van R. K. organisaties op onderwijsgebied in Nederland; bovendien aan tal van Kerkelijke en wereldlijke onderwijsautoriteiten in Binnenen Buitenland." (Jaarb. 1928 — blz. 947.).
Hoe nu de tallooze gegevens te groepeeren? Hoe te komen tot een
saTnenhangend overzicht? Misschien met behulp van het geheel der hoofdgedachten der Kath. paedagogiek? Waar vinden we dan dat geheel?
Rombouts antwoordt (deel 4 blz. 250) „Een groot gedeelte van het
werk onzer beste pedagogen rust nog in tijdschriften. Geen van hen
snonk ons tot dusverre een breed opgezet werk als b.v. Willmann's
,,Didactik als Bildungslehre" of ook naar Bavink's „Paedagogische Beginselen". Dat maakt het te minder mogelijk een samenhangend overzicht te
geven van , de hoofdgedachrten der Nederlandse Kattolieke pedagogiek".
Rombouts zelf behandelt:
1. Opvoedkundige Tijdschriften,
2. Paedagogische opleiding.
3. Paedagogische Geschriften.
4 7, R. K. opvoedkundigen.
8. De Eucharistische Kruistocht en zijn pioniers,
-

en geeft dan nog een hoofdstuk: „Ter aanvulling en afsluiting".
De volgorde is, naar ik meen, betrekkelijk willekeurig.
Het Jaarboek 1928 geeft 370 blz. over het Bureau, L. 0., Nijverh. 0.,
Voorber. Hooger, Middelb. Ond., Jeugdwerkorganisatie. Daarop volgen
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Statistieken, Kerkelijke Voorschriften, Overzicht Lectuur, Lijsten van
Leermiddelen.
Hierna komen in lange, lange rijen: de Instellingen voor Onderwijs en
Opvoeding, 't Bewaarschoolonderwijs, L. 0., Organisaties van Schoolbesturen en Onderwijzers, Opleidingsinrichtingen, Nijv. Ond. Land- en
Tuinbouw-, 'Handelsond., Middelbaar en Voorber. flooger ond., R. K.
Leergangen, Volksuniversiteiten, Hooger Onderwijs. Deze opsomming is
nog niet eens compleet.
Het tweede deel van het Jaarboek biedt gegevens over opvoeding.
speciaal over Internaten en Jeugdwerk.
Prof Waterink vestigt in .zijn „Inileiding tot de theoretische paedagogiek" (I, 1. blz. 31, 32) de aandacht op vijf onderscheidingen, die op het
paedagogisdh terrein gemaakt moeten worden : de beginselen, het object,
de doelstelling, {de imiddelen en , de leer ider opvoeding. iHierop zou zeker
een schema gebouwd. kunnen worden, dat zich o.i. echter minder leent
voor een mondelinge ibehandeling, daar van een zelfde terrein meer dale
een plattegrond ,zou gema.akt moeten worden.
Zoo kwamen we tot de volgende, ook betrekkelijk willekeurige
ordening der stof:
I. Tijdschriften.
IL Geschriften.
III. Opleiding.
IV. Jeugdwerk.
V. Eudharistische Kruistocht.
VI. ISysteem,
waarna we al resumeerende mogen besluiten.
I. We beginnen alzoo met de R. K. tUdschriften.
In 1909 verscheen „Opvoeding en 'Onderwijs".
De ,opzet was krachtig. 't Kwam wekelijks uit.
Was gewijd aan de belangen van lager, middelbaar en hooger onderwijs.
't Blad ging er niet grif in. Onverschilligheid van degenen, die zich
dienden to abonneeren, gebrek aan geregelde medewerkers, waren
daarvan oorzaken.
Na 3 jaar verscheen 't blad om de 14 dagen. Tot het in 1918 vervangen
werd door het „Tijdschrift voor Zielkunde en Opvoedingsleer", (een
3-maandelijksche periodiek), uitgegeven onder bestuur der docenten van
het Psychologisch en Paedagogisch Instituut der R.K. Leergangen.
Dat ging beter.
Trouwens er was meer vraag opgekomen naar een eigen, degelijk
tiidschrift.
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Vanaf 1913 verscheen „Ons Eigen Blad", een orgaan voor practische
Roomsche opvoeding, een uitgebreide periodiek door Rombouts aangeduld als „h e t Katolieke ,onderwijzersblad voor heel Nederland".
't Aantal uitgaven steeg; steunend op de ontwaakte belangstelling.
We noemen nog : „Tijdschrift voor R.K. ouders en opvoeders".
Augustus 1927 verscheen „D u x"
„tijdschrift voor priesters, die zich
met de worming van de rijpere jeugd bezighouden". Een .uitgave van het
Centraal Bureau, Den Haag.
Evenals het Maanblad „Vraag en Antwoord", dat, volgens 'verklaring
van het Bureau, , duizenden belanghebbenden geregeld op de hoogte
gehouden (heeft), met de hoofdzaken der jurisprudentie op onderwijsgebied." (Jaarboek '28, blz. 22.)
„Ons Geestelijk Leven" is het tijdschrift voor ascese en mystiek,
waarvan de uitgave wordt gemotiveerd met de betuiging : „De ascese is
inderdaad niets anders dan ide kern van .de echt kristelijke opvoeding."
Hieraan verbindt Rombouts (IV blz. 230) den wensch, ,,dat ook Protestanten zich eens grondig met deze lektuur bezig zullen houden, daar
Protestanten (Prof. !Bavinok wordt tiler apart fvermeld), hieromtrent
dikwels zulke allerzonderlingste ideeen hebben."
Behalve de genoemde, vermeldt Jaarboek 1928 (blz. 494) nog 13
vakbladen.
Er schuile eenige overdrijving in de verzekering van Rombouts (IV blz.
229), dat dit aantal overeenkomt met „alle denkbare vertakkingen van
bet R.K. school- en opvoedingswezen", hiermee zijn toch de meeste
onderwijs- en opvoedkundige kringen vertegenwoordigd, zoodat we op
dit punt de Roomschen veilig ten voorbeeld kunnen stellen.
Iedere groote rubriek van opvoeders heeft haar eigen tijdschrift.
Concurrentie bestaat hierdoor niet.
Me dunkt, dit geeft ons wel iets te denken.
En een ander feit, waarop we de aandacht mogen vestigen . is, dat men
bij de Roomschen inziet welk een machtige factor tijdschriften zijn,
wanneer het er om gaat belangstelling te wekken, gaande te houden en
te versterken.
Voor twintig jaar was er nog geen sprake van een Nederlandsche Kath.
paedagogiek. De vooruitgang is enorm. Kunnen de Protestanten de ver. gelijking doorstaan? De Roomschen stemmen van harte toe, dat de strijd
voor eigen paedagogiek aangebonden is door de tijdschriften; meer nog,
in dien strijd is overwinning na overwinning bevochten lop dommeligheid,
op een genoegen nemen met de officieele examenpaedagogiek, op de
bloedlooze neutraliteit.
,

67
De ram van het beginsel is uitgegaan en heeft weerklank gevonden;
de gedurige vermaning, dat de opvoeding van het Katholieke kind van
het eerste levensontwaken gericht moet zijn naar de groote beginselen
van de waarheid, is ter harte genomen; de aanwijzing, dat de practijk
uitgroeiend uit die beginselen ten eenenmale anders moest zijn dan tot
nog toe, werd opgevolgd. De opvv-ekking zich zelf te zijn en zijn tegenstanders toch aan te durven, eigen opvatting te fundeeren en lief te
hebben, heeft met nimmer verslapten ijver de mannen en vrouwen van
het Roomsche onderwijs en de Roomsche opvoeding aangezet.
Rombouts geeft als voorwaarden, waaraan een periodiek moet voldoen, o.a. op:
Een principieelen toon.
Dan het regelmatig aankloppen van de nummers. (Misschien mag ik in
dit verband even aanstippen, dat under regelmatig verschijnen stellig
niet bedoeld wordt, het aankomen van een Januari-nummer op 15 Maart.)
Tegenover het aanwezig zijn van positieve productiviteit moet staan
een totale afwezigheid van nuttelooze critiek.
Bij de Roomschen heerscht enthousiasme over het welslagen van den
tiidschriften-arbeid, bestaande in het afwerpen van onberekenbaar vole
practische resultaten en het doen groeien van de belangstelling ook voor
de theoretische paedagogiek.
Ook op dit terrein verdienen de R.K. de eer, die Prof. Waterink ze
toekent, als hij schrijft: „de Roomsche paedagogen (houden) de eere van
het beginsel bij de beoefening der wetenschappelijke paedagogiek
(Inleiding I, 1 ,blz. 9.)

II. R. K. paedagogische geschrif ten.
De aandacht wordt getrokken door drie series, elk met een eigen
bedoeling uitgegeven, n.l.:
lo. Malmberg's paedagogische bibliotheek,
2o, OpvoedkundWe Brochurenreeks van het RIK. Jongensweeshuis
te Tilburg,
3o. Zielkundige verwilcikelingen.
Over elk der drie enkele mededeelingen.
a. Malmberg's paedagogische bibliotheek begon met een nummer in
1914. De bedoeling van deze reeks is niet het brengen van nieuwe wetenschappelijke resultaten, verkregen door eigen nasporing; wel het behandelen van de meest verscheiden vragen van paedagogischen aard aan de
hand van de nieuwste idegelijke wetenschappelijke werken. En +dit alles
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om na zorgvuldig ionderzoek den weg in de practijk te wilzen. Men meene
niet, dat volstaan wordt met ►het excerpeeren van de bedoelde werken.
De Roomschen beschouwen ze van eigen standpunt, beoordeelen ze
volgens Katholieke grondstellingen.
Zoo ontstonden, om enkele nummers te noemen:
Lamers. — Psychologie van het geheugen,
Van Luyk. — Studies over Jeugdvorming.
Rombouts. — Psychologie der Kleutertaal,
Rombouts.
Gids bij de studie van Dr. Herman Bavinck,
Montessorianisme,
Rombouts.
Peeters. — Vrije uitingen van een schoolmeester,
Roels. — „Psychologie van den wil",
,De Novre.
„Paedagogische wijsbegeerte."
Van Ginneken en Zegers.
„Handleiding bij Beroepskeuze enz."
'Men ziet: de rubriek is veelzijdig.
En aangaande het doel van de uitgave teekent Rombouts aan : (IV —
240) „dat het doorgaans volkomen verwezenlijkt wordt".
b. De opvoedkundige Brochurenreeks begon in 1921.
Ondanks de door recensenten gedane voorspelling van een spoedige
debacle, bloeit deze uitgave. In 7 jaar bids verschenen 38 nummers, en
van de financieele basis der serie kan gezegd worden, dat die veiliger
is dan ooit.
Doel is de bespreking van actueele practische en theoretische vraagstu► ken, die in eenig verband staan met opvoeding en onderwijs — men
ziet, het gebied is niet teklein genomety —‘zoodat geeni enkel terrein van
sohool- en volksopvoieding wordt , ultgesloten. look de historie vindt er
haar behandeling. De lezerskring en de invloedskring worden niet vereenzelvigd met de onderwijzerswereld, ook daarbuiten tracht men gehoor
te krijgen.
We noemen enkele nummers:
,,Schoolbioscoop" — van Smeelen,
,,Moderne sport- en lichaamscultuur" — Fr. Thomas,
pleidooi voor het Esperanto — Br.
„Naar een internationale taal"
Augustinus,
Doodkorte.
,,Jeugd en lektuur"
Zegers.
„Plaatselijke beroepskeuze"
Morice, -- verhandeling over het noodzakelijke
„De teugels strak"
van strenge opvoeding.
„Petrus Canisius
„Kuischheid"
„De Moeder in de Opvoeding"
als opvoeder".
.
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Over Bosco, Manjon, De la Salle, Rousseau.
Verder bijdragen over techniek en methodiek van het onderwijs.
,,Praktische Natuurkennis". — Over rekenen, onder den hoopvollen
titel „Een stervend yak". Over „Spraakontwikkeling en spraakverzorging", —en om niet meer to noemen, het boekje van Doodkorte: „Het
Katholieke beginsel in ons geschiedenisonderwijs". Dit laatste wordt door
Rombouts in 't bijzonder geprezen, omdat het zoo schitterend pleit vcor
zuiver Roomsch onderwijs in een yak, dat „wellicht meer dan able andere
nog steeds lijdt aan liberale en Kalvinistiese invloeden".
Het welslagen van deze Brochurenreeks wordt toegeschreven aan het
felt, dat het nooit aan medewerkers , ontbroken heeft. Bovendien wordt
met blijdschap verklaard, dat er krachtdadige steun genoten is van zeer
velen, die naar de omschrijving van Rombouts (IV — 242) , overtuigd zijn,
dat alleen een volledige terugkeer tot de Christelijke beginselen, een
konsekwente toepassing van de opvoedingsleer van Christus, de wereld
redden kan. Vandaar dat men niet zoozeer een handelszaak heoogde, als
wel een apostolische onderneming.
Hiermee is, geloof ik, nog geen kwaad gezegd van handelszaken in 't
algemeen en handelszaken met paedagogische fondsen in 't bijzonder.
c. De serie „Zielkundige Verwikkelingen" vindt haar voornaamste
publicaties in werkjes over beroepskeuze-vraagstukken.
Zoo hooren hiertoe bijv. Van Ginneken „De rechte man op de rechte
plaats",
Roels „Psychotechniek van handed en bedrijf".
„
„Aanleg en beroep".
Behalve deze 3 series bestaan er nog vele R.K. kleinere en grootere
werken. In het Jaarboek vinden we een uitgebreide H ►st, samengesteld door
Lamers. De uitgaven der genoemde series worden er ook in vermeld, met
deze mee komen we tot een aantal van ruim 150 werken, waaronder
enkele vertaalde. De R.K. productie groeit. Er wordt hard gewerkt. En
voor velerlei lezerskring; huiselijke opvoeding, school; werken voor
methodiek en , onderwijstechniek, over de geschiedenis van het onderwijs,
over zielkunde, prachtige werken voor de kweekschoolopleiding, over
wijsbegeerte. Er zijn standaardwerken bij. Enkele uitgaven mogen hier
volgen:
Handboek der Zielkunde
Aengenent en Wesseling,
Alg. Zielkunde in 3 din. — Beysens,
De psychologische karakteristiek van den onderwijzer — M. van Kuyk,
Roels en v. d. Spek: Handleiding bij het psycho'. onderzoek,
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Rombouts — Studie over H. Bavinck,
Nieuwe banen in psychologie en pedagogiek,
Zielkundige begrippen,
Historiese pedagogiek in 4 din.
Verbeeten en Vincent — Opvoeding en Onderwijs in 2 dln.
Vraagstukken der Zielkunde 3 dln.
Vogels
Didactiek als vormingsieer 2 dln.
Wiiimann
Enkele zeer uitgebreide werken over de geschiedenis van het onderwijs:
Schoengen — breed opgezet, langzaam vorderend, Hentzen „Politieke
geschiedenis van het L. O. in Ned."
91
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Achten de R. K. op het punt van lectuur het bereikbare verkregen?
Allerminst. Men is verheugd, en terecht,iden grooten achterstand aliens
in te halen, maar men acht het vraagstuk : geschikte iboeken voor de
principled 'katholleke paedagogische opleiding nog maar ten deele opgelost
(Rombouts IV — 247).
De verleiding is groot Mier eenige vergelijkingen to maken met de
prestaties der Protestansche paedagogen.
Laten we enkel mogen vragen : Is er in ons kamp zooveel belangstelling,
dat zoovele en izulke uitgaven veilig kunnen worden ondernomen? floe
groot is de lezerskring? Zijn alle schoolbesturen er vlug bij om van
belangrijke werkjes en werken, enkele exemplaren aan te schaffen; een
voor het Bestuur — ter circulatie bedoel ik een voor het personeel
alweer ter circulatie? Wordt er aandacht gewijd aan paedagogiek op
de afdeelingsvergaderingen, of acht men het 'beter die in te richten als
comite voor winterlezingen? Zijn de Protestantsche uitgaven in prijs
bescheiden genoeg om op een ruim debiet staat te kunnen maken?
Floreeren onze series en tijdschriften door geregelde medewerking? Is
bij ons het vraagstuk van principieele werken voor de opleiding
opgelost?
Of ,om niet meer te vragen: Als we de Roomschen zien arbeiden met
man en macht, ook op het terrein der paedagogische publicatie, orndat
ze het verband zien tusschen hun paedagogiek en de redding der wereld,
mogen we ons dan overtuigd houden, dat wij voor hen niet onderdoen
in liefde voor iChristus, Wien na te volgen, Wien te dienen, Wien te
verheerlijken, de kracht ook van onze paedagogiek rnoet ziju?
III. Opleiding.

Wanneer we nu het terrein der opleiding in oogenschouw nemen,
moeten we wel ibeperkingen aanbrengen. Want dit terrein Is zoo verba.zend uitgebreid.
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Gezien de omschrijving van Prof. Waterink (Encycl. Kok dl 4 — 497)
hoort tot de paedagogiek de opvoedingsleer, „met dien verstande, dat
opvoeding dan in den wijdsteni zin genomen wordt, zóó, dat alle vormen
van onderwijs ook onder het begrip opvoeden vallen."
Al zullen we allerlei vormen van onderwijs de revue laten passeeren,
Loch houden we speciaal de paedagogische opleiding in enger zin in
het oog.
Het Jaarboek van het Centraal Bureau biedt een schat van gegevens.
Heeft zelfs lijsten van onderwijzend personeel (kweekelingen met akte)
met vermelding van leeftijd en respectieve ,bevoegdheden.
Evenals een uitgebreide lijst van leermiddelen voor L. 0., M. 0, en
Voorber. H. 0.
Al aanstonds treft ons in 't Jaarboek de vermelding van een Roomsch
college, dat oppertoezicht en opperleiding heeft (blz. 540) : „Het Onderwijs
en de Opvoeding der R.K. jeugd in Nederland staan onder de hooge leiding
van den Aartsbisschop van Utrecht, de bisschoppen van Haarlem, Den
Bosch, Breda, Roermond. Hierdoor wordt voor een deel verklaard de
eenheid op het terrein der R. K. paedagogiek. De kerkelijke voorschrif ten
wijzen het uit.
't Spreekt vanzelf, dat de Roomschen geen genoegen nemen met neutrale scholen. Zelfs Prof. Kohlibrugge, die fblijkens zijn „Practische Sociologie" geen ruim standpunt tegenover bijzondere scholen inneemt, verlilaart (Pract. Soc. II, 40) : „Van Katholiek standpunt beschouwd komt
rnij de strijd voor de bijzondere school natuurlijk voor, want hij past bij
het R. K. opvoedingsstelsel."
Roomsche bewaarscholen zijn 885 in getal, ze tellen ruim 90.000
leerlingen.
Vormscholen zijn er 18, met ruim 400 leerlingen.
Scholen voor L. 0. zijn er 2156, uitgaande van:
Bisdommen, Keck of Armbestuur
. 1390.
van plaatselijke vereenigingen van pastoors met leeken . . 190,
van ReHems° congregaties
y
. 466,
en van leekenvereenigingen
110.
Van deze scholen zijn 1882, d. i. 87 pCt. Lagere Scholen
254 of 11 pCt. Uitgebr. L. Sch.,
en 20 of bijna 1 pCt. Buitengew. L. Sch..
Het totaal aantal leerlingen bedraagt ruim 360.000.
Prof. Kohlbrugge wijst (Pract. Soc. II, 175) op opvoeders, die coeducatie kortweg veroordeelen. „Dit zien wij vooral", zegt hij, „van R. K.
zijde geschieden."
,

,
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IDeze opmerking wordt geijkt door den bisschoppelijken brief van
1925, waarin we o. a. dezen : ,,En waarop wij bijzonder willen wijzen is,
dat, tot een bepaalden leeftijd, het spel niet gemengd mag zijn; d. w. z.,
dat jongens en meisjes afzonderlijk moeten spelen."
Hier mogen wij verwijzen naar de meening van Prof. Waterink,
(Encycl. Kok dl 4, 140) „Ook de organische opvatting der paedagogiek,
die ook wat het schoolleven betreft, zich wil aansluiten bij datgene, wat
het gezinsleven biedt, moet zich wel voor een afzonderlijke meisjesschool
verklaren."
Overigens weerspiegelt zich de Roomsche overtuiging betreffende
coeducatie in de statistiek, die uitwijst een percentage van 35 voor
jongensscholen, 40 pCt. voor meisjesscholen en slechts 24 pCt. gemengde
scholen.
Het personeel bestaat op 262 scholen uitsluitend uit religieuzen, op
1025 scholen uit leeken, 869 scholen zijn te dien opzichte gemengd.
De opleiding van onderwijzend personeel wordt behartigd op 44
kweekscholen, met ruim 3800 leerlingen, normaalscholen zijn er nog 10
met ruim 300 leerlingen. Het aantal hoofdaktecursussen bedraagt 25;
1152 personen mogen zich deswege vleien met den titel candidaat-hoofdonderwijzer.
Wie mar Indie igaat, kan zich voorbereiden bij de Indische leergangen.
De paedagogiek op de kweekscholen is voor de Roomschen een welverzorgd vak.
Als er , 00k rergens liefde voor onderwijs en opvoeding aangekweekt
zal worden, dan is het daar.
streng dienen
Door het eigen voortreffelijk doceeren der leeraren
geweerd te worden die leerkrachten van wie men alleen zou kunnen
leeren, hoe het niet moet. Zooveel tijd — 4 jaar — mag er aan de negatie
niet worden besteed.
Ik mag volstrekt niet oordeelen over het paedagogisch onderwijs op
onze Protestantsche kweekscholen, al moet het mij van het hart, dat,
ongetwijfeld in verband met de eischen van het Staatsexamen voor de
akte L. 0. en de hoofdakte, het paedagogisch ,onderricht door mij en mijn
klassegenooten eenmaal op de kweekschool ontvangen, in de verste
verte niet deed vermoeden welk een schoon yak paedagogiek is. Wij zijn
nog 'grootgebracht met ide speciale didactiek Zernike, Hoogeveen, Van 't
Hof, waren onze voedsterheeren. Terwijl wijders onze sympathie tevergeefs werd opgewekt voor Bouwverordeningen; de opleiding betreffende ordehouden bestond uit het recept: aangename tuchtmiddelen
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onaangename tuchtmiddelen, als daar zijn — let op de volgorde : vermanende blik, 'booze blik, vermanend woord, bestraffend woord, inh ouding
van gunsten, oplegging van straf, lichamelijke tucht. Ik geloof, dat vve
nagenoeg alle de volgorde omkeerden ,tenminste al heel gauw aanvingen
met lichamelijke strafoefening.
Nu wil ik hiermee volstrekt niet zeggen, dat de vergelijking juist zou
zijn, indien ik de vroegere Protestantsche paedagogiek stelde tegenover
de Roomsche van nu. De Roomschen erkennen zelf sterk vooruitgegaan
te zijn, ook dank zij vermindering van financieele zorgen. Alleen wil het
mij voorkomen, dat we voor de kweekschoolpaedagogiek verder van
een idealen toestand afstaan, dan de Roomschen. De oorzaak ligt hierin,
dat aan de Roomschen een betere, ruimere gelegenheid geboden wordt
tot systematische paedagogiekstudie dan ons.
„Reeds nu", schrijft Rombouts (IV — 234) „behoort het tot de ult
zonderingen, dat op de katolieke kweekscholen van het Zuiden iemand
de paedagogiek doceert, die niet door het Psychologies-Pedagogies
Instituut werd opgeleid."
Genoemd Instituut is een afdeeling der R.K. Leergangen, die, na in
Amsterdam en Den Bosch gevestigd geweest te zijn, hun tenten in Tilburg
hebben opgeslagen.
Die Leergangen geven opleiding in velerlei richting, leiden op voor
allerlei Middelbare Akten.
In Tilburg is een afdeeling voor Paedagogiek M. O., A en B, in Utrecht
een leergang voor M. O. A.
D'aarvan profiteeren de opleiders aan kweekscholen en hoof daktecursussen, de hoofden van onderwijsinrichtingen van elken aard, verder
alien, die op eenige wijze bij de opvoeding geinteresseerd zijn : priesters
ouders, leeraren, onderwijzers.
De kosten voor A en B bedragen f 250. Het onderwijs wordt gegeven
naar het volgende plan:
10. Godsdienstleer,
2o. Wijsbegeerte,
3o. Experimenteele Psychologie,
4o. Algemeene Didactiek,
5o. Inleiding , der didactiek en hedendaagsch vormingswezen,
6o. Vraagstukken der Sociologie, Geschied'enis der Paedagogiek,
Onderwijswetgeving, waaraan
70. nog speciale conferenties worden toegevoegd. Hier zijn 6 opleiders.
In Utrecht betaalt men f 200, heeft in verband met het aileen opleiden
voor diploma A minder vakken, n.l.:
'
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1. Empirische Psychologie,
2. Wijsbegeerte en Didactiek,
3. Geschiedenis der Paedagogiek,
4. Onderwijswetgeving.
Aan dezen cursus zijn verbonden 3 opleiders, waarvan 2 Tilburgsche.
Net aantal cursisten vond ik niet vermeld ; wel een totaal van 649 deelnemers aan de gezamenlijke leergangen.
De Roomsche Volksuniversiteiten, 12 in igetal, met 4864 deelnemers, de
49 Seminaria en Latijnsche scholen, de Groot-Seminaria, er zijn er 52,
de Voorbereidend Hoogere en Middelbare scholen en de Handelshoogeschool gaan we nu zonder meer voorbij.
Den arbeid door allerlei vereenigingen verricht voor verwaarloosde
kinderen, reclasseeringskinderen en jeugdig woonwagenvolk zullen we
niet nader bezien.
We wenden ons tot de Keizer Karel-Universiteit in Nijmegen.
Ze is nog niet volledig. 't Jaarboek 1928 meldt 3 faculteiten met 368
studenten.
Het onderwijs in de Paedagogiek is opgedragen aan Prof. Hoogveld.
Uiteraard zijn er niet zoovelen, die hiervan profiteeren. De bedoeling
N an idit onderwijs is het kweeken van ,de leiders, die op ide wetenschappelijke paedagogische banen hebben voor te gaan.
Gedoceerd worden:
1. Theoretische en practische wijsbegeerte (logica, critica).
2. Empirische en toegepaste psychologies
3. Geschiedenis der Wijsbegeerte.
4. Geschiedenis der Paedagogiek.
5. ,Didactiek.
Onze bedoeling is niet te vergelijken. We wijzen er in 't voorbijgaan
cnkel op, dat we hier te doen hebben met een respectabele organisatie.
De voorwaarden hiervoor alle na te speuren, ligt niet op onzen weg, wel
dienen we ons of te vragen of op ons terrein nog achterstand is.
We hebben onzen paedagogischen hoogleerlaar. Ook wij hebben gelegenheid voor M. 0. A en B te studeeren, en een cursus te volgen, eventens toegankelijk voor hen, die niet doorgaan voor A. of B.. Ook wij hebben een laboratorium dat er wezen mag.
Over de iopleiding door Prof. Waterink, van wien ik de eer heb een
leerling te zijn, veel zeggen, zou licht naar den een of anderen kart
verkeerden indruk kunnen wekken.
Laat me mogen volstaan met nit te spreken, dat ik er nog niet van
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overtuigd ben, dat de leerlingen der kweekscholen, die het gemakkelijkst
dezen cursus kunnen volgen, voldoende op het belang dezer opleiding
worden gewezen. Ook kreeg ik den indruk, op bijgewoonde examens
voor de hoofdakte, dat Protestantsche candidaten veel minder bekend
waren met de werkeh van eigen ricking dan ,de R. K.
tilt , de examenverslagen die ik samenstelde bleek me, dat bijy. Gereformeerde examinandi volstonden met Bavinck's ,De nieuwe Opvoeding",
terwill enkelen van den auteur niet anders wisten, dan dat hij Dr. was.
Op de vraag of idit misschien „praktizeerend ,geneesheer" beteekende,
antwoordde een candidaat toestemmend.
Naar de orienteering op eigen terrein moet het met rassche schreden
been.
Opdat ook wij naar waarheid mogen getuigen van onze opleidingen,
wat Rombouts schrijft van de Roomsche (Hist. Ped. IV — 238) : „flet
heerlijkste en tevens onze grootste kracht is wel, dat alle opleidingsinrichtingen van de vormscholen voor het bewaarschoolpersoneel en
de kweekschool voor onderwijzers of tot de Universiteit toe, leven van
een en dezelfde geest: , de onvervalst katolieke."
Eon voorwaarde mogen wij wel noemen, de voorwaarde ook door de
Roomschen erkend, n.l.: een stroom van frisch, jong leven, volheid van
leven moet roepen om een machtige organisatie; immers niet om der
wille van een organisatie op zich zelf, als een stuk uiterlijke cultuur,
maar om der wille van de jeugd en de komende generatie, om der wille
van Hem, Die ons en onze kinderen kocht met Zijn bloed, Hem, van
Wiens kruis we niet verder afstaan , dan onze Roomsche medechristenen:
van welk kruis ook tot ons gesproken is: ,,In dit teeken zult gij overwinnen".

Iv. jeugdwerk.
't Jaarboek 1928 geeft aan de opperleiding van het jeugdwerk, n.l. een
Interdiocesane commissie van elf personen, verder diocesane commissies. 't Verband wordt bewaard met den Centralen Jeugdraad.
Voorts geeft het Jaarboek een overzicht van het Jeugdwerk: Jongenspatronaten, Meisjespatronaten, Jongevrouwenbond, Burgerjongelingsvereenigingen, Jongstudentenvereeniging, De Jonge Werkman, St. Josephsgezellenvereeniging, Godsdienstige vereenigingen, Sportvereenigingen, enz.
Rector De Groot wijdt een tiental bladzijden aan de Jeugdwerkorganisatie.
Op enkele dingen vestigen we de aadacht.
Allereerst het uitgangspunt.
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Gaat men uit van de gedachte : de rijpere jeugd te bewaren voor
neutrale, socialistische orzanisaties; te beschermen tegen godsdienstige,
zedelijke, maatschappelijke gevaren; moet eenige kennis bijgebracht worden hoe dan ook?
Dit is het Joel niet. Het doel wordt omschreven als volgt:
Algeheele vorming en ontwikkeling van de rijpere jeugd, waaronder
begrepen wordt de godsdienstige, zedelijke, maatschappelijke, lichamelijke
opvoeding; iop de eerste plaats karaktervorming, zoo individueel mogelijk.
En van Roomsche zijde beschouwt men dat jeugdwerk allerminst als
een arbeid, dien men, nu ja, doen kan, maar ook evengoed kan nalaten.
Integend eel.
Rom;bouts verklaart (Kist. Ped. IV — 405) : „Wij aarzelen niet, de zorg
voor de oudere jeugd nog noodzakelijker te noemen dan die voor het
lagere-schoolkind."
Men denkt hier natuurlijk aan ,de eigenaardige nooden van de rijpere
jeugd in verband met de 'velerlei crises in deze levensperiode. Men wil de
jeugd in dien tijd niet loslaten, men mag ze niet loslaten. In 't ►bijzonder
wordt hierop door de R. K. nadruk gelegd om den nood ,der tijden. Om
het gevaar van het bolsjewisme. De jeugd, en dan voornamelijk de arbeidersjeugd aan zich zelf over te laten, beteekent feitelijk ze overgeven
aan het bolsjewisme. (Hist. Ped. IV — 416).
't Aprilnummer 1928 van -,,Dux" schetst die gevaren. Vertelt over de
propaganda en stelselmatige ,agitatie, waarvoor Rusland 200 millioen
goudroebel per jaar uitgeeft. Propaganda niet alleen in Rusland, maar
over de geheele wereld. Overal moeten kernen, cellen gevormd. , En dat
lukt. Telt de „Internationale van de Werkers in het Onderwijs", gevestigd te Paths, niet reeds 75.000 leden in alle rangen en standen van
het onderwijs?
Wie overziet , de gevolgen? Zal dat uitloopen op ,de wereldrevolutie?
Wordt hier niet gezaaid het waanzinnigste ongeloof; wordt hier niet
voorbereid de massa-afval van God?
„De cornmunistische actie eischt tegenactie", zeggen ,de Roomschen.
ook tegen deze Revolutie het Evangelic.
En waarlijk
't Is Been zaak om in zenuwachtige koortsachtige haast nog zien te
redden wat er te redden valt. 't Opkomend geslacht moet niet worden
bijeengedreven om zich zelf een Pella ter ontkoming te stichten.
Geef aan de jeugd wat ze noodig heeft, vaste leiding op allerlei terrein,
vorming, ontwikkeling, 'harmonisch en krachtig. Dat gaat zoo maar niet.
Dat vereischt studie, opleiding. Door de diocesane en parochiale leiding
is ook het jeugdwerk bij de R. K. goeddeels in handen van de geestajk-
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heid. Niet elk geestelijke is tevens een geschikt jeugdleider. Daardoor
heeft het jeugdwerk veel schade geleden. Maar men verzekert zich nu
van de hulp van bekwame personen, geschoolde leiders.
Gelegenheid tot , opleiding is in Utrecht aan het Jeugdleidersinstituut.
Dit .ontstond door samenwerking van het Centraal Zielkundig Beroepskantoor, de R. K. Leergangen en de Interdiocesane Jeugdcommissies.
't Doel is tweeledig. a. Opleiding van jeugdleiders,
b. Opleiding van voorlichters bij beroepskeuze.
Duur der cursussen: twee jaar.
De lessen vallen gedeeltelijk samen.
Van de vakken noemen we : Godsdienstleer, Algemeene vraagstukken.
van de paedagogiek, didactiek, wifsvorming. Geschiedenis van Opvoeding
en Onderwijs, Jeugdwetten, Psychologie der rijpere jeugd, Inleiding tot de
kennis en de psychologie der beroepen, Organisatie en practijk van het
jeugdwerk, Spelleiding, Handenarbeid, Kunst en vertellen, Arbeidsmarktvraagstukken, Practijk en techniek , der hulpmiddelen.
Over Beroepskeuze teekenen we het volgende aan:
In 1918 werd het Centraal Zielkundig Bureau opgericht; 't wordt
door het R. K. Werkliedenverbond. 't Heeft een eigen tijd.
schrift: „Aanleg en Beroep". Om de Utrechtsche centrale is een net
van filialen. In 1927 waren er 17 plaatselijke instituten in ons land.
Niet alleen in den engen kring der jeugdleiders was men bezig met de
belangen van de rijpere jeugd.
De belangstelling in Roomsche kringen groeit met den dag. In 1922
werd in Den Haag een Nationaal Jeugdcongres gehouden met 8 secties.
Sindsdien kreeg de organisatie haar beslag, kwam er eenheid van diocesane en nationale leiding.
„Op alle terreinen van jeugdzorg". schrijft Rorribouts (IV-419)
heerst verblijdend leven; op alle terreinen wordt gestreefd naar het
beste en hoogste.”
Naar welke methode ? De methode van de vrije jeugdvorming. Men
kent drieerlei milieu: le Huis, 2e School, en nu 3e de vrije jeugdvorming. Daar verstaat men onder : vereenigingsleven en clubleven.
Net woord vrij in dit verband wil zeggen : men is vrij zich al of niet
aan to sluiten, de werkwijze is vrij, en de verhouding tot den leider is
er ,een van vrijheid. Over dit laatste, in hoeverre de jeugdvereenigingen
der Roomschen vrij zijn, is al heel wat gesproken en geschreven.
Prof. Kohtbrugge iontkent kort en goed het vrije karakter (der R. K.
jeugdvereenigingen, beweert zelfs in 't algemeen dat de Roomschen ner-
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Bens vrijheid toekennen in hun opvoeding. „Men ontwikkelt", volgens
hem, (Pract. Soc. III, 264), „volgzaamtheid, geen karakters".
In Roomsche kringen heeft men deze aanklacht onder de oogen gezien.
En er worden wel uitingen gevonden, die hies Prof. Kohlbrugge in 't gelijk
schijnen te stellen. Hier raken we de groote kwestie van vrijheid en
autoriteit. Verzetten van de bakens bleek noodig, wilde men den greep op
de jeugd niet verliezen.
Rector De Groot sohreef in 't Jaarboek 1927 over Patronaten, die
vroeger wel eens „bewaarscholen voor groote kinderen" werden genoemd, dat ze thans met veel succes het beginsel der zelfwerkzaamheid,
ook in den vorm van een zeker zelfbestuur, toepassen.
Het tijdschrift „Dux" geeft kracihtigen steun. In verband met de communistische propaganda kwam in April 1928 het padvindersnummer van
deze periodiek uit, waarin, zonder dat een beslissing genomen werd, de
vraag besproken werd of ook voor ,ons land ide Padvinderij de groote
tegenactie moest vormen, zooals dit in enkele landen wordt bedoeld.
Van belang is, , dat men de noodzakelijkheid van den jeugdarbeid gziet. „De
Jeugd van onze dagen", schrijft Rector de Groot, „dreigt ten gronde te
gaan door de zinnelijke en lagere invloeden, die van buiten of zoo verdervend op de jongeren inwerken. Het jeugdwerk will wapenen tegen
excessen van nicotine, alcohol, kleeding, film, sport, lectuur, dans.
't Streeft naar vereenvoudiging in levensopvattingen en levensgewoonten."
Van belang is ook dat gestreefd wordt naar bereiking van het individu. De leeftijd vraagt om erkenning van de eigen persoon.
Wat de godsdienstige vorming aangaat, waakt men dat de patronaten
zich houden bij het algemeen jeugdwerk, niet omgezet worden in een
zuiver godsdienstige vereeniging. En wat het totaal der organisatie betreft, kan men getuigen dat er meer gewonnen wordt aan innerlijke
kracht dan aan uiterlijken omvang.

V. Eucharistische Kruistocht.
Hiermee zijn we geheel op specifiek R.K. terrein. De E. K. wordt ons
geschetst als een reactieverschijnsel. Telkens na het optreden van stroomingen, die leiden tot verbreken van den band met de R.K. kerk ontstaan
er tegenreformaties. Een tijd van scheuring is ook een tijd van meer
intens belijden. Zoo wordt de E.K. gedadhte openbaar in vele perioden
van de geschiedenis der R.K. kerk. Net is ;de devotie tot de Heilige Eucharistie d.i. de Heilige Mis met Communie.
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De E.K. stelt zich niet alleen tegenover allerlei dwaling omtrent de
leer der Kerk, maar komt uit op het geheele levensgerbied en bindt den
strijd aan met alles wat het leven der geloovigen als christenen belaagt,
met al wat in den grond bedoelt het fundament der kerk te ondergrayen. En dan kan het leven van dezen tijd bezwaarlijk aangemerkt worden als een leven van diepe vroomheid ; de afval neemt toe, allerlei verhouding wordt , ontwricht en het geroep wordt sterker: „Laat ons Zijn
banden verscheuren en Zijn touwen van ons werpen."
Rombouts beschrijft de tegenwoordige samenleving aldus : de Christelike opvoeding van het gezinsleven sterft uit, , de opvoeding richt zich
op natuurlijke doeleinden, „'t ge ► ag der ouders vermindert, evenals de
eerbaarheid in kleeding en gebruiken, genotzucht vergiftigt de heiligheid
van het huwelijk en .de bron van het leven, de geest .der wereld komt
nit in de openbare samenleving, als ongeloof, liefdeloosheid, afgunst, onderling wantrouwen, standenstrijd; fabrieken en werkpiaatsen zijn veelal scholen van bederf ; er is geldzucht inplaats van eerlijkheid en rechtvaardigheid; kunst en wetenschap dienen zinnelijkheid of trots, de natuur heerst, individualisme doet zich gelden tot in het godsdienstige
toe." En lib eindigt met te constateeren 'dal opvoeding en .onderwijs hier
niet aan ontkomen; „zelfs onze biezondere scholen ontbreekt vaak
heel wat aan de kristilike geest." Mist. Ped. IV. 363).
Nu is de
K. een beweging, , een methodische en georganiseerde poging
tot igodsdienstig-zedelijke levensvernieuwing met als algemeen doel:
„het gewone christelijk leven op buitengewone, volmaakte wijze beleven." (Bisschop van Breda in Vasten ► andement 1928).
't Program luidt aldus:
1. door Christus' liefde de geloovigen opwekken tot wederliefde.
2. 'deze liefide tot beweegreden maken van alle handelingen,
3. vormen van ware Apostelen van het Eucharistisch hart.
't Naaste doel is de vereeniging met Christus, een vereeniging die
innerlijk-ibeleefd moet worden door geloof en fickle, en uiterlijk door 't
ontvangen der H. Communie, 't bijwonen der Mis, en bezoek bij het
Allerheiligste. Ook bijzondere praktijken worden aanbevolen voor de
vurigste zielen, n.l. geestelijke Communie, schietgebeden en verstervingen.
De richting gevende leuze is : „Door Maria tot Jezus."
En het leidend beginsel; Iedere verbreeding van het uiterlijke moet
gepaard gaan met verdieping van het innerlijke.
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Hoe is de verhouding van den E. K. tot de overige beginselen en praktijken der opvoeding ?
Op den Bredaschen Kathol'iekendag 1927 werd de E. K. genoemd „een
levensbeginsel, dat als een zuurdeesem de geheele opvoeding doordringen moet" (Verslag bl. 193-201).
De E. K. is niet anders dan ,de consequente toepassing van de beginselen der kerk — is het streven naar waar en oprecht, cnt istelijk leven.
,Daarom wil 'de Kruistocht alle rangen en standen, groepen en leeftijden
bereiken een kracht izijn in ode onderwijsinrichtingen, 'bij ode opleiding,
in het huisgezin, in de fabrieken.
De leerlingen ,moeten Kruistochters worden; (we gaan hier niet in op
de nadere ,groepeeringen in Voorwacht, Kruistochters 'en Offerzieien);
niet de klassegemeenschap moet een Eucharistiscihe club vormen. Uit de
besten, de sterksten, ,dus uit de enkelen wordt een kern gevormd. De
Kruistocht richt zich wel allereerst op het individu, alle oefeningen 'zijn
individueel, maar het moet komen tot kernvorming. ,,Op de kernvorming ,berust het welsiagen" 'zegt Rombouts. (IV-368). De kernen (moeten hun invloed , doen gelden op grootere groepen en verder gaat 'die
invloed naar de geheele ,maatschappij nit.
In de klassen wordt geen scheiding tusschen de leerlingen bewerkt,
ze dragen geen , openlijk insigne. Onderwijizers en leeraren moeten zich
tot kernen vereenigen, en verband houden met de vergaderingen der
priesters. Samenwerlcing met de huisgeizinnen wordt aanbevolen; daartoe kunnen ouderavonden dienen. De geloovige moet allerlei verplichtingen nakomen, sores in 'opdradht van een geestelijk leider; moet intens
arbeiden aan zelfheiliging, waarbij, in overeenstemming met het zielkundig gegeven, dat niemand zijn aandacht op twintig punten tegelijk
kan richten, aanbevolen wordt hierbij methodisch te werken. Een gebrek of een deugd tegelijk aanvatten. „IDit is de hoofdpraktijk van het
biezondere punt."
Er kan gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen: gedragskaartjes
voor de kleintjes, weekbriefjes voor de oudere leerlingen, wekelijksch
overzicht voor volwassenen, maar deze middelen hooren niet tot het
essentieele van den E. K.
Alle valsohe vroomheid, alle oogendienarij worth bestreden. „'t Ligt
volstrekt niet in , de bedoeling", schriift Rombouts (!Hist. Pod. IV-368);
„een overgevoelig systeem te geven, dat zoetsappige, zoogenaamde devotionaire karakters kweekt, maar rale, beginselvaste mensen ; wilskrachtige mannen en vrouwen heeft onze harde tijd noodig."
Hier is iook een ionvoeden in vrilheid. On de vriie daad van het kind
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karat het aan; hier wordt gehuldigd de methode der zelfwerkzaamiheid.
Geen wonder, dat Rector De Groot het van harte toejuicht, dat de methode
van den E. K. in de jeugdwerkorganisatie zulk een voorname plaats
inneernt. (Jaarboek 1928, blz. 322).
De jeugd wordt omringd door mannen en vrouwen, die ok hun plaats
in 'den E. K. hebben. alien tezamen stellen om 'Ohristus om het
middelpunt van den Katholieken eeredienst„ in de erkenning dat de eigenliike methode van den Kruisiocht bovennatuurlijk is. „Al de genaden komen
voort van Jezus' kruisoffer; daar werden ze alle verdiend. Echter nog
niet aan de mensen uitge'deeld. Dit gesdhiedt dageliks en hoof dzakelijk
door het vernieuwde offer, het Eucharisties offer, de E. Mis." (fist.
Ped. IV — 365).
Er is een .motief: „de Heide tot God„ die zichzelf geheel voor de mensen
heeft weggeschonken". (a. w. 364.)
Daarom is er .geestdrift en oewijding en leeft de Lgedachte, door Rector
De Groot uitgesproken : „De iEucharistische opvoeding van kleinen en
grooten zal ions brengen de .overwinning, die de wereld overwint." (Jaarb.
1928,, blz. 322.).
En het Kruisleger zingt zijn strijdlied, getuigend van zijn haken naar
den strijd, van de kracht ontvangen door Jezus' bloed, van de brandende
harten ontstoken a,an den gloed van Gods hart; elkander opwekkend met
den alouden roep van „God wil het"; en clan juicht het refrein:
►

►

►

„Heil, Jezus, onze Koning,
U zweren wij den eed.
Te stormen na U, met het kruis in de vuist
Tot daverend idreune onze zegekreet."
(Jaarb. 1928, biz. 372.).
VI. Systeem.
Over het systeem der R. K. paedagogiek kunnen we kort zijn. Niet
omdat de Roomschen de paedagogiek niet erkennen als wetenschap.
Integendeel. We herinneren aan het felt door Rom outs geconstateerd,
dat de ,opvattingen betreffende 'de R. K. paedagogische beginselen nog in
allerlei tijdschriftartikelen verspreid liggen. Daarom volstaan we met to
wijzen op een artikel van Prof. Hoogveld in „Tijdschrift voor Zielkunde
en Opvoedingsleer" (Maart 1928), handelend over het systeem der paedagogiek.
Hierin wordt het wetenschappelijke terrein afgebakehd en ingedeeld.
Een overzicht wordt geboden in ongeveer 30 bladz. Van de conclusies
►
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vermelden we dat, ten eerste, niemand meer in staat is als deskundige en
vakman op te treden iop het geheele gebied. En ten tweede, dat het
belang der paedagogiek een wereldbelang is. Waar de leer richting geeft
aan het leven, zal de komende generatie zijn, zooals onze opvoeding is
geweest.
Er wordt onder Prof. Hoogveld's redactie een breed, wetenschappelijk
werk opgezet naar katholieke beginselen„ dat in een groot aantal deelen
en deeltjes zal verschijnen, en „waaraan door verschillende medehelpers
'van erkend gezag op speciale terreinen, reeds ijverig wordt gewerkt."
(Rombouts Hist. Ped. IV — 431.)
Ten slotte enkele losse opmerkingen.
Allereerst over het Centraal Bureau.
Het heeft een personeel van 21 personen. De uitgave van het Jaarboek,
van „Vraag en Antwoord" en van „Dux" en de belangrijke correspondentie
— totaal ruim 6000 brieven rechtvaardigen zijn bestaan.
'Het Bureau heeft niet de leiding in het opperbestuur van het Katholieke
onderwijs — die berusten voor elke diocees bij den Bisschop. Maar het
Bureau helpt met raad en daad.
Bij Rome is 'altijd centrale leiding. We kunnen ons niet ontworstelen
aan de gedachte ,dat bier gesproken moet worden van een zekeren dwang,
van een keurslijf der hierarchie.
Bij de Protestanten is vrijheid. Maar ,daarom mogen de prestaties niet
minder zijn. Anders zou men toonen de vrijheid niet waard te zijn.
Ik geloof, idat op vele terreinen het werk der Protestanten de vergelijking met idat der R. K. glansrijk kan doorstaan. Speciaal wat het jeugdwerk aangaat, ontwikkelen de Protestanten in hun Jongelingsbonden,
Meisjesvereenigingen en Knapenvereenigingen groote kracht.
De R. K. beschikken over meer menschen dan de Protestanten. Ze
kunnen oak meer personen voor den paedagogischen arbeid vrijmaken.
Ook financieel zijn zij sterker en ontwikkelen daardoor grooter kracht.
Van de Roomschen kunnen wij wel leeren den arbeid te concentreeren.
We krijgen wel eens , den indruk dat op ons terrein te veel versnipperd
wordt. Dat groepen, die moesten samenwerken nog te ver van elkaar
afstaan en daardoor elkaars werk belemmeren. Strijd tusschen hoofden
van scholen en klasseonderwijzers bijvoorbeeld lijkt ons energieverspilling.
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En wat onze houding tegenover de R. K. betreft, moeten we niet zoo
zeer ions Protestant-zijn zoeken in de antithese met de Roomschen. Wie
een eigen beginsel heeft, behoeft niet van de antithese te leven.
Er mag wel aandacht worden gewijd aan het feit, dat de geloovigen,
elk op eigen terrein, zich dienen te wapenen tegen het veldwinnende
moderne Iheidendom. Onze wapenhandel moet zich daarop richten, met
dien vijand te kunnen spreken in de poort.
Onze schoolbesturen moge ik opwekken tot het trouwer zijn in 't aanschaffen van paedagogische litteratuur.
Van Rombouts' „Historiese Pedagogiek" werden zeer veel exemplaren
aangekocht door schoolbesturen. Ik zou het aantal wel eens willen hooren van de gekochte , exemplaren bijv. van Bavinck's werken of van :de
„Inleiding tot de theoretische paedagogiek" van Prof. Waterink.
Ook spreek ik den wensch uit, dat de Cursus M. 0. Paedagogiek in
het vervolg mede bekostigd worde door onze schoolbesturen.
Eindelijk moge ik nadruk leggen op het feit,, dat we, wat de opleiding
in de paedagogiek betreft, op geen stukken na ons met de R. K. kunnen
meten. Men beseffe het groote belang hiermede gemoeid en spanne zich
in, niet zoozeer om de Roomschen te overvleugelen, maar om der wille
van het belang van den arbeid voor de Christelijke jeugd, voor de toekomst van ons yolk.
Als ideaal voor de opvoeding, houde men voor oogen wat Prof. Waterink
schreef (Encycl. Kok IV — 498) „Karaktervorming en principieele leiding,
tucht die brengt tot zelftucht en algemeen ontwikkelend onderwijs moeten
elken opvoedingsvorm dragen."
Er zij een nieuwe opwaking van ijver — van ijveren met versiand
er gloeie nieuwe toewijding tin den arbeid der opvoeding, een arbeid
verricht in groote liefde voor de jeugdigen, die ons werden toebetrouwd,
een liefde, die het onzen Heiland eerbiedig doet nazeggen: „Niemand zal
ze uit onze hand rukken".
Amsterdam.

G. WARNINK.

DE LISCH.
Waar de smalle landweg in strenge beslistheid de velden doorsneed en
zich in strakke rechtheid haastte naar de eerste dorpshuizen, liep Rietje
van 't Iepenhof.
Als ze zag naar de grijze school, aan het eind van den langen weg, klepperden in dribbelmaat de kleine klompevoetjes; maar gauw weer stutten de
stapjes, boog zich het smalle rugje en met haar handjes reikten over haar
schouders de gele vlechtjes naar de bloemen op den berm.
Met korte beweginkjes knakten haar kleine vingers de jonge bloempjes.
Zooveel waren er.
Boterbloemen, die kon je gemakkelijk vangen en madeliefjes.
En koffiernolens ! Koffiemolens ook!
Wat zou ‘meester daar wel van zeggen!
Begeerig rukte haar handje en sloeg haastig het paarsroode franjekleedje
van een bloem tegen de gouden weidekelkjes aan.
Toen had ze haar plots gezien boven bet stille water en het lentegras, de
gele lisch, lijk , een bekertje van licht bewegenloos geheven in de zuivere
morgenlucht.
Uit de begeerige omklemming van haar handjes vielen stil de vroege
bloemen op het zachte Bras. Zoekend naar betrouwbare aardkluiten op den
drassigen kant, daalde ze naar den bermrand, haar armpjes gespreid als
ongeoefende vogelvlerkjes; tusschen haar lipjes spitste rood het tongpuntje.
Haar oogen maten ingespannen den afstand naar de gouden blcem, de
lengte van den stengel. Ze strate haar armpjes ieen voor ien teen achter; ze
boog 'zich. Toen met een scherpe beweging sloeg neer ide jonge lisch; de
stengel knakte, brak.
De bloem triomfantelijk omhoog in haar handje, klauterde ze terug tegen
den kant op.
Op den grijzen weg stond ze stil. Ze zuchtte.
Maar als ze ver, als een waarschuwing zag de lase school, stapte ze in
haastige beslistheid naar het klinkerstraatje, dat als een miniatuurwegje
tusschen de wagenvoren lag.
Devoot, als was 't een altaarkaars, droeg ze in bei haar handjes het gouden lentelampje.
,
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Op het groezehgele tafeltje, voor de middelste rij, lagen in kleurige - verwarring de bloemen.
In de banken zaten militair-precies in streng-rechte rijen de wachtende
kinderen.
Stil zijn, je niet bewegen misscbien vertelde meester dan van de bloe'men; veel fuller dan rekenen!
Maar under de fiere bedwinging van hun beweeglijke Mies, bleven toch
durend beduiden hun oogen, geluidloos bewegen hun lippen : De lisch, ja,
die was van Rietje en de pinksterbloemen van Koos en de dotters van
Stiene
Meester kwam terug van de kast, waar hij 't Bijbelsch vertelboek had
weggeborgen.
De jongens zetten zich schrap tegen de voetenplank, ze stijfden hun
ruggers.
In de vergrauwde jampotjes zette meester wat 'bloemen; het to-veel
sdhoof hij over den tafelrand in de gapende vuilbak.
Toen nam hij Rietje's bloom.
„Wat is dit?" De jongens zakten in ; 't pleit was nu toch gewonnen. Met
vooroversohietende hoof den riepen ze triomfantelijk: „Een lisch, meester!
Een lisch!"
„Niet allemaal tegelijk, dat weet je toch wel."
Ze wisten het al veel to lang.
„Ja, 't is ,een lisch, meester; een gele lisch!" echoden de jongens, langzaam opschietend in bun banken.
„Ga nu eens kalm zitten, dan zal ik eens kijken wat je er van weet."
De jongens doken terug, leundon behaaglijk hun bovenlijf op 't tafelvlak.
Uit zijn zak nam meester zijn nieuwe mes .en draaide het blinkend lemmet uit het zwarte huisje.
De jongens keken bewonderend.
Een nieuw mes! Of dat fijn kerven zou!
Meester draaide de lisch tusschen zijn vingers.
,Mordt-ie uitgekleed, imeester?" vroeg Teun en hij genoot al.
„Let maar op". Meester kapte een kelkblad af, hield het geel-fluweelig
lapje omhoog.
.,Dit is . ...?" „Een kroonblad, meester", Monk 't overtuigd.
„Ms". „'t Is , een stukkie van z'n kelk", riep Qeert. „'t Zit an de buitenkant."
„En die streepjes er op?" Meester trok de kelkbladen neer; net een
dun vezelstaartje lieten ze los.

86
„Kom, die streepjes? Wie weet het?"
Met ongeduldige rukjes sneed hij de bleeke kroon ► laadjes weg.
Rietje wist wel alles van het honingwerk en het stuifmeel en de honing,
maar ze zei niets.
Ze zat onbeweeglijk, haar voetjes op de voetenplank, haar armpjes op
den rand van tafelvlak.
Er was iets stil geworden in haar, wat heel den landweg lane in haar
gezongen had. Ze wist dit niet. Ze wist ook nauw meer van den mooien
droom, waarin zij de prinses was, die de tooverbloem gevonden had.
Ian bange ontstelling zagen haar wijd :opene oogen in meesters hand het
naakte ,bloemenlijf, armelijk verschrield en op de vale tafel verminkte
blaadjes : de gouden scherven van haar zonnelamp.
A. M. v. d. TORRE.

DE LOKALITEIT ONZER CHRISTELIJKE
SCHOLEN IN AMERIKA.
„Gaat gij naar Amerika? '
„Ja."
„Wel, als gij ,mijn broeder scims ontmoet, (doe hem (clan vooral de groete.”
Of iemand die naar de Vereenigde Staten komt dien genoemden broeder
ontmoeten zal, hangt of van de plaats waar hij heen gaat. Afstanden zijn
hier verbazend groot. Als A. bijvoorbeeld naar Paterson, New Jersey,
gaat en B. wil naar Grand Rapids, Michigan, dan moet B meer (clan 500
mijlen verder west dan A. in als C. naar Los Angeles, California, of Oak
Harbor, Washington reist, welke laatste plaats de home town van den
schrijver is, dan Imoet C. ongeveer 3000 mijlen verder west dan A. Dat
wil zeggen als A. de plaats zijner bestemming bereikt heeft, dan moet C.
nog vier dagen en vier nachten in den sneltrein verder westwaarts. „Het
kost onze kerk ongeveer $ 1000 aan reiskosten voor een klassikale vergadering", merkte onlangs een leeraar in het westen op. Dat is in Hollandsch geld ongeveer I 2500.
Nevensgaande kaart maakt duidelijk in welke staten onze Chr. scholen
gevonden worden. Als een regel mogen we vaststellen dat de Chr. scholen
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gevonden worden in HoHandsaw nederzettingen, bijgevolg geeft de kaart
meteen een aanwijizing (tenminste naasten bij) van de Hollandsdhe nederzettingen in de U. S. De meest oostelijke plaats waar Hollanders zich
gevestigd hebben is in den staat Massachusetts (MASS op de kaart)
namelijk Whitinsville (W op de kaart). Daar hebben wij een Ohr. School.
Als wij nu ongeveer 250 mijilen izuidwest van Whitinsville gaan, idan
komen we in den staat New Yersey (N J op de kaart). her is de stad
Paterson. In Paterson en omgeving zijn 4 Chr. scholen.
Van Paterson reizende in noordwestelijke dating op ongeveer 300
mijlen afstands komen wij in Rochester aan, een stad in iden staat New
York gelegen. flier vinden we een Chr. school.
'Gam we nu van Rochester een 500 rmijlen westwaarts dan arriveeren
wij te Grand Rapids gelegen in den staat Michigan (G R en MICH op de
kaart. Deze stad is het Jeruzalem der Chr. Qeref. kerken in Amerika.
Grand Rapids heeft een bevolking van 164.000 inwoners, waarvan .ongeveer 1/3 gedeelte Hollanders 'zijn. Hier zijn 8 Chr. Soholen, Calvin college
en het Theologisch seminarie. Verder zijn rondom Grand Rapids in alle
richtingen verspreid nog 18 Chr. soholen in Miohigan.
Van Grand Rapids een 200 mijlen zuidwest reizende vinden we de
tweede stad in de U. S., n.l. Chicago, gelegen aan het meer Midhigan.
Deze beroemde, of moet ik 'zeggen beruchte, stad telt ruim 3.000.000 inwoners waaronder een 30.000 Hollanders misschien. Dezen hebben 5 lagere
scholen en een hoogere school, welke laatste - een kwart millioen dollars
gekost heeft.
In de naburige plaatsen rondom Chicago in Illinois, Indiana en Wisconsin (ILL IND en WIS op ide kaart), zijn 10 Chr. scholen.
Zooals op de kaart te zien is, ligt de Staat Iowa (IA op de kaart) tamelijk wel in het centrum van ons land. Hier zijn twee Hollandsche nederzettingen met Chr. scholen, n.l., in Pella, Peoria, en Zully (PEL P en S
pp de kaart). In het noordwestelijk gedeelte, Sioux Country genaamd,
vinden we 14 Chr. soholen.
De Staat Minnesota (MINN) ligt noord van Iowa. Daar zijn drie Chr.
scholen : te Edgerton, 'Raymond en Prinsburg (E R P op de kaart).
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Vele Hollanders uit Sioux Country, Iowa, zijn voor en na westwaarts
naar Zuid Dakota (S DAK op de kaart) gegaan en vestigden zioh in het
Zuid'westelijk gedeelte van dien Staat. Hier vinden we 4 Ohr. scholen.
Een \Tiff honderd mijlen zuidwest van Iowa is de Staat Colorado (COLO
op de kaart). In de hoofdstad Denver (D op de kaart) is een ibloeiende
Chr. school. Ook vinden we hier het sanatorium voor longlijders, Bethesda, een inrichting tot stand gebracht en onderhouden door de leden van
beide, de Qereformeerde en de Chr. Geref. kerken.
Zuid van tColorado vindt ge New Mexico (N MEX op de kaart). Hier
in de nabijheid van het dorp Rehoboth (R op de kaart) zijn 3 Chr. scholen.
Deze zijn zendingsscholen in strikten zin genomen, op het door de kerk
geexploiteerde Indiaanscthe zendingsveld.
Een paar honderd mijlen verder west van New Mexico ligt California
(CAL op de kaart). Hier zijn twee Ohr. scholen.
Van California (Los Angeles) gaan we een duizend mijl noordwaards.
Hier in het noordwestelijk hoekje van de U. S. is de staat Washington.
(WASH op de kaart). flier vinden we een Chr. school in Everett (E op
de kaart) en twee in Lynden (L op de kaart).
Van bier gaan we oostwaarts naar den staat Montana (MONT op de
kaart) en wel naar het dorp Manhattan (VI op de kaart) waar 2 Chr.
scholen zijn.
Zoo hebben we op onze reistoer over de kaart gevonden dat er 81 Chr.
scholen in ons land zijn. Daarin worden 13.508 leerlingen, onderwezen
door 412 onderwijzers en onderwijzeressen. Gelijk u duidelijk is geworden
zijn doze scholen ver van elkander verspreid. De groote afstanden zijn
een hinderpaal voor de volle ontwikkeling van het Chr. onderwijs. Daarom
is het noodzakelijk dat ze door heel het land in een organisatie zijn opgenomen. Zulk een organisatie is sedert 1920 tot stand gekomen. Ondergeteekende heeft de eer ,daarvan de algemeene secretaris to zijn.
MARK FAKKEMA.
10657 Wentworth Ave.,
'Chicago, Illinois.

CRITISCHE REVUE.
We leven in de eeuw van de uitvinders, op allerlei terrein. Wat voor 100
jaar nog hersenschimmig leek, is titans werkelijkheid ten wat we nog zullen
beleven is in de 'scihoot ider toekomst verborgen. loch Ibehoeven we nooit
meer te zeggen : dit of dat kan niet, want wie zou voor 25 jaar hebben
kunnen voorspellen de wonderen der techniek van ,heden.
Zoo vaak als ik , de radio hoor 'zieggen: Roma of Torino of maar Hilversum ien 'zoo helder de geluiden in verstaanbare klanken overkomen, ben
ik in bewondering voor het vernuft, idat zoo iets !maakte.
En toch.... de uitvinders in het niet technische zijn m.i. ,bij lange na niet
zoo te bewonderen, als die van het materieele.
Toen ik eens een lezing bijwoonde van den anthroposoof Steiner over
opbouw en afbouw , en de toehoorders uit vele landen biicengekomen beschouwde, kreeg ik den indruk van een stelletje dames van 'zekeren
leeftijd en izekere geaardheid en het mannelijke deel der hoorders was
voor bijna 100 % van 'het soort die men half-zacht kan noemen.
Gelukkig (kunnen we tegenwoordig, zonder voor achterlijk te worden gescholden, weer hartelijk lachen om allerlei modern 'geestelijk gedoe, 'dat
voor enkele jaren als het ,zich manifesteerde, en de zwakke en gevoelige
naturen verschrikte en verstrikte.
Krisnamoerthi en zijn onwezenlijke iomgeving te Ommen waken slechts
bij omstand nog ,medelijden, 'moderne z.g.n. kunstenaars, .die alleen
kleurenvakken smeerden op ,een dock, of stippeltjes of vlakjes, mag men
weglachen en woordkunstenaars die de moderne poezie meenen te dienen
met groote 'witte bladzijden, waarop 'drie woorden, neemt men niet au
serieus. Het DadaIsme Imam om in eigen belaching en zinloosheid.
Ook in de paedagogiek heeft de uitvinclerij sedert 1914 velerlei ,gebracht,
waarvan men kan zeggen: „het was nog nauw versdhenen en , ging weldra
weer henen."
De paedagogische revolutie van Ragaz bleek een onschul'dig straatrelletje, het bock van Nieuwenhuis Opvoeding tot autonomic werd vergeten voor Dalton en alleen de Italiaansche schoone Montessori, heeft
dank zij 'een staf van biologische collega's en menschen die buiten , de
school- en levenspractijk staan, nog wel eenig .houvast behouden.
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De Nederlanders, overigens op het terrein van uitvindingen en ontdekkingen niet de achteraankomenden, schijnen op het terrein van geestelijke
goederen, gelukkig niet zoo speurend en ontdekkend te zijn, als de fbuitenlanders. Er mag eens een oogenblik aandaoht gevraagd worden voor de
school van Borgman met zijn Wereldtuin-serie voor Oroeneveld met zijn
Scholen in losser klasseverband, over 'it algemeen bliift men gelukkig bier
bij oude beproefde werk en beleeft de waarheid, dat de kinderen van
verschillende begaafdheid zijn en het nu eenmaal onmogelijk is in een
1-literspot twee liter te gieten of veeren van een braadkip te plukken.
Het streng doorgevoerde , differentialisme van Dalton en Montessori heeft
tot ontnuchtering geleid en thans wordt ook daar geschipperd. De
leermiddelen 'die Montessori voor het gewone lager onderwijs heeft
ontworpen zijn dermate ingewikkeld en eigenlijk onbruikbaar, dat nu de
oogen van velen, die haar kleuter-bezig-houden nog wel aardig vonden,
wel zullen opengaan. Zoo lane de wereld zal blijven bestaan, zal er
ondanks de vooruitgangen op allerlei gebied, een zekere continuiteit met
verleden 'zijn, dat niet weg te maken is.
Methodes kunnen veranderen, het wezen blijft en de groei gaat Tangs
dezelfde wegen.
Merkwaardig manifesteert zich , dit in een studie van den onderwijzer
G. van Veen over z.g.n. Stil lezen, waarbij hij, het lees-onderwijs dienstbaar wil ,maken aan concentratie en combinatie.
De beer Van Veen wijst terloops op de groote waarde voor eze twee
zaken van het oude rekenonderwijs. 1k veronderstel dat hij bedoelt de
rekenboekjes zooals vroeger , de verzamelingen van Boeser en Raadersma.
En laat ik hem nu dontnuchteren met een voorbeeld uit , de practijk. Toen
ik op de I. o. ging, Daltoniseerde mijn ionderwijzer het . rekenen. In de
hoogste klassen zaten de ,verschillende leerlingen in verschillende rekenboekjes te werken en met ons drieen die in de hoogste deeltjes van ,Boeser
zaten een iderde verzameling geloof ik — moesten we 's morgens al
de leien nakijken. Mijn collega's nakijkers — de een thans conrector van
een gym, de ander directeur eener bank — en ik vonden dat een tractatie.
Maar.... Ihoewel ik toen tot de lbeste rekenaars behoorde, zijn die sommen thans voor mij absoluut te ,moeilijk en voor mijn latere examens heb
nimmer voldoende voor rekenen gehaald. Hoe in de perfectie ik dat
oude rekenonderwijs ook „genoten" heb, bleek toch practisch na enkele
jaren stilstand ,der studie, het rekenvermogen verdwenen.
Van die vormende waarde is dus bij ,mij niets gebleken, en ook bij die
andere valcken, die het combineeren en deduceeren bijzonderlijk ten nutte
►
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zijn, bleek mijn ropnemings- en logisch vermogen tot leeren dier vakken,
Diet door dat oude rekenonderwijs bevorderd te zijn.
think meent — in de Sollicitant — .dat Van Veen met het waardeschatten van dat oude rekenen, .gelijk heeft. Ik niet.
In den 'ouden tijd (en ook nu nog) maakten we sommen over torten met
garnizoenen met telkens wisselende sterkte en rantsoenen voor zooveel en zoorveel dagen. De heer Van Veen gelooft, dat deze som kon veranderd worden
in een soort leesles op de volgende wijze: — op de plaats van de cijfers moeten
dan de uitgerekende getallen ingevuld warden —:
SAMENSPRAAK.
Kapitein-kwartiermeester: Adjudant, ik kom je even meedeelen, dat we gedurende de maanden Maart en April 375. manschappen in de kazerne ,zullen
hebben, waarvoor ik de onderhoudssom moet opgeven.
Adjudant: Dat is gemakkelijk genoeg. (Hij cijfert). Het wordt voor Maart en
April samen (1) dagen. U zei 3'75 man niet waar? Dat is dus (2) dagrantsoenen.
Kapatein: Juist en je rekent 96 cent per rantsoen, ,dan wordt het dus samen.:.
Adjudant (cijfert) : (3) X 96 ct. = (4) gld.
Kapitein : coed, ik zal het opgeven.
:Kapitein (een week later) : Heb je het menagegeld voor Maart en April
ontvangen?
Adjudant: Net van morgen, kapitein.
Kapitein: Vervelende boel! Ik krijg zoo even bericht, dat op 17 Mart 75
man worden , overgeplaatst naar Z. Wat zullen we doen, een gedeelte van 't geld
terugsturen naar de adaninistratie?
Adjudant: Dat kunnen we doen. Er gaat voor Maart en April voor 75 man
(5) dagen af. Dat maakt (6) dagrantsoenen minder, we Izouden dus (7) gld.
en (8) cts, terug kunnen sturen.
Kapitein: Toch eigenlijk onzin! 'De ,overige 300 blijven toch in Mei ook nog.
Hoeveel dagen kunnen we die nog den kost geven voor dat geld?
Adjudant: Eenvoudig genoeg! Die 300 kosten ons samen per dag f (9). Van
het geld, dat we terugsturen kunnen we ze dus nog 10 dagen rvoeden.
Kapitein: 'Good, dan sturen we een verkiaring, dat we bij de nieuwe regeling
betaling hebben ,ontvangen tot (11) Mei. Dan kunnen we daarna verder zien.
In den grond van de zaak verschilt doze wijze van doen weinig van wat ieder

in zijn klas dagelijks ,doet. Ik neem een vraagstukje uit Bij. de Ley en Postma,

voor het vijfde leerjaar, bijvoorbeeld uit „Tiendeelige 'Breuken" (vierde stukje
B) pagina 26 :
„Een koopvrouw koopt 250 iperen voor f 10.—, 7 /10 deel verkoopt ze tegen
f 0.05 het stuk en de rest a f 0.075. Hoeveel gulden wint .ze?"
Een aantal kinderen — lang niet allemaal kunnen zoo'n ,sommetje wel maken.
maar opschrijven is heel wat anders. Daarmee behelp ik me als volgt. Ik schrijf
die som heel eenvoudig op hot bord voor (en eigenlijk had de auteur van het
rekenboek het moeten doen):
peren. 340 deel is 3 X •••
„Er zijn 250 peren: 7 110 deel is 7 X ... peren =
peren. Het eerste ,deel brengt dus , op ... X f 0.05' -= .... Het tweede
peren =
Samen f
Er wordt dus gewonnen f —
deel brengt op ... X f 0.075
f 10.— -= f ...."
iDeze handelwijze is niet verheven en zij is zoo weinig bevredigend, dat ik er
zonder algemeen leerplan en de rest niet aan denken ,zou, dit „practische"
redeneerwerk in het vijfde leerjaar te 'onderwijzen. Het is het ,onbevredigende in
dat soort onderwijs, die de .onderwijswereld er een diepen tegenzin tagen deed
opvatten. Ook ,,de heer Van Veen weet dit; hij! schrijft:
„Wij kennen ook bij het „practisch" rekenen van ouds wel de invuloefening.
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De .onderwijzer plaatste ,deze vaak op 't bord, om een vasten vorm van oplossing
in te ,oefenen.. Maar ook dat was dril, terwijl wij hier aan denkoefeningen in
zelfwerkzaamheid denken en daarvoor de iomstandigheden zoo gunstig mogelijk
willen maken door natuurlijke belangstelling te kweeken. Wij gelooven, dat de
oude rekenpuzzles langzamerhand ,zullen verdwijnen, al ,gunnen we ze graag een
natuurlijken ,dood. Daarvoor ,zal 't echter noodig 'zijn 't logisehe denken. in
andere practischer en natuurlijker vormen te doen beoefenen."
Practischer en natuurlijker. Is ,deze „samenspraak" daar een voorbeeld van?
Natuurlijker wel. , Maar practischer ? Hoe lang .duurt het, eer je de begrippen
kapitein-kwartiermeester, adjudant, menage-geld, administratie, rintsoenen, hebt
uitgelegd. En dan, hebben ze aan het eind van de les zoo'n soort som leeren
maken ? En ... uiteindelijk vraag der vragen kunnen ze haar dan ... opschrijven ? moeten de jongelui nu in de toekomst ,,samenspraken" gaan
fabrieken?

Nu komt de eigenlijke beschouwing over 'het lezen. Aan de hand van
Ubink's artikel ,citeeren we, en voor dit gedeelte met geheele instemming:
Om de leerlingen te dwingen tot juist en nauwkeurig lezen en bovendien nog
tot een zich goed rekenschap geven van het gelezene, heeft de 'beer Van Veen
u(genspireerd door buitenlandsche voorbeelden) een nieuw soort oefeningen bedacht. Zij bestaan uit verhaaltjes i(of korte zinnenreeksen) waarin woorden ,zijn
weggelaten en vervangen door cijfers. ,De kinderen schrijven op een blaadje die
c&jfers op met de juiste woorden erachter. De onderwijzer kan dan met behulp
van een sleutel vlug nagaan of de goede woorden zijn ingevuld. Als voorbeet1
voor het vierde leerjaar geeft de schrijver de volgende zinnen:
„1. Jaantje had twee poppen de ,eene met .zwart haar en de andere met blond.
Ze hield erg veel van de pop met blond haar, imaar om die met (1) haar gaf ze
niets.
2. Een jongetje ,moest ,drie eieren uit een nest halen en die aan een buurman
brengen. 'Onderweg wiel hij en braken ,er twee. Zoodoende kon hij mft,ar (2)
aan. dien (3) brengen.
3. Een jongen moest om half tien iop school komen, .om door den schoolarts
onderzocht te worden. Hij kwam een uur te laat en verscheen 'clus pas om
(4). Het ,ergste was, dat de (5) al weg was, toen hij kwam.
4. Juffrouw Jansen zat 's zomers graag in een open bijwagen van de tram,
als 't mooi weer was en in den motorwagen, als 't regende. Maar 't goede
mensch trof altijd slecht, want als 't mooi weer was, was de (6) vol en moest
ze in den (7) en als het regende was de (8) vol en ,moest ze in den (9)t",
De schrijver geeft ook voorbeelden voor het vijfde en zesde leerjaar. Het
eerste is een verhaaltje over een Zeeuwsch dienstmeisje het tweede een stukje
pram aansluitend bij het geschiedenisonderwijs: „Hoe Karel V heerscher werd
over een wereldrifle". Het begin hiervan ziet er zoo uit:
„HOE 'KAREL V HEERSCIIIER WERID ,OVER EEN WERELDRIJK.
Karel de IStoute was hertog van Bourgondie en beer van meerdere Nederlandsche ,gewesten. Toen hij in 1477 sneuvelde, ,maakte zijn leenheer de Fransche koning, van de moeilijkste omstandigheden, waarin Karels erfdoehter
Maria de Rijke verkeerde, gebruik om haar Bourgondie te ontrukken. Zoodoende
hield ze alleen (1) over.
Maximiliaan, de zoon van den Duitschen keizer, had hear hand gevraagd,
maar de Nederlandsche gewesten drongen aan op haar huwelijk net Adolf,
hertog van Gelre. Deze sneuvelde bij Doornik en zoodoende kon -ze trouwen
met (2), al was 't ook zeer tegen den zin van (3), era.*
Op dezen trap komen ,00k lesjes voor in verband met hygiene, (en nu komen
we zoo ver, dat we den kinderen leeren hu7.1 studieboeken te gebruiken), ja de
schrijver meent, dat het geheele veld van menschelijk denken voor de test in
stil lezen open ligt. Hij geeft zelfs een toepassing van het stil lezen op het
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verstandelijk lezen en geeft daartoe het volgende voofbeeld van een bekend
gedichtje:

„Ach, waren alle menschen wijs
En deden daarbij wel
Dees aard was dan een paradijs
Nu is ze meest een hel."
Hij stelt zich de behandeling aldus voor:
, Zijn, volgens den schrijver alle menschen wijs? Antwoord: (1).
Doen, volgens zijn meening, alle menschen wel ? Antwoord: (2).
Ziet hij de aarde als een paradijs? Antwoord: (3).
Is deze aarde volgens den schrijver .meest een hel ? Antwoord: (4).
De bedoeling van den schrijver is dus eigenlijk: (6) alle menschen wijs waren,
(6) ze daarbij wel deden, ,dan zou de aarde (7) een paradijs en (8) hel zijn.
Nu dat niet zoo is, stemt 't hem verdrietig en zijn klacht drukt hij uit in 't
woordje (9)."
De heer Van Veen gaat hier nog iets verder. In verband met de nu ontdekte
woorden h e 1 en p a r a d ij s stelt hij zich de volgende test. opgave voor:
„Als ge de beteekenis van de woorden h e 1 en p a r a d ij s goed begrijpt (zoek
ze anders nog even op in 't woordenboek) zult ge gemakkelijk tusschen die twee
kunnen kiezen in 't valgende:
Als de brandende z'omerzon de .Sahara schroeit, is 't er voor den reiziger een
(10). In 't voorjaar is 't aan de Riviera, de heerlijke bergachtige Middellandsohe
zeekust van Frankrijk een (11).
Ik kreee een brief van een vriend van me, • een gewezen machinist van de
groote vaart, die op een villa woont in Gelderland. Hij schreef: ik denk
aan de zweetende stokers, die op de rmailstoomers tusschen de tropen de vuren
moeten onderhouden, dan voel ik me bier in 't (12). Wat leven die arme zwoegers dan in een (13)."
De schrijver geeft toe, dat hij hier niet iets nieuws ,geeft. Daarom vind ik het
nogal moedig van hem om er mee rvoor den dag te komen. Immers een groot
deel van deze oefeningen verschillen in worm nets van tal van examen-opgaven
voor versohillende scholen, die juist den laatsten tijd ,zoo fel veroordeeld worden.
Ik zeg n a a r den v o r m. Want de heer Van Veen heeft zijn tests niet als
examenopgaven, maar als .oefeningen met de schoolklasse bedoeld.
Dit stelt mij evenwel maar in geringe mate gerust. Schooloefeningen, die zoo
bedenkelijk veel op examenopgaven gelijken, moeten noodzakelijk een versterking van die .opgaven ten gevolge 'hebben. Wanneer de leerboeken een sprekende
overeenkomst gaan, vertoonen met de „Examenapgaven voor de H.B.S. in 1931"
dan vreezen wij, dat het onderwijs uitsluitend dan afriehtenden en repetitorenden kant zal opgaan. Hetgeen ook wel te verwachten was, nu een onderwij,smethade zich wil gaan groepeeren om tests. 1k ben niet de eerste en de eenige,
die er op ,gewezen heeft, dat de test een ander kleed is, waarin zich de ordinaire
examen-vraag vermomd heeft.
Ook in ander opzicht is het voorstel van den heer Van Veen een vernieuwing
van iets ouds. In het Leesboek voor de volksschool van Leopold
staat een lesje over het Gervecht van den tijger met den wilden
buffel.
Later kon men dit lesje terugvinden in een bekende stelmethode, maar een
beetje veranderd: er waren woordjes uit weggelaten, die de leerling had in te
,

,

vullen.

„Ilichter dan het — gras van de heide, door het verwaarloosde vuur van deri
reiziger , ontstoken, ontvlamt de — van den tijger en — vervolgt hij zijn vijand."
De heer Van Veenimeent nu, dat zijn oefeningen, van de plaats der streepjes
wordt ingenomen door cijfers anders en beter zijn. ,Hij beweert daaromtrent het
volgende:
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Maar in dezen worm: wordt de „invuloefening" op de lagere schaol niet meer
beoefend en waar zij in den nieuwen stijlibundel van het m.o. toepassing vindt,
is minder oefening in het combineeren, het leggen van het juiste verband dus,
het doel dier ,oefening dan de keuze van het juiste woord, waarvan men een goed
gebruik wenscht te mechaniseeren.
‘Hetgeen intusschen gansch iets anders is."
Nu vrees ik, dat de heer Van Veen zich bier aan een appervlakkige bewering
schuldig maakt. De keuze van het juiste woord is niets anders dan een oefening
in het combineeren. Dat het goede gebruik op den duur ,,gemechaniseerd"
wordt, is voor den weinig oorspronkelijken leerling waar, Imaar bij dien zelfden
leerling is oak het combineeren een zuiver mechanisch proces.
En daarom hadden dit soort oefeningen een sterke verdediging noodig gehad.
Zij zijn verdwenen op grond van paedagogische bezwaren. IZijn die bezwaren
er thans niet meer?

Gelijk de heer think zie ik in dit werk van Van Veen niets anders dan
het oude werk van Baas e. a. met hun vervelende taal- en stilloefeningen
die alleen gemaakt konden worden, als de onderwijzer eerst alles voorzei,
alleen de heer Van Veen ,heeft dat oude modern-paedagogisoh geinterpreteerd en gepropageerd, want wezensverschil is er niet, indien de streepjes
der oude oefeningen vervangen worden door cijfers.
En terecht besluit U'bink zijn critiek met:
,

„In ieder geval wil ik in dit verband opmerken, dat de heer Van Veen bezig
is de persoonlijkheid van den onderwijzer weg te werken: In stee van het
stimuleerend gesprek, van de zelfs kun stwolle ontplooiing van een eenvoudig
gedichtje, zooals dat eenmaal =in eere was (en naar ik hoop steeds in eere zal
blijven) stelt hij het vermechaniseerde proces. Ben lesje stil lezen, een rij
woordjes achter cijfertjes invullen, die de onderwijzer vlug kan controleeren.
Alsof het achteraf beschouwd eenig nut heeft te weten, dat een kind lets niet
geweten heeft.
De onderwijzer wordt op zij ,geschoven door den langen arm uit het laboratorium. Daar wordt iets uitgedacht opgeschreven, gedrukt en gedistribueerd. En
nu zullen alle schoolklassen uniform aan het concentreeren en combineeren
gezet worden.
Het is een vreemd denkbeeld. Maar ik geef het nogal kans van slagen. Want
evenals de heer Van Veen zal 'menigeen vergeten zijn, dat het lezen van oorsprong een heilige kunst is en in het voorstel omtrent het stil lezen met het
oog op het latere gebruik van plantkunde-boekjes en zoo nogal wat verdienstelijks vinden. Maar ik geloof, dat het mijn plicht is voor de zooveelste imaal de rol
te vervullen van den roepende in de woestijn: wij zijn op den verkeerden weg:"
.

In het Utrechtsch ouderblad had onlangs een ongeleerde vader een art.
geplaatst en gevraagd : Houdt die nonsens nooit op?
Vindingen naar mechaniseering als van Van Veen, spielerei met boekjes
over gas en electra, „gemakkelijke" sommenschriften etc. het is alles ten
slotte hierom begonnen: dat de leerlingen een zekere hoeveelheid afvraagbare kennis voor toelatings-examens bezitten en dat moet nu langs modern
er uit ziende wegen, maar in wezen !zijn het de oude paden; 't is als met
de steden van Potemfkim in Zuid-Rusland : schijn, scihijn. De genoemde
ongeleerde vader schrijft:
,

Waarom, zoo vraagt hij, spannen wij alien ons zoo in, om de kinderstudie te
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bevorderen, de geschiktheid tot apnemen te controleeren, de manier van onderwij.zen te ,doen aanpassen aan de eigenaardigheden van het kind? Natuurlijk
terwille van het kind.
Welnu — waarom leggen ,dan al die ijverige en ernstige onderzoekers hun
oor niet vaker en beter te luisteren bij het kind zelf?
Wat willen die ijverige menschen ? De methode verbeteren, de verdeeling der
vakken over den leertijd veranderen, de vermoeienis beperken, het zelf doen
bevorderen, die belangstelling prikkelen en meer van die — o zeker — heel
mooie dingen.
Maar ibeste menschen, daarom gaat het hier in de eergte plaats niet.
Of een kind een gezond, normaal verstandig kind van een ouderwetschen of
van een modernen meester les heeft, dat laat het kind koud, als de meester 'zelf
maar ,geschikt is. Maar weet ge, wat een leerling rnachtig veel interesseert, meer
data iets anders ? Eenvoudig dit: of hij: veel of weinig meet leeren; en of men
hem het .geleerde streng afvraagt. De rest vindt hij wel goed.

De ongeleerde varier noemt dan alles op wat nu nog erger is, dan
vroeger en besluit:
„Er is een argument voor dit alles. „Men" vraagt ,dit, beet het. ,Die
is, dan de Maatschappij, het fatsoen, de beschaving, de goede vormen, de ,praktijk van kantoor en ,onderneming, kortweg alles, wat men al zoo aan looze motieven .naar voren blieft te brengen.
Aan looze motieven ,zeg ik. En ieder, die ernstig wil, kan zich daarvan
overtuigen.
Neem een man tusschen de 30 en 40 jaren, dus in de kracht van zija Leven,
die een ,goede" opvoeding heeft genoten thuis en op school, die zijn kranten
en tijdschriften bijhoudt, die een geed figuur maakt tusschen zijns gelijken.
En vraag hem — och, vraag hem over .zijn schoolwijsheid wat ge wilt. Of hij
de ,brieven van Julius Caesar nog wel eens doorloopt, 'of +hij de Grieksche werkw.
nog kent, of hij den strijd tusschen de Rookie en de Witte roes nog in het hoofd
heeft, of hij de zijrivieren van de zijrivieren van de Po nog kan ,apzeggen of
hij de formules voor ,zetmeel en druivensuiker, of de graven uit het iHoll. huffs,
of de havens aan de Oostkust van Jutland, of een tiental hepalingen van de Unie
van Utrecht. Vraag hem, een eenvoudig 'meetkunde vraagstuk , op te lessen
zonder dat de hulplijnen zijn aangegeven, of een vierkants-4vergelijking uit te
leggen; of ... enz..
Als hij een dwaas is of .geworden is onder de behandeling op zijn scholen, dan
zal hij zich geneeren en ,dus kwaad worden.
Is hij een rverstandig man dan .zal hij na een ,paar minuten in lachen uitbarsten
en zeggen:
„Ach ja, al die nonsens moesten wij ,maar slikken, ,onverschillig, of we er al
dan niet wat aan hadden." Maar dan zal hij 66k kwaad worden en opstuiven en
Uitroepen:. ,,En die zelfde nansens moeten mijn kinderen nu ook weer door.
Houdt het nooit on?"
Neen, dat houdt niet op, voor de ouders zich 'zelf los gemaakt hebben
van de schijn-kennis hunner kinderen, en ook daar een beter begrip is
doorgedrongen over wat goed, beter en best bij het onderwijs is. De
hoogmoedswaanzin der schijnkennis heeft nog als ,gevolg van der ilierbartiaansche invloeden velen in haar net gevangen en het zal ,een harde
strijd zijn, 'dat te verbreken, maar de tijd dringt ertoe, er een aanvang mee
te maken, niet langs den weg der moderniseering, maar langs die der
vernietiging!
Zeist.

D. WOUTERS.

KINDEREN, DIE ZORG GEVEN.
Kinderen, die zorg geven! — Doen zij het niet allemaal op hun beurt?
En als er eenige fbelangstelling voor .dit onderwierp is, is tdit dan misschien juist hierdoor, , dat wij, alien, wij ouders als ()utters en, voor zoover
gij bij het ionderwijs werkzaam zijt, gij onderwitzers alien, niet alleen
als onderwijzers, rnaar oak zoovelen under u als er zelf - ouderszijn, als
ouders, tijden kennen, waarin onze kinderen, onze klasse-jongens en
-meisjes tons zorg geven.
Kinderen en zorg geven, behooren ze niet bijeen? Is niet een kind meer
een zorg meer? Zeker, we weten het alien wel: kinderen .zijn gaven
des Heeren. En ,daarom zijn we er dankbaar voor. Daarom begeeren wij
ze, en .danken God, als wij ze mogen iantvangen. Maar.... als waar
is, .dat God Been enkeie gave geeft, of Hij geeft er tegelijk .een nieuwe
zorg nevens — een nieuw kind is tegelijkertijd met ,dat het tot ions komt,
een schat van zorgen te meer. Een schat van ,zorgen! Want .de mensch
koestert nu eenmaal 'zijn zorgen graag, met een wonderlijke tegenstrijdigheid in zijn ikarakter.
Zorgen koesteren; 'dat is ze dicta bij zich nernen, ze ,dicht bij zich
houden. Kinderen een schat van zorgen. Koesteren wij ze wellicht
daarom te meer, naarmate ze ons meer zorgen geven?
't Begint immers tdikwijls al voOr idat ze geboren zijn. Als moeder ze
verwacht. En zelf vol zorgen is voor het kindeke, ,dat zij bij zich .draagt.
En als vaders in de .dagen der verder gevorderde graviditeit zoo zorgzaam zijn voor hun vrouwen, clan .geldt die zorg .dikwijls veel minder nog
de vrouw 'die •zwanger gaat, tdan het kind, welks komst de vader met
een tot op zekere hoogte te begrijpen trots verwacht. En waarvoor hij
nu vooraf reeds vol teere zorg is.
En zoo blijft het tach eigenlijk. Zelfs wanneer de kinderen reeds lang
groot en zelfstandig zijn geworden, .de wijsze, waarop de fouders
hen gadeslaan, nu iook nog van uit de verte gadeslaan, er ,eene vol zorg,
vol teere, meelevende zorg.
Natuurlijk verandert , die zorg van karakter en aard.
De wijze, waarop de toekomstige papa naast zijn vrouw in blijde verwachting wandelt, en haar met zijn zorgen iomringt, pis een andere dan
die, waarop hij eenigen tijd later voorkomt, 'dat zijn kleintje voorover uit
den kinderwagen .zou vallen.
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En deze zorg is weer anders dan die, waarmee moeder haar kleintje
voor het seerst in de school achterlaat. En nog weer anders is de zorg,
waarmee de ouders shun kind ten amtbacht zien gaan, in betrekking, naar
kostschool of academie.
En al weer anders is die zorg, wanneer hun kind
dochter — haar
hart schenkt aan een jongen man, of !hun kind — zo n — hun seen jonge
vrouw als zijn toekomstige levensgezellin voorstel t.
Zorgen — het 'even van het kleine, nog afhankelijke kind en van het
groote, zelfstandig geworden, kind zijn er sdoor omringd en blijven er
door 'omringd.
T06 bedoelen we, als we over kinderen, .die zorg geven,
spreken, lets anders. Dan bedoelen we niet deze met ;opzet slechts vaag
aangeduide, aan alle kinderen eigen 'zorgen. Dan bedoelen wij zeer stellige zorgen, wilt ge: zeer bepaalde, met name to noemen 'zorgen, waaraan we 'ons niet 'onttrekken kunnen en die 'op sons lasten, soms zelfs heel
zwaar lasten. Doze bepaalde zorgen en ik denk ook nog in de
eerste plaats aan zorgen, die toch wel alle kinderen 'meelbrengen — kunnen ons korter of langer met zorg vervullen. Soms is 'de aanleiding tot
de zorgvolle stemming voorbijgaand en is deze laatste •dus slechts tijdeiijk; z()6 wanneer een kind onder den invloed van seen verkeerd kameraadje komt. Soms is die aanleiding blijvend en komen wij op geenerlei
wijze onder sdie izorgvolle 'overpeinzing nit ; zoo wanneer het 'ontwikkelingstempo van ons kind na een meningitis, na seen hersenvliesontsteking
wat vertraagd blijkt.
De oorzaken 'dezer laatste soort van zorgen kunnen in wezen heel sterk
wisselen; ik wil daar even lets langer bij stilstaan.
Nu eens liggen deze oorzaken in 'de kinderen zelf, werden ze aan deze
misschien wel al reeds bij de geboorte meegegeven, smaar kwamen ze
toch eerst veel later pas tot iontwikkeling en ,openbaring, 'zóó: aangeboren
karaktereigenaardigheden, karaktergebreken, karakterfouten, aangeboren
geringe beperktheid der intellectueele vermogens, enz.
Dan weer vinden 'onze zorgen (en dit maakt 'de zaak dadelijk veel gemakkelijker voor ,ons) hun oorzaak in van buiten den kinderen toekomende
aanleidingen. De school, het 'onderwijs zelf, de invloed van 'den onclerwijzer, die van de kameraden, ide straat net haar invloeden, dit alles kan
tot reden van zorg worden.
Zoo brengt de puberteits-leeltijd — dus allereerst een voorbeel'd van
oorzaken in Tt kind z'elf liggend — van alle kinderen, zonder onderscheid,
zorgen mee voor de ,ouders, zorgen, die hun oorsprong vinden in de
andere richting der belangstelling van het rijpende kind; in de bescha►

:
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digingen, die hier verkeerde voorlichting
verkeerd in den zin van
ontijdig — op verkeerde wijze — door daartoe niet bevoegde personen —
kimnen aanrichten.
Ik noemde de puberteit.
Daarmee roerde ik iets aan, waarop ik nog even lets uitvoeriger wil
ingaan; het feit, dat er in de ontwikkeling van ieder kind, ook van het
normale kind dus, oogenblikken, zelfs perioden zijn, bij ieder kind yin
den loop van zijn ontwikkeling met zekerheid terugkeerende oogenblikken en perioden, waarin dat kind zorg, extra zorgen geeft. Zoo'n periode
vinden wij bij het kind omstreeks het derde jaar, want omstreeks dien
tijd moot het leeren gehoorzamen. Wat idat een zorg geeft aan de iouders!
't Kind — leeren gehoorzamen ! Sommigen leeren 't wel nooit. Maar juist
dat feit, de ,moeilijkheid waarmee 't gehoorzamen geleerd wordt, waarmee 't opgeven van den eigen wil, 't ondergeschikt maken van den eigeti
wil aan dien van anderen door het jonge kind geleerd wordt, idit geeft
zorg.
Het overgeven van het kind aan den .eersten vreemde, die er blijvend
gezag over krijgt, den onderwijzer, is ,een tweeide periode, waarin kinderen zorg geven, to daar dan naast dezen vreemde, maar to billijken
autoriteit, ook nog de autoriteit komt der klassegenooten. Het laatste
niet het minst ten zorg.
Dan is daar de prae-puberteit, vervolgens de puberteit; ook de tijd
waarin het beroep gekozen moet warden, elm.; alles perioden, waarin
het kind extra zorgen geeft.
Ik sprak over zorgen in de kinderen zelf gelegen. zorg geven aan de
ouders, dat doen nu anderzijds ook al die invloeden van buiten, waaraan
onze kinderen blootgesteld worden. En onze kinderen geven ions zorg,
omdat wij weten, idat ons kind aan die invloeden blootgesteld wordt,
noodzakelijk blootgesteld moet worden, willen .onze kinderen rnenschen
worden, volgroeide menschen, en omdat anderziids wij nooit vooruit zullen kunnen zeggen hoe onze kinderen, zelfs niet onze best-toegeruste
kinderen, order die invloeden uit zullen komen.
De kinderen geven zorg, omdat vader en moeder in zorg zitten, als
zij hun kind laten gaan, dit blootgesteld weten aan idie tallooze invloeden,
waartegenover zij machteloos staan, ondanks 't feit, dat zij ze vreezen,
vreezen voor hun kinderen, en ondanks 't feit, dat zij ze wel zouden willen
wegbannen uit hun samenleving.
Tot die invloieden behooren de sexueele ongebondenheid op straat, in
woord en beeld, in amusant tijdschrift en bioscoop-annonce; behooren
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de bioscoop, behooren de wedstrijden, kan ook de padvinderij behooren,
enz., enz.
Sommige van deze invloeden beloeren onze kinderen juist in die perioden, waarin zij toch al zorg geven, zoo de sexueele ongebondenheid het
kind in de puberteitsjaren; en ik denk fuer in 't bijzonder aan de werving
der homosexualiteit.
Voortdurende zorg geven de invloeden van de straat, speciaal die, waar
we wonen, van de leden van het gezin, de dienstboden, den tuinman, de
menschen, leveranciers aan de 'deur, de bevriende families, wier kinderen
met de onze 'omgaan, enz.
Alle kinderen geven zorg. Zij doen dit zoowel uit inwendige, uit henzelf
voortkomende, als uit uitwendige van buiten of hun taekamende oorzaken.
Alle kinderen geven zorg. Ik ga nu het terrein idier zorgen verengen.
Want tegenover , deze kleinere en grootere zorgen, die . alle kinderen ions
brengen, geven extra zorgen die kinderen — 't is dus een kleinere groep
— die trekjes vertoonen, lichte trekjes nog wel, o zeker, maar niettemin
karaktertrekjes, die ons, als wij ze voor 't eerst bij ,onze kinderen aantreffen, iopschrikken. Gelukkig als zij ,ons opschrikken en zij ons dadelijk
*bereid vinden, niet om te ,doen, alsof zij, er niet zijn, alsof ons kind dat
trekje niet kan vertoonen zulke ouders zijn er helaas ook maar
als zij ons bereid vinden om dat trekje te bestrijden, dat verkeerde oog
aan den uitbottenden stam uit te snijden, of ,am dat trekje in zijn dichtstbijgelegen, maar nu goede trekje te veranderen. Dikwijls is idat mogelijk.
De meeste eigenschappen der kinderen zijn ambivalent, kunnen fonder
goede leiding ,gewijzigd warden; zooals liefde en haat heel dicht bij
elkaar liggen, en onmiddellijk in elkaar kunnen iomslaan, zoo liggen vaak
goede en kwade trekjes en trekken in elkaars onmiddellijke nabijheid.
Extra zorg dan geven bijv. die kinderen, die — en ik ga nu enkele
voorbeelden dozer groep van zorgen geven egoistisch zijn, , die niets
kunnen missen aan broertjes of zusjes, kameraadjes of speelgenooten. Ik
bedoel nu niet om duidelijk te zijn zeg ik het er nog eens bij — dat
betrekkelijk heel ionsehuldige egoisme der jonge kinderen, ,dat ziehzelf
nog altijd het naast vindt, maar die hebbelijkheid, die zelfs al wel Bens
met streekjes, met listige ioverlegginkjes en sluwe berekeningetjes bet
eigen „fide" weet te bevoordeelen, egoisme, zelfzueht, hebzucht, !heerschzucht, altemaal trekjes die aan goede ouders zorg geven, zelfs wanneer zij
blijven binnen de normale grenzen, maar zeker dan, wanneer zoo'n trek
een speciale hebbelijkheid blijkt van het kind.
Gelukkig de ouders, wier zorg hen ,deze , ondeugden weet te doen om.
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tooveren in 'n gepast gevoel van eigenwaarde, spaarzaamheid, zelfbedwang, enz.
Extra zorg geeft bij de meisjes — want al ontbreekt ze .bij de jongens
niet, speciaal de meisjes zijn er mee behept —de opvallende behaagzucht, , de pronkzucht, telkens weer tot uiting komende pronkzucht, de
uitgesproken begeerte op te vallen, de aandacht te trekken. Een karaktertrek, .die helaas nog wel eens wat to weinig een reden tot zorg voor de
ouders is, maar die van verstrekkende gevolgen kan zijn. Hier tacit komt
een karaktertrek tot openbaring, die dermate in het karakter tot overheersehing kan komen, .dat het Leven van het kind daarop ontspoort en
menige vrouw, later in een krankzirmigengesticht beland, vertoonde als
kind nog !maar alleen die bijzonder sterke trek der behaagzucht, ,die
begeerte op te vallen en aardig gevonden te worden en interessant.
'n Kind, .dat extra zorg vraagt! Geeft het die, als 'gij zoo'n kind bezit.
Al evenzeer vragen extra zorg — 'n ander voorbeeld — die kinderen,
die plagerig zijn. Sarrend is voor hen te sterk; .00k 't epitheton „'n pestkop" heelt yolk wel voor een nog erger graad gereserveerd, ,dan ik
bier bedoel. Toch kent :leder uwer wel kinderen, , die men plaagziek mag
noemen, opvallend plaagziek, omdat zij iblijkbaar ''t niet laten .kunnen te
plagen. Telkens hebben ze ruzie, dan weer nemen ze lets weg; wail hun
broertje met lets spelen, net wilden zij er .mee .spelen, alleen omdat
broertje er mee speelt, en nemen 't weg; een speelkameraadje rukken zij
zijn muts van het haofd; aan een ander ontnemen zij — zij . 't ook maar
heel eventjes — zijn hoepel ; een bal, die voor hun voeten komt, geven
zij .een trap ; ieen hand moeten zij met een steen goo:len, enz.
Plaagzieke kinderen, zij geven zorg, extra zorg. 'Groote tact, iedere
keer weer tot de .orde roepen, niets door de vingers zien, streng straffen, vermag op , den :duur wel veel.
1Zorg, extra zorg geven oak, om nog een derde groepje te noemen, de
kinderen die leugenachtig .zijn; eigenlijk bedoel ik hier nog jets anders;
is leugenachtig als karaktertrek te sterk, lets minder ergs; die kinderen,
die niet altijd waar zijn, , die gemakkelijk liegen kunnen. Doet je als
iouder even schrikken als je merkt, dat iook je eigen kind zóó, dus gemakkelijk liegt. iNeen, nog ieens, niet als een verkeerde hebbelijkheid,
maar , omdat het zonder eenige aarzeling .er gebruik van maakt, 'dal het
onware antwoord zoo heel gemakkelijk even de situatie redt. Op 't zelfde
oogenblik ben je , een zorg, ,een ernstige zorg rijker geworden. En 't
vraagt heel veel tact, heel veel strengheid , en tegelijk liefde, om 't kind
idit of te leeren. Extra zorg!
Met , apzet heb ik bij deze groep van kinderen, die zorg, die extra zorg
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geven, niet uitvoerig stilgestaan en ide oorzaken, die zorgen geven, niet
systematisch met u doorloopen, maar slechts een enkelen greep ,daaruit
gedaan.
Ik heb mij gehaast ,om te komen tot de laatste groep dier kinderen, die
zorg geven, de ergste groep ; die groep, die men er toch eigenijlk mee
wil aanduiden als men spreekt over kinderen, die zorg geven; die kinderen, over iwie ik ideze cursusavonden verder tot u zal spreken ; die
kinderen, die heel bijzonderlijk zorg geven; ,kinderen, met wie men toch
eigenlijk dikwijls geen raad weet.
De oorzaak er van, dat men er geen raad mee weet, en de oorzaak, dat
ze zorg geven, kan verschillend zijn. Deze oorzaak tech kan ook weer in
't lichaam gelegen zijn; zij kan ook in het zieleleven , dier kinderen liggen.
En natuurlijk ook in beide tegelijk.
Zorg, extra zorg in den hi ► r bedoelden zin geven bijy. kinderen — en
ik noem nu slechts enkele gevallen ten voorbeeld die geboren
worden zonder armen of met slechts stompjes van armen; 'zorg geven
kinderen, die al vroeg de verschijnselen van ernstige tuberculose vertoonen; zorg geven kinderen, die met slechts weinig hersenen in de
wereld komen, idioten; zorg geven kinderen, die veel 'te vroeg wijs, veel
te vroeg rijp 'zijn.
Uit de u bier gegeven .enkele voorbeelden blijkt al, idat we den laatste
groep kinderen, die zorg geven, de ergste, in tweeen kunnen verdeelen:
a. kinderen, 'die daarom zooveel zorg geven, iomdat zij een 'defect verkinderen die ledematen missen of slechts Bering ontwikkelde
toonen,
hersenen bezitten;
b. daarnaast, als andere groep, die kinderen, .die, zij 't ook zonder
zoo'n defect, toch reden geven tot groote bezorgdheid, waartoe dan bijy.
het kind, dat iernstig tuberculeus is, behoort, en ook het kind, dat zorgen
geeft, iomdat het zoo heel vroeg wijs is.
Beide komen voor: zonder defect, of met defect; steeds een voorwerp
van heel bijzondere zorg. Hierbij is het meestal vrij onverschillig, of de
verdere oorzaak dier zorg het lichamelijke rakende is, of het geestelijke.
ook het lichamelijke heeft invloed op 'de eigenschappen van de ziel (of
geese; ook het geestelijke is op het lichamelijke inwerkende.
En zoo kunnen kinderen zorg geven, die zonder daarom defecten te
vertoonen als de kinderen zonder armen, naar het lichamelijke toch
afwijkingen laten zien, die de , ouders met schrik en ,ontsteltenis vervullen : zoo het op jeugdigen leeftijd reeds ernstig tuberculeuze kind ; en
't zelfde geldt van die kinderen, die, nu geestelijk, zorg geven, hoewel ze
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geestelijk oogenschijnlijik volkomen gaaf lijken — ja, zelfs meer dan 'dart
lijken kunnen — en idus zeker geen defect vertoonen.
Met een of ander defect, ihetzij dan naar het lichaam, of naar den
geest, is het echter natuurlijk terstond veel meer begrijpelijk, dat kinderen zorg geven. Zij missen dan lets, zijn misdeeld.
(Ga ik nu na deze voorloopige aanduiding der oorzaken, waardoor de
kinderen 'deter laatste groep zorg geven, tot een meer gedetailleerde
opgave der oorzaken, waarom , een kind zorg kan geven over, dan kunnen
deze .00rzaken alle gelegen zijn in , de verschillende ,eigenschappen, de verschillende vermogens van ziel of lichaam van het kind.
tlierbij treden altifd weer een drietal mogelijkheden naar voren : ieder
kind kan een eigenschap in te sterke mate bezitten, of in to geringe
mate; hij kan die eigenschap 'echter 'ook verkeerdelijk, in een verkeerden
vorm bezitten.
Zoo kan een kind bijv. ,op school buitengewoon oplettend, opmerkzaam
zijn, 't schijnt wel, alsof niets ontgaat aan het kind. Net heeft dan een
hyper-vigile, te groote opmerkzaamheid.
Een kind kan echter ook bitter weinig oplettend zijn, zoodat, naar 't
schijnt, wel alles er aan ontgaat. Dan heeft het kind een moeilijk te
boeien opmerkzaamheid.
IFTPt knn •Piohter ook een verkeerde oplettendhcid vertoon.en, een bijzonder ingestelde oplettendheid, zoodat het aan het ,eind van den ochtend
precies weet te zeggen, hoeveel maal mijnheer de ,onderwijzer: „kinderen", of „jongens en meisjes”, of „snap je", of „zeg", of .een ander stopwoord gezegd heeft, maar van 't ,onderwijs zelf niets opgestoken heeft,
Loch feitelijk , omdat het voortdurend afgeleid was.
Een kind kan veel to levendig zijn, zoodat je het steeds moet remmen,
of juist te weinig levendig, 'zoodat je het motet aansporen, of verkeerd
levendig, zoodat je bij jezelf overlegt, of het wel heelemaal wijs is, zulke
vreemde idingen, als het idoet.
Te veel, te weinig, verkeerdelijk. 't Zijn , de drie bijkomstigheden, die
lederen keer weer van het kind een voorwerp van wel heel extra zorg
kunnen maken: een kind, dat zorg Beef t.
Kom ik tot het lichamelijke, dan kan de ,ontwikkeling van het kind te
snel verloopen, of te langzaam gaan; die ontwikkeling kan ook in een
verkeerde richting gaan.
'Ontwikkelt het lichaam zich te snel, dan wordt het kind een voorwerp
van zorg, omdat bijv. de krachten van het lichaam niet in diezelfde mate
toenemen en zich ontwikkelen, als waarin het lichaam in lengte toeneemt.
't Kan ook gebeuren, ,dat de geestelijke ,ontwikkeling achterbligt tegen-

104
over de lichamelijke, izoodat wij jongens krijgen als boomen naar het
lichaam, maar nog met weinig verstand.
Omgekeerd kan dit tempo van ontwikkeling van het lichaam ook te
langzaam gaan, •zoodat de kinderen inderdaad veel ouder zijn, dan men
hun jaren zou geven, afgaand op hun lichamelijke ontwikkeling; ook bier
kan de correlatie tusschen lichamelijke en geestelijke ontwikkeling gestoord zijn.
Die weinige congruiteit tusschen leeftijd en ontwikkeling, die wij soms
aantreffen, kan vooral voor , de meisjes funest worden. Naar het uiterlijk
lichamelijke kunnen sommige meisjes reeds op heel jeugdigen leeftijd
jonge vrouwen zijn, met sterk , ontwikkelde borsten, geslachtelijk
maar op een te vroegen tijd. Een reden tot wel heel bijzondere zorg voor
de ouders, die in deze wel , een heel moeilijke taak te vervullen hebben.
Het tempo van de ontwikkeling van het kinderlijk lichaam kan dus te
snel zijn, het kan .dit zijn in congruentie met de rest, of los van deze,
slechts voor zich.
Het tempo kan ook te langzaam zijn. Dan ontstaan die kinderen, die
in hun lichamelijke ontwikkeling achterlijk zijn, vaak tegelijk iook in hun
geestelijke ontwikkeling. Gewoonlijk is dit nog timer eien zorg voor de
ouders dan de te snelle ontwikkeling. Feder vindt het op zijn beurt weer
onaangenaam," als hij van zijn eigen kind 'zeggen ,moot dat het peen achterblijvertje is. Dikwijls is dit proces der vertraagde ontwikkeling ieen gevolg
van stoornissen in de systemen met inwendige afscheiding. Dan is genezing wellicht toch nog wel te bereiken. Waarmee dit soort kinderen, dat
zorg gaf, niet langer die zorg zou vragen.
Verkeerd gaat ide lichamelijke ,ontwikkeling in tal van gevallen. Wanneer het geschiedt, wordt het kind een kind, idat zorg geeft.
Ik denk aan .die kinderen, die hun ouders al heel vroeg zorg geven,
doordat zij, misschien heel, heel klein nog, stuipjes bekomen. Je staat als
ouder dan ionmachtig in dubbelen zin : je weet niet, wat er aan te doen,
en je voorziet, tdat het kind nit die stuipen ieen blijvende beschadiging
overhoudt. DikwijIs gaat idit in vervulling bij kinderen, die meningitis,
hersenvliesontsteking, of encephalitis, hersenontsteking bekomen. Het
lijden zelf is voor de ,ouders ontzettend om aan te zien; maar nog meer
zorg geeft gewoonlijk de tijd er na, als de ,ontwikkeling, de geestelijke
ontwikkeling vertraagd blijkt te zijn .onder invloed van de aandoening, en
de ouders zich lederen dag afvragen: zou ,ons kind nu nog niet gaan
Ioopen, nog niet gaan spreken? Dikwijls wordt die zorg ondra ►elijker,
als zoo'n meningitis-encephalitis-kind moeilijk, ionverklaarbaar, onbegrijpelijk moeilijk gaat worden.
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Gelukkig blijkt, vooral na meningitis en zelfs na encephalitis, nog heel
erg mee te vallen, wat er van het kind terecht karat. Dit is werkelijk sums
verrassend.
Met minder zorg baren kinderen, die aan toevallen, echte epileptische
toevallen lijden. Ook tzij door hun karakterveranderingen.
Het meest droevig zijn echter, en het meeste zorg van alien leveren
die kinderen, grootere kinderen reeds (dikwijls zitten ze reeds in de
hoogste klassen van gymnasium of hoogere burgerschool, waren ze
vol beloften, uitmuntend), die (toch altijd nog weer plotseling) veranderingen gaan vertoonen, veranderingen in belangstelling, in gedragingen,
in humeur en karakter, en die ten slotte ziek blijken — en vraag niet
hoeveel getob en ellende er aan voorafgaan, aleer die ziekte is geconstateerd — en van nu of aan hun geheele verdere levee door een voorwerp
van zorg voor hun ouders blijven, die hen ten einde mad dikwijIs in een
gesticht moeten doen opsluiten.
Zeker, wat voor een proses zich in het lichamelijke .bij hen afspeelt, we
weten het nog niet. Maar wel, dat hun ontwikkeling verkeerd ging.
In aansluiting aan deze zorgen-kinderen zou ik kunnen noemen die
kinderen, die in de wandeling „zenuwachtig" iheeten; en die op grond
van hun zenuwachtigheid hun ouders zorg geven. Dikwijls beginnen die
zorgen al heel vroeg; reeds in de wieg zijn het schrikachtige ikinderen,
die huilen zonder dat je ze tot bedaren kunt brengen, onrustig, dadelijk
van streek, beteuterd, geintimideerd, door hun zenuwen zonder eenlg
verweer.
Bij nader inzien blijkt deze groote groep van zenuwaehtige kinderen in
tal van ondergroepen uiteen te moeten vallen.
Daar zijn de echt nerveuze, de zuiver 'zenuwachtige kinderen.
In de tweede plaats het neurasthenische kind; dit vertoont wat andere
eigenschappen. Het is gauw te moe, het kan izich dan niet meer concentreeren.
MoelBiker, nog meer zorg gevend dan het neurasthenische kind, is het
hysterische kind, in .de derde plaats.
En ten slotte, in de vierde plaats, behooren hiertoe de kinderen met
degeneratieve kenmerken, die aan de ouders toch wel de meeste zorg
geven.
Ik sprak nog niet over die kinderen, die zorg geven, omdat het enger
lichamelijke bij hen ziek is. Wat een zorg voor de ,ouders, a!s hun kleine
aan ernstige tuberculose blijkt te lijden, een ziekte, waarvan men alleen
dat ze, al is ze dan geneeselijk, toch meestal den lijder handicapt,
mar een tweede plan verschuift, omdat hij zich blijvend moet ontzien.
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Ik sta bij deze in hoofdzaak lichamelijke ziekte niet stil, omdat ten
slotte iedere ziekte hunner kinderen de iouders sin zorg brengt.
Hier wil 1k toch ,even noemen die tallooze lichaamsafwijkingen,
lichaams-eigenaardigheden, lichaams-eigendommelijkheden, die, al zijn ze
misschien oogenschijnlijk niet eens zoo heel erg, den ouders toch heel veel
zorg geven. Ik denk aan die kinderen, die rood haar hebben, die mank
zijn, die scheel zijn, die een hazenlip bezitten; aan kinderen die stotteren.
De eerste vooral, toch feitelijk maar heel ionbeteekenende afwijkingen,
zoo meent ge. Vraagt het den ouders dier kinderen. Want groot is gemeenlijk hun zorg over deze kinderen. Dikwijls is onder die zorg een
heel klein beetje gekwetste eigenliefde en trots gemengd, zeker maar een
heel klein .beetje, maar idan toch trots, gekwetste trots en eigenliefde, dat
nu juist zij een kind moeten hebben met een dergelijke afwijking. Anderzijds, ziet, hoe zij die kinderen voortrekken; alles uitingen hunner groote
zorg. En ook al lijken die aanleidingen tot ideze zorg ionbeduidend, het
!even is zoo onbarmhartig; zoo'n gebrekje, zoo'n lichte afwijking word
in de handen, in iden mond van de graag kwetsende wereld een scherp
wapen. 't Begint al op school. Laat het nooit toe, heeren onderwijzers,
onder mijn gehoor, iouders die het merkt; 't begint al op school, als
,,scheele" en „rooie" en „mankpoot" scheldwoorden worden.
Grooter zorg dan deze geven die kinderen, die blind, 'doof, doofstom
geboren worden. Die net sleehts eh' arm ter wereld komen, of nog erger
geven hun iouders wel
mismaakt. ,Gebrekkige, imismaakte kinderen,
't minst, .omdat deze gebreken en misvormingen
heel veel zorg. Niet
niet ongemerkt aan het leven der ziel voorbij gaan. En maar weinigen hun
gebrek op hooge wijze leeren dragen; dezen vloek in een zegen weten te
verkeeren.
Zouidt ge het dezen ouders vragen — ik ga er zeker op, idat gij het uit
hun mond zult hooren: „ja, dat gebrek, idat is wel heel erg en daar hebben
wij, mijn vrouw en ik, wel heel veel zorg 'over, maar 't meeste zorg hebben
we er toch over, dat het nooit van ions kind diens humeur, diens ziele-leven
moge bederven." Dat is het ergste. Dat is voor ouders de grootste zorg.
Dat de ziel beschadigd worth!
ook de stoornissen van het gemoedsleven ku:nnen zorg geven. iOok hier
weer ide .drie bijkomstigheden : het gemoedsleven kan te snel reageeren,
het kan te traag, veel te traag aanspreken ; het kan ook verkeerdelijk
aanspreken.
dan voor dien tijd als een normaal verDe puberteitsjaren worden
schijnsel —gekenmerkt door een sterk aanspreken der gevoelens.
, Himmelhoch jauchzend, zum Tode betriibt", het is het kenmerk van de
,
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jeugd in de puberteitsjaren; bij sommige kinderen komt het echter ook
buiten .dezen tijd voor. We noemen ze .ongelijkmatig van humeur. Net
eene toogenblik uitgelaten, zitten ze het volgend oogenblik in den put. En
kon je er nu nog maar altijd een oorzaak voor vinden, maar die ongelijkmatigheid is dikwijls even grillig als onredelijk. Ze brengen je tot wanhoop.
Je we.et niet uit welk vaatje je het gieten moet iom hun to dwingen die
onredelijke stemmingswisselingen op te geven. Kinderen, die zorg geven!
De oplettende onderwijzer herkent ze evenzeer .onder zijne leerlingen; ik
weet niet, maar vermoed zoo, dat ze hem niet minder zorg geven.
tfet romantisch karakter heeft eveneens een sterk en snel aansprekend
gevoelsleven. Romantisch — niet waar, in de dagen der Romantiek (en
wij beleven tegenwoordig toch wel weer eenigszins z oo'n tijd) leeft men
uit het gevoel. In , die dagen was het niet ongewoon, .dat men in ,den
maneschijn pop een zerk op 't kerkhof met een idooden kanarievogel in de
hand op dit beestje een ,klaagzang ging ,dichten, en werd ook aan de
gevoelens van vriendschap en verrukking .op de imeest uitbundige wijze
uiting gegeven. Sommige .kinderen vertoonen een dergelijk romantisch
karakter. !Hun fopstelletjes, hun versjes, want ook zij dichten graag, getuigen er van. Misschien waren ze nog geen voorwerp van uw zorg — toch
vragen ze zorg. Hun ziele-leven is meer dan dat van anderen kwetsbaar.
Bovendien moeten zij toch wel van hun romantische neigingen genezen
worden.
Geheele andere typen van zorgen-kinderen vertoonen .de onaandoenlijke
kinderen, de gemoeds-arme kinderen. Die onaandoenlijkheid van het gemoedsleven, die armoede van het gemoed kan slechts schijnbaar zijn, ze
kan eater ,00k inderdaad heel wezenlijk aanwezig zijn. Sommige kinderen
zijn ware meesters in de kunst van het verbergen gemoedsbewegingen. Zoo'n kind heet dan in de wandeling gevoelloos, ,onaandoenlijk,
gemoedsarm, terwiji het inderdaad een rijkdom van gevoelens ,diep in
zijn hart opgesloten h.oudt. Men zij er aan gedachtig.
Bij het nu echt ionaandoenlijke kind spreken .de gevoelens te langzaam
aan; ze reageeren als 't ware te traag; bij de nu echt gemoedsarme
kinderen .ontbreken de gevoelens Kilter metterdaad, zoodat deze, ook al
zou het kind het wel willen, niet aanspreken kunnen. Wel een heel groot
verschil.
Onaand.oenlijkheid en gernoedsarmoed.e, misschien waren ze nog geen
van .beide ooit iets, waarover gij uw hoofd hebt gebroken. Wat u in uw
kinderen ooit zorg moat geven, dit niet.
En toch behooren onaandoenlijke en gemoedsarme kinderen ongetwijfeld
tot de kinderen, die bijzondere zorg vragen. Een mensch heeft in zijn
•
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gemoedsleven een zijner kostelijkste gaven. 't ,Gemoed, dat is meer dais
het verstand en het wilsleven, de toegang tot anderen, de uitgang en
ingang vanuit en tot de eigene innerlijkheid.
► naandoenlijke kinderen — ze lijken stug, de anderen mijden ze, ze
weten zelf misschien wel niet waarom, maar ze missen bij hen het aanspreken hunner eigen vroolijkheid, ze gevoelen, .dat zij al evenmin deelen
in hun kleine verdrietelijkheden. Toch kunnen zij op het onverwachtst een
teer gemoedsleven verraden, want zij bezitten dit wel, hoe zij ook al de
uitingen er van beheerscht verbergen.
Anders het gemoedsarme kind. Hierbij is nog meer • reden tot zorg.
Want als inderdaad het gevoelsleven is als een veelsnarig instrument,
welks ,draden sprongen, hoe zal het dan geluid geven in veelheid en
gevarieerdheid van tonen en accoorden?
Het gemoedsarme kind staat aan menigte van gevaren bloot. Wel is
hier reden tot zorg.
Hier zou ik reeds, wanneer het mij nu door den tijd niet werd helot,
tot u kunnen gaan spreken over de zorgen, die uit dezen hoof de het
weeskind vraagt. Dikwijls zijn weeskinderen gemoedsarme kinderen,
hetzij , dat de snaren van hun zieleleven stuk voor stuk knapten, hetzij
dat de stemmer van het snareninstrument der ziel — en het goede gezin
spant die snaren op de juiste hoogte — zijn draden niet op toonhoogte
spande.
En wat voor het weeskind geldt, geldt min of meer ook voor het eenige
kind. Net egoism, , de isolatie van het enkele kind, ,00k in het later leven,
gaat heel dikwijIs terug op armoede, werkelijke armoede van het gevoelsleven, ,dat geen gelegenheid kreeg om te worden ingespeeld.
► eide groepen van kinderen, weeskinderen en eenigste kinderen —
kinderen, die zorg geven!
zij 't in veel imindere mate — het optimistische
Zorgen geeft ook
kind, het kind in welks gemoed de baskant, de donkere kant ider gevoelens
nimmer bespeeld schijnt te kunnen worden. ► ptimisme, hoe heerlijk en
begeerlijk ,00k, is, als het te groot is, reden van zorg. Evenzeer als het
kind een voorwerp van zorg moet wezen, dat te neerslachtig is, dat altijd
en uitsluitend den zwarten kant der dingen ziet. Neerslachtigheid en
zwartgalligheid, ze staan met elkaar in verband. Gij kunt er niet genoeg
zorg voor dragen ze te bestrijden. Dan reageert het gemoedsleven verkeerdelijk.
Niet minder verkeerd bij die kinderen, die men humeurig moet noemen.
En bij die kinderen, idle een sterk uitgesproken begeerte naar en behoefte
aan teederheid hebben. De laatste ,dwingen hun .ouders op tal van manieren

,
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tot bewijzen van liefde, willen aangehaald wezen, uitingen van teederheid
gevoelen.
Ouders, ,00k u, heeren onderwijzers, ik kan u niet genoeg waarschuwen,
geeft , daar niet aan toe. flier liggen gevaren. En ook de kinderen, die
hunkeren naar, die azen op teederheidsbetuigingen;zijn zorgen-kinderen.
Ik ga over tot een ander gebied. Zorgen, die hun oorsprong vinden in
het geestesleven, de geestesgesteldheid, de geestesgaven ionzer kinderen.
Voor de keus gesteld, wat we voor ons zelf het liefst zouden begeeren,
onnoozele sullige goedigheid of slimme listige boosheid — tien tegen een,
dat we ons aan die keus zouden willen , onttrekken, want diep in .ons hart
zijn wij Loch nog never allemaal slim en listig, met het spraedicaat boos op
den koop toe, , dan sullig en onnoozel — hoe goed overigens ook.
(En ook bij onze kinderen geven stoornissen en afwijkingen en tekortkomingen van hun intellect ons 't meeste zorg.
Niettemin kunnen ,00k vroegwijze kinderen — weer dus een te snelle
ontwikkeling van het intellect — ons zorg baren. In het spreekwoord:
„vroeg wijs, vroeg rot" ligt iets van die zorg uitgedrukt.
Toch — het meeste zorg veroorzaken ons de kinderen, wier geestvermogens, wier intellectueele functies zich ate weinig of te langzaam ontwikkelen. Dit kan 'n gevolg van ziekte zijn. 't Kan aangeboren wezen.
Soms is het kind maar alleen wat oordeelszwak, kan het vrij good
onthouden.
Dan weer is het zeer bepaaldelijk geesteszwak, achterlijk tot volslagen
idioot toe.
Wij maken verschil tusschen: moronen, debielen, imbecillen en idioten.
Zij alien zijn voorwerpen van zorg. Van uitgebreide zorg. Zij allen
geven zorg.
Dit geldt ook van he phantastische kind. lk reken nu de phantasie bij.
de intellectueele functies, hoewel het gemoedsleven hier ongetwijfeld een
even groote rol speelt.
Phantastische kinderen — zij staan aan tal van gevaren bloot ; ook stellen zij zichzelf aan tal van gevaren Moot. En met reden zijn de ouders in
zorg over hen. Ook de onderwijzers.
Ook in de klasse moet het kind met rijke phantasie eon voorwerp van
zorg zijn.
Wat al ruzies tusschen families, , oneenigheden tusschen kameraden en
vriendinnen, Ibeschuldigingen aan het • adres der (onderwijzers vonden niet
hun oorsprong in phantasieen van het kind.
Een phantasie-rijk kind —een kind van veel zorg.
Naast 't lichaam, 't gemoed, 't intellect kunnen ook in het wilsleven en
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zijn uitingen van het kind oorzaken liggen, die een kind tot ,een voorwerp
van zorg, een zorgen-kind ,maken.
Ik wil bier noemen 't driftige kind, welks wil toch wel te geree luistert
naar het spel der gevoelens, zoodat het de bezinning niet aan 't woord
laat komen en de drift het ,drijft tot daden niet ingehouden, iongeremd.
1k behoef geen beroep te doen op u, niet waar?, een driftig kind is een
kind, dat zorg vraagt, veel zorg, veel tact.
Niet minder zorg vraagt het kind, , dat te doorzettend is, bij wien het
immer, 't koste, wat het kost, moet; dat zich am een volksuitdrukking
te gebruiken — dat zich dood werkt. Remmen, verstandig leiden van een
te kraohtigen, te sterken wil, van een te doortastenden wil, is misschien
nog moeilijker dan aansporen, 't prikkelen van een te tragen, te zwakken wil, van een slap, futloos kind.
Beiden geven zorgen. Naast deze kinderen staat dan nog het kind, dat
stijfhsoofdig, eigenzinnig is, dat zijn willetje doorzet, te krachtig doorzet,
verkeerdelijk doorzet, en het kind dat besluiteloos is, of dat, hetwelk
'zwak van wil, uitermate beinvloedbaar, idadelijk bereid is te doen, wat
anderen het suggereeren.
Ten slotte is sdaar nog het grillige, het veranderlijke, onberekenbare
kind.
Het wilsleven is voor den mensch van zoo groote beteekenis. In tegenstelling met de zorgen, , die dde intellectueele functies kunnen opleveren, en
die vaak gedoemd schijnen zonder .eenig tastbaar resultaat vergooid te
worden, kan , de zorg voor het wilsleven en de uitingen hiervan inderdaad
tastbaar resultaat opleveren. Hier kan verantwoordelijkheidsbesef veel
bereiken, mits het zich geeft, met voile toewijiding, op de hoogte van wat
het bereiken wil.
Juist het schoolkind, met zijn wilsafwijkingen, is vaak , een zorgen-kind.
Alles wordt er aan ten koste gelegd, alles wordt er aan gedaan, maar het
kind verijdelt evenzeer alles wat geschiedt.
Juist het wilsleven met zijn anomalieen, met zijn afwijkingen, geeft,
zorgen, maakt kinderen tot zorgen-kinderen.
Ik kom tot het karakter.
Weer tal van afwijkingen, zoowel in de richting van het „te veel", als
in ,die van het „te weinig", als in die van het „verkeerd".
Te veel. En ik wijs u op die kinderen, wiser karaktervastheid, wier
onbuigzaam karakter wij met alle moeite en inspanning onzerzijdsch toch
te vergeefs trachten iets soepeler te maken. Die ons zorg geven, omdat
wij geleerd hebben misschien aan eigen karaktervastheid dat staal
wel barsten kan, niet buigen; en somdat wij geleerd hebben, dat wij in
-
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het leven telkens weer moeten buigen, soms alleen het voorhoofd neigen,
soms den hals, zelfs tot het hoofd op de borst is gebogen; niet het minst
in het gebed, wanneer in eerbiedig gebogen biddende houding, op de
knieen met gevouwen ihanden en gebogen hoof d, alles aan den mensch
wel gebroken lijkt.
zorgen-kinderen, die harde stalen karakters, omdat wij hen zoo graag
dit leed wilden besparen; een hard, stalen karakter, wel teruggaand op
een krachtigen wil, maar daarmee toch niet identiek; met veel breeder
basis.
Te weinig ! Ik denk allereerst aan die bedeesde, schuchtere, verlegen,
onzekere, schuwe karakters, die net lets te weinig karakter hebben, zoodat
zij in den hock warden gezet, als zij al niet zelf in den hoek zijn gaan
staan. Kinderen, die je een duw in hun rug zoudt willen geven, over wie
je toch 00k wel in zorg zit.
Te weinig! En ik denk aan die onevenwichtige karakters, wier weinig
evenwicht , e,en gevolg is van te weinig vastheid, te weinig stabiliteit, te
weinig ballast onderin.
Te weinig karakter ! Heelemaal geen karakter ! Dan zitten we eerst recht
in de zorgen. Want karakterloosheid is tegelijkertijd te weinig karakter
en verkeerd karakter. Moet ik hier verder alle karakterfouten gaan opnoemen, alle verkeerde karaktertrekken, die zorgen geven? Let wel, dus niet
die toevallige fouten en foutjes in het karakter, alien kinderen gemeen
waarover ik het aan 't begin had, maar hebbeiijkheden, die een
karakter ontsieren, en 'die zorg geven, ernstige zorg.
Daar is het typisch egoIstisch karakter, nu als karakterafwijking; het
leugenachtige, ,00k overigens toneerlijke karakter, nu als karakterondeugd;
het plagerige, lkwelzieke, boosaardige karakter, nu omdat het een fout is,
een doorgaande typische fout van 't karakter.
Ik nam er slechts enkele uit de groote groep der blijvende karakterontaarding, alle voorwerp en zorg.
Karakterontaardingen! Komen deze voor op den bodem , der lichte
psychopathic, dan voert de snoeplust tot idiefstal;
dan voert de pronk- en genotzucht tot prostitutie;
dan voert de luiheid tot vagebondage en bedelarij.
Zorgen-kinderen ! Ik hoop zoo van harte, dat u er nooit kennis mee
maakt, met deze zorgen-kinderen.
Als geneeskundige in ,een ,krankzinnigengesticht weet ik lets of van het
leed, van de zorg, door brave ouders geleden over hun kind, dat psychopathisch door vagebondage en bedelarij, en prostitutie en diefstal heen,
in een gesticht belandt.
,
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flier Ibij de psychopathen is alles mogelijk. exij kunt gerust zeggen : niets
zoo erg, niets zoo vreeselijk, of het kan 'door .den psychopaath bedreven
worden. En niemand, niemand kan zich rekenschap geven van de zorgen,
stil gedragen, stil geleden, stil verbeden door ouders over een kind met
eep psychopathischen aanleg. Gemeenlijk wordt die aanleg eerst laat
ontdekt. Ouders wachten meestal zooveel af, aleer zij er een dokter over
raadplegen. En ook deze aarzelt gewHoonlijk eenigen tijd aleer hij deze
diagnose stelt.
Ik zou over ideze psychopathen nog veel kunnen zeggen. De UM verbiedt het nu. Ik hoop het nog te kunnen ,doen.
Reeds als kinderen vallen ze meestal op door allerlei bijzonderheden:
zij blijven lang ,onzindelijk, lijden aan bedwateren, knoeien graag met
ontlasting en urine; zij kluiven op hun nagels, knarsen in hun vroege
jeugd dikwijls met hun tanden. Dieren kwellen, straa'Aschenderij, steelzucht, gebrek izelfs aan de meest !elementaire begrippen van eerlijkheid,
't is bij hen 'sphering en inslag. Misdadig, moreel Longebonden, met sterk,
reeds vroegtijdig ontwikkeld geslachtsleven, nu en clan van huis wegblijvend, behooren zij tot de jeugdige bedreigers der samenleving.
Hiertnee heb u in korte trekken over alle gebi,den van het menschelijk lichamelijk en zieleleven laten zien, waaraan ie kinderen, die zorg
geven, ziek zijn, en enkele topmerkingen, wat er zoo tegen te doen.
Ik acht met deze beschrijving van de ioorzaken ider zorg, waaraan zij
zich al zoo vast kan hechten, (mijn inleidende voordracht echter niet
beeindigd. Waar het voor u am gaat, iouders en ook heeren onderwijzers,
dat is 'om , drie dingen. In de eerste plaats om de diagnose, , om het Vaststellen en als zoodanig herkennen der afwijking, die de zorg geeft. In de
tweede plaats porn het topsporen ,der oorzaak van die afwijking. In de derde
plaats corn de therapie der ,afwijking.
Net vaststellen der afwijking. Dit is op (zichzelf dikwijls al heel rnoeilijk.
De ,ouders zijn er heel absoluut niet geschikt toe. Zij zijn in zorg,
in , diepe zorg, maar vaak zonder zelf precies te weten waarom, met Bien
vagen instinctmatigen zorgvollen angst, die Jongetwijfeld zijn oorsprong
vindt in de bloedsbetrekking, in de betrekking ouders-kinderen. Neen,
.dan hebben de buurvrouwen en de tonderwijzers het gewoonlijk gauwer
en juister door, waar het hem bij hun jongen of meisje scheelt. Vooral
buurvrouwen zijn dikwijls in haar diagnose precies raak. Weten den
oorsprong Oder moeilijkheden thuis en op school precies te zeggen. 't Is
soms werkelijk . jammer, dat je als dokter niet bij , haar je ziektegeschiedenis op moogt gaan netnen.
iConstateeren, waar 't hem aan scheelt : de ,ouders zijn er ook dan nog
,
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wel ieens heelemaal blind voor, als ide geheele buurt het al weet en het
elkaar al Tang toeroept. Blind dat ouders kunnen zijn! Toch moeten zij
eerst inzichtig gemaakt worden, willen zij van de diagnose over kunnen
gaan tot de therapie.
Dikwijls zal de meester dit kunnen doen; een enkel tn- aal zal de schoolarts toch wel te hulp moeten komen. Die zal ook wel willen helpen bij het
zoeken naar de oorzaken.
Dikwijls zullen deze blijken terug te gaan iop erfelijkheidsmomenten,
zullen de ouders bij henzelf of hun eigen , ouders :de afwijking terugvinden,
waarover ze bij hun kind in zorg ,zijn. t Lijkt we!, alsof dit bij menig ,ouder
eer een reden is, dat zij de afwijking later zien dan, gelijk men 'toch mocht
verwachten, als het geldt , een eigen oud gebrek to herkennen, heel gauw
en heel in 't begin.
Dikwijls zal de afwijking teruggaan op verkeerde milieu-invloeden; zal
of het eigen gezin iof de school, de opvoeding in deze, aansprakelijk te
stellen zijn voor het verkeerde in het kind.
Ik vond het wel wat vervelend zijn naam weer te noemen, maar Freud
heeft , ons toch wel inzicht gegeven in allerlei factoren, die de iopvoeding
van het kind in een verkeerde richting kunnen sturen, zoodat het ieen
zorgen-kind wordt.
De therapie! Een , enkel woord. Hier is de juiste leiding, de juiste, zaakkundige, deskundige bemoeienis datgene, wait wordt vereischt. En idaarvoor is het, nog eens, allereerst noodig te weten, waaraan het kind laboreert. Want hier geldt, dat het weten, waar het hem aan scheelt de halve
genezing is, omdat wij met een groeiend, nog onaf, nog onvoltooid ,organisme te doen hebben. Dat nog meerdere kanten uit kan groeien, ,mits (de
leiding goed is. En natuurlijk moeten dan, voor al 't andere, , de oorza ken
weggenomen warden.
Natuurlijk moet er, voor al 't andere, over de wijze der deskundige
bemoeienis tusschen alle partijen eenstemmigheid zijn bereikt; als vader
met moeder niet eensgezind is, als vader moeder zelfs tegenwerkt of
omgek eerd — och, begin 'clan liever maar niet. ,En dit geldt ook voor den
onderwijzer met en tegenover de iouders, dit geldt ook voor alle meerdere
huisgenooten in het gezin, behalve , de iouders. Slechts strak volgehouden,
in alle deelen eensgezinde .bemoeienis, zal ooit iets kunnen bereiken.
Dit zal echter nog niet genoeg zijn. Bij de opvoeders zal de bereidheid
moeten voorzitten om zichzelf in alle punten te herzien en som, hoe ioud
ook, zichzelf op bepaalde punten her-, dat wil zeggen : opnieuw, op te
voeden. Zoo ergens : geen 'opvoeding is hier mogelijk zonder zelfopvoeding, dat wil zeggen zonder zelfopoffering.
:

•
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Wat ik zeg voor en van de ouders, geldt toch wel evenzeer voor de
onderwijzers.:De kinderen, die thuds moeilijkheden geven, geven ze gewoonlijk ook hun. IKinderen, die zorg geven, zijn ook al behoeft dit
niet — ook de moeilijke leerlingen in de klas. Ze zijn het moeilijkst te
winnen, het moeilijkst te leiden. Ondanks alle bemoeienis, ,ondanks alle
liefde hun bewezen, stellen ze je voor verrassingen. Wat erger is, het
zijn dikwijls ook de .moeilijkst te begrijpen karakters in je klas en tegelijkertijd en misschien juist rdaardoor, de meest wondbare.
't Moet u niets verbazen, als gij het misschien met u alien, ondanks
alle , eensgezindheid, ondanks alle bereidheid tot opoffering uwerzijds,
toch niet tot iets, tot ,eenig resultaat brengt. 't Waren immers ook
zorgen-kinderen.
Dan zal de zielkundige-opvoedkundige, de heilpaedagoog, de ziele-arts
misschien te ,hulp geroepen moeten worden. Wenicht zal ,deze adviseeren:
opname in een onzer medisch-paedagogische instituten. iZelf heb ik .daarvan alleraardigste, aanmoedigende resultaten gezien. Maar dit staat ter
beoordeeling van den geneeskundige.
iOp ieen ding wil ik ten slotte nog wijzen. Hoe met en onder zorgen ook
over uw kind, wanhoop niet. Leert wachten, leert vertrouwen. En denk
ook eens aan Monica, Augustinus' moeder. Ze was niet zonder reden over
hem in zorg. ook Augustinus was een zorgen-kind. Maar Monica bad.
En, dat is toch wel niet alleen de ervaring van Monica, het gestage gebed
eener vrome moeder vermag ook nu nog veel ; ja niets vermag meer.
Heemstede.

J. VAN DER SPEK.

DE OORZAKEN VAN HET SPIEKEN.
lnleiding. Als er een onderwerp is, waarover al meermalen geschreven en gesproken werd, dan is het wel over het spieken. Toch wager wij
het er over te schrijven in dit tildschrift. In de eerste plaats gaan wij
daartoe over, omdat dit ,onderwerp steeds ieen Izekere actualiteit blijft
bezitten, speciaal voor hen, die als nieuweling nde school binnengaan. En
in de tweede plaats, omdat wij meenen, , dat de wifze, waarop de feiten
van het spieken en de oorzaken ervan geexposeerd zullen warden, in .dit
tijdschrift althans, nieuw is.
Over spieken schreef professor Gunning reeds in 1903 in Het kind. In
1907 werd er ,een uitgebreide discussie over gehouden in het Weekblad
Meerdere 'malen werd dit
voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs.
onderwerp nag aan de orde gesteld in deze en andere tijidschriften, o. a.
het
Paedagogische studien, het Christela paedagogisch tiidschrift,
ndschrift voor zielkunde en opvoedingsleer, terwij1 ook in het Tildschrift
voor ervaringsopvoedkunde onmiddellijk nadat dit het levenslicht aanschouwde, de noodige aandacht aan dit schoolphenomeen werd gewijd.
Wat de methode van behandeling van het onderwerp betreft : vrijwel
algemeen werd eenzelfde procede daarbij , gevolgd. Men hield beschouwingen. over het spieken naar aanleiding van jeugdherinneringen, die men
meer of minder systematisch verzameld had. Of wel, men verzamelde
gegevens, aan de schoolpraktijk ontleend. Deze ervaringen b ► rustten dus
op een meer of minder systematische waarneming van de leerlingen in
de school. Naar aanleiding daarvan beschouwde men 'clan het spieken en
zijn oorzaken.
'Een andere ,methode werd gevolgd in een artikel in het Weekblad l)
voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs, no. 25, d.d. 18 Februari 1909,
van de hand van ,een ,onbekend intender, leeraar aan 'een gymnasium
ergens in Nederland, en in een artikel in het ndschrift voor zielkunde
en opvoedingsleer van 1923, 15de jrg., lste deel, ipag. 39, afkomstig van
den heer Moormann, leeraar aan een ti. B. S. te Nijmegen. De schrijvers
van deze artikelen gingen uit van de opinie, dat het ongetwijfeld wenschelijk was, dat in deze quaestie ook de stem der leerlingen .eens werd vernomen. Zij stelden daarom ieen aantal vragen op, die aan 'hun leerlin1 ) iDeze methode werd toegepast naar aanleiding van een dergelijk onderzoek in Duitsehiand, waarvan mededeeling gedaan werd in de ,Neue Jahrbiicher
f. d. klass. Altertum and f. Pa,dagogik, Bd. XXII, 'Heft yam 6 Juni 1908.
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gen voorlegden met het verzoek, , die wel te willen beantwoorden. iDat de
leerlingen daarin geiheel vrij werden gelaten, behoeft geen betoog.
Anders zou het materiaal vrijwel waardeloos geweest zijn. Nu krijgt men
heel sterk den indruk, , dat de antwoorden , zoo objectief mogelijk opgesteld
zijn: lo. 'omdat dit door de beide onderzoekers, die hun leerlingen goed
kenden, verzekerd wordt; 20. uit de lezing van de antwoorden der leerlingen, welke door den hoer Moormann in extenso gepubliceerd werden.
Naar aanleiding van het artikel van den hoer Moormann in het Tijdschrift voor zielkunde en opvoedingsleer stelden wij in 1925 een dergelijk
onderzoek in op enkele scholen in Indie. Zoo 'meenden wij boven te mogen
spreken van jets nieuws in dit tijdschrift, daarbij doelend op de ,expositie
van de resultaten van ons onderzoek..
VOOr wij , overgaan tot de bespreking daarvan willen wij er nog op
wijzen, dat wij bij de waardeering van de antwoorden, die wij van de
leerlingen kregen, zijn uitgegaan van de allerstrengste opvatting van het
begrip „spieken". 1)
Daarbij veronderstellen wij, dat er , eenerzijds is teen oi;: 1_ ,Drwijzer of
leeraar, , die elken vorm van spieken verbiedt, en anderzifds leerlingen,
die of niet-spieken in welken vorm dan ook, of 'wel-spieken, 'zij het dan
ook in den meest gematigden vorm, dien men zich kan denken.
Wat de vormen, die het spieken kan aannemen, betreft : v.n.l. komen
voor afkijken, afschrijven, voorzeggen en spieken in engeren zin (z.g.
srnokkelen). Zooals Veder 'bekend is, zijn ide variaties iop ieen en ander
talrijk : vanaf den naam noemen van ieen meisje of jongen, waardoor een
cijfer wordt aangeduid 'am 'zoodoende de uitkomst van een som bekend
te maken (zooals in gestichtsscholen waar de kleeren der kinderen vaak
genummerd zijn, heel gemakkelijk kan voorkomen) tot het 'examen laten
afleggen ,door Peen plaatsvervanger (zooals ieens ergens in Indie gebeurde), of het stil wegnemen en copieeren van examenwerk, welke mogelijkheid voor Conan Doyle de aanleiding was tom een detective-geschiedenis
te componeeren, waarin Sherlock Holmes de samensteller der examen.opgaven nog , op het laatste moment weet te redden uit , de penibele positie,
waarin deze geraakt was. Net is iechter onnoodig om over al die verschillende vormen van spieken nog langer te spreken.
1 ) Prof. Gunning spreekt van het spieken als van ,,,de iopzettelijke oneerlijke
praktijken der leerlingen, 'die ten ,doel hebben om fouten te bedekken of hun
gevolgen to ontgaan, of den onderwijzer een gunstiger meening te doen opvatten
van hun vlijt en vorderingen dan met de waarheid strookt, van het knoeien in
zijn verachillende geijkte vormen als claw zijn: afkijken, afschrijven, voorzeggen
en smokkelen." (Verz. paed. opst. 2de bundel).
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Daarom gaan wij thans over tot de bespr ► king van ons onderzoek. Dit
werd ingesteld op een ,mulo-school, , een Europeesche school en .een
iliollandsch-Indische school op Java, en wel aan de hand van deze vragen:
1. „Spiek je wel eens?"
2. „Wat is je meening over het spieken?"
3. „Als je spiekt„waarom doe je het dan?"
Deze vragen werden op het bord geschreven, en daarna kregen de
leerlingen ruim den tijd om ze te beantwoorden. Waren ze daarmee
klaar, dan werd het papier aan de hoekpunten dichtgeplakt, waarna alle
blaadjes onmiddellijk in een pakket werden samengebonden. Dit werd
dan door een van de leerlingen zelf naar het ,postkantoor gebracht en
zoo rechtstreeks aan ons adres verzonden. Op de blaadjes moest vermeld
worden: geslacht, landaard, leeftijd en klasse van de school. Zoo kregen wij
in totaal 76 antwoorden van meisjes en jongens, varieerend van 13 tot 17
jam-. Daarvan waren 37 meisjes en 39 jongens. De leerlingen waren
van verschillenden landaard : , Chineezen, Inlanders en 'Europeanen.
Daar wij dezelfde vragen stelden, die ook de 1ieer ,Moormann deed, is
een vergelijking van zijn en onze resultaten mogelijk. 1)
Resultaten van het onderzoek. Thans gaan wij over tot de behandeling
van de resultaten van het , onderzoek. Allereerst wat vraag 1 betreft.
(Op die vraag antwoordden alle jongens bevestigend. Van de meisjes
waren er 35 die wel, en 2 die in 't geheel niet spiekten. Bij het bestudeeren
van de antwoorden van Moormames leerlingen kwamen wij tot het
resultaat, dat 25 ervan wel en 4 ervan in het geheel niet spiekten.
Drukt men een en ander in procenten uit, dan krijgt men het volgende
staatje:
I.-m. 3)

I.-j. 3)

I.-m. ± j. 4)

Wel-spieken

95 %

100 %

97 oh

86 %

Niet-spieken

5 0/0

0%

3 oh

14 Vo

1

H.-m.-f- j. 11)

1) De beer Moormann publiceerde de antwoorden van 29 leerlingen.
2) I.-m. = antwoorden der Indische meisjes.
3) I.-j. = antwoorden der Indische jongens.
4) I.-m.
j. = antwoorden der Indisehe meisjes en jon,gens to zamen
genomen.
j. = antwoorden der Hollandsche meisjes en jongens te zamen
5) H.-m.
genomen.
In het vervolg van dit artikel zal ik geregeld deze afkertingen igebruiken.
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Gonclusies zijn uit het bovenstaande nog niet te trekken, of het moest
zijn dem, dat op de scholen, waar het onderzoek gedaan werd, vrij
algemeen gespiekt werd. Met , deze conclusie •mag men intussohen weer
niet te ver gaan door te meenen, dat dit algameene spieken nu ook systematisch en geregeld zou gebeuren. Het tegendeel juist het geval.
Immers : van de 39 I.-jongens spiekten er 4, en van de 37 I.-meisjes
3 systematisch en geregeld, vrijwel bij alle vakken en gewoonlijk door
toepassing van hulpmiddelen, als spiekbriefjes, boek openleggen, enz. Bij
de 29 ti.-jongens en meisjes van Moormann was er geen enkele, die
systematisch en geregeld spiekte. Gaat men nu een en ander procentsgewiize uitdrukken, ,dan ontstaat het volgende overzicht:
I.-m.
Systematisch spieken .
Nu en dan spieken.
Nooit spieken. .

I.-m.

j.

.-m.

8 O/0

10 °/0

9 0/0

0 O/

87 0/0

90"

88 0/0

86 0/0

3 oh

14 0/0

5 oh

0 0/0

flier mag wel .een conclusie getrokken worden, die van meer beteekenis is. En dan kan het als een verheugend felt beschouwd worden, dat,
al is het spieken dan ook vrij algemeen verbreid, het niet met die intensiteit bedreven wordt als wel eens aangenomen werd, of zooals het wellicht vroeger was. tloewel men op grond van cijfers, die op zoo weinig
materiaal berusten als in dit ionderzoek het geval is, niet mag generaliseeren, is de veronderstelling, ,dat in het algemeen het spieken wel overal
voorkomt, maar slechts nu en ,dan, als de gelegenheid er is, bedreven
wordt, o. i. niet te gewaagd. Toch mag men hieruit weer niet concludeeren, dat het zoo weinig zou voorkomen, dat men aan dit verschijnsel geen
aandacht zou behoeven te schenken. Daarvoor wordt het nog te algemeen
beoefend en zijn de gelegenheden ervoor nog te veel.
VOOr wij ,overgaan tot de behandeling van de vraag : „Wat is je opinie
over het spieken?", willen wij eerst de antwoordetn publiceeren van de
twee meisjes, die niet spiekten.
1. I.-meisje, Europeesch, 13 jaar, 1.1. 'Eur. lag. sch., 7de klasse.
„Ik kijk nooit af. Net afkijken doe ik niet, omdat mijn trots het mij
ver► iedt, ,00k, omdat ik liever ieen leelijk punt krijg dan een mooi
punt, dat ik eigenlijk niet verdien."
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Wij merken hierbij op, dat „afkijken" hier gebruikt wordt in den algemeenen zin van spieken, zooals uit het vervolg van het antwoord iblijkt
(om der wille van de plaatsruimte, publiceeren wij alleen het meest
markante uit de antwoorden, daarom hebben wij het bedoelde vervolg
gecoupeerd).
2. L-meisje, Inlandsch, 15 jaar, 1.i. lEur. lag. sch., 7de kiasse.

„Ik kijk niet af. lk doe het niet, omdat ik daarvoor veel te trotsch
ben en ik de idingen izelf wil uitvinden en maken."
Ook hier blijkt uit het vervolg van het antwoord, dat met afkijken spieken in het algemeen bedoeld wordt.
Nu is aan de 'orde het resultaat van de antwoorden op de tweede vraag.
Niet alle leerlingen gaven een oordeel. Van de 39 I.-jongens waren er 8
en van de 37 I.-meisjes 5, die hun ,00rdeel niet uitspraken. Van de 29 11.meisjes en jongens van Moormann gaven er 3 geen oordeel. Vender
waren er 30 I.-meisjes en 28 I.-jongens, die het spieken ioneerlijk vonden.
Van de t1.-meisjes en jongens waren 20 van deze meening. Een I.-jongen,
2 I.-meisjes en 1 der (11.-meisjes en jongens vonden spieken dom, terwijl
2 I.-jongens en 5 I-1.-meisjes en jongens van iopinie waren, dat je dom
was als je het niet deed (want iedereen doet het), of , dat het niet zoo erg
was en aldus een niet-afikeurend oordeel uitspraken.
Uit een en ander is het volgende staatje samen te stellen, waarin de
waarden procentueel zijn uitgedrukt.

I.-m.

1.-m.

+ j.

H.-m.

+ j.

. . .

81 %

72.5 °/0

76 %

69%

. . . .

5 0/0

2.5 %

4 oh

3 Oh

.

0 oh,

5%

3 oh

17 %

14 %

20 %

17 oh

Afkeurend oordeel
(Oneerliik)

Utiliteitaoordeel

I.-j.

(Dom)

Niet-afkeurend oordeel

(Dom, als ie het niet doet of niet erg)

Geen oordeel

.

ii

%

Het wit ons voorkomen, dat uit dit overzicht wel deze verheugende
oonclusie mag warden getrokken, tdat vrij algemeen de leerlingen het
spieken als oneertilk zien. Zelfs zij, die ieen niet-afkeurend oordeel gaven,
zullen op de categorische vraag: „Is spieken eerlijk of oneerlijk?" o.
antwoorden: „oneerlijk".
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De algemeene conclusie mag dus wel zijn, dat kinderen spieken oneerink noemen, al is het even waar, dat zij tal van verontschuldigingen er
voor bij de hand hebben.
Op al die verontschul digingen, waardoor onderscheid gemaakt wordt
in het oordeel: eerlijk of ,oneerlijk ten opzichte van domme en knappe
kinderen, ten opzichte van bepaalde omstandigheden, waaronder men tot
spieken komt, enz. enz. willen wij nu niet ingaan.
Wel willen wiji op iets anders wijzen. Sommige meisjes en jongens toch
vonden, terwij1 iz begonnen met „over spieken to schrijven", het niet
oneerlijk, terwijllhun als het ware een Licht opging, over hun tieigen oneerlijkheid, als 'zij er, al verder schrijvende en ioordeelende, ,dieper over
nadachten, waarna dan heel vaak de ibelofte van niet-meer-te-zullenspleken, volgde.
Oewoonlijk ontstaat ,een dergelijk inzicht over de eigen oneerlijkheid
eerst, wanneer over grovere gevallen van spieken door anderen geschreven wordt, en wanneer die als oneerlijk gequalificeerd worden,
terwijl, idaarvoor schrijvend over eigen, minder zware spiekfeiten, die
min of meer vergoelijkt worden.
Volkomen terecht merkt professor Gunning dan ook in zijn artikel
,,Een kanker" op : „dat de kinderen hun oneerlijkheid (grovere gevallen
natuurlijk uitgezonderd) volstrekt niet als oneerlijkheid voelen".
Een interessant voorbeeld, idat het bovenstaande goed illustreert, is
het volgende antwoord.
•

►

3. I.-meisje, Europeesch, 15 jaar,
M.U.L.O., iklas I A.
„Jo, natuurlijk spiek ik wel eens en ik geloof, ,dat er geen kind
bestaat, dat nooit eens spiekt."
Hier is dus* de bekentenis van het spieken met ionmiddellijk een zeker
goed-praten van het feit er aan vastgeknoopt. Dan volgt een uitlating,
waarin mededeeling van spiekfeiten gedaan wordt.
En vervolgens gaat dit meisje verder:
►

„Als we rekenen hebben, gluurt er een meisje op mijn blad papier.
Als ik dan een verkeerd antwoord heb, zegt ze het mij en dan reken
ik mijn som nog eens uit, tot ik het juiste antwoord heb. Dat vind
ik eigenlijk ook spieken, maar gelukkig gebeurt ,dat heel zelden."
Ook shier weer de erkenning van spieken, maar tegelijk ook weer de
vergoelijiking, die hier ligt in de woordjes „eigenlijk ook'' in : „dat vind
ik eigenlijk ook spieken", en in het laatste zingedeelte : „maar ,dat gebeurt gelukkig heel zelden."
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Dan komt het oordeel over een ander, die spiekt.
„Sams zie ik wel eens, dat een meisje of jongen under schriftelijk
werk zijn boek te voorschijn haalt en dan izijn les uit zijn boek overschrijft. Dat vied ik heel oneerlijk en ik hoop dan ook, dat ik nooit
zoo lets zal idoen."
Hier is dus ide strenge veroordeeling van het grovere geval, terwij1
het eigen lichte geval niet als oneerlijk herkend is tot nu toe.
Maar ,dit komt that's:
„Maar nu ik deze vragen heb beantwoord, vael ik toch, dat ik
ook niet eerlijk ben. En voortaan zal ik probeeren, iam nooit sneer
te spieken."
Komen de kinderen dus ten slotte voor ide vraag te staan: „eerlijk of
oneerlijk", dan zijn ze ionverbiddelijk en 'zullen ze die traditioneele fouten, die ze zoo vaak weten te verontschuldigen, en waarvan ze zoo vaak
spreken als van „samenwerken", terwill het heel dikwijls (niet altijd)
klakkeloos , overschrijven" is, met het afkeurend oordeel van , oneerlijk"
bestempelen.
Maar het is ook magelijk, dat meisjes of jongens dadelijk •klaar staan
met de iopinie: oneerlijk, bedriegen, enz., maar anderen ,desniettegenstaande benijden, dat ze zoo heerla gemakkeliik kunnen spieken en zelf,
als ze imaar durfden, de oneerlijkheid wellicht op den koop toe zouden
n men. Ter illustratie het volgende antwoord.
,

,

►

4. I.-meisje, Europeesch, 16 jaar, 1.1. mulo, klas
ik spiek wel seen. Wanneer ik erg in de penari zit, omdat ik
niets van het opgegeven werk weet, idan probeer ik aan mijn buurmeisje te vragen. Dat kan natuurlijk niet altijd, want als .de onderwijzer(es) naar je kijkt, 'heb je van zelf geen gelegenheid.
fret is natuurlijk niet mooi om te spieken, maar als ik lets niet
weet en ik zie de kans schoon, , dan doe ik het toch. Je haalt door
dat spieken een hooger cijfer, dan je eigenlijk verdient, en dat is
bedriegen."
Hier .dus onmiddellijk het bewuste weten, dat spieken bedriegen is,
maar ook de even bewuste wil: „als ik het lappen kan, dan doe ik het
toch." Deugd is inzicht!!
En dan gaat dit meisje verder:
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„Sommige kinderen kunnen zoo heerlijk gemakkelijk spieken. Als
ik in angst over mijn werk zit, kan ik ze wel eens benijden, maar
toch ben ik blij, dat ik die gemakkelijkheid van spieken niet bezit,
ik zou er anders maar te veel gebruik van maken."
Het is toah, goed beschouwd, tragisch, dat zulk ieen kind, dat het
goede weet en, getuige het laatste gedeelte van haar antwoord, dat wij
hier boven afschreven, ook niet iongeneigd is tom het goede te doen, door
allerlei oorzaken tot het kwade komt.
'Om na te gaan, of daar nu niets aan te doen is, gaan wij over tot de
beschouwing van de oorzaken van het spieken. Daartoe behandelen wij
thans de antwoorden iop de ,derde en laatste vraag : „Als je spiekt, waarom doe je het dan?" Wanner wij dit doen, dan kunnen wij gemakkelijk
de ioorzaken vaststellen..0m ,een overzicht te krijgen, deelen wij ze in vijf
groote groepen in. Daarmee is intusschen niet gezegd, dat al de orzaken en invloeden, waardoor de kinderen tot spieken komen, onafhankelijk van elkaar zijn. Maar, al kan een en ander niet gescheiden worden, .daarom kunnen we tioch v:el onderscheiden.
De eerste groep van oorzaken ligt : in het kind zelf.
Die oorzaken zijn
.de volgende:
a. men spiekt, tomdat men het zoo fijn vindt, het geeft een zeker
lustgevoel, het is sportief, en, al vindt men het verkeerd, men kan het
toch niet laten ;
►

5. I.-jongen, Chines, 15 jaar, 1.1. mulo, klas I B.
„Heel dikwijls heb ik onder de les gespiekt.... De een doet het
voor het gemak, een ander uit gewoonte en Peen derde in nood. Deze
ondeugd vind ik erg gemeen, want je hedriegt niet alleen je onderwijizer, maar ook je zeif. 1k doe het noch voor het gemak, nosh uit
gewoonte, doch took niet in nood. 1k begrijp het 'zelf niet, waarom
ik dat doe. Elken keer heb rik me voorgenomen tom niet te spieken,
maar als de les begint, dan komt de lust tot bedriegen in mij op.
Meer dan teens heb ik er split van gehad, doch het spieken schijnt
aan mijn hersenen vastgegroeid te zijn. Als je het een keer gedaan
hebt, 'clan doe je het ook voor een tweeden keen"
b. men spiekt, omdat men zijn lessen niet geleerd heeft; of, omdat
men uit zijn humeur is; of omdat men te lui is; of omdat men uit geweest is;
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6. I.-jongen, Europeaan, 14 jaar, 1.1. mulo, klas I A.
„Ik spiek wel eens, als ik in flood zit. Meestal doe ik het, als ik
mijn les niet geleerd heb."
7. I.-meisje, Europeesch, 13 jaar, 1.1. mulo, klas 'I A.
„Ja, spieken doe ik wel eens. Ik spiek, wanneer ik het ,oncler mijn
repetities benauwd heb. Dat komt, omdat ik uit mijn humeur ben"....
c. men spiekt, omdat men een bepaald yak niet prettig vindt;

8. I.-jongen, Europeaan, 13 jaar, 1.1. Eur. lag. sch., 7 de klas.
„Zeker spiek ik wel eens, vooral met het rekenen. Daar heb ik een
hekel aan."
.

d. men spiekt, omdat men dirt verplicht is ten opziehte van de anderen, men wil meehelpen in den strijd tegen school en leeraren.
Uit het materiaal-Moormann:

9. „Voorzeggen is zoo'n beetje plicht, want je moet elkaar helper."
cf. Tijdschrift voor zielkunde en opvoedingsleer, 15de jrg., pag. 58).
10. I.-jongen, ,Europeaan, 14 jaar, 1.1. Eur. lag. sch., 7 de klas.
„Natuurlijk kijk ik wel eens af. Bij ons op school is er een meisje,
die nooit spiekt en iedereen noemt 'bar een brave Hendrik."
.

In geval 10 wordt wel niet rechtstreeks gesproken van dit onderlinge
hulpbetoon, zoo'als in geval 9, maar wel is er indirect uit op te maken,
dat men min ,of meer verplicht is mee te spieken, daar men anders zich
zeif ionmogelijk maakt.
De tweede groep van oorzaken ligt in de leeraren en onderwijzers.
Die oorzaken zijn io.m. de volgende:
a. men spiekt, ,omdat de onderwijzer of leeraar geen rekening 'houdt
met ,huiselijke omstandigheden, die ieen kind wel ieens kunnen verhinderen zijn huiswerk te leeren;

11. I.-meisje, Europeesch, 15 jaar, 1.1. mulo, klas I A.
„Spieken idoe ik wel eons. Ik doe het wel .eens, als ik erg in de
rikketik zit. Als je b.v. 's avonds uit geweest bent, zoodat je niet
heel ► aal klaar kunt komen met je werk. Je bent dan te bang om
het aan je onderwijzer te vertellen, die ,dan natuurlijk zegt, dat hij
er niets aan doen kan. Je bent zoo goed niet, of je moet dan toch
maar meedoen"....
b. men spiekt, omdat de eischen, die de onderwijzer of leeraar stelt,
te hoog zijn;
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12. I.-meisje, Inlandsche (Soendaneesche), 15 jaar, 1.1. troll. Inl. School,
7de klas.
„Wel zeker spiek ik wel eens. Maar, ‘mijnheer, bij het leven in de
school kan het niet anders. Want, zooals de onderwijzers en onderwijzeressen het verlangen, moeten de kinderen zoo goed zijn als
degene, die les geeft. =En dat kan niet!"
c. men spiekt, omdat het zoo gemakkelijk is, daar de onderwijzer of
leeraar geen orde kan houden, en men dan te gemakkelijk in de gelegenheid komt (het toezicht dus te slap is);

13. I.-jongen, Europeaan, 15 jaar, 1.1. mulo, klas 'I A.
„Dikwills is het echter de schuld van de onderwijzers, daar deze
je gelegenheid geven am te spieken. Anderen letten goed op...."
14. I.-meisje, Europeesch, 15 jaar, 1.1. mulo, klas I A.
„Ik spiek wel eens.... Als een onderwijzer geen rust en orde in
de klas kan houden, heeft hij er ook schuld aan, dat , de leerlingen
spieken, want : de gelegenheid .maakt den dief, zest ,een spreekwoord."
d. men spiekt, omdat men het gevoel heeft, dat de onderwijzer of
leeraar de leerlingen niet vertrouwt en nu komt men ier toe uit baloorigheid over dit feit (omgekeerd spiekt men niet, omdat de onderwijzer of
leeraar de leerlingen vertrouwt en mien dit vertrouwen niet wil
schamen);

15. I.-jongen, Inlander, 16 jaar, 1.1. mulo, klas I B.
„Ja, ik spiek wel ieens. Als ik het niet doe, dan is dit, omdat je
van de onderwijzer(es) houdt, of als je respect hebt voor je onderwijzer(es). Om van , een ,onderwijzer te goon houden, moet de onderwozer rechtvaardig zijn, nooit vitten, grappig zijn, want bij Peen
grappdge en vroolijke onderwijzer leer je veel ; je leert met lust.
Om voor een ,onderwijzer respect te hebben, moet hij (zij) streng
wezen, maar streng op de juiste plaats. Aileen streng zijn, is de boel
omgekeerd. Je !haat hem (hoar), je leert nooit vlot en ben t
steeds geneigd tot spieken.
Een onderwijzer moet streng, vroolijk, grappig en rechtvaardig
zijn."
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16. 1.-jongen, Europeaan, 16 jaar, mulo, klas I A.
„Ik spiek wel eens, iofschoon ik spieken laag vind. Bij sommige
onderwijzers spiek ik niet, of teerlijk gezegd, ik kan niet spieken,
omdat ze zoo goed en aardig voor me zijn. Sommigen zijn zeer
streng.... bij zulke onderwijzers spiek ik."
Noch in geval 15, /loch in geval 16 wordt met zooveel woorden gezegd, dat geschonken vertrouwen van spieken terughoudt. Toch meenen
wii, dat in beide antwoorden wel het vertrouwenselement aanwezig is.
Wij zouden dat willen zoeken in: het te streng zijn van sommige anderwijzers, waardoor men tot spieken komt. Het is o. i. niet te gewaagd te
veronderstellen, dat die strengheid een zeker wantrouwen demonstreert
van de zijd e des onderwijzers yin zake de ,eerlijkheid van hun leerlingen.
Van te voren warden er dan allerlei maatregelen getroffen, waardoor ,dit
wantrouwen zich in die strenge maatregelen naar buiten openbaart.
Dat deze veronderstelling niet al te gewaagd is, blijkt ten , duidelijkst uit
een antwoord van een der leerlingen van Moormann.
•

17. „Bij leeraars, die heel streng zijn en die je al voor dat je begint
.zeggen, dat je straf krijgt, als je spiekt, doe je het juist, tenminste
veel eerder als bij een geschikte leeraar." (cf. Tijdschrift voor zielkunde en opvoedingsleeer, 15e jrg., pag. 57).
De derde groep van oorzaken ligt : in het werk.
Die oorzaken zijn o.m. de volgende :
a. men spiekt, omdat men te veel huiswerk heeft;
18. 1.-jongen, Inlander, 15 jaar, 1.1. Mu/o, klas I B.
„Jawel, spieken doe ik wel eens, maar heel zelden. Ik doe het,
wanneer ik te veel huiswerk heb."

b. men spiekt, omdat het werk te moeilijk is;
19. I.-meisje, Ghineesche, 15 jaar, 1.1. Mulo, klas I B.
„Tot mijn split moet ik u bekennen, dat ik wel eens gespiekt heb,
maar ik zeg u eerlijk, dat ik het alleen bij de ....les doe, omdat ik
dat vak zoo moeilijk vind."

c. men spkekt, omdat men van ()ordeal is, dat men vakken leert, die
men niet noodig heeft;
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20. I.-jongen, Chinees, 16 jaar, 1.1. mulo, klas I B.
„Omdat .... zoo moeilijk is, moet je genoodzaakt zijn te spieken.
Maar waarom moeten wij
leeren? De M.U.L.O. te X. leert
nemen."
geen.... Als het kan willen onze jongens geen
d. men spiekt, omdat het werk onvoldoende wordt behandeld, terwill
de onderwijzer of leeraar geen tijd iheeft om nag eens op het behandelde
werk terug te komen;
21. I.-longer', Europeaan, 16 jaar, 1.1. mulo, klas I B.
„Ik spiek wel eens.... Maar soms wordt het werk niet goed uitgelegd. iIk vied, idat de ionderwifzers maar wat langer moesten uitreggen, totdat ik het begrijp. Maar dan zeggen ze altijd: Er is geen
tijd, er is geen tijd. We moeten klaar komen. We moeten klaar
komen. Dan moet je wel spieken."
22. I.-jongen, Inlander, 14 jaar, 1.1. mulo, klas I B.
„Bij de .... lessen ga ik soms spieken, want dan zijn ze te vlug
behandeld."
De vierde groep van oorzaken ligt : in de ouders en in de maatsehappii.
Die oorzaken zijn o.m. de volgende:
a. men spiekt, iomdat men anders een slecht rapport krijgt en dan zijn
de ouders boos;
mulo, klas I A.
23. I.-meisje, Europeesch, 13 j.,
„Ik spiek wel teens. lk doe het wel eens ibij repetitie en als ik dan
geen raad weer, wat ik op het papier moet zetten.... Wel, omdat
ik dan ,een beter cijfer zal krijgen voor mijn werk."

24. I.-jongen, Europeaan, 13 jaar, 1.1. mulo, klas I A.
„Jawel, als ik er kans toe zie en mijn cijfer wil ,ophalen, waarmee
ik een onvoldoende op mijn rapport heb. fret spieken is toch wel
niet eerlijk, ,maar ja, waarom zou je zonder spieken een 4 halen, als
le met je boek naast je een 8 of 9 zou halen?'
b. men spiekt, omdat men anders niet in de klas kan meekomen en
omdat dan de ouders boos tzijn;

25. I.-jongen, Europeaan, 16 jaar,I.1. Eur. lag. soh., 7de klas.
„Ja, ilk kijk wel eens af. Ik kijk af, omdat ik zwak ben bij , sommige
vakken, b.v. fbij Ned. Taal en Rekenen."
1

) Op de plants van de .stippeltjes werd een bepaald vak genoemd.
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Natuurlijk list in dit antwoord niet vast en zeker opgesloten, dat deze
jongen niet kan meekomen en dat de ouders daarom boos zijn. Qezien
echter de feiten, dat dit jonge mensch reeds 16 jaar is, nog de lagere school
bezoekt en bovendien nog zwak is in de hoofdvakken, is de veronderstelling, dat hij niet goed in deze richting kan meekomen, niet to gewaagd. Evenmin is het te bond gesproken, wanneer wij , zeggen, dat de
ouders 'de school boven de werkplaats verkiezen. 1) Zoodat deze jongen,
om in de school mee te komen en zoo te gaan in de richting, die de
ouders wenschen, wel moet spieken.
Tot nu toe hdbben wij vrijwel steeds ons onderzoek-materiaal als
illustratie kunnen gebruiken bij wat wij meenden te moeten opmerken.
Bij de oorzaken van het spieken, die in de maatschappij liggen, kunnen
wij dat niet doers.
Dr. ,Cannegieter wijst er op in een artikel „Knoei n in de school" (cf.
Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs van 6 Aug. 1908),
waar hij als oorzaken in de maatschappij liggend noemt het intellectualism, dat in die maatschappij nog steeds hoogtij viert.
►

De vijfde groep van toorzaken tenslotte ligt : in de algemeene moraal.
Die oorzaken ziin o.m. de volgende:

a. men spiekt, omdat iedereen het vroeger gedaan heeft ;
26. 1.-jongen, Inlander, 15 jaar, 1.1. mulo, klas B.
„Ja, vreemdeling, ik spiek wel eons. lk vind spieken een groote
bedriegerij. Je' bedriegt je zelf; maar hebt U in uw jongensjaren
ook wel eens gespiekt. 0, vreemdeling, wij 'zijn nu eenmaal zondaren,
zoodat we niet eens weten, wat goed is. Maar 1k zal traohten het
goede te volgen en het kwade weg te gooien.
fen jongen, die niet spiekt, is een knappe jongen, maar men vindt
het zelden.
Er zijn op de wereld een heeleboel knappe menschen, die in de
jongensjaren Loch gespiekt hebben."
27. I.-jongen, Europeaan, 15 jaar, 1.1. mulo, klas I B.
„Spieken is menschelijk."
1 ) Zeker is deze bewering in het algemeen ,geldig
misschien niet in dit
wanneer men bedenkft, dat de werkplaats in Indie nu
specialle geval
juist niet als een eer beschouwd wordt, zoodat de ouders vrijwel steeds alle
phasen van de school boven de werkplaats verkiezen.
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28. I.-meisje, Europeesch, 14 jaar, 1.1. mulo, klas I A.
„Ja, hoor, ik spiek wel ieens en ik geloof niet, dat er iemand is,
die nooit heeft gespiekt. Ik durf te wedden, dat U het ook wel eens
hebt gedaan."
men spiekt, omdat die onderwijzers of leeraren erkennen, dat ze
b.
vroeger ook wel gespiekt hebben;
29. I.-meisje, Europeesch, 15 jaar, 1.1. mulo, klas I A.
„Jo, de onderwijzers dreigen wel met straf, enz., maar zij hebben
het vroeger toch ,00k gedaan."
30. I.-meisje, Europeesch, 15 jaar, 1.1. mulo, klas I A.
„Een van onze leeraren let altijd ,goed op. Bij elke verdachte beweging, die je doet, hen je er bij. Hij zegt 'tegen ions: „Ja, kinderen,
ik ben .00k jong geweest en heb ook veel gespiekt."
„Maar als u het ,doet, waarom zullen wij 't dan laten?'' antwoordden wij...."
&oafs wij reeds zeiden kunnen wij al die oorzaken wel onderscheiden,
maar niet scheiden. Heel vaak komen zij vermengid voor en moet men
van de andere abstraheeren, om de meest belangrijke er uit te lichten.
Voor 'onze verdere bespreking is het intusschen gemakkelijk, dat wij
thans e ► nig ioverzicht hebben. Wij kunnen dit artikel sluiten met op te
merken, idat de groepen van oorzaken gerangschikt zijn in een volgorde,
die o. i. opklimmend is in belangrijkheid.
De Bilt, Mei 1929.

J. VAN GIOUDOEVER.

DE BESTRIJDING VAN HET SPIEKEN.
Voor wij er toe overgaan, ,dit onderwerp te behandelen, is het wellicht
goed ,eerst teens te overwegen, of onze geheele bespreking wel gernotiveerd is.
Er is wel tens de vraag gesteld, of spieken al dan niet voortkomt uit
een oneerlijk karakter. Een dergelijke vraag is o.i. ten .eenenmale onjuist, omdat , oneerlijke karakters" (in den strengen zin) bij onze kinderen
iiberhaupt niet voorkomen, en, als zij al voorkomen, dan toch in zoo
gering aantal, ,dat de uitzonderingen ook bier den regel bevestigen.
Men met o. i. dan ook vragen : spieken ioneerlijk en bedrog, ja
dan neen?" En daarop past maar een antwoord, en dat is een beslist : Ja!
Men tracht weliswaar vaak allerlei verontschuldigingen aan te voeren
om aan te toonen, dat het spieken toch eigenlijk geen bedrog en geen
oneerlijkheid is. Men zou daar lung over kunnen spreken, maar zal ten
slotte toch tot deze conclusie moeten komen, dat spieken is bedrog,
oneerlijkheid, gebrek aan innerlijke waarachtigheid, al mag het dan zijn,
dat deze afwijking van , een bijzondere snort is. En nog te sneer zal men
tot dit besluit moeten ,komen, wanneer men in aanmerking neemt, ,dat de
kinderen zelf er in laatste instantie evenzoo over oordeelen.
Maar dan past ook een krachtige bestrijding van dit schooleuvel, ja,
die is noodzakelijk, want men ziet immers zijn kinderen en leerlingen
graag eerlijk en imierlijk waarachtig; men wenscht immers zoo graag,
dat ze „zedelijk goed zijn en dus niet meedoen aan het zedelifk kwaad
van het spieken".
Maar niet alleen, omdat deze schoolverkeerdheden ionze kinderen nu
beletten zedeliik goed te zijn, moeten we het spieken bestrijden. Maar
eveneens, omdat dit kwaad in de school, dat Foerster in zijn boek
„Schule and Oharakter" in het hoofdstuk , De schoolleugen" behandelt,
een aanslag doet op de innerlijke waarachtigheid van onze kinderen ook
voor de toekomst, en daardoor tevens een aanslag op de persoonlijkheid
en het karakter van .de menschen van straks. Dat wil zeggen op grootheden, die in laatste instantie beslissend zijn, misschien niet allereerst
voor die materleele positie in het leven, maar 'zeer zeker voor de geestelijke plaats, die remand ineemt. Wij zeggen expresselijk : missehien niet
,

,
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allereerst voor de materieele positie in het leven, hoewel Foerster er op
wijst, dat innerlijke waarachtigheid niet alleen ,een voorwaarde is voor
de karaktervorming in het algemeen, maar evenzeer voor de worming
tot het beroep. Nadrukkelijk betoogt hij, idat die innerlijke waarachtigheid — en dat spieken de innerlijke waarachtigheid bevordert, zal wel
niemand willen beweren, hoe men verder idan oak ten o ► zichte van dit
schoolverschijnsel sta — noodig is, om tot intellectueele cultuur te
komen, om in het beroep te slagen — beroep in den ruimst mogelijken
zin genomen, en niet alleen bedoeld als zuiver .geestelijk beroep, waarin
waarachtigheid eisch is om waaraohtig logisch •te denken en zich van
uiterlijke invloeden vrij te maken, maar eveneens in het materieele beroep. Zoodat die waarachtigheid even goed een voorwaarde is voor den
wetenschappelijken onderzoeker als voor den arts, den ingenieur, den
architect, den aannemer en uitvoerder van bouwwerken, den fabrikant
van verduurzaamde levensmiddelen, den timmerman, den metselaar, enz.
Wij zouden Foerster nog kunnen aanhalen, om er op te wijzen, dat de
innerlijke waarachtigheid en de karaktersterkte ook noodig zijn voor w.at
hij noemt, de „korperliche Bewahrung" en de „korperliche Regeneration", alsmede om de sexueele ontaarding tegen te gaan, maar dit zou
ons te ver voeren.
Liever wijzen wij er op, dat ook Lehmann inizijn werk , Erziehung und
Unterricht" spreekt van het gevaar van „een voortdurend dagelijksch
uitgeoefende jeugdgewoonte, waarvan men niet in ernst snag gelooven,
dat ze in alle of ook slechts in de meeste gevallen spoorloos aan de
karakteronrtwikkeling zou voorbijgaan."
„Musz", aldus gaat hij voort, „musz nicht vielmehr in alien schwacheren Gemiltem notwendig etwas davon haften bleiben und, .da die
schwacheren unter den Menschen nun einmal ilberall die Mehrzahl bilden, Charakter und Gesinnung unserer Gesellschaft nachteilig beeinflussen?" Dit spreekt voor zichzelf; en men heeft overigens slechts even
in de maatschappij rend te kijken om idie ,opine ibevestigd te zien. Wij
denken alleen maar aan smokkelen, belastingontduiking, e. d. En clan
bedoelen wij volstrekt niet ibelastingontduiking gesystematiseert en op
groote schaal, maar: als de gelegenheid er zoo .eens is en men heeft
een voordeeltje van enkele honderden guldens gehad: om daar geen
aangifte van te doen. Of: niet, systematisch smokkelen op groote schaal,
maar : als men over de grens gaat ,een paar kistjes goede Hollandsche
sigaren voor , de kennissen en vrienden meenemen (dat geeft er nog een
mooi tintje aan ook!). Of: als men naar Indie ga.at een nieuw ,or gel of
,
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een nieuwe piano meenemen en voor oud aangeven. in die verschijnselen
komen voor in alle standen en kringen van de maatschappij. 1)
Nu zegt dr. Illamaker volkomen terecht in het TUdschrift voor ervaringsopvoedkunde", le kg., no. 8, dat het verband tusschen belastingontduiking en smokkelen eenerzijds, en spieken anderzijds niet is aan te
wij'zen. Dit is ongetwijfeld waar, maar het wil ons voorkomen, dat het
even ongetwiffeld waar is, .dat men niet kan bewifzen, ,dat er tusschen
een en ander geen verband zou bestaan. Inderdaad, ook pier zal het niet
gemakkelijk zijn voor dr. Hamaker het ervaringsbewijs in deze quaestie
te leveren.
Wat echter izeer zeker waar is, is, wat Lehman in het zoo juist genoemde werk „Erziehung and Unterricht" zegt, dat ,deze schoolleugen,
dit gebrek aan innerlijke waarachtigheid vormt „ein flemmnis fiir jede
tiefere erzieherische Einwirkung des Lehrers, fur jeden charakterbildenden Einflusz des Schulte, omdat „ auf der einen Seite .die Luke, auf
der anderen der Argwohn herrscht." In dan zou ,dus indirect idit gebrek
aan innerlifke waarachtigheid wel van invloed zijn op de Iatere „Lebensfiihrung", omdat de karaktervorming er door gehinderd wordt.
In de tweede plaats kan men deze vraag iopwerpen: vloeit spieken
eenig en alleen voort uit de 'in ons vorig artikel genoetnde uiterlijke oarzaken en mogen wij het dan, gezien het felt, dat het onder invloed
daarvan nit als eens ,oneerlijk wordt herkend, 'clan weer als volkomen
geoorloofd wordt beschouwd, eenig en alleen noemen een oordeelsfout
van de kinderen, of komt het spieken eenig en alleen voort uit een neiging
tot oneerlijkheid bij het kind?
in het eerste geval zou .dus door het enkele feit, idat het kind tot anderscheid des oordeels is gekomen, voldoende inzicht heeft gekregen, het
spieken kunnen verdwijnen, mits alle verdere omstandigheden zouden
medewerken. Die opvatting lijkt ons te optimistisch toe. In de eerste
plaats al, omdat inzicht nog geen ,deugd waarborgt. Maar in de tweede
plaats, ,omdat men, Ezonder te gelooven, dat de natuur van het kind ten
eenenmale verleugend is, toch wel mag aannemen, dat .er een zekere neiging tot bedriegen is, die, mits de uiterlijke omstandigheden daarvoor
gunstig zijn, tot ontwikkel'ing komt en een ,overheerschende rol kan gaan
spelen. Foerster wijst daarop ook nadrukkelijk, waar hij zegt : „Gerade
1 ) Heel goed herinner ik mij, hoe een. Indiseh reehterlijk ambtenaar mij
in kleuren en geuren vertelde, dat hij: de twee een-liters-flessehen Coty, die hij
in de vrijhaven Sabang a raison van f 4.— de fleseh geboeht had, door de
Fransche en Belgisehe douane gesmokkeld had. In Roosendaal zou but ze aangeven, want de Hollandeehe douane was zoo streng, ziet u!
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der Padagoge kann rich nicht klar genug vor Augen rikken, wie tief das
Interesse an der falschen Aussage im Grundwesen des Menschen gewurzelt ist, und wie starke Einwirkungen und Inspirationen notig sind,
urn der Macht des Greifbaren und Sichtbaren fiber die Seele das Gegengewicht zu halten."
Anderzijds is iechter een verklaring van het spieken als eenig en alleen
voortkomende uit de neiging tot bedriegen bij het kind, ten eenenmale
onvoldoende en een absolute miskenning van de in het vorig artikel door
ons opgesomde uiterlijke oorzaken ervan.
voorkomen, dat we hier met alle gerustheid moNet wil ens 'clan
gen spreken van, wat Stern noemt een convergentie van innerlijko voorwaarden (d. I. de neiging tot bedriegen) en uiterlijke omstandigheden
(d. z. de uiterlijke oorzaken van het spieken).
Zoo komen wij tegelijk tot de juiste wijze van bestrijding van dit gebrek aan innerlijke waarachtigheid. Die bestrijding moet dan zijn
tweerlei:
10. eon bestrijding van , de bewuste of tonbewuste neiging tot bedriegen;
20. een bestrijding van ide uiterlijke omstandigheden, die gunstig zijn
voor de ,ontwikkeling van deze specials uiting van de neiging tot bedriegen, t. w. van het spieken.
Men kan, wat het eerste punt betreft, uitgaan van het standpunt : spieken is ,een uiting van .de neiging tot bedriegen, die neiging moet onderdrukt worden, dus geven wij straf. Inderdaad lijkt deze conclusive zeer
logisch en eenvoudig, aannemende echter, dat dan het spieken zou
verdwijnen wat wij intusschen ten sterkste meenen te .mogen
betwijfelen, omdat io.i. in een dergelijken strijd tusschen leeraar en leerwijzen
ling de laatste in de meeste gevallen overwinnaar zal blijven
wij er op, dat wij dan het kwaad niet bij den wortel aanpakken. Wat w ij
dan hoogstens doen is, niet de neiging tot bedriegen onderdrukken, maar
de uiting ervan, n.l. het spieken. En het resultaat zal zijn, dat wij een
gebrek aan innerlijke waarachtigheid onderdrukken, waardoor het op een
anderen worm des te sterker zal uitgroeien. Bovendien
andere plaats
— het steeds maar klaar staan met straf voor spieken zal in de school
een atmosfeer scheppen, waardoor elke poging tot eenige karaktervorming van te voren tot mislukking gedoemd is. Aan de eene zijde heerscht
dan, zooals Lehmann terecht opmerkt, de leugen; aan de andere zijde is
het de argwaan, die de heerschappij voert. En de vrees voor straf zal
of het kind schuw maken, of hem slechts aansporen wraak te nemen, , d.
w. z. in dit geval nog meer slimmigheidjes uitdenken om de hand des
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straffenden onderwijzers te ,ontgaan. In een dergelijke sfeer .kan van
paedagogische inwerking geen sprake zijn.
Neen, de neiging tot bedriegen kan niet onderdrukt worden, zij kan
alleen maar o v e r w o n n e n worden. in eclat is slechts .mogelijk, wanneer wij het kind zelf tot medestrijder makers en hem er toe brengen die
neiging tot bedriegen te willen overwinnen. Zoo kunnen wij zeggen, dat
in .de opvoeding van den wil tevens gelegen is de algemeene bestrijding
van het spieken. En, als wij dit uitspreken, is er tevens mee gezegd (wat
trouwens later nog ieens gezegd zal moeten worden), dat de bestrijding
van het spieken in de allereerste plaats is een zaak van het huisgezin.
Waarmee natuurlijk niet gezegd is, dat wilsopvoeding en wilsversterking
niet op den weg der school zou liggen. Maar — voordat het kind op
school komt, ,moat zijn wil reeds zes jaren zijn opgevoed, geoefend en
gesterkt. Want de opvoeding van den wil begint onmiddellijk na de
geboorte, en iouders, die het drift- en wils-leven van 'hurt kind vanaf fde
geboorte leiden, reguleeren, en versterken, werken indirect mede aan de
bestrijding van het spieken. Dat daze taak 66k op de school rust, behoeft
geen cbetoog. Over het hoe kan thans niet nader worden gesproken. Als
algemeen bestrijdingsmiddel van het spieken is er dus de topvoeding en
versterking van den wil. Net kind heeft echter ook nog bijzondere karakterkrachten, die goed van ano 7iin, e n dip mnhiel criemankt kunnen worden in den strijd tegen .de neiging tot bedriegen.
In de allereerste plaats is 'dam de drang tot waarachtigheid, die reeds
begint te ontstaan op het vijfde a zesde levensjaar, en die vooral ook tot
uiting komt onmiddellijk voor de puberteitsjaren. Deze behoefte naar waarachtigheid is een prachtig aanknoopingspunt bij de bestrijding van de neiging tot bedriegen in het algemeen en van het spieken in het bijzonder,
speciaal, wanneer men dezen idrang naar waarheid weet te verbinden
met de achting en het respect voor zichzelf.
„Spieken is onwaarheid, ander werk uitgeven voor eigen werk, en
men is het aan zichzelf verplicht aan zulk bedrog, niet alleen ten opzichte
van den ionderwijzer of leeraar, maar nog meer tegenover ,zichzelf, niet
mee te doen." Wanneer men in dezen geest eens spreekt over dit schoolkwaad, idan mag o. i. hiervan wel iets verwacht warden. .
Eveneens kan men een beroep doen iop de dapperheid. Het is niet
alleen dapper, om iets moedigs te doen van physieken aard, maar het is
even dapper om te strijden tegen het gebrek aan innerlijke waarachtigheid, tegen de mogelijkheid, idie ongetwijfeld aanwezig is, dat men nitgelachen wordt, wanneer men in 'een ,klas van spiekers bekend staat als
de brave Hendrik, idie niet spiekt. iffiervan kan in het bijzonder de school
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gebruik maken, en wanneer het gelukt om enkele leidende figuren in een
klas tot een dergelijk standpunt te brengen, dan kan men zeggen, dat de
geheele klasse gewonnen is, want ongetwijfeld is de invloe ► van zulke
dapperen groot.
Van beteekenis is ook in dien strijd het appel op de achting voor zichzelf (wij wezen daar reeds op) en op het eergevoel, waardoor menig
kind er van weerhouden zal worden toe te seven aan de neiging tot
spieken. Foerster, en took Lehmann, wezen er op, dat de Angel-Saksische
paedagogiek hiermede een groat .voordeel heeft boven de Duitsche paedagogiek, door van deze krachten in het kind gebruik te maken in den
strijd tegen de innerlijke ionwaarachtigheid en voor de vorming van ,een
goed karakter, waardoor het spieken en de schoolleugen in het algemeen,
op , de agelsohe scholen Of niet voorkomt, of lang niet in , die mate als op
de Duitsche sdholen het geval is.
Ten slotte willen wij nog de aandacht vestigen op een puberteitsphenomeen, waarvan ook gebruik gemaakt kan worden in den strijd tegen het
spie:ken. Wij bedoelen: het , dweepen in de phase der Sdhwarmerei, het
dweepen in den aanvang met een persoon, wat tenslotte blijkt te zijn het
dweepen met een in zulk een persoon geincarneerd ideaal. Het is onnoo
dig nadrukkelijk de groote paedagogisohe beteekenis van dit dweepen
naar voren te brengen. Iedereen voelt .onmiddellijk, dat bier, .00k op het
gebied van de innerlilke waarachtigheird, aanknoopingspunten Egger' oil
het spieken te bestrijden. Foerster izegt , eveneens, dat het kind wenscht
te zija als een volwassene, die hij zich als ideaal heeft gesteld. Dit eischt
echter : volkomen waarachtige personen, waarmee het kind zal ‘dweepen.
En zoo zijn wi dus aangeland (bij het goede voorbeeld, dat zoowel van
ouders als , onderwijzers moet uitgaan, speciaal ook op ,dit gebied. .Het
is niet te stout gesproken, wanneer wij zeggen, idat hieraan nog al het
een en ander ontbreekt. Foerster haalt Stanley Hall aan om te zeggen,
dat in het algemeen ,onze tijd laboreert aan een algemeen gebrek aan
waarachtigheid, waardoor men alles, wat onaangenaam is en pijnlijk aan.doet, uit den weg wil gaan, en alles, wat voert tot levensgenot en genoegen.s, opzoekt tot iederen prijs. Dit voorbeeld laat dus zeer zeker veel te
wensehen over, en o. i. laat het juist op dit speciale gebied van het spieken, vrifwel alles te wenschen over.
Hiermede zijn wij echter aangekomen op het terrein van de uiterlijke
oorzaken van het spieken. Hoe het wellicht niogelijk is, , die weg te nemen,
gaan wij thans bespreken.
Daarbij b ► schouwen wij de verschillende groepen van oorzaken in ons
vorig artikel genoemd, en wel in ,deze volgorde:
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1. de oorzaken te vinden in de algemeene moraal;
9! „ „
ouders en in de maatschappij;
2.
9,
„
het werk;
3.
1/
„ 'de leeraren en ionderwiizers;
//
92
4.
2!
„
het kind zelf.
ff
3!
fl
5.
!,
Het algemeene voorbeeld of de algemeene moraal kan aldus getypeerd
worden : „Noch de ,ouders nech de ,onderwijzers vinden het spieken zoo
erg. Het ,hoort nu 'eenmaal bij , de school en ledereen doet het." En omdat
het niet algemeen veroordeeld wordt, daarom laten de kinderen het niet.
Zooals ook duidelijk blijkt uit de antwoorden van ide leerlingen op de
vraag : „Waarom spiek je?", welke antwoorden te vinden zijn in ons
vorig artikel over dit onderwerp.
Als er iets noodig is, ,om het spieken te bestrijden, idan is het wel dit
— iets, waarop professor Gunning in 1903 al woes in zijn artikel „Een
Kanker" dat en ouders en onderwijzers het spieken streng veroordeelen. Hoe vaak is een meisje of jongen, die ,een tspiekgeschiedenis thuis
vertelt, iniet de held in het huisgezin? Hoogstens 'zal vader of moeder zich
hoofdschuddend beperken tot een „Ja, ik heb rtvroeger 66k gedaan!"
Nogmaals, als er noodig is, dat ide meisies en jongens tot inkeer
moet brengen, clan is het wel dit, dat op dergelijke vethalen een krachtige
veroordeeling volgt niet alleen, maar dat zulke spiekfeiten onmogelijk
zijn, , omdat de algemeene moraal ze even sterk veroordeelt als ze thefstal en leugen veroordeele)
Als tweede groep van oorzaken noemden wij zoo juist : de ouders en
de maatschappij.
In de eerste plaats is hier aan de orde te stellen de quaestie van de
rapporten. Natuurlijk is idit 66k een vraagstuk, dat de school aangaat. De
plaats, die het rapport in de school inneemt, en de waardeering, die de
school er voor heeft, is ongetwijfeld eveneens een factor van belang voor
het al of niet spieken , der kinderen. Maar toch er wordt zeer zeker
\Taker gespieki, omdat er wat op zit voor het meisje of den jongen, idie
met ,een slecht rapport thuis komt. Hier rust dus ,een taak, zoowel op ,de
enders als op de school. De .ouders hebben den plitht er voor te zorgen,
)9

1 ) Het is er net zoo mee als met stelen en „rampassen" bij Indo-Europeesche jongens. (Stelen vindt iedere Indio-Etropeesche jongen verkeerd, maar
„rampassen" (d. i. het handig „weggappen" van jonge kokosnoten, cassave of
dergelijke andere tweede igewassen van den Inlandschen tani) is geen stelen,
maar dat is „handig"! Tech ben ik er van overtuigd, dat bij navraag het
meerendeel der jongens ook dat diefstal zouden noel: en. Hier is o. 1. ook ongetwijfeld de invloed van de algemeene moraal.
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dat een kind niet spiekt, omdat het bang is met een slecht rapport thuis
te komen.
Zii imoeten dus een rapport kunnen lezen in verband met wat zij van
hun kinderen behooren te weten, omtrent aanleg, ijver, enz. Ook is het
plicht voor hen in dit opzicht contact te zoeken met de school.
En op de school rust de plicht de rapporten, indien zij ‘dan onmisbaar
zijn, de plaats te geven, , die hun toekomt, maar vooral ook niet meer. Dat
is 0.1. momenteel nog , een terugbren en naar idie plaats. Op deze quaestie
kan thans niet dieper worden ingegaan.
In de tweede plaats moeten de ouders -bij een keuze van teen school en
een toekomstig beroep, rekening houden met den aanleg en het kunnen
van hun kinderen. Vaak moeten kinderen met !eel' uitgesproken aanleg
voor handvaardigheid, , een zuiver intellectueel beroep kiezen om tal van
redenen, die wij nu niet nader behoeven te bespreken. Dat is onverantwoordelijk, ook al om , de groote gevaren, die er dan voor het kind bestaan, om als het ware vanzelf, noodgedwongen, tot spieken en dus tot
innerlijk e onwaarachtigheid te komen.
Dit intellectualisme voert ook nog steeds zijn triomfen in de maat
sohappii. Dr. Cannegieter wees er in 1908 reeds op, 'dat er voortdurend
gestreefd wordt naar een levensweg, die loopt door de school in al haar
phasen en niet door de werkplaats.
Ook nit nog is daar de iplomajacht, en omdat het diploma voor den
leerling het .eerie noodige schijnt, om in het leven te slagen, w1.1 en moet
hij het verkrijgen — desnoods ten koste van zijn ieerlijkheid. Net is óók:
de zelfverdediging tegenover onze imaatschappij die den leerling op school
doet knoeien. Dus ook op maatschappelijk terrein zal men zich hebben te herzien emzullen , de eischen meer gesteld moeten worden op het
gebied van het willen ,dan op dat van het kennen.
De derde groep van oorzaken ligt : in het werk. Allereerst in ide hoeveelheid werk, speciaal ook de hoeveelheid huiswerk. Hoe vaak komt het
nog niet voor, idat er, in het bijzonder op de middelbare school, huiswerk
opgegeven wordt door iederen leeraar, zonder dat zich er in het minst
am bekommert, wat een ander .opgeeft. leder heeft de neiging zijn eigen
yak het belangrijkst to vinden en leder is van ,opinie, dat ide leerlingen
daarvan ,minstens evenveel moeten weten als de docent zelf. Liefst nog
meet., immers : vaak wordt er in het tientallig system, , dat op veel
scholen heerscht, gesproken.: „Een negen krijg je, als je het even goed
weet als ik; en ,een4tien als je het nog beter weet." Van een en ander is
het gevolg, dat er te veel huiswerk opgegeven wordt, dat ,onmogelijk
alles verwerkt kan worden, met als ,eindresultaat, de redeneering van
►

►

►

►
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leerling : „O, voor hem leer ik MijT1 les niet, 'dam- spiek ik me wel doorheen". Oak in idit , opzicht is verbetering noodig. In de tweede plaats is er
te weinig differentiatie van vakken. Om bij ons eigen onderzoekmateriaal
te blijven: is het niet belachelijk, .dat op een mulo-school in Indic
soms vier talen geleerd moeten worden en dan nog wel door kinderen,
voor wie het Nederlandsch zelf een vreemde taal is, waarin zij absoluut
niet denkett dat thugs gewoonlijk nooit voertaal is, ,dat men vaak nog Met
eens hoort tijdens het vrij ► halfuur.
En dan — terwij1 diezelfde jongens gewoonlijk uitstekend wiskunstig
zijn aangelegd. Is het , dan wonder, idat ze tot spieken komeni? In het
algemeen — is het geen dwaasheid, idat een kind met een bepaalden
aanleg aan alle vakken moet meedoen. Is het niet ,dringend noodig, .dat
ingevoerd wordt, algemeen, het stelsel van verplichte en facultatieve
vakken?
.En in de derdd plaats: er wordt gespiekt, .omdat de wijze, waarop de
leerstof wordt •aangeboden, gewoonlijk in het geheel niet beantwoordt aan
de eischen, .die de kinderlijk ► geest stelt. Allies is precies pasklaar
gernaakt, juist geschikt voor een groep kinderen van een bepaalden
leeftijd, die zus en zooveel „gehad" hebben.
En dat alles moet op autoriteit worden aangenomen en vervolgens mag
het van buiten geleerd worden. Van 'zelf-onderzoeken, zelf-doen, zelf-totbegrijpen komen is geen sprake. Dr. 'Cannegieter drukt het typeerend uit,
zooals het behoort te zijn : „de leerlingen behooren te werken in de school,
de onderwijzer moet niets •doen —dan: voortdurend met het willen en
kunnen rekening houdend , de leerlingen dwingen tot willen en kunnen."
En ,00k: „alle idingen zijn wel weetbaar, .maar nog niet wetenswaardig
voor de leerlingen." Zoo is het dus noodig, dat de school haar stof
zoodanig hervormt en aanbiedt, dat de leerlingen die stof willen en kunnen
opnemen en verwerken, en dat niet allereerst, omdat de school het eischt,
maar , omdat de stof hun belangstelling inboezemt. Dan zal oak de eisch,
dat de school na het verwerken , der stof kennis mag vragen, de leerlingen
vanzelfsprekend voorkomen en dan zal aan idien eisch voidaan kunnen
worden, fomdat de leerlingen immers zelf die kennis willen en kunnen
verwerven.
Als vierde groep van oorzaken noemden wij : de onderwifzers en
leeraren zelf.
Lehmann zegt : „Argwaan aan de eene, leugen aan de andere zijde".
her ligt 0. i. de lout van de .onderwijzers. Men begint met argwaan en
wantrouwen ten , opzichte van de leerlingen. „Ze 'zullen wel spieken
laat ik ze in de gaten houden", is de gedachte van den onderwijzer en
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leeraar, een gedachte, die zich demonstreert in tde ihouding tegenover de
leerlingen 1 ). En dan wordt vrijwel zeker ide houding van de leerlingen:
„Als ik toch niet vertrouwd word, waarom zou ik dan niet spieken,
waarom zou ik dan moeite doen om vertrouwen waardig te zijn?" Nog
gevaarlijker worth dit, wanneer een niet-spiekend leerling 'door een
wantrouwend leeraar of onderwijszer valsch wordt beschuldigd. Dan is
het heelemaal uit met het niet-spieken en is er groote kans, dat zulk een
leerling gaat knoeien uit zucht naar wraak. Dat dergelijke gevaren inderdaad niet denkbeeldig zijn, blijkt wel uit de volgende voorbeelden.
31. „Het tiangt er' ook van af, of je spiekt, of een leeraar aldoor zegt,
dat je spiekt en er is niets van waar ; dan ga je het mist doen."
32. „Wanneer , de leeraar je toch niet vertrouwt, niet omdat hij het al
eens ontdekt heeft, maar omdat hij het schijnbaar heel gewoon
vindt, dat ieder, die er kans toe ziet, het probeert, dan vind ik het
ook heelemaal niet erg. Bij een leeraar, die laat merken, ,dat hij je
vertrouwt, spiek
niet" (cursiveering van ons; V. G. Beide voorbeelden uit „Tijdschrift voor Zielkunde en (Opvoedingsteer, 15e
Jrg. pag. 43 en 53).
Zoo is
in de allereerste plaats .noodig: vertrouwen schenken aan
de leerlingen. Wiordt dit inderdaad volledig gegeven, !clan krijgt het
eventueele spieken van den leerling took een geheel ander karakter. Terwijl
de leerlingen het anders nog wel weten te verontschuldigen, is het spieken
dan iets absoluut anders geworden dan een zeker soort 'zelfverdediging.
Net is dan trouwbreuk geworden en zulk een font komt in het jongensleven en in de jongensmaatschappij gelukkig niet vaak voor. Dat het
intusschen buitengewoon moeilijk is Ihier het juiste 'midden te vinden,
blijkt, wanneer men bedenkt, dat aan den anderen kant de leerlingen zelf
zeggen, dat alle controle niet gemist kan worden.
33. I. — jongen, Europeaan, 15 jaar, 1.1. mulo„ klas I B. „....en daar
komt. nog bij, dat de leerares niet good op de vingers kijkt."
34. I. — jongen, Europeaan, 16 jaar, 1.1. mulo, klas I B., „....de
.onderwijzer moet er maar op letten en hun geen ge!egenheid geven
om te kunnen spieken."
1 ) iGelukkig zijn er slechts weinigen, die, den schijn gevende, hun krantje
te lezen, ondertusschen door een in de kraut gemaakt onziehtbaar klein gaatje
hun leerlingen „op spieken" zitten te begluren. Het is wel hartverheffend! En
dan de naieve meening, dat de leerlingen zoo lets niet in de gaten hebben!
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En diezelfde jongen schrifft even verder:
„Bij sommige onderwijzers spiek ik niet, of eerlijk gezegd, ik
kan niet spieken omdat ze zoo goed en aardig voor me zijn.
Sommigen zijn zeer streng, seven je te veel werk op en bij zulke
onderwijzers spiek ik" (cursiveering van ons ; V. G.).
Uit alles iblijkt dus wel heel duidelijk: eenerzijds wit men geen ongemotiveerd wantrouwen, men wenscht integendeel vertrouwd te worden.
Maar anderzijds voelt men toch, dat men controle noodig heeft. Resumeerende kunnen we hier zeggen: geen wantrouwen-controle, d.i. toezicht,
dat gebaseerd is op wantrouwen tdat men heeft tegen de leerlingen; maar:
we/ ondersteuningscontrole, d.i. toezicht, dat den leerling vertrouwt, maar
hem steunt door , de preventieve werking in zijn strijd tegen spieken.
Van buitengewoon groot belang is ook, dat er in de Masse orde en
tucht heerschen algemeen is de 'klacht van de leerlingen over ordelooshei'd en tuchteloosheid, waardoor men als het ware van zelf tot spieken
komt. 00,ok 'darn geldt : „Leid ons niet in de verzoeking." In een hardwerkende klas kan men niet ,beter doen dan zelf hard meewerken, waardoor de werksfeer, die in zulk een klas gekomen is, niet verbroken wordt
door een heen en weer dravenden, steeds maar controleerenden anderwijzer.
En eindelijk : de , onderwijzer en leeraar mag er ook wel aan denken,
dat de leerlingen er niet voor hem zijn, maar hij' voor de leerlingen, d.w.z.
dat zij niet voor hem noch voor de school werken, maar in laatste instantie
voor zichzelf. Men krogt vaak den indruk, dat niet werkende, of spiekende
leerlingen tegen 'den onderwijzer of tegen de school 'zondigen. Mog'elijk
is dit zoo, maar zij zondigen toch in de eerste plaats tegen zichzelf.
Wanneer men dit rustig bespreekt, en er op wijst, , dat men geen work
revert voor 'de school, maar voor zichzelf, en men brengt dan verder de
leerlingen onder het ioog, dat spieken nadeel is voor hen zelf, óók uit
moreel ,00gpunt, 'clan zal dit kwaad .ongetwijfeld minder worden.
Zoo zijn wij ,dan tenslotte gekomen aan ide laatste groep van oorzaken,
n.l. die te vinden zijn : in het kind.
Dat het spieken sours een zeker lust-karakter draagt, vindt o.i. zijn
oorzaak in het felt, , dat het strijd-instinct bij zulke leerlingen sterk ontwikkeld is. Men spiekt, om 'dezelfde reden als een, jager, die stroopt:
alleen, omdat het een zither lustgevoel opwekt, 1.w. het voortdurend in
gevaar verkeeren gesnapt te worden. Strijden tegen de , onbekende
gevaren, die van de zijde des onderwijzers dreigen! Zucht naar onbekende
avonturen! Het is toch zeker te betreuren, dat een dergelijk op zich zelf
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nOch goede nOch kwade drift in dienst van iets verkeerds gesteld worth.
Wanneer wij dat strijd-instict in dienst van het goede weten te stellen,
zal het Ook aangewend worden in den strijd tegen het spieken.
Andere oorzaken als luiheid, het niet-leeren van lessen, het uit-z'nhumeur-zijn, e.d. zijn of nooit te vermiiden, omdat kinderen nu eenmaal
kinderen blijven, of zij zijn er, omdat er to veel werk gegeven wordt, of,
omdat er geen rekening gehouden wordt met huiselijke omstandigheden
dan wel lichamelijke constitutie van het kind, of omdat te veel de nadruk
gele gd wordt op het weetbare en te weinig gewezen wordt op het wetenswaardige. Hier zal verbetering mogelijk zijn door een nauwkeurig contact
met het huisgezin en door een nauwgezet observeeren van de leerlingen.
Het gaat er toch niet alleen ,om, dat onderwijzer en leeraar een stuk
leerstof pasklaar aanbiedt, dat de leerlingen nu maar te slikken hebben
— het gaat er veel meer ,om, tdat men staat tegenover „levende zielen",
die elk naar haar aard begrepen moeten worden.
Dan is er nog de beschouwing van de leerlingen, tdat ze elkaar behooren
te helpen in den strijd tegen school en onderwijzers. Om dit te coupeeren,
moeten de strijdende partijen bondgenooten worden en bij de ionderhandelingen en voorbereidingen tot dit bondgenootschap zal het initiatief van
de zijde der onderwijizers en leeraren moeten ruitgaan, m.a.w. tit .onderling
elkaar helpen moet niet langer beschouwd worden als spieken, maar als
een uiting van het sociaal instinct der leerlingen, dus als iets goods, dat,
mits het geleid en georganiseerd wordt, tot verdere ontwikkeling gebracht
kan worden. De vraag is echter gewettigd, waar ,dit gebeurt. Men is vrijwel over , de geheele little de meening toegedaan, dat dit onderling helpen
verderfelijk is en die opinie vindt haar 'oorzaak in het felt, dat veel te veel
werk als „test"werk wordt beschouwd en niet als „oefen"-werk, en dat
de onderwijizer en leeraar van meening is, dat hij alleen in staat is, het
kind iets te leeren. Dat begint heel vaak al in de Frobelschool. De juffrouw
is bezig een mooi mandje „voor" te vlechten, de kinderen doen het
na. Maar het gaat zoo vlug, zoo vlug, dat klein-Pietje, (die wat
langzaam is — hij treuzelt met even en aankleeden ►huis ook al zoo, weet
u !) de juffrouw niet heeft kunnen volgen en zijn buurman, den grooten
flinken Klaas even vraagt, hoe die laatste lange vlechtreep daar ergens
schuin beneden in , den linker-onderhoek is verdwenen. Maar dat ontgaat
niet aan juffrouw's waakzame blikken en vermanend klinkt het : „Opletten, Pietje!" Waardoor klein-Pietje opschrikt uit zijn aandachtig toezien
en toeluisteren bij Klaas' zoo •eenvoudige, immers oak kinderlijke ,explicatie en nu ier totaal niets van terecht brengt, omdat hij er thans heelemad' uit is. 'En tevens nog heeft te verwerken, waarom hij moest oplet:

141

ten! Hij was toch aan het werk, waaraan alien druk waren, bezig! En als
dan straks 'de juffrouw bij Pietje 'komt en zijn on-af, knoeierig werk ziet,
klinkt het: „Dat heb je ter nu van, Pietje, als je niet °Wet; dan breng je
er niets van terecht!” iEn de raadsels voor klein-Pietje vermeerderen
zich .en hij breekt zich het hoofd met , de vraag : „Als Klaas me helpt met
m'n mandje, tdat mag niet ! Maar als Klaas me helpt met im'n jas aantrekken om 12 uur, iomdat ik zoo langzaam doe, °tat mag weir
Daar zijn de eerste kiemen voor het begrip ,,spieken" gelegd en als
klein-Pietje straks op de „groote” school komt ien niet goed imee kan
doen met 'die rare „en"- of „min"-sommetjes en ze dan wil opschrijven
net als zijn buurman, weer de groote, sterke Klaas, hoort hij: „Niet afkijken, Piet!" En zoo groeit het begrip spieken, als stiekum, wanneer de
juffrouw zich even omdraait, kijken wat een ander, , die knapper is, „er
uit" heeft.
Maar nu vragen wij, welk bezwaar er tegen bestaat, dat klein-Pietje de
sommetjes van Klaas opschrijft. Hij is toch op school, juist om die sommetjes to leeren en niet, dat de juffrouw zoo maar iederen dag weten zal,
of hij ze ikent. En of hij die sommetjes .nu van !Maas leert dan wel van de
juffrouw — wat doet , dat er toe? Misschien kan Klaas ze hem beter
leeren dan de juffrouw het oioit zou kunnen. Als klein-Pietje ze maar
leert, daar gaat het om. Ons dunkt dan ook, , dat ide ionderlinge hulp :der
leerlin:gen dringend noodig gesystematiseerd en geleid moet worden en
dat van , deze hulp der sterkeren aan de zwakkeren in die school ieen dankbaar gebruik gemaakt mag worden. Ook al, omdat veel spieken daardoor
zal worden voorkomen.
Maar eveneens, , omdat die hulp karaktervormend kan werken : als
steun van de sterken aan de zwakken.
En niet minder, ,omdat men ier van overtuigd kan zijn, dat die kinderen
vaak de zaak elkaar duidelijker kunnen maken dan onderwijzers of
leeraren het ooit zouden kunnen idoen.
Aan het slot van dit artikel gekomen, willen wij eindigen met een
woord van ,onzen Nederlandschen paedagoog Gunning, die schreef, op
het spieken in de school doelend:
„En gij alien, die een gevoel hebt voor rationale schande, helpt mede
deze vlek uit te wisschen en laat het krachtig protest van alle
weldenkenden aangroeien tot het triomfantelijk gejuich, waarvoor de
muren ook van dit Jericho bezwijken. Het is waarlijk tijd!"
J. VAN GOUDOEVER.

De Bilt, Mei 1929.

CRITISCHE REVUE
Er was sonlangs een Verkeerstentoonstelling te Utrecht — Juli. — Gelijk bekend is, worden er verschillende pogingen in het werk gesteld, het
onderwijs hierbij to betrekken. Ik heb die verkeerstentoonstelling bezocht
en ook de Verkeersfilm van 'de Ufa gezien, en hoewel ik al heel wat heb
gezien en ondervonden, was die film voor mij een (openbaring. Misschien
kwam ,dat, somdat alle gebeurtenissen achter selkaar zich afspeelden,
maar m. i. vooral osok, door de onafwendbare realiteit. Ik heb .meer dan
eens rare dingen op den weg gezien, als onlangs, toen uit een trem, die
stopte, een jongen stapte, die snel voor ,die trem omliep om den weg
over te steken, en door een Fordvrachtauto omgegooid werd. (Het wonderbare was dit, de jongen werd voortgeschoven en kwam er met geringe
ontvellingen af. Wat de film in beeld bracht was ook het uitgaan eener
school, waar ide leerlingen, zonder toezicht, snel dwars over den weg
liepen, en natuurlijk er een gegrepen werd. Zoo waren er vele gevallen,
maar sterk realiseerde zich bij mij het beset hoe noodig en nuttig het is,
dat op de scholen iocca-sioneel of als onderdeel bij natuurkennis — aan
het verkeer aandacht geschonken wiordt. Al behoeft .dit niet zoo in de
perfectie te geschieden als te Weert, waarop de Nijverheidsschool een
verkeersmarquette is vervaardigd. Ik acht dit van veel grooter belang dan
de schoolradio, maar het is niet zoo gemakkelijk en zonder aanwijsbaar
uiterlijk succes. Die arts 'H. Hondelink heeft in de Verkeerscourant een
artikel geschreven Verantwoordelaheidsgevoel, dat de behartiging wel
waard is.
'Degenen, die in de eerste plaats verkeersongevallen veroorzaken, zijn zij, die
gebrek aan verantwo or del ijikhei d.sgevoer blijken te bezitten. Dit
zijn de zelfzuchtigen, zij kunnen zich niet indenken, dat er ook nog andere
weggebruikers zijn beha
lve zijzelf. Zij+ doer en laten alles wat bun zoo jurist
in de .gedachte schiet. Ziji hebben Been begrip van de regels van den weg,
aithans voelen niet de absolute verplichting, die een geregek verkeer ze oplegt.
Op den weg kan men ze met den vinger aanwij zen.
Het is niet de automobilist, die een ,groote :snelheid ontwikkelt op rechte,
breede en •verzichtelijke weggedeelten,. maar hij, die met een matige
snelheid over den weg laveert, zonder ook maar in het minst in te houden, om
bochten schuift, en dan nog wel liefst aan de linkerzijde van den weg. Of ook
hij, die nog net even een voor hem rijdend voertuig voorbijslipt, terwijl al van
nabij van de andere zijde een andere weggebruiker nadert. Of hij, die op een
kruispunt met dezelfde sneliheid voortjakkert, zonder uit te zien of van rechts;
een ander, die dus den voorrang heeft, nadert.
Het is niet de wielrijder, die rechts van den weg rijdt, en , daar blijft rijden.
Maar wel hij of zij, die zich nu eens midden op den rijweg voortbeweegt, die
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dan plotseling, zonder blikken of blozen, in het onderhavige gevot weer, zonder
zich te vergewissen, dat hij een anderen weggebruiker niet hindert, van rechts
naar links en van links naar rechts over den rijweg zwabbert.
Zoo oak de karrevoerders, die bij voorkeur links aanhouden, of wel een gezellig praatje opzetten, met een van den tegenoverliggenden kant komenden
collega, zoo dat de wagens juist naast elkaar blijven staan en den ,geheelen
rilwee innemen.
De kinderen hebben, uit hoofde van hun onbezorgde jeugd, nog geen notie
van verantwoordelijkheid ten opzichte van weggebruikers, en kennen ook nog
niet de gevaren, waaraan zil zich dientengevolge blootstellen.
Wat is het voor den heschouwer niet een, genoegen hen te zien zich overgevende aan hun spel. Niets bestaat er op die momenten 'clan hun hal, hun
hoepel of hun prooi bij, het krijgertje ,spelen. Van hun •mgeving zien ze
niets, hooren ze niets. Alles is hun terrein.
Heel anders is de sensatie van een autobestuurder, die plots zoo'n .spelend
kind voor zijn wielen krijgt. Wat hij, voelt en wat hij zegt, zal ik maar niet
verder neerschrijven. U alien kant het, meer dan u lief is!!!
:Zooals van den dokter steeds verwacht wordt, dat hij een middel geeft, am
de ziekte gunstig te beInvIoeden, ,om de pijn te verzachten, zoo moet hij in dit
geval ook de geneeswijze aangeven.
(Dit is hier heel ,gemakkelijk. Het geneesmiddel is af te leiden uit het voorgaande. Door de omstandigheden wordt den gebrekkige van jongs af awn geleerd, hoe hij zich in het verkeer heeft te gedragen, maar die de
natuur niet heeft misdeeld, die aan den lijve , dus niet zoo zeer de noodzakelijkheld hebben gevoeld zich volgeas vaste regelen to gedragen, moet ,dit worden
bijgebracht. Zij moeten de verantwoordelijkheid gaan beseffen, die het gehruikmaken van den weg medebrengt, en overtuigd worden van het feit, dat het
maken van fouten tegen de regels van den weg, op den duur een verkeersongeval kan tengevolge hebben.
En hoe meet bun dat worden bijgebracht? De vrijwillige verkeersinspectie
doen in den laatsten tijd goede ,dingen in deze Hating. Z.ii betrappen de
weggebruikers, die zondigen tegen de vastgestelde regels, en flagrant dent.
De geleiders kunnen dan steeds direct zeggen, hoe men wel had moeten handelen. Een lesje van iemand, die ter legitimate zoo juist een politiepenning
toonde, slaat meestal wel in. De pers komt langzamerhand terug van de vroeger gevolgde tactiek, .zeer
in het belong van het algemeen. Zij wijst steeds meer en -inkier elken weggebruiker op de verplichting, die hij heeft de rechten van andere weggebruikers te ontzien, en op de plichten, die hij heeft in een ordelijk verkeer.
Maar het grootste .deel der task in dezen komt weer toe aan het onderwijzend
personeel. Dit namelijk heeft een bijzonder ,grooten invloed op het komende
geslacht van weggebruikers, en verder hebben zij. dagelijks contact met de
kinderen, die hun groote .onbeClachtzaamheid nog moor te dikwijls ,moeten
bekoopen met den dood.
Loot daarom de Verkeersiessen een vaste plaats innemen in het leerplan der
scholen, to geven door ter zake k-undigen, en getoetst aan de practijk door en
classe, .onder toezieht van den docent op de verkeerswegen to .gaan practiseeren.

Officidel is amen nu over het zevende leerjaar wel uitgepraat, en 't komt
nu op doen aan, zal het evenredig zijn aan het meerdere geld, dat er
voor noodig zijn. Van alle zijden is geroepen: practisch, voor het leven
en men heeft terecht geroepen am gezondheidsleer, goede lectuur, goede
still- en taaloefeningen, mooie geschiedenisstof, kaartgebruik, en vooral
niet de rekenstof of grammatica uit to breiden, noch zijn heil te zoeken
in beknopte handboekjes van buiten leeren. Vaor dit leerjaar geldt
meest : Van de school het leven in, en daarmee is alle ballast veroordeeld.
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Wat ideeel sterkte geeft, en wat practisch zijn nut , duet, dat alleen ,heeft
waarde voor het kind.
En dan weet men alien, dat het boek de universiteit is van alle wetenschap, met then verstande, dat in de jongere jaren de lalefde tot het
boek, tot rustige lectuur .den kinderen met aangeleerd worden. En dan
niet alleen om ide sensate, dus niet alleen het spannend verhaal, maar
goede lectuur van allerlei soort, naar leeftijd en geaardheid gerangschikt,
zoowel van verhalenden, ihistorischen als geographischen aard, waarbij de
goede poezie niet mag ontbreken. Maar men houde goed de leiding en
kieze met zorg, en , dwinge nooit.
In 1922 schree f reeds teen ,onderwijzer in de Daily mail, dat kinderen,
die te veel lezen, , een gefbrek hebben aan de natuurlijke, jeugdige animate
energie. Het zou verkeerd zijn, zulke kinderen alle lectuur te verbieden,
maar verstandige ,ouders moeten hier grenzen weten te stellen. AIs
eenig middel wordt dan aanbevolen het kind te genezen door het tegengestelde, n.1. het aan het schrijven te zetten. Duizenden kinderen verslinden heele stapels boeken per jaar, maar als die uit zijn, is .er niets van
blijven hangen. In den geest , der kinderen zwerven nevels rond van vase
emoties en herinneringen, waarvan geen enkele vasten worm wil aannemen. Dit tblijkt duidelijk, als we een kind weten over te halen, ,eens
jets te schrijven over een boek, dat het gelezen heeft. Maar de oefening
in het goed lezen, noodig voor het maken van een , opstel over een boek,
komt het vermogen tot vasthouden van den inhoud ten goede. De schrijver meent, dat de meeste jeugdige boekenwurmen er zonder moeite toe
gebracht kunnen worden, zeif verhalen te gaan schrijven over stof tdie
ze boeit.
Die tonderwijzer weet zeker niet, dat er in onzen hid al veel te veel
geschreven wordt, en dat het zou zijn den duivel uitwerpen , door Betzebug), de boekenwurmen ook nog aan het schrijven te brengen. Overigens
is het wel zoo : wie aan het schrijven gegaan is, leest veel minder. Al
was het alleen maar, doordat hij nu wel zoowat weet, hoe , een ,boek of
een verhaal tot stand komt.
Tegen veel lezen — en vooral tegen verwilderende lectuur en tegen
groen-en-rijp-lezen is al imeermalen, zelfs in de , dagen van Justus van
Effen, gewaarschuwd. Ziechen, de bekende psychiater, heeft bij op lateren leeftijd uitgelbroken neurosen meermalen resten van verwilderde
jeugdlectuur gevonden. Lezen is dus voor lang niet alle kinderen een
onschuldige tijdpasseering. — Handelsblad. —
Het is ,00k ieen ti dverschijnsel, dat de pakkende boektitel zooveel invloed heeft. Vroeger zocht men het in de lengte der titels, vaak nog met
'
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een korte vergelijking er achter, als De gelaarsde kat of de wonderliThe
enzoovoort.
avonturen van iemand die van armoede tot rijkdom kwam,
In Nutswerk van Jan.-Febr. 1918 publiceerde de heer J. fde Deugd,
bibliothecaris van de volksbibliotheek van het nutsdepartement Rotterdam aan de hand van door hem gemaakte statistieken van de door de
lezers •dier bibliotheek ingediende wenschlijsten, Peen uitvoerige studie
over „den smack der lezers".
Uit dit fonderzoek was gebleken, dat de groote 'massa der lezers bij _de
keuze der boeken in hooge mate afhankelijk is van de aantrekkingskracht
der boektitels, , die echter dikwijls slechts in een verwijderd verband staan
met den inhoud, de waarde der boeken.
Vandaar dat schr. voor den fdestijds nieuw samen te stellen catalogus
deze twee wenschen naar voren bracht : de titels moeten, vooral in de
romanafdeeling geannoteerd, d. w. z. van korte aanteekeningen ,omtrent
aard en in houd der boeken voorzien worden; de populair-wetenschappelijke afdeeling moet door zorgvuldige rubriceering foverzichtelijker worden, waardoor natuurlijk de aard en inhoud dezer boeken ook beter zal
blijken.
Then de catalogus in 1918 herdrukt werd, kon de ieerste wensch niet
uitgevoerd worden, daar het drukken van annotaties fde kosten veel te
'hoog zou maken; wel kon bier en , daar de hoofdtitel van teen boek worden
toegelicht door de vermelding van den ondertitel. Hoeveel meer belangstelling voor Peen boek een zoo korte toevoeging reeds kan wekken, laat
de heer Deugd zien in een rapport, door hem aan de commissie voor de
volksleesbibliotheek to Rotterdam uitgebracht. Nutswerk ontleent aan
rapport het volgende:
Alcock. Als schapen ter slachting, werd in 1917 door 18 lezers gevraagd; in 1919, na bijvoeging van den ondertitel: „een verhaal nit den
tijd van Lodewijk XIV" 62 maal.
Viebig. Het dageliiksch brood, in 1917 12 maal; na bijvoeging : ,,roman
eerier fdienstbode" 56 maal.
Overigens is, mede tengevolge van het fontbreken van annotates, in
het gehalte der meest gevraagde romans geen verandering g'ekomen.
Evenals in 1917 behaalden ook in 1919 fde romans van sehrijfsters als
fleimburg, Eschtruth, 'Oath. Alberdingk Thym, Th. Hoven ide hoogste
cijfers. Voor feel' deel is Edit zeker toe te schrijven aan fde pakkende titels
als : Haar eerste misstap. Een verwoest leven. Ee bruidskrans on een
doornenkroon, die dergelijke schrijfsters gaarne kiezen. Hoeveel sterker
die titel werkt, dan de schrijversnaam, blijkt o.a. nit het felt, dat Van
►
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zen's Een vrouwenbiecht zesmaal meer lezers trok dan In hooge regionen
van denzelfden schrijver.
Op deze wijze, de volkspsychologie verstaand, weten de uitgevers van
prikkellectuur de nieuwsgierigheid te prikkelen door een enkel uit den
titel uitspringend woord en verder door ieen band van papier er om, dat
het overige van den boekomslag verbergt.
Hiermee heeft ook de eonderwiizer rekening te houclen en het is zeker
geen verbetering als daar jaar op jaar bundels bloemlezingen voor lagere
scholen en voortgezet onderwijs versehijnen, die uitsluitend plaats geven
a an leuke leesstof, en verder alle andere soorten negeeren.
In dit verband is een artikel van de bekwame schrijfster Nienke van
llichtum over Robinson Crusoe in de Ploeg nog van waarde.
►

Het is merkwaardig, hoe in vele autobiografieen van groote mannen bijna
altijd gesproken wordt van den grooten invloed, dien de lectuur van Robinson
Crusoe in hun jeugd op ze uitoefende. Oak las ik nog geen boek of artikel
waarin uitvoerig over de eischen van goede kinderliteratuur werd gesproken,
of „Robinson" werd als voorbeeld aangehaald. De interessantste en meest
essentieele uiting over Defoe' s. meesterwerk vond ik in D a s 1l t e nmd u n s e r er
Jugendliteratur van Heinrich Wolgast. .Doze ,grootste autoriteit op
het gebied der kinderliteratuur haalt den Robinson aan, waar hij , .spreekt
over het feit, dat in het kind twee elementen aanwe,zig zijn: lo. zijn verlangen
naar het avontuurlijke, het ongewone, het spannende, en 2o. zijn behoefte om,
alles te zien leven en te ,zien gebeuren, en in alles, wat er gebeurt, tot in het
kleinste detail mee to leven.
Het eerste element is meer ielementair, en uit zich aanvankelijk krachtiger
clan het tweede, en — als het vaortdurend wordt gevoed en iaangemoedigd door
prikkelende lectuur, .dan zal het tweede licht geheel op den ,achtergrond
gedrongen worden. Dit zau een groote ramp zijn, ook uit paedagogisch oogp -unt,
want het is, zooals Wolgast zegt: „Het aesthetische genot onderscheidt zich
van het alleen ,genot vinden in de s t o f, vooral daardoor, dat ze een behagen
in de waarheid en wezenlijkheid der dingen vertegenwoordigt. Het onderscheid
ischijnt niet groot to zijn en toch scheiden zich hier twee werelden : de wereld
der kunst en de wereld der barbaarschheid. De alleen-stoffelijke belangstelling
jaagt van ,gebeuren tot gebeuren, zij waardeert naar de mate van het iongewone,
het buitensporige. De aesthetisehe belangstelling is eenvoudiger: het gebeuren
boeit bier slechts door de waarheidsgetrouwe en scherpe uitbeelding. Niet het
ongewone, het verrassende aan het gebeuren, maar de plastische aanschouwelijkheid, waarmee het is uitgebeeld, geeft hier genot. Niet het bovenmenschelijke,
het ongekende in het karakter en de handelingen der .personen, maar de ge► trouwe karakter-ontleding, het „leven", de afgerondheid van de ten tooneele
gevoerde mensehen is een bron van genot. Het is, in den grond der zaak, de
waarheidszin, die .zich hier doet gelden!
Hoe noodzakelijk is het dus, dit element, waarvan beslist in de ,meeste
kinderen de kiem aanwezig is, to ontwikkelen door de apvoecting!
Dat bij' een , onbedarven kind beide elementen, waarvan Wolgast spreekt,
gevonden worden, bewijst wel de groote invloed, diens juist de o u d e Robinson,
in al zijn langdradigheid, op de vorming van ernstige mannen heeft gehad. rk
haal bier, als bewits, het een en ander aan uit het thans uitverkochte hoek:
Genrebeelden uit het leven van een zeventigjarig schoolman" door professor
F. Schumacher — vroeger rector aan de Domnchool to !Sleeswijk waarin
hij vertelt, welk een overweldigenden indruk de lezing van „Robinson" OD hem
maakte, toen hij het op negenjarigen leeftijd, voor 't eerst in handen kreeg:
„Mijn leven was heel treurig, vooral in den winter, wanneer ik maar zelden
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buiten kwam. Heel dikwijls kreeg ik het verwijt te hooren, dat ik veel opat en
mijn ouders veel kostte, terwij1 ik nog niets verdiende. IDat speet me erg, mar
h o e zou ik lets verdienen ? 1k wist er geen middel op. Deze pijnlijke overwegingen trokken mijn gedachten en gevoelens van de buitenwereld af,
in naijti zelf vond ik nog geen Istof genoeg om dit te vergoeden door !gedachten of
eigea geesteswerkzaamheid; en zoo leefde ik dan geheel in het rijk der fantasie,
en een boek, dat mij: het tegenwoordige .geheel ken doen vergeten, was voor mij
de hemel. Eens liet een van mijn kameraden van de avondschool me een boek
zien, dat hem toebehoorde. 't Was een in bruin leden: gebonden exemplaar van
uitgaaf
den ouden, oorspronkelijken Robinson --hetzelfde, waarnaar iCampe
!Hij leende 't me, en nooit hemmer ik me ,00genblikken van
bewerkt heeft.
hooger zielsgenot doorleefd te hebben, dan toen ik, ineengedoken in een hoekje,
met Robinson meeleefde pop zijn eiland.
De vorm van het boek is weliswaar zoo vervelend mogelijk: elk klein voorval
wordt uitvoerig verteld in dagboekstijl. Het aantal bijlslagen, dat hij' moest
doen, eer zijn boot klaar was, het aantal nesters, dat hij vend, vormde den
inhoud van geheele bladzijden: maar hoe bevredigde m,ij dit! 1k werd er geheel
door ontrukt aan de ruwe werkeiijkheid, ik leefde in gedachten geheel met hem
mee, ik voelde met hem een rilling van angst, toen de wilden verschenen, en
verheugde me innig over zijn eindelijke red.ding, waaraan voor mij dmaar een
groot verdriet verbonden was, — dat het boek hiermee eindigde. Van nu af aan
echter speelde dit boek een groote rol in mijn innerlijk leven: een heerlijk rijk
der fantasie had zich voor mii geopend en, wat voor mijn vorming van het
grootste gewicht was : de gewoonte om DSO mijn gedachten te kunnen abstraheeren, en de nimmermeer uitgebluschte neiging tot lectuur van deze snort.
Later leed ik elken winter langen tijd zoo erg aan wintervoeten, ∎dat ik niet
kon loopen. Teen viel de tijd me heel lang, want alles in mijn omgeving was
treurig. 1k verging haast van onbestemd verlangen. Teen , dacht ik aan mijn
Robinson. 1k vroeg mijn moeder, of ze iemand won sturen om hem nog eens
voor mu ter leen te vragen.
Maar mijn zielstoestand gedurende den tijd, die er nog moest verloopen, eer
ik wist of het boek zou komen, mijn angst, dat het misschien uitgeleend zou
zijn, en wat ik gevoelde toen ik door het raam den afgezant zag aankomen met
een bruin boek onder den arm, .dat alles is niet te beschrijven! Wie niet in staat
is, zoo lets te begrijpen, moge er cm lachen, maar het mii volkomen navoelen
kan niemand! 1k voelde me gelukkig, tevreden, zalig, nu ik het boek terughad;
wat me in het tegenwoordige ergerde, verdween er bij' in 't niet; ik nam
het aan, en .zocht een veilig leeshoekje op. 1k heb smulp.apen gekend, die hun
dierbaar lekkerbeetje Iangzaam, heel iangzaam savoueerden, iom er 'zoolang
mogelijk van te genieten, .om zich den heerlijken smaak echt bewust te blijven;
zoo ging het ook mij. 1k las grondig en langzaam:; nu en dan legde ik het
boek eventjes weg, om er des te langer genet van te hebben, ja, ik verheugde
me zelfs over mijn gewonde en soms erg pijnlijke voeten, omdat zij mij dit
genot hadden verschaft."
„En," zoo ,gaat de oude heer voort, „deze manier om een boek tee genieten,
om mmij igeheel met mijn verbeelding te verplaatsen in de vreemde tooneelen, em
het tegenwo.ordige er biji te kunnen vergeten en in de afzondering van al wat
uiterlijk is, mijn vreugde te vinden, is mij gedurende mijn geheele leven bijgebleven; en ik geloof, dat dit de oorzaak er van is."
Tot zoover deze zeventigjarige. Thans keer ik weer terug tot wat Wolgast
verder over den Robinson zegt:
,Het kind heeft dns een biezondere voorliefde voor 't ongewone en mateloo.ze;
maar het verlangt ook, dat de .schildering afdaalt tot in het kleinste detail. We
hebben dan ook zeker ide oneindige bekoring, die iDefoe's Robinson op de jeugd
uitoefent, toe te schrtven aan het feit, dat in .dit book deze beide behoeften op
uitnemende wijte worden bevredigd. Men stelle zich .slechts de stof voor: vlucht
uit het oudenhuis, .schipbreuk, eenzaamheid op het eiland, gemis aan hulp bij
ziekte, menseheneterij., gevechten met wilden, enz. allemaal .onderdeelen van
een .groote ongewoonheid.
Op Defoe's wijze van ze te behandelen, waarin zich zulk een psychologisch

ischerpe blik, zulk een aansehouwelijk bevatten openbaart, maakt Hermann
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Hettner ons opmerkzaam, waar hij zegt: ,Defoe
behandelt de zeldzame
daden en gebeurtenissen van zijn held door en door als artist
Alles wordt
zoo helder en eenvoudig verteld, alles ontspringt zoo natuurlijk uit den toestand
en de gemoedsstemming, waarin de held op dat oogenblik verkeert, dat elk
denkend mensch den Robinson met evenveel genoegen en verrukking leest, als
het eenvoudige kind, dat nog geen anderscheid heeft leeren maken tusschen
bedenksel en waarheid. De bewonderenswaardige kunst, waarmee de dichter
deze dwingende geloofwaardigheid heeft bereikt, bestaat in de bijzonder ongewone fijnheid en natuurgetrouwheid van zijn psychologische karakterschildering,
en, wat niet licht to hoog geschat kan worden,
zijn uiterst levendige
beeldi
ng van het kleine, d.w.z. in zijn liefdevolle en zorgvuldige behandeling
zelfs van het schijnbaar onverschilligste en onbeduidendste."
Rousseau wist wel, wat hij ► verlangde, teen hij zei, dat ,de Robinson voor langen
tijd het eenige book van zijn pupil zou zijn. Door het herhaalde lezen van een
kunstwerk als dit dat zijn pakkende stof met een artistieke grondigheid behandelt, wordt de grove, gevaarlijke bekoring van het ongewone in dezeifde
mate verzwakt, als het veriangen naar artistieke uitbeelding er door verdiept
wordt. Een buitengewoon gebeuren wordt, voor ons gevoel, door de herhaalde
voorstelling tot iets gewoons; het pakt niet meer als iets ongehoords, isedert het
zich heeft gerangschikt in den ervarings- en aanschouwingskring van den lezer.
De belangstelling wordt nu meer en meer .gericht op de amusante onderdeelen;
steeds duidelijker treden de beelden, die den auteur bij zijn stof bekoorden en
leidden, in de door hem gedachte eigenaardigheden, ook in den geest des lezers
op den voorgrond. Naarmate deze beelden duidelijker en .00rspronkelijker, d.w.z.
meer gelijk aan het oerbeeld in den geest des auteurs worden, groeit het
behagen, dat de lezer er in vindt. ► ok bier speelt de lust tot scheppen een zekere
rol; er is hier een na-scheppen aan de hand des auteurs, dat in het gewonnen.
beeld een dieper inzicht in het wezen der dingen geeft.
Ginder grijpt, bij het .ordenen van groteske voorvallen en personen, een geile
fantasie in het ledige, en schept on -ware en onvruchtbare beelden.
Het herhaalde lezen van een goed book geeft een behagen in den gang er van,
die gedeeltelijk met het genieten van een goed muziekstuk te vergelijkeu is: er
is een grens, waar men er genoeg van krijgt, maar langen tijd zal men het altijd
weer met welbehagen kunnen hooren. Het herhaalde lezen van een bock als
„Robinson", wekt en bevordert den smaak voor het intieme, d.w.z. den
artistieken .smaak.
Wanneer men den,Robinson" slechts eenmaal ,doorvliegt, kan dit evenzeer
het onartistieke stofbeg
eeren prikkelen als de eerste de beste Indianenhistorie.
Dit ,zal trouwens alleen plaats kunnen vinden. bij reeds door veel lezen bedorven
lezers: het is echter gewis, dat in de lectuur van dit boek een zeker gevaar
schuilt, dat slechts vermeden wordt door er zich lang en intens in te verdiepen.
Daarin ligt het voorrecht, .dat echte kuustwerken boven namaaksels hebben, dat
ze of de opzienwekkende bestanddeelen geheel ontberen en alleen aan de ingribende behandeling van een eenvoudig onderwerp hun kracht wijden, of
zooals bii den Robinson, de sprekende feiten door de kunst der uitbeelding niet
alleen geloofwaardig, maar ook onschadelijk maken; zulke werken geven altijd
weer een :schat van fijne trekjes te onthullen, en hebben dus den diaper
denkenden of den herhaalden lezer voortdurend iets te bieciem
Hieruit zien we duidelijk den weg, dien de opvoeding heeft te tgaan, als ziji
de jeugd tot het aesthetisch genieten van het gelezene wil brengen. Kunstwerken moeten de boeken, die we hun geven, altijd. zijn. Een alles in zich
opnemend of herhaald lezen ervan is des to noodzakelijker, hoe meer een werk
door stork ,sprekende ongewone gebeurtenissen in staat is, de natuurlijke begeerte naar prikkeling ibiji het kind op te wekken. Het kind moet, ook in het
onderwijs, aan scherp zien en luisteren, een alzijdig nauwkeurig opmerken
gewend warden."
,
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tiet is gansch niet onverschillig welke leesstof er voor de scholen
gekozen wordt, omdat juist die keuze voor de vorming van de leesliefde
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en leeskunst van zoo verstrekkenden invloed is. Dat wordt nog te vaak
voorbij gezien en of gekozen .om de leukigheid, of om de goedkoopste
waarbij men vergeet, dat alle waar naar zijn geld is — of naar andere
bijzonderheden, die met het object zelf eigenlijk geen verband hebben.
Er bestaat een Maatschappij tot bevordering der woordkunst,
miaaritt
Albert Vogel, de voordrachtkunstenaar die de meeste Nederlanders wel
,eens gehoord hebben, de leiding heeft. Die maatschappij geeft zelfs een
maandschrift uit Het woord. flier wordt prachtig werk gedaan, noodig
en nuttig.
Wie 'herinnert zi h niet hoe op een onzer gezellige vergaderingen,
waar Vogel de bekende forum-scene voordroeg — de redevoeringen bij
het lijk van Caesar — een gedeelte ider hoorders toen Vogel het gejoel
der senatoren meesterlijk weergaf door zijn omvangrijik klankgeluid, ging
lachen! Dergelijke hoorders, ze mogen idan nog zoo prachtig examen
kunnen .d.o.en in Nederlandsch, letterkunde of lezen, dergelijke lieden is
eigenlijk het onderwijs in die vakken niet toebetrouwd.
Aileen door ze te wijzen op bun tekort, ze .de oogen te openen voor
de velden van schoonheid tot nu voor ze verborgen, en ze de wegen aan
te wijzen, om beter inzicht te verkrijgen, zal men wat nuttigs voor °meding en ionderwijs doen, want boven alle kunde blijft steeds nr. een de
leeskunde, in haar perfectie: de leeskunst.
Zeist.
D. WOUTERS.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
Het lastig zijn op 2- of 3-jarigen leeftUd.
Vele kinderen beginnen op
lien leeltijd lastig te worden, en als de ouders niet oppassen, worden de
peuters ze ide Baas. Wat zou de oorzaak zijn van dat verschijnsel?
vraagt het Zeitschrift fur Ptidagogische Psychologie.
Klaarblijkelijk komt het kind,,: , dat eerst erg afhankelijk, ihulpbehoevend,
en oak meegaande was, .dan in een andere positie tegenover , de moeder
en de heele iomgevin:g.
De schrijver brengt dit in verband met de geboorte van een volgend
broertje of zusje. De kleine is dan „niet meer Benjamin", en is meer
op zich zelf aangewezen. „Het ontwikkelingstempo der kinderen beantwoordt aanIden rhytmus .der bevallingen van de ,moeder."
Het is dus ,een eenigszins critieke leeftijd ; hardnekkige ieigenzinnigheid,
stotteren, zenuwstoringen treden voor het :eerst op.
Toch komt deze zelfde crisis ook bij ,„ee:nige kinderen" voor en heeft
bij dezen dikwijls nog slechter verloop. Op 100 kinderen met opvoedingsmoeilijkheden waren er 68 „oenige kinderen".
„Geen tild!" De opvoeding .der .kinderen wordt moeilijker, naarmate de
vader er zich aan onttrekt of onttrekken mod, :.zegt de Deutsche Lehrerzeitung. Zij komt dan hoofdzakelijk op ,de ,schouders der moeder te liggen.
Nu is het een eigenschap der vrouw, .dat zij in kleinigheden trouwer
is dan in ,groote ,dingen, terwiil de man juist meet oog heeft voor het
breede en groote. Aan beide is een gevaar verbonden, maar aan het
laatste nog het grootste. Want trouw in het kleine is juist trouw in het
grootste, maar de man neemt de kleinigheden soms niet ernstig genoeg op.
Vooral in onzen tijd van veelbezigheid en gejaagde ,onrust, worth de
vader op die wijze Bat van zijn kinderen vervreemd, zoodat er in de
opvoeding seen wezenlijk element zal ontbreken. Het is ,een der noodlottigste woorden van onzen ,,Ik heb ,geen tijd". Men ondervindt het
op .smartelijke •wijze, warmeer de kinderen het ,ouderlijke huis verlaten.
Bolschewistische stemmen. Lenin zei in 1905: „De bewuste arbeider
werpt godsdienstige vooroordeelen met verachting van zidh af." In 1909:
„Wij moeten met den godsdienst strijden, dat is het .a b c van
∎
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het fCommunisme". Bakoenine sprak : , In de geschiedenis speelt .de naam
God de rol van een alleys verbrijzelende knuppel, waarmee profeten en
allerlei genieen de vrijheid, waardigheid en welstand der menschen neersloegenr. Van •Bucharin is het woord : „De geestelijke is een ambtenaar,
even zoo goed als de beul en de politieagent. Hij krijgt salaris voor de
vergiftiging der volksmassa's".
Toch is — schrijft het Evangelisch-Luthersche Gemeintblatt — het hun
niet geiukt, Rusland tot een anti-godsdienstigen staat te maken : vooral
op het ,platteland komt het verlangen naar religie.
Sexueele voorlichting op school. Laten we daar nooit mee beginnen,
zegt de Evangelische Leh•erinnen-Warte. Oak wanneer de ,groote leerlingen vragen stellen, ,moeten we zeer voorzichtig zijn. Dikwijls worden
die vragen alleen gedaan, , om de leerkracht op glad ijs te brengen, of om
zich aan een onrein gevoel over te seven.
Men moet de gezichten maar eens good aanzien; men duet een zeker
onderdrukt giechelen hooren, om dadelijk te weten, hoe het er mee staat.
lots anders is het, wanneer een .leerlinge zich in heiligen eenvoud onder
vier oogen tot ons wendt am raad.
Er is gelegenheid genoeg er op te wijzen, dat salles wat met moederschap samenhangt, iets {heiligs is; maar in het algemeen moeten sexueele
dingen nooit op zulk een wijze besproken worden, dat het sohaamtegevoel
gekwetst wordt.
De kleine ischolen. Het thema is niet nieuw; ook bij ons was er in . de
dagen van 1905 heel wat over te ,doen; zelfs zooveel, dat men bij het
terugzien op then tijd geneigd is tot een cynisch:glimlachje over hen, die
spraken van „p,aedagogische jammergestalten".
Ook in Engeland heeft men het proble m der kleine scholen. Het is
daar vooral in het leven geroepen, doordat men voor oudere leerlingen
het bezoeken van voortgezette inrichtingen heeft gepropageerd, waardoor
vele plattelandsscholen zijn ,,onthoofd" — ,de hoogere klassen hebben
verloren
De laatste tien jaren rustte op de plaatselijke autoriteiten de verplichting, om in de gelegenheid voor voortgezet onderwijs op centrale scholen
te voorzien. Maar ook voor (lien tijd was in allerlei toonaarden gezongen,
dat de darpsschool onvoldoende was, om a,an de eischen te vol oen.
Het Educational Supplement of the Times maakt zich nu op tot een verdedigen van ide kleine scholen. Het blad is het lang niet eens met hen,
die van ,,paedagogische jammergestalten" spraken. Er is heel wat voor
het behoud der kleine , dorpsscholen te zeggen : uit sociaal, economisch en
paedagogisch oogpunt.•
,
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waarin de ,dorpen al zooveel levensbloed moeten missen
In een
door de vlucht naar de steden, is het opheffen der school een onherstelbaar verlies. Soms is de kerkelijke gemeente al met een naburige gecombineerd, en daardoor de predikantsplaats opgeheven. De schoolmeester
was alleen overgebleven, als die nu ook nog gaat, voelt de dorpsbevolking
dit als een igrooten achteruitgang. Bovendien moeten 'de kinderen nu dagelijks naar een naburige plaats reizen, en den middag zonder wan -n eten
er overblijven, tot schade van hun gezondheid.
Uit economisch oogpunt beschouwd, zal het vervoer van zooveel kinderen, het inrichten van verblijflokalen, enz. zooveel kosten met zich meebrengen, ,dat het voordeel der (schoolsluiting daardoor alweer verlor en oat.
En wat het paedagogische aangaat, zijn kleine scholen in vergelijking
met groote, niet louter in het nadeel. Persoonlijke aanraking van onderwijzer en leerlingen is op een kleine juist beter verzekerct, en dit waartorgt grooter paedagogisch effect.
De schrijver zegt ten slotte, dat hij niet blind is voor het felt, dat een
begaafd leerling zijn tijd op de kleinere tdorpsschool soms verkwist, maar
dit . heeft hem niet weerhouden eens op de lichtzijden der kleine school
to wijzen.
vl.
T. v. d. K.

BOEKENTAFEL
E e n viertal scholen in d r u k, ,een pleidooi voor het rangsohikken van scholen voor lichamelijk en voor zedelijk gebrekkigen onder het buitengewoon onderwijs; uitg. van de Vereen.
voor Chr. buiteng. onderwijs, Delfgauwstraat 22a, Rotterdam.
Dit pleidooi is voor de bekende school van coll. Van Beynum, de
,Johanna-stichting to Arnhem, de A. 1Y. Francke-school te R'dam, voor
psychopathen, de school van Talitha te Zetten, en , die van de stichting
Hoenderloo.
We hopen dat 'dit pleidooi ibij omen nieuwen minister van ionderwijs
gehoor zal vinden. Doze scholen verdienen het, en iom den moeizamen
aibeid, die ze aan het personeel stellen, en om de resultaten, die ze bereiken, welke ik van de beide laatstgenoemde sciholen van nabij ken.
Andere eischen aan leermiddelen, gebouwen, meerdere idifferentiatie —
kleinere klassen noodzakelijk maken 'de begrooting tot ieen moeilijk
ding, als de subsidies niet ihooger worden dan die der gewone 1. s. Wfij
hopen, dat dit pleidooi voor deze scholen in druk gehoord zal worden
niet alleen, maar 'aan de billijke verlangens der besturen zal worden
voldaan. D. W.
De vereenvoudigde spelling en de spellings-beweging — 1891 tot 1929 — door J. A. Daman; G. W. den
Boer, Middelburg.
Deze goede brochure zet de purities nog .eens , op de i's. Prof. De Vooys
schreef feen woord vooraf. Den nieuwen minister van onderwijs, een man
van breed inzicht, geschoold in theorie en practijk, remand van frisschen
durf, snel begrip en ionvervaardheid, wenschen wij toe, dat het hem
gegeven moge zijn ide spelling-quaestie op te lossen. Al zijn wij niet van
meening, dat met het invoeren der Vereenvoudigde ieder schoolgaand
kind na 7 jaren onderwijs, zonder spellingfouten Nederlandsch zal schrijven, toch zal 'een uniforme, officieele vereenvoudiging o. m. de buigings-n weg, de dubbele ee en oo in open lettergrepen weg, de zonderlingo i en ie spelling weg enz., — veel uren voor echt onderwijs in ,ons
Nederlandsch doen winnen en alzoo goed werken voor het onderwijs in
ionze moedertaal, dat thans helaas nog 'op zoo vele scholen verloopt in
bijna uitsluitend spelling-onderwijs en zonderlinge stijloefeningen met
woorden invullen, als bij Vrieze e. a. — Het is toch wel heel zonderling,
dat in Nederland eigenlijk al tientallen jaren, ondanks de propaganda
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van verschillende ionderwijsmannen, nog op vele scholen het onderwijs
in de moedertaal op laag peil staat, n.l. uitsluitend vormendienst is.
Gelukkig is er kentering ten goede, naar de ideeele zijde van onze mooie
taal, en.... en officieele spellingsvereenvoudiging kan daarbij zeer veel
helpen. D. W.
A. J. Call i b e r, Zorg voor het geestelijk onvolwaardige kind,
kerij stichting Hoenderloo, Hoenderloo.

Druk-

Een zeer pittig geschreven nummertje uit de bibl. voor Bijb. opvoedkunde, under red. van , C. M. Tankink, te Hoenderloo. Voor de onderwijzers der 1. s. is het een goede inleiding voor de kennis van de leerlingen der scholen voor niet-volwaardigen ! D. W.
J. Veldkamp en K. de Boer, Kim je nog zingen, zing dan mee!
Uitgave voor jonge kinderen. — Met pianobegeleiding van P.
Jonker en geillustreerd door A. Qeudens en Jo Damen. — 5de
vermeerderde druk f 2.50. Oebonden f 3.25.
Een zeer mooie verzameling.
J. Veldkamp en K. de Boer, Kim je nog zingen, zing dan mee! —
Uitgave in zakformaat, noten- en cijferschrift. — 13de druk.
149 liederen. In linnen rug I 1.30; in heel linnen f 1.50.
De populaire bundel bij uitnemendheid.
A. B r o u w e r, Het leven in. Een boekje am , den leerlingen van het
zevende leerjaar, bij het verlaten der school, mee te geven.
De bedoeling ervan is: ide verkregen kennis onderhouden —
Ikennis bij te brengen van verschillende zaken, die ihun in het
dagelijksche leven te pas komen — een opwekking te zijn om
zich verder te bekwamen. — 122 bladz., met teekeningen en
facsimile's. Prijs f 0.75. Bij afname van minstens 20 ex. 60 cts.
per exemplaar.
Wie jets dergelijks zoekt, kijke dit practische boekje eens in. +fret is
beknopt en zaakrijk, met dien verstande, dat de z.g.,n. parate kennis niet
overdreven is.
G. J. H o o l t en H. J. Nyhof, Levenssommen.
Eenvoudige vraagstukjes uit de practijk, voor de hoogste leerjaren van plattelandsscholen. — Derde deeltje f 0.30; vierde deeltje f 0.40.
Beide deeltjes voor het zevende leerjaar. Antwoorden 50 cts.
(voor onderwijzers-gebruikers gratis).
B. L a a r m a n, Album van geschiedkundige plaatjes, voorkomende in de
vier deeltjes van Toestanden en gebeurtenissen, geteekend
door T. Bottema. — 2de druk f 0.30. Bij 25 of meer ex. f 0.25.

155
J. W. Hulsenboo m, Cursus rondschrift — No. 1 — 3de druk, f 0.35.
M. H. Flothuis, Die Partikel in WOrtern, Redensarten and Satzen.
—
Eine idiomatische Darstellung, I 2.50; gebonden f 2.90.
T h. Duchatea u, 40 korte Fransche verhaaltjes, ten ,dienste van het
R.-K. mulo. Prijs gebonden f 1.10; zeer eenvoudig, met
mooie illustraties.
Dr. E. E. Mogen id o r f f, Natuurkunde voor ulo.
Tweede deeltje A —
Geluid en Licht — 2e herziene druk. iGelb. f 125.
C h r. De B o u t e r en I. N a u t a, Beknopte algemeene geschiedenis,
voor het Christ. voortgezet ionderwijs. Met vele kaartjes f 2.—;
gecartonneerd I 2.25; gebonden I 2.50.
The Gruno series, annotated by L. P. H. Eykman and IC. J. V o or tm a n. — VII. B. liarraden. Ships that pass in the night. —
4th. ed. Prijs gebonden f 1.90.
The interlinear series, adapted and annotated by Dr. A. de Fro e. V.
An adventure of the Scarlet Pimpernel, f 0.55.
F. v a n 0 un s t, Vragen over handelsrecht, met verwijing naar het
werk van Mr. Dr. M. Spaander. — 3de druk, f 0.75.
Drs. J. L. Sander s, Eenvoudige Duitsche handelscorrespondentie, to.a.
ten dienste van mule-, handelsdag- en avondscholen. — Tweede,
verbeterde druk, I 1.20; gebonden f 1.40.
Deutsche Bibliothek, herausgegeben von Dr. H. S p a r n a a y.
Nr. 29 — F. Orillparze r, Das goldene Vlies I en II, f 0.90.
No. 30 — F. Orinparzer, Das goldene Vlies, III,
f 0.80.
I 0.80.
No. 31 — G. K elle r, Leute von Seldwyla,
No. 32 — P. He y s e, Andrea Delfin,
if 0.80.
C. Grondhoud en P. R o o r d a, Engelsch leesboek
deel I, 20ste
druk, f 1.10; ,gebonden f 1.60.
Dr. 0. W. Thom e, Leerboek der Dierkunde. — deel II — Gewervelde
dieren — 7de druk, f 3.25 ; geb. f 3.60.
Prachtig verlucht! Zeer bijzonder werk.
Dr. J. J. P r i n s, Aanteekeningenschrift, voor dierkunde
gewervelde
tdieren — 2de , druk, I 0.80.
Een handig, practisch werkje.
G. Kamp en W. M. L. C. Z a md vlie t, Werktuigkunde. Leerboek voor
het voorbereidend middelb. technisch onderwijs, monteurs- en
machinistenopleidingen en zelfstudie — met pl.m. 400 vraagstukken. Priis gebonden f 2.75. Antwoorden f 0.35.
De laatste 19 uitgaven van de fa. P. Noordhoff, Groningen.

JAARVERGADERING
van de Vereeniging voor Christehjke Paedagogiek op 2 April 1929,
7 cur, „Kunsten en wetenschappen" Utrecht.
Aanwezig 26 leden en vier gasten.
De voorzitter, prof. Hoekstra, laat zingen Psalm 84 : 6, en gaat voor in
gebed. Hij leest daarna Filippensen 2 : 1-11 en wijst er, naar aanleiding
daarvan op, 'dat idit woord ons bren ► t in de sfeer van de ,opstanding, beter
nog van de iopwekking van Christus, , die zichzelf vernietigd heeft, de gestaltenis , eens dienstknechts aangenomen hebbende. Hij heeft het diepst gebogen
daarom is Hij ook uitermate verhoogd. En nu heeft Hij ons daardoor een
voorbeeld van nederigheid gegeven, opdat ook wij met ootmo ►d bekleed
zouden zijn. Daarin zullen wij ook in het onderwijs Jezus' volgelingen kunnen
zijn, wanneer wij den broeder uitnemender achten 'clan onszelven. Dan
schuiven wij onzen broeder op den voorgrond. Nu beantwoorden wij niet
aan Bien eisch. 't Is te hopen, , dat wij aldoor meer leeren, dit ons gebrek te
zien, want dat kan de eerste snap worden op den weg tot betering des levens
in dezen.
Ons afgeloopen vereenigingsjaar is bijzonder kalm verloopen, zonder
schokken. Ons Paed. tijdschrift komt te laat uit, we zijn nu zelfs twee
maanden achter, daarover moet nader gesproken worden. Overigens hebben
we regelmatig en rustig kunnen arbeiden, wat ook gezegd kan worden van
den paed. ileerstoel aan de Vrije universiteit.
De voorzitter heet alien hartelijk welkom, en hoopt„ dat we een vruchtbare vergadering zullen hebben.
De notulen van het vorige jaar worden gelezen en onveranderd, ander
dankzegging aan den secretaris, vastgelegd.
Het jaarverslag kan zeer kort zijn. Alles liep gewoon. Aileen met ons
orgaan liep het niet goed. Straks hoopt de voorzitter daaromtrent een en
ander mee te deelen.
De heer Brants van Haarlem vroeg, welk kwaad hij toch gedaan had.
V roeger had hij altijd mee geleefd en plotseling liield alle contact op,, hij
kreeg geen convocatie, geen tijdschriftnummers meer. Meer dergelijke
klachten werden geuit.
De voorzitter maakt zijn excuus voor zulk een nonchalance en zegt toe,
dat -het bestuur zijn best zal doen, herhalingen te voorkomen. Een en ander
kan aanstonds bij de bespreking van het tijdschrift aan de orde komen.
:
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Intusschen zullen we den heer Brants weer gaarne als lid in onzen kring
opnemen.
De penningmeester brengt nu verslag uit van zijn gehouden beheer. Aan
inkomsten liadden we I 264.50, aan uitg,aven f 171.11. Ons batig saldo, dat
het vorig jaar I 117.37 bedroeg, is daardoor geklommen, tot I 210.76.
De heeren Ten Hoar en Bos zien de boekhouding van den penningmeester
na en constateeren, dat allies in de beste ,orde is. De voorzitter spreekt nu
een hartelijk woord van dank aan den heer Van de Hu1st. Het is hem gelukt,
de kias van onze vereeniging gezond te maken. Dat is voor hem een groote
voldoening, nu hij moet aftreden en ons een oorzaak van veel dank.
In plaats van den aftredenden penningmeester wordt nu als bestuurstid
gekozen de heer Wouters, die 12 stemmen had, tegen 9 stemmen uitgebracht
op den heer Van Aalten van Arnhem.
Thans doet de voorzitter enkele mededeelingen orntrent het Paed. UMschrift. Zooals de leden gemerkt hebben is de uitgave thans meer 'clan twee
maanden ,achter. Het bestuur vraagt Cans machtiging, stappen te doen,,
om hierin afdoende verbetering te krijgen. Ons contract loopt ,af 1 Jan. '30.
We hebben dan onze oude sohuld inverdiend. We zullen dan voor 1 Juli
1929 het contract moeten opzeggen. Kunnen we niet tot een igoed accoord
komen, geen zekerheid krijgen, dat de verzorging voortaan beter wordt dan
zou het bestuur , desnoods een nieuw tijdschrift willen oprichten, indien,
,,De Standaard" in dat uiterste geval geen of stand wil doen van haar
eigendomsrecht. Er zal door den voorzitter eerst natuurlijk met den heer
Van Bottenburg worden igesproken.
Verschillende heeren : Bos, v. d. Valk, Brants, prof. Waterink nemen aan
de idiscussie over dit bestuursvoorstel deel. Het wordt ten slotte met
algemeene stemmen aangenomen, evenals het voorstel van den heer Bos,
om het bestuur te machtigen, stappen te doen, tegen het volgende jaar de
koninklijke goedkeuring op onze statuten te verkrijgen, wat noodig zal
zijn, wanneer we een eigen tijdschrift zullen uitgeven.
Over den inhoud van tijdschrift worden verschillende wenschen uitgesproken. Een en ander stuit of op de onkosten. Leiding your de studie
M. 0. paedagogiek loan het ook moeilijk seven, omdat die studie aan de
verschillende universiteiten plaats heeft, onder zeer verschillende leiding.
De heer v. d. Valk zou het wenschelijk vinden, dat ons tijdschrift het
orgaan werd van de verschillende organisatis, maar het bezwaar is, dat die
haar orgaan hebben.
Thans geeft !de voorzitter het woord aan den heer G. Warnink, van
Amsterdam, om te spreken over : ,,Het terrein van de Roomsche paedagogiek in vogelvlucht".
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Dt referaat zal in ons tijdschrift worden geplaatst.
Discussie:
De heer E. H. Bos wil graag het geheel nog eens lezen; hij kon het zoo
gauw niet opnemen. Toch moet het hem van het hart, , dat de spreker wel
wat onbillijk was tegen onze eigen mannen. De heer Bos is een leerling
van flusen; welnu, de heer ,Husen gaf Coen al, wat er te geven was. En
een lange rij van namen zou ier te geven zijn van Wirtz tot Waterink, alle
van mannen, die zich Loch niet weinig verdienstelijk ,gemaakt ihebben. Ook
bii de Roomschen is niet alles boter to den bodem. Zoo vindt hij „Nieuwe
Banen" van Rombouts, door den spreker nogal geprezen, slecht werk.
De heer D. Wouters heeft ook veel respect voor het overzicht, dat de
spreker gaf, maar had ook wel wat meer waardeering willen hooren over
onze eigen series als „Verdieping en Belijning". En dan had hij gemeend,
wat te zullen hooren over de gevaren, .die er voor ons Protestanten liggen
in wat Rome ,doet. Hij vindt b.v. , Rombouts in zijn ,,Historie der Paedagagiek", Doodkorte — Canite Tuba — in ,,Ons Eigen Blad",, soms zeer
onbillijk. Ook zijn ze het op Roomsch terrein lang niet altijd met elkaar
eens, b.v. niet over , de jeugdlectuur.
De heer K. Brants vindt Wouters onbillijk. De spreker heeft zich aan
zijn onderwerp gehouden. Hij zou willen vragen: Hoe staat het met de
filosofische propadeuse bij de Roomschen? En hoe is het met het contact
tusschen , de Vlaamsch-Roomsche en de Nederl.-Roomsche beweging op
paedagogisch gebied? De heer Brants wil graag hulde brengen aan den
grooten vooruitgang , die in de Roomsche scholen valt te constateeren. Wij
gaan ook vooruit, maar het tempo is bij ons langzamer. Het Roomsche
bureau werkt uitstekend.
De heer Kok, van Tiel, ,meent, dat ons jeugdwerk zich kan meten met
het Roomsche. Geven :de Roomschen hun werk niet in smakelijker vorm,,
hun tijdschriften, hun boeken?
De heer Van der Valk is ook .dankbaar, man zou nog een drietal
vragen willen doen. Had de spreker niet wat meer moeten zeggen van
Van Ginneken en Rods? Had hij ook niet moeten wijzen op ide armoede
van Rome? Men is .daar alleen in de laatste jaren bezig. Aileen in bun
organisatie zijn zij isterker.
Kunnen wij niet iets van hen leeren? Rome heeft mannen en geld. Zouden andere vereenigingen niet met ons kunnen samenwerken, zoodat er
meer ‘eenheid komt.
De heer Van Andel vraagt, of de spreker niet gestuit is op het bezwaar
van de eerie Roomsche kerk, waar een eenheld is .die de vrijheid bindt
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en of dientengevolge ook niet de vrijmaking van de Paedagogiek de taak
van de protestanten is.
Prof. Waterink wil zich ook even mengen in het debat. De genoemde
serie „Verdieping en Belijning"' is wel aa,rdig, maar wat hebben wij' 'meer?
In de historie hebben wij heel weinig gezien van den opbouw van de
paedagogiek, in weerwil van de pogingen van Luther en Calvijn. Maar
bij :de Roomschen is altijd continulteit in het werk geweest. Er was wel
verband tusschen de Vlaamsch- en de Nederlandsch-Roomsche beweging.
Door de toepassing van de moderne methoden hebben de Roomschen in
ons land vooral veel opgang gemaakt.
Ook vergete men niet, dat de herrie onder de Roomschen onderling niet
zoo erg is. Dat gaat er bij ons wel eens vinniger naar toe.
De heer Gilhuis vraagt, of het niet goed zou zijn, dat !de besturen
de ,akte M. 0. voor paedagogiek igingen beloonen.
De Voorzitter geeft nu gelegenheid aan den spreker om heel kort de
debaters to beantwoorden. Hij dankt voor het vriendelijk onthaal en wijst
heel wat van de critiek of met de opmerking, dat hij zich aan het onderwerp gehouden heeft. Een andere taak zou hem soms ook aangenamer
geweest zijn. Over „Nieuwe Banen" oordeelt hij gunstiger. Over „Verdieping en Belijning" minder gunstig, als hij er aan denkt, .dat in een nr.
van prof. Kohnstamm zelfs de Openbare school verdedigd wordt. Den heer
Brants en prof. Waterink zegt hij dank voor hun huip. In de belooning van
de akte M. 0. ziet hij niet veel heil.
.

De Voorzitter zegt spreker en de debaters hartelijk dank voor wat ze
zeiden. Nadat de heer Van .de Hu1st in dankzegging is voorgegaan, sluff.
de voorzitter de vergadering.
De secretaris, G. MEIMA.

.

ALLE HENS AAN DEK!

Vriendelijk, noodzakelijk verzoek.
Hierbij ontvangen de abonne's en de leden der Ver. voor Christelijke
paedagogiek afl. 415 van den loopenden jaargang.
De achterstand is nu ingeh,aald. Met de volgende afl. van October is het
eerste halfjaar reeds compleet. Wij hebben nu een beleefd, loch drin.
gend verzoek. Telkens bemerken wij hoe met belangstelling de goed
verzorgde nrs. van ons tijdschrift worden gelezen, maar dat
er Christelijke inrichtingen voor lager, voortgezet, middelbaar en voorber.
hooger .onderwijs Zijil, waar het P. t. v. h. C. o. niet op de leestafel
karat, terwijl er soms andere, neutrale, wel te Auden zijn.
Niemand zal zeggen, dat zoo lets bestendigd mag worden. Toch is het
meestal geen onverschilligheid, nosh een opzien tegen het abonnementsgeld, maar eenvoudig een verzuimen zich te abonneeren: een sleur van
onachtzaamheid. Wij verzoeken nu onze leden en abonne's beleeld in hun
eigen kring eens de aandacht op ons tijdschrift te vestigen en aan te sporen
tot het nemen van een proefabonnement, dat voor het 2de halfjaar slechts
I 2.50 bedraagt. Het is een kleine moeite, voor ons van groot belang, waarvoor we zeer dankbaar zullen zijn.
Doe het nu!
Proefnummers gratis verkrijgbaar bij de N. V. Dagblad en Drukkerij
De Standaard, N. Z. Voorburgwal 58-62, Amsterdam.
,,

DE ZEDELIJKE-GODSDIENSTIGE
OPVOEDING BIJ JOHN LOCKE.

Locke's opvoedkundig werk : Some toughts concerning education,
verseheen in 1693.
In 1683 was Locke, die secretaris geweest was van den Engelschen
staatsman Ashley, iden ilateren .graaf van Schaftesbury, naar Holland
uitgeweken. Zijn meester 'was reeds in 1682 naar Nederland vertrokken,
om izich in veiligheid te stellen tegen een mogelijke gevangenneming door
koning Karel II, omdat hij jaren lane de leider geweest was der opposite
en de partijstrijd een hoe longer hoe scherper karakter had aangenomen.
Hier in Holland was Locke in correspondentie geweest met Edward
Clarke van Chipley, die hem gevraagd had hoe zijn zoontje op te voeden.
Van die briefwisseling was Thomas Molineux op de hoogte. Teruggekeerd
in Engeland in 1689, had Locke izich gevestigd te Oates, ten huize van sir
Francis Masham. In dien tijd kwam hij in kennis met den broer van Thomas Molineux, William Molineux, die hem in 1693 schreef, dat hij gehoord
had van zijn !broer, tdat Locke tijdens zijn verblijf in Holland brieven over
opvoeding had geschreven. Om de belangrijkheid van die brieven, die
hij van beteekenis achtte voor de geheele menschheid en om zelf raad
te ontvangen bij de opvoeding van zijn toen vierjarigen eenigen noon,
wiens moeder bij de geboorte van haar kind ,overleden was, verzocht hij
den schrijver bedoelde brieven te publiceeren.
Drie weken later meldde Locke aan
Plolineux, dat de brieven
ter perse waren. Ze verschenen nog in 1693. De ,eerste uitgave zonder
den naam van den schrijver. De tweede uitgave werd voorafgegaan door
een opdracht aan Edward Clarke van Chipley en onderteekend met
Locke's naam. Een opdracht, die aldus 'begint : Sir, these Thoughts concerning education, which now come abroad into the world, do of wigiht
along to you, being written several years since for your sake, and are
no other thans what you have already found in my letters.
Deze wijze van ontstaan verklaart den norm en ook het , eenzijdige van
het book.
't Waren ibrieven, oorspronkelij k niet bestemd om uitgegeven te wor:
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den. Misschien — R. H. Quick beweert : No 'doubt
heeft Locke de bedoeling gehad de stof, in de brieven behandeld, te ibewerken voor ,een wetenschappelijke verhandeling. Voor deze meening pleit de Ibreedheid van
opvatting en het uitgewerkte van de onderdeelen. Later heeft dan Locke
tijd en gelegenheid ontbroken om aan zijn plan uitvoering te geven. En
wat nu den worm betreft, veilklaart R. H. Quick — XXXVI —: but they
are written (to use Locke's own words on a similar occasion) in the style
which is met as a man writes carelesslby to his parends, when he reeks
truth, not ornament, and studies only to be in the right and to be understood ; en wat het geheel betreft, sdhrijft hij : but as literary work a suffered much from being composed in this arregular and patchwork fashion.
Deze brieven waren raadgevingen aan een 'vriend. En zoo is de gang
niet streng wetenschappelijk, is het geen poging ,om een systematische
uiteenzetting te geven van zijn stelsel van ,opvoeding, zooals dat voortvloeide uit zijn theologische en wijsgeerige beginselen. Trouwens, toen
Locke de brieven schreef, was zijn Essay concerning human understanding nog niet verschenen. De brieven hadden in de 'eerste plaats een
practisch idoel: een vriend aanwijzingen te geven, hoe hif zijn kind moest
opvoeden, rechtstreeksche raadgevingen dus, hoe men diende te handelen.
Locke doet als een arts, die zijn patient niet lastig valt met eerst breedvoerig de gronden aan te geven, waarop zijn behandeling van de ziekte
rust, maar klaar en helder omschrijft wat de zieke te doen of te laten
heeft. De schrijver gaat dadelijk op de moeilijkheden in, die de opvoeding
stelt, houdt geen lange speculatieve redeneeringen en deduceert daarna
niet uit zijn theologische en wijsgeerige beginselen.
Maar ook het ieenzijdige van het boek rwordt door de wijze van ontstaan verklaard.
Zijn raadgevingen aan een edelman, die zijn zoon een huisopvoeding
kan geven. De breede massa is slecht en ruw. Op school gaan zou in
aanraking brengen met minderwaardige , elementen, zoodat opvoeding en
onderwijs in huis verre de voorkeur verdienen. Bij Locke staat op den
voorgrond het beperkte doe], hoe practisch in een maatschappij, die een
slechten invloed heeft, de zoon van een edelman is op te voeden, van
iemand, die over de middelen beschikt een huisonderwilzer aan te stellen.
Dit wit edhter iook weer niet zeggen, dat Locke's opvoedkundigwerk niet
gedragen zou worden door zijn wijsgeerige en theologische beginselen.
Net moge waar zijn, wat Von Sallwiirk opmerkt: Man wird also in
1 ) Some thought concerning education by John Locke. With introduction
and notes by 'R. H. Quick. Ed. 1913.
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Locke's (Gedanken fiber Erziehung keine Nutzanwendung aus seiner
Psychologie zu isudhen haben, en: Diejenigen die Locke's Philosophie in
seiner Padagogik haben wiederfinden wollen, haben ,dasher nur eine idurftige
Ausbeute erhalten — Rein, Enc. Handb. , d. Pad. V, p. 660 —, toch liggen
ongetwijfeld in het werk talrijke aanwijzingen, wie Locke is geweest als
wijsgeer, tal van gevolgtrekkingen uit zijn philosophie, zonder dat met
zooveel woorden op de diepere beginselen terug wordt gegaan. Locke
was ieen te scherpzinnig denker, om zijn gedachten over opvoeding te
schrijven, 'zonder beinvloed te worden door zijn diepere opvattingen omtrent het ontstaan van de menschelijke kennis dus door zijn empirisme —
en omtrent God en godsdienst dus door zijn deisme
De paedagogiek van Locke wordt dan ook door Th. Ziegler in zijn
Geschichte 'der Padagogik aldus gekarakteriseerd: Sie hangt aufs nachtste
zusammen mit der empiristischen Richtung van Locke's Philosophie
und mit den psychologischen Voraussetzungen seiner Unternethmung fiber
die Erkenntnisfa.higkeit des menschlichen Verstandes und die ihr gesteckten .Grenzen — p. 213 —. En op p. 214 'zegt hij nog: Locke's Empirismus
und Sensualismus beherrscht wie gesagt auch seine Auffassung von der
menschlichen Bildung.
Men vergete niet, dat , de brieven geschreven werden tijdens zijn verblijf in Holland, dat tusschen 1683 en 1689 viel, dat sedert 1671 de vraag
'mar het ontstaan onzer kennis hem rusteloos bezig hield, dat sedert
1679 voor hem zelf het antwoord gegeven was, en dat in 1687 zijn Essay
concerning human understanding gereed lag. ,Bij iemand van een langzaam gerijpte meening, van veel omgang met geleerden en ontwikkelden
in Engeland, Frankrijk en Holland, is niet te veronderstellen, dat hij over
het ingrijpende vraagstuk der opvoeding zou sehrijven, zonder dat zijn
diepere overtuigingen daarin zouden uitkomen.
Daarom, voordat we de opvoedkundige denkbeelden van Locke bespreken, ieerst eenige Popmerkingen omtrent zijn empirisme.
In zijn Essay concerning human understanding onderzoekt Locke,
welke de bronnen onzer kennis zijn. Hij betoogt, dat de mensch geen
aangeboren begrippen heeft en al .onze kennis voortkomt uit de ervaring,
waarmede hij de eerste is, die het empiristisch standpunt duidelijk en
beslist inneemt.
Velen, zegt Locke, zijn van meening, dat er aangeboren Wean zijn, die
de ziel tegelijk met haar ontstaan iontvangt. Men wijst er op, ,dat zij ibij
alien geldig zijn. Maar Locke voert daartegen aan, dat al zou zulks waar
zijn, dat nog niet bewijst, dat er aangeboren ideeen zijn, zoodra men ook
op andere wijze de algemeene geldigheid kan verklaren. Hij betwist
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echter de algemeene geldigheid. Er zijn geen grondbeginselen, die algemeen erkend worden, theoretische en practische niet.
De stelling: wat is, dat is, of : hetzelfde ding kan niet tegelijkertijd zijn
en niet-zijn, wordt door kinderen ievenmin als door wilden of idioten
erkend. De elementen van zulk een kennis worden eerst langzamerhand
door de ervaring het eigendom van de ziel.
'Mien de practische ideeen
d.w.z. die op het zedelijk leven betrekking
hebben aangeboren waren, moesten zij onmiddellijk en onweerstaanbaar
op het handelen van de menschen inwerken, zonder de goedkeuring van
het verstand af to wachten. Maar zulke zedelijke impulsen neemt men
niet waar. Bovendien zouden dan de zedelijke begrippen ook niet zoo
verschillend zijn bij de verschillende volken en in de verschillende tijden.
De eerste kennis bestaat uit afzonderlijke indrukken, niet uit algemeene
begrippen. Lang voor het kind de logische wet der tegenstrijdigheid kent,
weet het, dat wet niet bitter is. Wie goed nadenkt, moet erkennen, dat de
bijzondere stelling: zoet is niet bitter, niet uit de algemeene wet is afgeleid. Waren nu de algemeene begrippen aangeboren, dan moesten deze
eerst bij het kind bewust worden, want dat wat de natuur in den menschelijken geest geplant heeft, moet toch vroeger tot bewustzijn komen, dan
wat zij niet in de ziel gesohreven heeft.
Er zijn dus geen aangeboren ideeen, zoo min als de kunsten en wetenschappen aangeboren zijn. Het verstand — of , de ziel — is een tabula rasa,
een ledige ruimte, een wit papier, waarop niets geschreven staat.
Hoe krijgt nu de mensch kennis?
De ibron onzer kennis is de ervaring, die tweeerlei is : waarneming van
de objecten buiten ons sensate — en waarneming van de innerlijke verrichtingen onzer ziel reflectie
Sensate en reflectie geven aan het verstand de ideeen ; zij zijn de eenige
vensters, waardoor het licht des verstands valt in de op zich zelf duistere
ruimte van het verstand; door ,haar wordt ons geestelijk bezit topgebouwd.
Waar de combinatie der ideeen het begrip van het kennen geeft, volgt
hieruit, dat onze kennis niet boven het bereik onzer ideeen, derhalve
boven onze ervaring uitgaat.
IDerhalve is de imenschelijke ziel een ledig iets 'op zich zelf, en wat later
haar inhoud, haar ► ezit zal zijn, hangt geheel af van de voorstellingen,
die ze zal ,ontvangen.
Dit empirisme van Locke gevoegd sbij zijn deisme op godsdienstigwijsgeerig gebied, heeft dan ook zijn stempel gedrukt op zijn geschrift
over opvoeding, inzonderheid op dat gedeelte, dat ihandelt over de zedelijke
opvoeding.
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Wie over de zedelijke opvoeding handelt, gaat van de stelling uit, dat
het Leven van den mensch een zedelijk karakter draagt. De zedelijkheid
behoort tot de natuur van den mensch, d.w.z. dat hij het goede doet of
behoort te doen op menschelijke wijze, terwin dan onder de uitdrukking
„doen (op menschelijke wijze" verstaan wordt, „dat hij het doet in den
vorm van het liberum arbitrium". — Dr. W. (Geesink, De ethiek in de
geref. theol. p. 16, 17
Bij de zedelijkheid gaat het dus over de wilshandelingen en het overeenstemmen daarvan met een ,ordening of regeling, zal ze het praedicaat
goed toegekend kunnen worden; een regeling bestaande uit normen,
die Been noodwendig karakter dragen zooals de natuurwetten, rnaar
waarvan kan warden afgewe ► en. — Dr. W. Oeesink, Zedelijkheid en redht
p. 7, 8 —.
Uitgaande van bovenstaande gegevens staat men allereerst voor de
vraag: zijn de normen buiten ons vastgesteld of doen wij het zelf?
Fremdgesetzgebung oder Selbgesetzgebung — is de moraal heteronoom
of autonoom?
Een tweede vraag;, die beantwoording eischt, is deze: Noe krijgen wij
kennis van de normen? waarbij de nativisten — intultionisten — een geheel
ander standpunt innemen dan de empiristen.
Een derde vraag, die zich opdringt, is : Hoe staat het handelend subject
tegenover ide zedelijke normen? Hoe is (de hooding? Kan en wil de
mensch zijn wilshandelingen conformeeren aan de zedelijke normen?
Bij deze vragen, die de ethiek raken, sluiten zich aan de psychologische.
De paedagoog heeft te doen met een kind. llij moet ;zich dus rekenschap
geven van de wijze, waarop het zedelijk bewustzijn zich ontwikkelt ; van
de verhouding tusschen kennen en willen, van de wisselwerking tusschen
beide functies, hoe inzonderheid de wil gevormd wordt, om ten slotte
aan te geven op welke wijze het kind geleid moet worden, opdat het
uitgroeit tot een persoonlijkheid, die uit liefde naar het doen van het
goede streeft.
Als we dus bij Locke gaan onderzoeken, hoe hij wenscht, dat de zedelijke
opvoeding zij, waarbij om het nauwe verband onvermijdelijk oak de
godsdienstige vorming ter sprake moet komen, dan hebben we aan bovengenoemde punten onze aandacht te schenken; zoodoende zal bovendien
duidelijk uitkomen, hoe nauw de band is tusschen levens- en wereldbeschouwing eenerzijds en de paedagogiek anderzijds.
Wat is het zedelijk-goede bij Locke?
Locke geeft op deze vraag in zijn hoofdwerken een duidelijk antwoord.
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)e mensch, door 'God geschapen, doet het goede, indien hij leeft naar de
wet Gods. 'God stelt de normen vast en wat niet in ,overeenstemming is
net de normen is „kwaad", terwijl de wilshandelingen in overeenstemming
net de normen „goed" zijn.
Locke brengt de begrippen goed en kwaad in verband met de enkel► ottdige begrippen lust en onlust. — An essey concerning human understanding. B II. ch. 20, par. 2 —. De inwendige zoowel als 'de uitwendige
ewaarwording kan vergezeld gaan van een gevoel van lust of onlust,
van vreugde of droefheid, men noeme het zoo men wil An essay II-28-I—.
Nu zijn de , dingen goed of slecht met betrekking tot lust of onlust. Dat
noemen we goed, wat lust in ons veroorzaakt, en wat onlust in ,ons opwekt,
noemen we kwaad. — An essay. II-20-2
In aansluiting ihiermeer geeft
Locke zijn .omschrijving van zedelijk goed en zedelijk kwaad.
Beide begrippen belmoren tot de samengestelde ideal' en tot de
groep der relaties. 'E'en relatie is een samengestelde idee, die , ontstaat,
als een idee in verband wordt gelbracht met een andere, of als ze met
elkander worden vergeleken — An essay. II-12-7 —. Zoo is nu zedelijk
goed of zedelijk kwaad de overeenstemming of de niet-overeenstemming
van onze handelingen met een wet; door den wil en de macht van den
wetgever gaat de .overeenstemming gepaard met het goede, dus met lust,
de niet-overeenstemming met het kwade, dus met onlust, welke lust en
onlust we noemen loon en straf. — An essay, II--28--5
De zedelijke normen brengt Locke tot drie groepen: tot die van de
goddelijke wet, tot die van de staatswetten en tot die van de gangbare
zedelijk'heid. 1) — „the law of opinion or reputation, if I may so call it" —.
Met de goddelijke wet bedoelt hij ide wet, idie door God is gegeven voor
de daden der menschen. Niemand zal zoo redeloos zijn te ontkennen, dat
God ons een wet heeft gegeven, waarnaar wij onze daden zouden regeln.
Iij heeft fdaartoe het recht, want wij zijn zijn schepselen en flij heeft de
macht om met loon en straf deze wet te handhaven. Deze wet is de eenige
toetssteen voor ionze zedelijkheid en alleen vergelijking met deze wet
bepaalt, of onze daden zedelijk goed of slecht zijn.
De tweede groep normen wordt ons gegeven door de staatswetten en
die wijzen uit, of we misdadigers zijn of niet, terwij1 .die van de gangbare
zedelijkheid ons zeggen, wat ondeugd en deugd is.
„The law of opinion or reputation, the philosophical law" is niet altijd
dezelfde, zij kan versc'hillen naar gelang der tijden en der volken. Deugd
—.

1 ) Hier is gekozen de term „gangbare zedelijkheid", in overeenstemming
met de opmerking van prof. (Geesink Zedelijkheid en recht, p. 70, 71 —, dat
pu► lieke opinie of openbare meening een politiek begrip is.
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is dan wat in een bepaalden tijd en bij een bepaald yolk prijzenswaard
heet en ondeugd is, wat afkeurenswaard is. Maar niettegenstaande al het
verschil in de opvatting van deugd en ondeugd, ondanks al het wisselende
en toevallige, is er een algemeen, gelijk element. — An essay 11-28-11—.
Want daar het niets natuurlijker is, dan aan te moedigen, wat achting en
eerbied verdient en tegen te gaan, wat of te keuren valt, ,omdat ieder zijn
voordeel daarin vindt, is het geen wonder, dat deugd en ondeugd overal
voor een groot deel overeenstemmen met de onveranderlijke goddelijke
wet. In 't algemeen zal deugd genoemd worden, wat , 00k werkelijk deugd
is. — An essay III 28 11 —.
Op een andere wij:ze en in geheel ander verband geeft Locke deze
beschouwing in : The reasonableness of Christianity, as delivered in the
scriptures — The works of Joh. Locke vol. VII. London. 1823
Het is (God, die, als schepper, zijn wet heeft gegeven, die de overtreding
straft en de onderhouding beloont. Ongehoorzaamheid tegen de wet heet
opstand — p. 11 —. Die wet is voor alle Widen dezelfde. Voor de Israelieten
gold ook de ceremonieele en de burgerlijke wet; maar de zedelijke wet
geldt voor alle tijden, geldt ook voor den tijd na Christus. Christus kwam
niet om deze wet te iontbinden, ,maar om die te „vervullen" of compleet te
maken door de ware en preciese beteekenis ervan aan te geven. Zoo
bevestigde Christus de zedelijke voorschriften van het Oude Testament.
— p. 115 —. Al onze 'daden moeten in overeenstemming zijn met de wet
van God — p. 105 —, .die de ,eeuwige, onveranderlijke , maatstaf van het
recht is — p. 133 —.
Hier blijkt dus duidelijk, idat Locke vasthoudt aan de igedachte, idat God
de wetgever is. Hij heeft het recht de wet te geven, HU , heeft de macht
haar te handhaven. En Hij handhaaft zee door loon en straf. Er is niemand,
die buiten deze wet valt, alien hebben haar te gehoorzamen.
Hoe kent de mensch nu deze wet van God, de eeuwige, onveranderlijke
maatstaf van goed en kwaad?
Locke als empirist kent geen aangeboren, zedelijke begrippen, geen
„innate, practical principles" — An essay, 1-3 —. In den breede bespreekt hij ,o.a. , de vijf stellingen van lord Herbert. liij stemt toe, dat
het waarheden zijn, die ieder verstandig mensch ‘moet erkennen, maar
ontkent, •dat 'ze aangeboren zijn.
(Oak de zedelijke begrippen en voorschriften zijn gevolg van sensatie
en reflectie. Elke zedelijke grondregel is opgebouwd uit enkelvoudige en
samengestelde ideeen. Dat God gediend moet worden, is een der stellingen
van lord Herbert. Welnu, als deze waarheid aangeboren was, (dan moeten
ook aangeboren zijn de begrippen „God" en „vereeren". Maar zelfs bij
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vele volwassenen zijn deze begrippen niet klaar en duidelijk. Net begrip
„God" ontstaat uit de waarneming van de wereld om ons en in ons. Eveneens het begrip „vereeren, „denken", „aanbidden" — An essay,
1-4-7, 8 —.
De weg om tot kennis te komen is derhalve die van waarnemen en
denken.
i0fschoon ook door den Gereformeerde gezegd kan worden: door de
rede uit ide ervaring — Geesink, Zedelijkheid en recht, p. 88, 89; Bavinck,
Psychol. beginselen, 2de druk p. 78, 89 —, komt er toch een principieel
verschil uit bij de waarde, die gegeven wordt aan de gegevens der Heilige
Schrift, die ook binnen het terrein van de ervaring liggen.
Locke betrekt ook de iHeilige Schrift binnen de grenzen der ervaring,
maar een eerste verschil is reeds, dat hij de bijzondere openbaring niet in
stricten zin voor noodzakelijk houdt. — An essay II-28-8 —. The divine
law, whereby I mean that law, which God has set to the actions of men,
whether promulgated to them by the ligIht of nature or the voice of
revelation .
Er is dus een algemeene en een bijzondere openbaring van de Goddelijke
wet. Als echter Locke schrijft over de verhouding tusschen doze, beide, dan
blijkt het, hoever hij staat van het standpunt der hervormers, die wel de
openbaring Gods in de natuur beleden, maar eveneens, dat de mensch
zoo door de zonde verduisterd is in zijn verstand, dat hij ideze openbaring
niet recht kan kennen en verstaan.
Met een beroep op Rom. 2 : 14 beweert Locke, dat de wet der werken,
die door de menschen gehoorzaamd moot worden, de wet der natuur is,
die gekend kan worden , door , de rede, en identiek is met de wet der zeden,
die duel uitmaakt van Mozes' wetgeving. — The reasonableness etc. p. 13 ,
Juist omdat ze gekend kan worden door de rede, kan men ze ,00k noemen
wet der rode — The reasonableness, p. 11 —. De zedewet is door God aan
alle menschen geopenbaard door het licht der rede ; indien ze gebruik
willenimaken van dat licht, kunnen ze die wet kennen. Het licht der rede
is als de kandelaar, .lien (God hem in handen gegeven heeft om zijn plicht
te weten p. 133
Leven nu de menschen volgens de wet der natuur? En indien niet,
kunnen ze er naar leven?
Locke ontkent in de eerste plaats de erfzonde. Ten gevolge van den val
en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders is voor hem onze natuur
niet alzoo verdorven geworden, dat alien in zonde ontvangen en geboren
worden, zijn wij niet onbekwaam tot eenig goed en geneigd tot alle kwaad.
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De leer der erfzonde is volgens hem gegrond op een zonderlinge uitlegging van sommige teksten uit het 'Nieuwe Testament.
In het vonnis: „ten dage dat gij idaarvan eet, zult ge , den dood sterven",
beteekent ,dood de tijklelijke.dood, maar het wit niet zeggen een eeuwig zijn
in rampzaligheid — an eternal life in misery —. Net kan niet beteekenen: gij
en uw nakomelingen zullen voor altijd onbekwaam zijn tot eenig goed; gij
maakt u mijn rechtvaardigen thorn waardig. Zou een mensch ooit zulk
een vonnis uitspreken over zijn ,onderdanen? Zou dan van den rechtvaardigen God ondersteld moeten worden, dat Hij ide menschen zou brengen
in den staat van niet te kunnen goed doen, als straf voor een overtreding?
— The reasonableness p. 6 —. Als men de Heilige Schrift tonbevooroordead leest, leert ze geen algemeene verdorvenheid van het menschelijk
geslacht als gevolg van Adams zonde.
Toth aanvaardt Locke het feit, dat alle menschen hebben gezondigd.
Dat ze de heerlijkheid Gods , derven. Maar dat is dan om persoonlijke
zonde. De mensch kan de wet kennen. Zelfs bij het licht der rede, en
indien hij dit redelicht niet volgt, wat zal hem verontschuldigen? Bovendien de meeste mensch engebruikten hun rede niet om God en zijn wet te
kennen; ze gaven zich over aan priesters, die de hoofden vulden met
allerlei dwaasheden ,omtrent (God en zijn dienst — The reasonableness p.
135 —. Zoo kwam de mensch in een toestand van dwaling en hijgeloof en
duisternis ; slechts enkele wijzen, die hun rede gebruikten — the retional
and thinking part of mankind — hadden juiste opvattingen omtrent God en
zijn dienst, maar ze durfden er niet over spreken uit vrees voor de
priesters.
Daarom is faristus gezonden om opnieuw de wet te openbaren, zooals
Hij zelf •zegt : QM die te „vervullen" — voor de beteekenis van ,dit woord,,
zie hiervoor —. In de piaats van de wet der werken, om het , eeuwige leven
deelachtig te worden, stelde Hij de wet des geloofs. eischen onderhouding, maar het verschil is, dat de wet der werken volmaakte gehoorzaamheid eischt, terwij1 bij de wet des geloofs het tekort aan gehoorzaamheid aangevuld kan worden door geloof, zoodat in idezen weg de
geloovigen de zaligheid en het eeuwige leven zullen ontvangen, alsof ze
rechtvaardigen waren. ReChtvaardigen zijn dan zij, die berouw hebben
over hun zonden, zich voornemen naar de Goddelijke wet te leven en
belijden, dat Jezus is de iChristus, de koning Israels, de .zoon des levenden
Gods.
Deze omschrijving brengt ons ten slotte op een izeer belangrijk punt,
zoowel voor de zedelijke als voor de godsdienstige opvoeding. Wat
bedoelde Locke met de woorden : Jezus is de Ghristus, de Messias, de

170
koning Israels, de zone Gods? Sloot hij zich aan bij de belijdenis, dat
Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is? — Art. 10 Ned. Gel. B. —. En
dan moet het antwoord zijn : neen. Zorgvuldig vermijdt hij te spreken
over deze waarheid, waarmede het Christendom staat of valt.
Christus' wondere geboorte gelooft hij, eveneens in Zijn opstanding.
Maar Christus is een gezondene, een, die het koninkrijk heeft ontvangen,
die opnieuw de wet ,openbaart, die de juiste vormen van het God-dienen
aangeeft, die opwekt om deugdzaam te leven, idie iGodis hulp belooft bij
het streven naar het ,guede. In A second vindication of the reasonableness
of Christianity spreekt Locke nog over de voldoening door Christus. Hij
erkent, dat bij aandadhtige lezing van ide Heilige Schrift 't moeilijk valt deze
te (ontkennen, maar het woord komt in de Heilige Schrift niet voor en het
wordt zoo verschillend verklaard, dat het beter is er niet over te spreken,
om► dat het zijn bedoeling is, .duide ► ijk te maken, (dal Christenen zijn zij,
die gelooven dat Jezus is de Christus, een verklaring, ,die voldoende
doet uitkomen, dat de leer der satisfactio van ondergeschikte beteekenis
is en met het Christen-zijn niets uitstaande heeft.
Wanneer 'men uit het voorafgaande zou willen afleiden, dat ook volgens
Locke de eeuwige zaligheid niet zullen ontvangen die nooit van
Christus gehoord hebben, dan wijst hij deze gevolgtrekking beslist af.
God 'vraagt een ieder naar wat hij heeft. Hij vraagt niet het geloof in
een belofte, waarvan men nooit gehoord heeft. Echter kunnen alien den
weg tot God vinden, iook zij, die de bijzondere openbaring Met hebben.
God heeft aan alle mensdhen bij het licht der rede geopenbaard, indien
ze van dat licht gebruik willen maken, dat Hij God is en genadig. Iemand,
die bij het licht der rede ziet 'wat zijn plicht is, vindt bij datzelfde licht
den weg tot verzoening en genade p. 133 —. De wet zest hem, dat men
niet alleen zijn kinderen, maar ook zijn vijanden behoort te vergeven,
indien ze berouw toonen en vergeving vragen. Daaruit volgt, dat ook de
Bever van deze wet, , die rijk is in genade, de iovertredingen aan zijn
scthepselen wil veegrven, indien ze het hem vragen en zich ernstig voornemen naar de wet te leven. Deze weg der verzoening, waarbij wel Been
sprake is van den Christus, is bij het licht ,der natuur aan den mensch
geopenbaard — p. 133 —. Hieruit blijkt tduidelijk, dat Locke de algemeene
openbaring voldoende acht, geheel in tegenstelling met de Schriftwaarheid, dat de algemeene openbaring ions den Christus niet geeft, die alleen
de weg is tot den Vader.
In verband met de houding, die Locke aanneemt ten opzichte van het
dogma van de .eeuwige en waarachtige 'Godheid van den Christus, zij
nog gewezen op zijn leer aangaande ide Heilige Schrift. Locke spreekt wel
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van de Heilige Schrift als de openbaring Gods, wel van den geinspireerden
inhoud, maar ook hier is het een gebruiken van woorden, waara,an niet de
gewone beteekenis wordt gegeven.
Locke bespreekt de vraag: indien men alleen maar te gelooven heeft,
dat Jezus is de Christus, dat Iiij is opgestaan, dat Itrij oordeelen zal,
waarom zijn dan de brieven geschreven, waar toch veel in staat, dat men
niet behoeft te gelooven, en hoe weet men dan, wat niet noodig is te
gelooven en wat 'wel noodig is te gelooven?
Reeds de formuleering van doze vraag zegt zooveel. De vraag gaat
van de stilzwijgende van zelf sprekende onderstelling nit : er staat veel in
in den Bijbel, wat niet noodig is te gelooven. Locke spreekt dan ook van de
„creedmakers", van de dogmafabrikanten, die de zaligheid binden aan
hun „fundamenteele" belijdenisartikelen. Maar daarmede is het gezag van
de treilige Schrift ondermijnd, wat eveneens duidelijk blijkt uit het antwoord.
Het antwoord is : we moeten niet vergeten, dat de brieven geschreven
zijn aan geloovigen en daarom was de bedoeling niet ze te ,onderwijzen in
wat noodig is voor , de zaligheid. De brieven zijn eigenlijk overtollig,
ofschoon ze ons van groot voordeel kunnen zijn voor ,onze kennnis en
zaligheid. Wel spreekt Locke van de heilige schrijvers, die geinspireerd werden
van boven, idie niets anders dan waaltieid schrijven, maar dan volgt: But
every sentence of their must not be taken up and looked on as a fundamental article, necessary tot salvation; without an explicit belief whereof,
nobody could be a member of Christ church here, nor be admitted into
his eternal Kingdom hereafter — p. 155 —.
En kunnen dan die waarheden, die niet liggen in de prediking van onzen
Verlosser en zijn apostelen, en daarom niet noodig zijn voor de zaligheid,
zonder gevaar niet geloofd worden? Alhoewel Locke heel ootmoedig
verklaart, dat God alleen kan vaststellen wat noodzakelijk geloofd moet
worden voor de zaligheid, 'zegt hij toch eenige zinnen verder: And what
these are which God requires of those who will enter into, and receive the
benefit of the new covenant, has already been shown — sd. w. z. door
Locke —, en dan verbaast ook niet het rechtstreeksche antwoord:
But a great many of the truths revealed in the Gospel, every does and
must confess, a man may be ignorant of ; nay, disbelieve without danger
to his salvation.
Afgezien van het kruideniersachtige, dat in heel doze berekening van
Twat men gelooven ,moet schuilt, randt Locke hier het Goddelijk gezag van
de Heilige Schrift aan en heeft haar geplaatst voor den rechterstoel der
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menschelijke rede. De loochening van ide igodheid van den Christus, de
verwerping van het dogma, dat heel de Bijbel het woord van God is, dat
met autoriteit ons tegemoet treedt, doet Locke komen tot dat oppervlakkige, voor ledereen pasklaar gemaakte leerstelsel van zijn The reasonableness. Hij ziet het geweldige van de ,Goddelijke verborgenheden niet.
Hij worstelt niet naa,r ,omhoog, naar hetgeen het menschelijk verstand te
boven gaat, maar hij haalt neer, knipt en snijdt tot alles past in ons kleinmenschelijk , denken. Goddelijke waarheid wordt rede-waarheid van zoo
weinig inhoud, dat Locke zelf zegt: and the all-mercifull God seams
herein to have consulted the pour of this world and the bulk of mankind.
These are articles that the labouring and illiterate man may comprekend.
This is a religion suited to vulgar capicities ; and the state of mankind in
this world, destined to labour and travel — p. 157 —.
Thans dient nog deze vraag, die van psychologischen aard is, te worden
besproken: hoe denkt Locke zich de verhouding tusschen verstand en wil?
In zijn Of the conduct of the understanding zegt hij, dat het verstand
de leiding geeft aan het willen — par. 1 leder, die wat doet, heeft een
reden, waarom hij het doet. Welke vermogens ook in actie zijn, het
verstand leidt bij het licht , dat het heeft op dat oogenblik. Het verstand
moge juist of verkeerd oordeelen, over juiste of onjuiste gegevens beschikken, vast staat, dat het al de krachten van den mensch richt. De wil
gehoorzaamt aan hetgeen het verstand voorsdhrijft. De ideeen en begrippen zijn ide ionzichtbare machten, die de menschen regeeren. En daarom
luidt zijn conclusie : It is of the highest concerment that great care should
taken of the understanding, to conduct it right in the search of knowledge
and in the judgments it makes. — Zie ook : An essay etc. II--21-29;
II-21-52, II, 21, 53 —.
Er zijn veel menschen, die in onwetendheid en dwaling leven, omdat ze
of in 't geheel niet nadenken en slechts het voorbeeld van anderen
volgen, Of zich laten leiden door hun hartstochten en lusten, Of het ruime
en ,breede missen en de zaak slechts van een kant ,zien. De laatsten volgen
gaarne de leiding van het verstand, maar ze ikennen de dingen ,niet in al
hun relaties. Bijna able mensohen maken zich in meerdere of mindere mate
aan deze fout sdhuldig. We !kennen slechts ten deele — A Conduct etc. par.
II en 'Om dwaling en verkeerd handelen te voorkomen is idus noodig
oefening van het denken en het verkrijgen van juiste kennis, wat in den
breede door Locke in genoemd werkje wordt toegelicht.
'

Als we nu kort saamvatten wat lyelangrijk is voor de godsdienstigzedelijke opvoeding, dan zien we, dat Locke leert:
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10. dat God alles geschapen heeft en dat Hij als schepper zijn wet
aan den mensch gegeven heeft, this bepaaj ► heeft wat goed en wat
kwaad is;
2o. dat de mensch gevallen is, wat ten gevolge heeft, dat hij aan den
tijdelijken dood is onderworpen, niet dat hij heeft erfschuld en
erfsmet;
3o. dat de gevallen mensch gehoorzaamheid verschuldigd blijft; indien
hij de wet volbrengt, ontvangt hij het eeuwige leven, als hij het
goede niet doet, zal God hem straffen;
4a. dat de mensch door de rede uit de ervaring 1God kan kennen,
ieveneens diens wet, die een wet der natuur is, en den weg die tot
verzoening met God leidt;
5o. dat voornamelijk priestermisleiding het noodig maakte, dat God
Jezus zond am de wet apnieuw bekend te maken en te verduidelijken, am de juiste vormen van Godsvereering en de wet des
geloofs te openbaren;
6a. dat het eeuwige leven ontvangt hij, die berouw heeft over zijn
zonden, die zich ernstig voorneemt naar de wet te leven en die
Jezus aanneemt als den Christus, den Zone Gads;
70. dat dit geloof het tekort aanvult aan goede werken, terwin Christus
bovendien hulp en bijstand belooft aan de geloovigen bij hun streven
naar goede werken;
80. dat ons ►dit geopenbaard is in de Heilige Sdhrift;
9o. dat de Heilige Schrift veel behelst, wat we niet thebben te gelooven,
ja, zonder eenig bezwaar kunnen verwerpenr
10o. dat bij het handelen het verstand den wil leidt en stuurt.
Na deze uiteenzetting van Locke's beginselen is het duidelijk, dat hij
groote macht aan de opvoeding moet toekennen.
De ziel is immers een wit papier; de mensch heeft geen aangeboren
theoretische en practische begrippen. Zijn geheele geestelijk bezit is
vrudht van sensatie en reflectie, van de inwendige en uitwendige ervaring.
Op dit standpunt moet alles afhangen van de opvoeding : zij heeft het
in haar macht de waarneming te leiden en het zuiver en nauwkeurig denken
te oefenen, zoodat de mensch op de redhte wilze zijn rede leert gehruiken
en de zedelijke normen leert kennen. Wanneer we dit in verband brengen
met zijn psychologische stelling, dat de wil de leiding van het verstand
volgt, dat de rede alle krachten van den mensch richt, dat de wil gehoorzaamt aan wat het verstand voorschrijft, dan zal de mensch met zijn door
de ervaring verworven practische beginselen het goede doen, oak omdat
hij het goede kan doen.
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Reeds fdadelijk in Some thoughts concerning education wijst Locke op
de macht der opvoeding. Van de tien mensehen, die we ontmoeten, zijn
negen door de opvoeding geworden wat ze zijn, goed of slecht, nuttig of
niet nuttig. Net groote verschil onder de ,menschen is dan ook een gevoig
van verschillende opvoeding. De zwakke en bijna onmerkbare indrukken
gedurende de kindsheid hebben zeer belangrijke en bliivende gevolgen.
Evenals men met weinig moeite den loop van rivieren kan wijzigen bij den
oorsprong, zoodat 'ze op geheel andere plaatsen zullen uitmonden, zoo kan
ook even gemakkelijk de ,geest der kinderen in deze of die richting geleid
worden — par. 1 en 2 —.
Na de behandeling van de lichamelijke opvoeding komt hij hierop terug.
Er aan herinnerende, dat hij geleerd heeft, dat het verschil in , Manners
and abilities of men" 'niter aan de opvoeding (clan aan iets anders moet
toegeschreven worden, besluit hij hieruit, dat veel zorg gedragen moet
warden om den geest te ontwikkelen en hem die richting te geven, welke
de gansche toekomst beheerscht — par. 32 —. En aan het slot van zijn werk
drukt hij zich nog veel sterker uit. Hij beschouwt zelf zijn boek niet als
een volledige behandeling. (Duizend andere dingen in verband met de
temperamenten, neigingen en gebreken zouden dan besproken moeten
zijn. Hij wilde slechts in 't algemeen aangeven, hoe men het }doel der opvoeding kan bereiken en wel in 't bijzonder in betrekking tot den noon van
een edelman, die toen 'zeer jong 'was en dien ,hij geheel ibeschouwde als een
,

wit papier of als was, die men vormen en kneden kan naar believen.
— par. 217
Wel moet erkend worden, dat Locke zegt, dat er verschil in aanleg is;
(dal hij niet staat op het standpunt, ►dat alle menschen gelijk begaafd zijn,
There is, it is visible, great variety in men's understandings; and their
nature' constitutions put so wide a difference between some men in this
respect, that art and industry would never be able to master; and their
very natures seem to want a foundation to raise on it that which other men
easily attain unto. (Conduct etc. par. 2), dat 'this de intellectueele opvoeding
aan grenzen gebonden is, maar voor het begrip opvoeding, dat, zooals
nader zal blijken, een etisch karakter draagt bij Locke, zijn de grenzen
niet aan te wijzen. De menschelijke natuur waarborgt hem, dat de opvoeding het doel zal bereiken.
Wat is nu bij Locke het doel der opvoeding?
Bij Locke is de religie ondergegaan in de zedelijkheid. De mensch
bereikt zijn bestemming, een zalig leven, indien hij naar de wet der natuur
(der rede) leeft of tracht te leven. Bij het streven naar het goede zal God
bijstaan. Zoo wordt het loon verworven: de eeuwige zaligheid. De mensch
,
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staat in het middelpunt. God is verlaagd tot zijn dienaar. De zedelijkheid
is aldus geworden tot het eigenlijke van 's menschen leven.
Geheel in overeenstemming •daarmee is Locke's doelstelling van de
opvoeding. Het is de deugd, de opreahte deugd, waarnaar in de opvoeding
gestreefd moet worden.. Zij is het blijvende en werkelijke goed, waaraan
alle andere waarden ondergeschikt zijn. De opvoeder mag niet rusten,
voor de opvoedeling voor de deugd gewonnen is en in de deugd zijn
strekte, zijn eer en zijn genot vindt. — par. 70, 9 —. leder wenscht, dat zijn
kinderen deugd, wijsheid, welgemanierdheid en kennis zullen verwerven
— par. 134 —. Deugd wordt in de eerste plaats genoemd, want zij is onontbeerlijk om door anderen geeerd te worden en om met zichzelf tevreden
te zijn. Zonder de deugd is men noch in deze noch in de toekomende
wereld gelukkig — par. 135 —.
,Deze doelstelling van den deugdzamen mensch, over zich zelf voldaan
en door zijn medeburgers geeerd, beheerscht de geheele zedelijke opvoeding. Deugdzaam wil zeggen: zich zelf beheerschen, aan de voorschriften
der rede gehoorzamen, oak als de begeerten in een andere richting drijven
— par. 33 —. Wie Been heerschappij kan voeren over zijn neigingen en hartstochten, wie niet weet, hoe hij weerstand kan bieden aan wat oogenblikkelijk aangenaam is of afstand kan doen van een tijdelijk genot, terwille
van hetgeen de rede hem als het betere voorschrijft, mist het ware grondbeginsel van de deugd en loopt gevaar nooit jets waard te zijn —par. 45—.
Bij de opvoeding zijn het alzoo twee zaken, waar het op aankomt: lo.
op het leeren kennen van het goede; 2o. op het leeren bedwingen van de
booze neigingen ,,door te luisteren naar de stem der rede" — par. 36 —.
Bij de jonge kinderen treedt in de plaats van hun nog niet ontwikkeld
verstand, de rede der ouders par. 112 —; (de ouders geven de voorschriften voor het leven en de kinderen moeten deze stipt opvolgen. De ouders
moeten stipte gehoorzaamheid eischen en daarmee zoo sp edig ninth*
beginnen, opdat het gehoorzamen een gewoonte worde. De vrucht van
deze wijze van handelen 'zal dan zijn, dat als op volwassen leeftijd eigen
rede vaststelt wat goed is, aan Naar gehoorzaamd wordt en de tegenzin
en de hartstocht wordt bedwongen — par. 36 —.
Op deze hoofdgedachten komt Locke telkens terug. Zoo betoogt hij in
par. 38: het is m. i. duidelijk, dat de \grand van alle deugd en voortreffelijkheid list in het vermogen om het voldoen aan eigen begeerten tegen te
gaan, wanneer de rede ze niet goedkeurt. Dit vermogen moet verkregen
en , gesterkt worden door gewoonte, die reeds door vroegtijdige oefening
moet aangeleerd worden. De kinderen moeten reeds van de w eg of
leeren hun begeerten te onderdrukken en zich naar den wil van de ouders
►

►

►
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te voegen. Met vaste hand moet geleid worden van het begin af, de strengheid kan afnemen naarrnate zij grooter worden en meer gebruik maken
van hun eigen rede — par. 41 —. En de vrucht van deze opvoeding zal zijn
het in liefde eerbiedigen van het vaderlijk gezag, als het kind groot
geworden is.
„Wilt gij, dat uw zoon u zal gehoorzamen, als hij niet een kind meer is,
vestig dan het vaderlijk gezag, zoodra hij zich kan ,onderwerpen en kan
begrijpen, in wiens macht hij is. Wilt gij, dat hij later ontzag voor u zal
hebben, prent hem dan dit in gedurende de kindsheid; ga gemeenzaam
met hem om naarmate hij meer den mannelijken ieeftijd nadert; dan zal
hij uw gehoorzame onderdaan zijn, zoolang hij een kind is en uw toegenegen vriend als hij ,een man is." — par. 40 ,
Locke is dus voorstander van een strenge opvoeding, waarbij 5tipte
gehoorzaamheid gedischt wordt en door oefening goede gewoonten ontstaan. wenscht geen losbandige jeugd, die zich ne•gens aan stoort.
Maar evenmin kinderen, die door de strenge opvoeding beschroom3 en
vreesachtig worden, die zich zelf niet durven zijn. Kinderen moeten ongedwongen, vrijmoedig, actief zijn. „Wie den geest van het kind ,ongedwongen,
werkzaani, vrijmoedig weet te houden, terwijl dat kind zich weet te onthouden van hetgeen dat het aantrekt en veel doet, dat onaangenaam voor
hem is; wie weet, hoe hij deze schijnbare tegenstrijdigheden kan verzoenen, zoo iernand heeft naar mijn meening het ware getheim gevonden."
— par. 46 —.
De deugdzame mensch moet echter ook zijn de wijze en welgemanierde. Het kind moet gewend worden aan beleefde vormen, behoort
hoffelijkheid aan te leeren, gemakkelijkheid in den omgang te verkrijgen.
„Deugd en begaafdheid, al houdt men ze in eere, zijn niet voldoende om
remand een goede ontvangst te verzekeren. Niemand is tevreden met
ruwe diamanten en draagt ze ongesleperi. Ooede hoedanigheden vormen
de wezenlijke rijkdommen van den geest, maar welgemanierdheid geeft
ze den noodigen glans — par. 93 —.
We komen that's tot het punt : hoe moet nu het kind de normen leeren
kennen, hoe ze leeren opvolgen, hoe moet de liefde tot het goede en de
afkeer van het kwade gewekt worden; hoe meet geleerd worden de
hartstoohten en booze neigingen te beheersdhen; welke middelen staan
daartoe ten dienste aan den opvoeder?
Het spreekt van zelf, dat de empirist Locke hier de ervaring op den
voorgrond plaatst. De kinderen moeten kunnen waarnemen wat goed is
en welgemanierd. Ze moeten het leeren door het voorbeeld. De hoogste
waarde moet dus toegekend worden aan het milieu.
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Daarom geeft Locke aan de huiselijke opvoeding verre de voorkeur
boven de schoolopvoeding. Op school loopt de opvoedeling kans in aanraking te komen met een groot aantal ruwe, ongemanierde knapen, hij
leert van hen onoprechtheid en bedrog, loopt gevaar zijn onverdorvenheid te verliezen — par. 70. — Want men moet het als een onomstootelijke
waarheid aannemen, dat ook bij de beste levensregels, die hun ingeprent
worden, het gezelschap, waarin ze verkeeren en de wijze, waarop hun
omgeving zich gedraagt, den grootsten invloed op hen heeft. Kinderen
begrijpen beter wat ze zien, dan wat ze hooren — par. 67, 70. — Niet alleen
de beleefdheidsvormen neemt men over door den omgang, de invloed
van het gezelschap gaat dieper dan het uiterlijke en wanneer men de
moraal en de religie op de wereld eens goed •onderzocht, dan zou men
misschien vinden, dat verreweg het grootste duel van de menschen, die
meeningen en gebruiken, waarvoor zij zelfs bereid zouden zijn om te
sterven, eerder aan de gewoonten van hun land ontleenen of aan voortdurende oefening, dan dat ze gegrond zouden zijn op overtuiging. 1) „Ik
zeg dit alleen, om er op te wijzen van hoe groot belang het gezelschap is,
waarin uw zoon verkeert en hoezeer gij daarop letten moet, omdat het
sterker invloed heeft dan alles, wat gij anders doen kunt" (par. 146).
Daarom moeten de kinderen veel zijn in gezelschap hunner ouders.
Door het voo ►beeld van de ouders en van andere beschaafde mannen en
vrouwen, met wie ze in aanraking ikomen, leeren ze dan als van zeif, wat
goed is en welgemanierd — par. 69. — In verband hiermede waarschuwt
Locke telkens voor de dienstboden, van wie ze verkeerde dingen leeren
of door wie ze bedorven worden — par. 19, 68, 69, 59, 89, 107. — De
omgang met het dienstpersoneel moet vermeden worden; daar moeten de
ouders nauwkeurig op letten.
Uit deze beginselen van Locke vloeit voort, dat hij hooge eischen stelt
aan den huisonderwijzer — gouverneur. In den breede weidt hij uit over
tie eischen, die men stellen moet, en hij raadt aan moeite noch kosten te
sparen om iemand te vinden, die aan de voorwaarden, die hij opsomt,
voldoet — par. 91-94. — Zoo blijkt ook op dit punt, hoe Locke groote
waarde toekent aan het goede voorbeeld en aan de opvoedende kracht
van het milieu.
Naast deze positieve en negatieve beteekenis van het milieu, hebben
we te letten op de directe tuchtmiddelen.
S. J. STEENSMA.
Slot volgt.
1 ) Een bekende stelling van de ,Deisten, waarmede ze hun indifferente handing istegenover het :Christendom verdedigden en waarop hun zoogenaamde
verdraagzaamheid rustte.

IM WESTEN ETWAS NEUES!
Dat Amerika ►het land der onbegrensde mogelijkheden was, behoorde in
onze kinderjaren tot een der gemeenplaatsen, gaarne en door ieder
gebruikt. De „histoire contemporaine", o.a. op het terrein van luchtvaart,
radio, ontdekkingsreizen, heeft aan die Amerikaansche reputatie gevoelige
slagen toegebracht en het streelt onze rationale trots niet weinig, dat het
ook Nederlanders waren, die enkele iklappen in dozen vreedzamen strijd
uitdeelden.
Op het terrein van het onderwijs, in het bijzonder wat betreft ide ibehaalde
resultaten, is Amerika ons echter sinds tientallen van jaren de baas.
Natuurlijk weten we wel, dat er menschen zijn, die zoo maar niet alles
voetstoots plegen aan te nemen, wat , ons daarover wordt Imedegedeeld.
Colima Wouters neemt er wel eens een loopje mee, in zijn „Critisohe
Revue" in :het Paedagogisch tijdschrift, thans ook in „Val000gh", maar,
die is nu eenmaal wat critisch aangelegd. Toch zal .hij op den duur door
de feiten zich gerwonnen imoeten geven ! Het onderstaande 'loan , daartoe
zeker dienen!
Bij het onderwijs aan zwakzinnigen, dat sinds Itard en Pequin geweldige
vorderingen .maakte, is het in de Oude Wereld nog steeds een zoeken en
tasten naar de juiste middelen en wegen, om aan de laagststaande leerlingen der gewone scholen ook eenige Pontwikkeling bij te ibrengen.
Ingewij ► en weten, hoe moeizaam er geprobeerd en gestudeerd,, gewerkt
en gedacht wordt. Tal van ,handboeken ien tijdschriften trachten leiding en
voorlichting te geven. Sinds eenige maanden trachten thoog- en ,zeergeleerde heeren aan de leerkrachten der scholen voor buitengew. ond. enkele
noties bij te brengen , omtrent allerlei vraagstukken, ,die zich voordoen bij
onderwijs en opvoeding aan zwakizinnigen. Met blijdschap worden de vrije
Zaterdagmiddagen dier zwoegers daarvoor opgeofferd, in de hoop, dat
zij ,daardoor hun week straks te beter 'zullen kunnen doen.
Intussohen, konden we tot voor korten tijd meenen, dat 'zulk pogen
waardeering verdiende, we ihebben de droeve (zekerheid, dat , op dit terrein
met absolute stelligheid geldt de regel van )Salomo: „Wie wetenschar
vermeerdert, vermeerdert smart!" Al ons praten over individueel &der-
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wijs, arbeidsonderwijs, imaatschappij-fahig maken en dergelijke actueele
onderwerpen, onze studies over erfelijkheid en milieu, rasverbetering,
hygiene, spreekonderwijs, ie.t.q., het is alles overbodig. Vanua Amerika,
dat zeker nog zijn ongeslagen reputatie van „efficiency" heeft, bereiken
ons beridhten over een methode, die veel sneller dan ieenige andere met
stelligheid ide beste resultaten waarborgt. Probatum test!
Wat zoete troost, idat het systeem alhans door een landgenoot van ons
is ontdekt. In het „flandelsblad" van 8 Sept. sdhrijft de gewone correspondent uit New York iets over de vacantiestudenten en dito professoren
aan de (Columbia Universiteit. Door onzen bedoelden landgenoot werd
een cursus van zes weken gegeven over den psychologischen en therapeutisehen invloed van muziek op ‘den abnormalen en crimineelen geest.
Vollgens idien brief schijnt idr. Van icier Wall zich eerst uitsluitend te
hebben betziggehouden met het beproeven van zijn methode — door het
brengen van muziek gverbetering verkrij ► en — op crimineelen.
Dat men in Amerika zoo imaar niet over een nadht ijs gaat, blijkt uit de
mededeeling, idat men eerst sceptisc'h stoned „tegenover Van der Wall's
illusie, dat muziek ieen wereldtaal was en het eenige om zieke en
verwarde geesten te benaderen". Net nu volgen ► e gcedeelte moet men in
extenso genieten.
„Het interessantste van den dag was het bijwonen van 'een les in een
klas subnormale ►kinderen, die gedurende zes weken volgens het systeem
gewerkt hadden. Hier zaten een twintigtal kinderen bijeen, van 7 tot 16
jaar, die niet volslagen idioot waren, maar om verschillende redenen
achterlijk. Er waren kleintjes bij en een paar in de lange broek, maar alien
waren op school in een speciale klas gezet, waar zij zoo'n beetje zoet
gehouden worden. 1) Met idergelijke enkelingen kan de schoolroutine zich
niet bezighouden; die kinderen zijn het mikpunt van hun kameraadjes,
komen hoe langer hoe meer achterop en verzinken in hun eigen versuffende gedachtensfeer. Nu werden zij van de geheele stad samengebracht
in deze monumentale Lincoln-school, als experiment voor Van der Wall's
colleges. Doel was de kinderen, van wie sommigen voorbeschikt zijn om
geheel normaal te worden en anderen nooit lets zullen tbereiken, al spelenderwijs door muziek aan het lezen, schrijven en rekenen te krijgen. Hij
heeft ihierin de imedewerking gehad van twee uitnemende ionderwijzeressen
en de kinderen een klein revuetje laten bedenken en instudeeren. Wat ze
het iliefst wilden behandelen? Vliegmachines, Lindbergh, de Graf Zeppelin!
Toen zijn 'ze aan het werk getogen, hebben zelf alles hedacht, geteekend,
1

) Waarschijnlijk werden. P.
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gekleurd, het lokaal versierd. Ze hebben een houten vliegmachine gebouwd
en met hun alien uitgerekend hoeveel hout ze noodig hadden, ze hebben
een kaart geteekend van Lindbergh's vlucht naar Mexico en MiddenAmerika en moisten allemaal, waar Cuba en Nicaragua ligt. Ze hebben op
een rol papier een film geteekend met gedrukte teksten, die ze zelf
bedacht en gespeld hebben. Ten slotte hebben ze de heele voorstelling,
die ik gisteren meemaakte, bedacht tot de dialogen toe tusschen Lindbergh
en .zijn vrouw, en den monoloog van .een stakkerig uitzienden grooten
kerel in de Mange broek, 'die als oude man kwam vertellen, dat in zijn jeugd
met paard en wagen werd gereden."
Ge ziet ze zitten, nietwaar? die niet-volslagen-idioten, op de Amerikaansche school adhterop geraakt en verzonken in hun versuffende
gedachtensfeer. En dan die verrassende vinding : ze al .spelenderwijs
door muziek aan het lezen, schrijven, rekenen zetten!
Voor mijn kinderjaren met een zekere tmijnheer Sequah aan lichamelijkzieken,, ook al door muziek, wonderdadige genezingen hebben gebracht.
liadden wij, Hollanders, toen maar zoo pienter geweest, iom het in school
ook eens met muziek to probeeren.
Wat zeuren wij over .ontwikkeling van fantasie! Krukkenwerk.
Let, wat de muziek vermocht! Geleidelijke ,opklimming van moeilijkheden, o.a. bij handenarbeid? Nonsens! Muziek, meneer! en de jongens
trekken aan 't werk, houwen een houten vliegmachine.
Muziek ! en ze teekenen kaarten!
Muziek ! en ze teekenen, kleuren, rekenen, timmeren, bederiken revues
met mono- en dialogen!
Lezer, ge zijt nieuwsgierig naar ,de resultaten.?
„Al .spelend en zonder .dat ze aan leeren gedacht hadden, waren de besten
onder hen een jaar en meer in alle drie vakken vooruitgegaan en dat was
bereikt binnen zes weken. De twee onderwijzeressen, die haar ,eigen
vacantie er aan hadden gegeven en voor wie , dit de eerste ondervinding
was, stonden er verstomd over en betreurden het, , dat maar het
experiment van korten tijd was. Want zelfs .de achterlijksten onder de
kinderen ihadden gereageerd, waren natuurlijker geworden, ,hadden jets
geleerd, maar zullen terugzakken tusschen de normale imakkertjes."
Dat laatste 'zinnetje moet waarschijnlijk cum grano 'salis genoten worden.
Overigens, idit systeem is voor verdere efficiency vatbaar! Net komt
ge begrijpt het --- op de juiste muziek aan. De cursusleiders bovenbedoeld, molten het zich voor gezegd houden.
Maar laten ze nu niet een, twee, .drie hun docenten onder ,dank voor de
bewezen diensten ontslaan en door musici vervangen. 't Zou misschien de
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gezelligheid — indien mogelijk — verhoogen, maar niet brengen het gewenschte resultaat : met een minimum van inspanning, van tijd en van
geld het maximum van ontwikkeling der zwakke broeders en zusters
bereiken.
Een studiereis van het curatorium naar de eerstvolgende Radiojaarbeurs zal 'ineer effect sorteeren. Men zoeke daar 'een selectief toestel voor
schoolgebruik uit en.... de cursussen kunnen worden .opgeheven, omdat
de studenten binnenkort op wachtgeld gesteld kunnen worden.
Ik , eindig. Mijn .fantasie schiet te kart. tiet zij den muzikalen - lezers overgelaten te bedenken, welke breede perspectieven zich verder zullen
openen.

Amsterdam.

.G. J. VAN DER PLOEIG.

Is aan het verzoek van redactie en administratie in bet
vorig nummer voldaan ?
Neen ! Wel door enkelen. Niet door alien. Vergeet dat
verzoek s.v.p. niet. Voldoe er alsnog aan. Gaarne !
Werft abonne's en daardoor leden voor de Vereeniging voor
Christelijke Paedagogiek.
Kampen ; Secretaris : G.

Voorzitter : Prof. dr.
MEIMA,

T. HOEKSTRA,

Groningen. Lidmaatschap der

Vereeniging kost f 5.— per jaar. Haar orgaan — het
Paedagogisch tijdschrift voor het Christelijk onderwijs —
de leden gratis.

ontvangen

CRITISCHE REVUE.
De politietkers en anti-bijzonderonderwijsmenschen hebben hun hart weer
eens kunnen ophalen.
Jonge, jonge, wat ieen dankbaar onderwerp: die nieuwe minister van
onderwijs.
De nationale rhetor had het vrijwel iedereen naar , den zin gemaakt, de
burgemeester uit Heerlen heeft ,de Roomschen niet teleurgesteld en verder
niets gedaan en nu.... wie zou het zijn? In '23 heb ik reeds in Onze
vacatures den wensch geuit ,eens een man aan het hoofd van onderwijs
te zien, die door zijn leven en studie het onderwijs door en , door mOest
kennen, en als zoodanig gewezien op mr. Terpstra. En nu het zoo ver is
lacht men izuur-zoet, ,omdat die benoeming zoo onverwachts kwam en
eerst een prof. van de Vrije genoemd was. Wat een dankbaar onderwerp
en de nieuwe , excellentie had natithrlijk geen vriendelijke pers, en zelfs het
Kath. schoolblad sprak aarzelend een welkom. Wat is , dat toch een miserabel klein gedoe. Natuurlijk, mr. Terpstra heeft 'n kerkelijke en ook een politieke richting, maar ik voor mij geloof niet, dat bij , deze persoonlijkheid
van een onbillijke, onpractische bewindvoering sprake zal zijn. Zijn veeljarige ervaring als •ecretaris van Schoolraad, Unie en Chr. middelb.
onderwijs waarborgt een inzicht yin ons heele onderwijsstelsel, en zijn
openstaan voor alles wat wars is van ambtenaarderij en scherp onderscheidingsvermogen ,doen , ons het beste verwachten. Natuurlijk kan niet
alles ineens, maar men geve ook , dezen minister den tijd, en daarna zullen
we weer zien. Hem kennende, gelijk hij zich toonde in den tien-jarigen
arbeid voor Schoolraad en Unie en indien hij .de qualiteiten bezit —wat niet
openbaar kOn worden, bij zijn arbeid order gelijkgezinden —die een stel
praatvaerse betweters, halfweters en niet-weters op hun plaats kan zetten,
clan zal het wel terecht komen, , en , de nieuwe minister niet ialleen een vondst
van den kabinetsformateur blijken geweest te zijn, maar een meesterlijke greep.
De hoofdakteexamens vragen thans wel eens bijzondere aandacht. Het
percentage geslaagden is zeer gering. De wijze van examineeren in enkele
wordt nog al geplaatsen inzonderheid bij taal- en letterkunde
laakt; er werden ons verbluffende staaltjes meegedeeld. Het ware te
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wenschen, dat de personen, die hebben te klagen
vooral zij die ntoch geslaagd zijn gemotiveerd en gedocumenteerd bij de betrokken autoriteiten
— hier de voorzitters der conimissies —hun reclame indienden.,Wij hebben
de ondervinding ndat bij een ernstige kiacht er goede aandacht aan wordt
geschonken. Met gepraat in de ruimte komt men niet vender.
Examineeren zelf is een kunst, die eigenschappen van karakter en
kennis .eischt, welke niet iedereen bezit, die zijn zak vol diploma's heeft.
Dat is juist het gevaar van een examen. En 'dan.... de eerie candidaat doet
gemakkelijk examen en een ander weer niet. Ik herinnerde er reeds eerder
aan, hoe prof. Hartman in zijn Afscheidscollege — 1 Juni 1921 — het
volgende zei:
„In den beginne schlep God den hemel en \de aarde."
Waarlijk, het mag een gaddelijke bestiering heeten dat juist met , die
woorden onze Heilige Schrift aanheft. Herhaaldelijk komen zij mij in ?de
gedachte als het allerwijste wat ooit door een groot idenker gesproken is.
Wilt gij weten, wanneer, bijvoorbeeld?
Als ik Lucretius hoor tobben met zijn atomen en ledige ruimte en met al
die andere onbegrijpelijkheden, 'die ons het ontstaan moeten verklaren van
al wat wij zien en waarnemen met onze zinnen en onze ziel, dan zou ik
hem wel willen toeroepen: „Kom, groote dichter 'die gij zijt, gij kunt wel
wat beters ; bekoor en ontroer ons liever met nog meer schitterende bee den
en beschrijvingen dan gij ons reeds hebt gegeven, leg nog meer uw hart
voor ons open, dat hart zoo vol verontwaardiging over de boosheid,, die
er heerscht in de wereld, maar meer vervuld nog van deernis met het
droevig lot der menschheid, die rich zelve het leven.maakt tot een troostelooze kwelling."
En ik zou ,aldus willen voortgaan:
„Als gij aan wat men, zeer ,eenzijdig ,„philosofie" noemt toe zijt,4toon dan
door uw woord of door welsprekend stilzwijgen hoe goed gij het begrijpt
dat het menschlijk kenvermogen niet ver reikt. Zwijg over datgene wat gij
zelf niet weet of ooit iemand duidelijk zult maken.... of spreek, zooals na
u de vrome Plutarchus ngesproken heeft, van wren ik deze hone en wijze
gedachte aldus. imeen te molten parafrazeeren: ,,Mijn lieve menschen, .dat
de steen, ndien gij omhoog werpt, nedervalt, dat komt niet van (de zwaarteacht of van de aantrekking der aarde — in laatster instantie komt dat
doordat God het wil."
0, mijn waarde en hooggeadhte hoorders ! Wat was het, als ik aan dit
uurtje dacht, steeds, nog lang voOr het was vastgesteld, een zielewensch
van mij dan eens in 't geheel niet over mij zelf te spreken. Maar ik heb
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dien wensch laten varen, want zwijgen over zich zelf, waar men een
dertig-jarige ambtsvervulling herdenkt, dat leek mij toch wel een tour de
force te zijn, getuigend van ijdel zelfbehagen en van ongepaste hooghartigheid. Neen, ik wil nu zelfs wel gaarne hoofdzakelijk over mij zelf
spreken. Maar bij al wat ik ga zeggen, 'zal beknoptheid wel haast mijn
eerste streven zijn,, al zou ik, als Pascoli in zijn gedichten, met een vraag
eindigen, wier beantwoording ik mijn lezer of hoarder zelf overlaat.
Lang geleden, nog eer ik het ambt aanvaardde, dat ik nu ga nederleggen,
kreeg ik van een veel ouderen studiegenoot, dien ik in eerbiedige herinnering houd, .deze vermaning to hooren : „Gij vat ons werk te veel op als een
vermaak, te weinig ials een plicht."
Die woorden zijn mij steeds in de gedachte gebleven, maar ik heb er
nooit iets mee weten aan vangen. Hoe nu, moest ik .dan, als nest medewerker aan den onmmetelijken thesaurus, den oceaan van philologische
kennis, die eenmaal alle philologen zal ontslaan van de moeite van zelfdenken en zelf-oordeelen, ja hun dat zelf-denken en zelf-oordeelen zal
onmogelijk maken, allerlei, zooal niet geestdoodend, dan toch mij zeker
weinig passend, werk gaan verrichten? Is het zonde zoo ,een studeerend
inensch rusten laat datgene, waarin hij gevoelt nooit het ware inzicht te
zullen verkrijgen en zich bij voorkeur wijdt aan wat hem aantrekt, omdat
hij vertrouwt of althans hoopt het daarin door gezetten arbeid steeds wat
verder te zullen brengen?
Of moeten wij den zoodanigen prijzen en hem van harte toewenschen dat
het hem moge gegeven zijn dat „eervol vermaak" — zooals Cicero het
noemt — te genieten met dankbaarheid aan den Algoede en Alwijze, die hem
ook dat bescheiden levensgenot heeft toebedeeld? De schrijver van Genesis
zwijgt over 't geen hij niet weet en gevoelt nooit to zullen weten, maar hij
denkt er bij „God weet het wel." „Op God brengt hij alles terug" zooals
het luidt in een leelijke, maar nu veel ,gebruikte fraze.
In mijn jonge jaren stond het, vond men, zeer fraai en wits zich „atheist"
te noemen. De 'groote 'profeet dier wijzien had in teen studentenkring een
voordracht gehouden tegen geloof en godsdienst en bleef, toen hij had
uitgesproken, met zijn jeugdi ge hoorders nog wat napraten. Daar,
vertellend van een uitredding uit een door hem lang rgevreesd gevaar, lief
hij zich, de in zijn mond ongepaste uitdrukking ontvallen: „O, wat was ik
•

iktnkbaar!"

Toen viel hem een Jong theoloogje in de rede met de vraag: „Dankbaar,
meneer, aan wien?"
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Lust in zijn werk en dankbaarheid voor tdien lust, ziet daar wel twee
ingredienten voor ,een gelukkig leven en wel in 'then zin igelukkig dat men
het — 1k wil ml ook eens van plicht spreken — demands plicht mag achten
er naar te streven.
Daarom heb ik dan ook, mijn leven Mang, voor en tijdens mijn professoaat vermaak gezooht in mijn zelfgekozen studie en op 't gymnasium zoowel als aan de academie ijverig mijn best ,gedaan iom mijn leerlingen den
weg te wijzen waarop zij, elk op zijn wijs, een dergelijk vermaak zouden
kunnen ideelachtig worden. —
Soli Deo gloria!
Waarlijk, nu eindig ik toch met Latijn. Maar Latijn is nu ieenmaal de
wereldtaal van geleerden en besohaafden ! Ja, 1k eindig. Waarmede?
Eigertlijk alleen met datgene waarmede ,de wet mij verplicht te eindigen,
en dat is lets zeer onaangenaams, ik bedoel onaangenaam tom het te
moeten doen. Wat dat is, ga ik u zeggen.
U alien, hier aanwezig, dank ik van ganscher haste voor ,de eer, mij
in dit uurtje bewezen. Maar een bijzonder woord heb ik nog voor u,
die van deze samenkomst , de kern uitmaakt, mijn leerlingen. Bepaaldelijk
voor u onder hen, die ,nu nog onderworpen ,zijt ,aan het academisch statuut.
Maar het geldt in mindere of meerdere mate ook voor hen, , die vroeger
mijn leerlingen waren, zoo hier als elders.
Toen ik dertig jaar gelden afscheid nam van mijn Leidsche gymnasiasten, mocht ik ihun naar witarheid verklaren : „Nooit heb ik aanleiding gehad
iemand uwer een onvriendelijk woord toe te voegen, niemand uwer heeft
mij ooit verdriet gedaan". Maar gij,, studenten van thans, hebt mij wel
verdriet gedaan, doch hoogstens twee maal ieder in zijn academisch
leven en dan nog tegen wil en dank — als ik u moest examineeren. Voor
dat werk ben ik altij ► onbekwaam geweest en niets heb ik ooit z(56 gehaat
als idat.
Daaraan heb ik ,dood en vended gezworen en zweer er dood en verderf
aan, ook nu nog. ,,Maar," zegt men, , de maatschappij eischt terecht een
waarborg". Desnoods ook ,een valschen? En deze is valsch door en door
en door. Wat is beter, gdat iemand op reis gaat met een leegen buidel of
dat hij zich rijkelijk heeft voorzien van valsche goudstukken?
„Examen afnemen is een moeilijk werk," erkent men. Toch wordt het
uit ende na bedreven — mag ik wel zeggen — ook door , de meest onbekwamen, de miinst menschkundigen, ja door dezen en genen, die een
satanisch genoegen heeft in de smart van weerloozen. Want ook een
dusdanige kan .door de wet tot examen-afnemen worden aangewezen. En
juist die beheerscht dan den geheelen toestand.
,
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„Examens zijn een noodzakelijk kwaad." Met dat argument kan men
ook sde prostitute verdedigen. Een kwaad, idat tegelijk noodzakeliik is en
dus niet mag worden bestreden! Waar gaan wij been met zulk een logica?
Neen, alle kwaad worde steeds bestreden. En het examenkwaad wel het
krachtigst van ialle. Het worde uitgeroeid met tak en wortel. En de eerste
hand aan dat roemrijk werk Ilegge onze Leidsche hoogeschool zoo vaak
genoemd een bolwerk der vrijheid."
Welnu, in 1916 — 14-V N. R. Crt. — had ,dezelfde hoogleeraar een
artikel geschreven over eindexamen der gymnasia, en daarin o.m.
geschreven:
Leve onze alma mater!
Bij een 'examen, dat ik als gecommitteerde bijwoonde, verscheen op het
bepaalde oogenblik een leerling voor ons,, , een alleraardigst meisje, maar
ze was , danig verbouwereerd. Ze moest een stukje Virgilius vertalen, maar
door een klein foutje in 't program had ze niet den haar toekomenden tijd
ik het je
-boor ,,inzage" gehad. Wat te doen? „Weet je wat?" zeg
eens voorlezen?" „fle ja!" zegt het
en ik lees het haar voor, natuurMk zoo good als ik kon, met de behoorlijke intonate en met nadruk daar
waar nadruk vallen moest. „Begrijp je nu?" vroeg ik; „dat zal wel
waar zijn", was het antwoord, en we kregen een vertaling te hooren,
waarop werkelijk niets aan ite ,merken vie!.
Had ik anders moeten handelen? Had ik soms verkeerd moeten voorlezen,, op valschen toon en zonder nadruk op 't geen in .den zin het
voornaamste is?
Sams is 't mij wel eens voorgekomen alsof dat de eisch zou zijn. Ik
heb wel eens een examinator ,een stuk zoo hooren voorlezen, 'dat je er
niet uit wijs Icon worden, al had je 't zelf geschreven in je helderste
oogenblik. Was er dan kwaad opzet in 't spel en werd des candidaten
ongeluk beoogd of leed, de examinator aan wat Cicero noeint infantia:
de sprakeloosheid van een zuigeling? Dan deugde hij niet voor examinator, noch in 't eene, noch in 't andere geval.
Mijn tweede verhaal is nog leerzamer en van wijder 'trekking.
Er zou een jongen geexamineerd worden, die al wat ouider was ,dan
de anderen, maar die de roeping om dominee te worden niet had kunnen
weerstaan, Nu heb ik voor zulke jongelingen alijd een bijzondere symplathie en zou ze eigenlijk wel alle examens willen present geven. WaarMk, ze beoogen geen stoffelijk voordeel, ze gaan het zwaars te aller
ambten tegemoet; als ze nu bovendien op 't gymnasium gewoekerd
'
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hebben met hunt, som s kleine, talenten, getoond dat ze alle idenkbare
moeite er voor over hadden om hun zoo eerbiedwaardig Joel te bereiken,
zul je ze ;dan nog plagen met een onderzoek of ze .dit of dat wel weten?
Heb ik niet vaak de grootste stichting opgedaan bij de preek van een
mijner vroegere leerlingen, omtrent wien ik er geen eed op zou willen
doen, dat het mij is gelukt hem ,er voor goed of te brengen om den
ablativus absolutis te verwarren met , den accusativus cum infinitive? — Tot
goed verstand van den ,,gewonen" lezer dat ideze twee taken niets
met elkaar igemeen hebben. — Of om het proza van Xenophon te lezen
alsof het verzen van Homerus waren?
Nu goed dan: die echt vrome, brave jongen deed ,eindexamen. Nieuwe
talen en geschiedenis, dat ging wel ; voor de wiskunde had ihij zelfs een
4, terwijl een „kleine" 3 al heel voldoende zou zijn geweest. Dus een
die wel zijn plioht, ,meer dan zijn plicht had gedaan. Maar de oude
talen, o wee! Op den morgen van den laatsten dag komt de rector,
een hoog-ernstig en door-en-door bekwaam man, op mij toe met de
cijfers en zegt, op onzen candidaat wijzend: „die is gevallen, Latijn
onvoldoende, Grieksch onvoldoende, daar is niets aan te doen."
,,Dat zullen we dan loch eens zien", zeg ik,, „tegen twaalven kom ik nog
eens met u spreken."
Op den gezegden tijd waren en rector en conrector op 't appel. Natuurik allereerst naar den persoon des candidaten. De inlichlijk
tingen hieromtrent waren zeer bevredigend, neen ze waren oneindig veel
meter : ze waren echt aandoenlijk. Toen nam ik die cijfers ter hand en zei:
„als ik mijn memorie raadpleeg, kan the ,,twee" voor 't Grieksch wel een
„kleine" 3 worden. Laat hem om 2 uur terug komen, dan doe ik zelf
het Latijn nog eens dunnetjes met hem over.
En aldus werd besloten, ook in de gecombineerde vergadering van
examinatoren en gecommitteerden. Ik zelf mocht van dat besluit den
candidaat kennis geven, wat ik deed met de vraag er bij : ,,Nu, hoe wind
je het?" „0, professor", luidde het antwoord„ idat mij bijna snikkend
gegeven werd, ,„'t is boven bidden en denken, ik dacht stellig afgewezen
te zullen worden". ,,Nu", zei ik weer, ,, ;kom , om 2 uur terug, dan zullen
we verder zien; houd je maar goed!"
Om 2 uur werd de candidaat onder ons aller toezicht voor een stukje
Livius gezet em zich ‘daarmede vertrouwd te maken, en na een half
uurtje binnen geroepen. „Wel?" vroeg ik, maar ik behoefde niet veel te
vragen, de candidaat was weer als ieen paar uur te voren een toonbeeld
van ellende. „Komaan", zeg ik, „zouden wij met ons beiden zoo'n ouden
a
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snaak niet kunnen klein krijgen? Zet je oogen open en kijk in je boek,
zet je ooren open en hour naar mij". En weer las ik voor, natuurlijk
zoo goed als ik kon. Wat wou je anders? Moest ik b.v. door den neus
spreken, zooals 's jongelings leermeester? M,aar men leest Livius •niet
voor door den neus ; als er ergens geen komma gedrukt staat, die er
eigenlijk hoorde te staan, dan leest men toch een komma, en laat duidelijk
hooren op welke woorden het het meest aankomt en weilke woorden hij
elkaar hooren, kortom men leest Livius voor zooals men veronderstellen
mag dat Livius zelf zijn geschiedwerk aan keizer Augustus voorgelezen
heeft. „0, nu gaat er mij een licht op", zei de brave knaap en hij behaalde
met zijn vertaling zoo'n hoog cijfer, dat de tekorten in de •andere rubrieken
van 't Latijn ruimsehoots werden gedekt.
En waarom vertel ik idit alles nu zoo uitvoerig? Voor een opmerkzaam
lezer blijkt dat wel uit de tusschengevoegde vragen als „moest ik dan.."
met lets als ,,,wat drommel" of „mijn hemel" er voor.
Want die vragen behelzen een zelfverdediging. Ik heb namelijk gemerkt,
dat „men" mijn manier van vragen glad verkeerd vindt; men beweert
idat ik , de candidaten te veel help en hun het antwoord op de lippen
leg, kortom, , dat ik 't heel erg gek doe.
Laat dat te veel ,gezegd zijn, ► oewel het door t naIeve ,,'t zal wel
waar zijn" van idat laardige meisje vrijwel wordt bevestigd. Dan zal
ik mij zachter uitdrukken:
Ik ben er niet volmaakt zeker van, dat alle gecommitteerden, zonder
uitzondering, precies zoo ,doen als ik steeds gedaan heb.
Dat mag ik dan toch wel zeggen!
Welnu, als er ook cm,aar den gecommitteerde bestaat die zijn .taak anders
opvat, dan is daarmede het geheele eindexamen, althan.s de toepassing
el van, eens voor goed veroordeeld,
Maar weg met ante examens. Ja lezer, schrik niet, ik zeg met alle
examens. Die ‘dingen idienen nergens voor, stichten onberekenbaar onheil
en worden gehandhaafd met argumenten die in alien opzichte idoen denken aan die waarmee de studenten hun groentijd verdedigen. Ja, dat
heele examengedoe lijkt daar wel wat op : 't is een plagerij, iwaarin alleen
zij het ware behagen kunnen hebben, die bang zijn hun „prestige" to
verliezen.
Alle examens wegruimen ! Als , er nog wit aan 'den oorlbg een einde
komt op een wijze die strookt met de eischen van vrijheid en gerechtigheld, dan moet dat althans in ons vrijheidlievend vaderland, het eerste
en voorniaamste vredeswerk zijn.
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Hoe 't dan verder moet gaan? Nu daar zal ik, als 't zoo ver is,
eens een mooi plannetje van opmaken. Dat kan 7k, neen ,dat kan ieder
gezond-verstandig mensch, op zijn eentje heel wat beter dan honderd
wikkende en wegende, gevende en nemende, schikkende en plooiende
kamerleden bij elkaar.
Maar allereerst opgeruimd dat eindexamen der gymnasia, .dat onwijze,
onzalige onding, dat, al wordt het honderd keer goed toegepast, door een
verkeerde oepassing reddeloos in de war raakt, en in die verwarring
dood-knelt wat het juist zou moeten in 't leven houden : opkweeking van
waardi'ge academieburgers, niet door heel veel kennis omtrent ide klassieken geest en klassieke gezindheid."
Op dit artikel kreeg prof. Hartman een schrijven van den bekenden
en sedert ,overleden muziekgeschiedenis-geleerde, de kenner van het
boek en , de drukkunst als weinigen,, J. W. Enschede:
„Uw artikel in de „N. Rott. Crt." over het eindexamen gymnasium noopt mij
tot een enkel iwoord. 1k ben geen onderwijs-man, bekleed geen .maatschappelijke
betrekking, kortom ik ben niets, en kan de quaestie niet beoordeelen. Toch ,sta
ik aan uw fzijde. Ruim 30 jaar geleden deed ik dat examen met moeite. —
Uw collega Uhlenbeck was mijn klas-genoot maar toen was het met mij
gedaan; de groentijd te Leiden 'gaf .mij den ,genadesiag. 1k kwam tot de ervaring,
dat onderwijs staat buiten de wetenschap. Mij ,daarvan afwendende, heb ik mij
verder ,gewijd aan do wetenschap (boekwerken, Nederl, muziekv:Tetensehap),
mijn igeestelijk leven is er wel bij gevaren.
Sedert ben ik meer en meer tot de overtuiging gekomen, dat seholen met
hun examina, diploma's e.d., nimmer kunnen leiden tot dat, ,wat ze voorgeven.
Ze kunnen soms geven parate kennis — die men in zijn leven niet noodig
heeft ,geen logisch rdenkvermogen, gesehiktheid en igoede vormen, die men
wel behoeft, in welken maatschappelijken stand ook geplaatst. Onderwijs, igericht op een examen is idoodend voor het geestelijk leven en tevens nivelleerend,
omdat het wil, dat begaafden en niet begaafden allemaal op een gegeven oogenblik het zelfde weten.
1k weet een leerling 25 jaar geleden, die zijn lessen niet wilde leeren en
daartoe ;aangezet door zijn docent Ibleef weigeren, indien deze hem niet eerst
duidelijk maakte, wat hij aan die speciale les , aan zijn volgend leven zou hebben.
Die explicatie kon niet gegeven warden. Natuurlijk mislukte die leerling op
school, werd weggestuurd, maar tech kon hij zich ontplooien. Een 15 jaar
geleden had hij een leidende positie in de theosofie. Of hij nog in leven is,
weet ik niet.
1k weet een ander, ook overleden, die op het gebied van geschiedkunde-hulpvakken wel wat ,geleverd heeft, maar niet in staat was voor een examen te
werken.
Houdt ,mij doze ontboezeming ten goede en wil de verzekering van bijzondere
hoogachting aanvaarden."
,

Natuurlijk, ook professor Hartman zag eenzijdig en terecht wees
prof. Heymans hem er op,, dat b.v. zijn bezwaren tegen paedagogische
leerstoelen niet gewettigd waren met een beroep op de allerzonderlingste
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onderwerpen, die vaak in artikelen en referaten worden behandeld, zonder
practische en theoretisch waarde.
„Vergun mij een paar opmerkingen naar aanleiding uwer bezwaren
tegen de oprichting van paedagogische leerstoelen. Die bezwaren zouden
afdoende 'genoemd mogen worden, wanneer uw voorstelling van wat
de tegenwoordige paedagogiek zich ten doel stelt, de juiste was : wanneer
derhalve ,deze paedagogiek Of „de kunst van kinderen op te leiden"
meende te kunnen Ibijbrengen, Of wel Wilde leeren „wat het wezen der
kennis is en , de ware methode van haar te verwerven". Maar het laatste
is de taak der logica en valt geheel buiten het gebied ider paedagogiek;
terwij1 , de eerste, als alle andere kunsten, gegrond is in ieen natuurlijken
aanleg, die niet van buiten bijgebracht kan worden, en idie de paedagogiek
zich ook niet verbeeldt te kunnen bijbrengen. Wat zal men vragen, blijft
dan voor de paedagogiek te `doen over?
Ik zou hierop willen antwoorden: hetzelfde, wat , op het gebied van
andere kunsten voor de wetenschap te idoen overblijft : het mededeelen
van feitelijke kennis,, waarvan ide kunstenaar bij de vrije uitoefening zijner
kunst kan gebruik maken, en met behulp waarvan hij zijn aangeboren
talent sneller tot ontwikkeling kan brengen. Waarom leert de schilder
anatomie en perspectief? Zeker niet in de verwachting, dat ideze voldoende
zijn om hem tot 'een kunstenaar te maken; maar omdat zij hem kunnen
helpen om fouten te vermijden, die hij anders eerst door , eindeloos probeeren te boven zou komen. Waarom tontvangt de aanstaande arts
onderwijs in psysiologie en pathologic? Allerminst omdat men , de hooge
waarden van 'den intuItieven kijk bij de uitoefening der geneeskunst miskent; maar omdat hij daardoor leert, waarnaar 'hij te kijken hceft en op
welke wijze hij zijn intuItieve diagnose kan icontroleeren en zich voor
vergissingen in acht nemen. Zou het ten aanzien van Ode kunst van onderwiizen en opvoeden ,niet evenzoo fgesteld zijn? ,tOij zelf spreekt van uw
eigen ,tekortkomingen in het eerste jaar van uw onderwijsgeven; wanneer
gij, naarmate uw ervaring toenam, mettertijd , die tekortkomingen hebt
overwonnen, zou , dan dit proces niet bekort hebben kunnen worden, wanneer u ook ide door anderen opgedane ervaringen ten , dienste hadden
gestaan? Welnu, de paedagogiek is niets anders en wil niets 'anders zijn
dan een geordende verzameling van ervaringen, die paedagogen en
psychologen tomtrent , de wettelijkheid, den ontwikkelingsgang, de wijze
van reageeren, de individueele verschillen van het kinderlijk zieleleven,
hebben verkregen. Zou daaraan ,de aanstaande leeraar niet althans yingerwijzingen kunnen ontleenen betreffende datgene, waarop hij bij de
,
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vervulling van zijn aangeboren talent niet eerder en vollediger voor zijn
leerlingen vruchtbaar igemaakt kunnen worden?"
We zien het ei van Columbus is in deze zaak nog niet gelegd en een
Columbus is ,er ook bij mijn weten nog niet, die als het voorhanden is,
het recht zal zetten.
Maar. ... gehoord de verschillende klachten over de examens den
laatsten tijd, meende ik ,deze zaak eens van dezen kant te moeten belichten. De beste personen op de plaats van examina tor, en , de bijzitter zich
wel bewust van zijn verantwoordelijkheid, dat zijn al twee taken, die
veel kroms recht kunnen maken.
'
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BOEKENTAFEL.
Uitgaven van P. N o o r d h o f f, te Groningen.
A. A. 0. Bouwhof en J. C. L a g e r w e r f f, Handelsrekenen, deel I,
derde druk, f 2.25, gebonden f 2.65; deel III, tweede druk,
f 2.90, gebonden f 3.30.
Dra Ruby Ricardo en drs. J. L. Sande rs, Eenvoudige Engelseize handelscorrespondentie, ten dienste van ulo, handelsdagen avondscholen en privaatonderricht, f 1.20.
Drs. J. L. Sanders, Eenvoudige handelsvertalingen Neder1.-Duitsch,
o.a. ten dienste van ulo, handelsdag- en avondscholen, f 1.30.
U p-t o-d ate S e r i e s, arranged and annotated by A. flulsman. — Series B, Nr. 1 —Jerome K. Jerome, Three men in a boat,
viide druk, ingenaaid f 0.60, gebonden f 0.90.
fl. fl eidinga en I. N a u t a, Dierkunde, leer- en repetitieboekje voor
het mulo en ander voortgezet onderwijs, derde verbeterde
druk. Ingenaaid I 1.25, gebonden I 1.50.
Een zeer practiscb boekje, dat recht op het doel afgaat.
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H. Heidinga en I. N a u t a, Plantkunde, leer- en repetitieboekje voor
het mulo en ander voortgezet onderwijs, derde verbeterde druk.
ingenaaid f 1.25, gebonden I 1.50.
Evenals het vorige is ook dit werkje door zijn practische indeeling zeer
in den smaak gevallen.
Dr. It S p a r n a a y, Nederlandsche teksten, ter vertaling in het Duitsch
met aanteekeningen, if 1.80.
D eutsche B i b I io ft h e k, herausgegeben von idr. H. Sp a rnaa y.
— Nr. 33, Friedric'h von Schiller, Die JViuber, ein
Schauspiel in ftinf Akten — herausgegeben von S. Italianer,
f 1.50, gecartonneerd f 1.65.
Een keurige, mooi gall. en verstandig met aanteekeningen voorziene
uitgaaf.
Dr. A. J. M. G a r j e a n n e, Kern der dierkunde, vierde druk,
ren. Ingenaaid f 1.50, gebonden f 1.80.

met 92 figu-

Practisch werk.
Dr. M. G. de Boer en L. J. rd e Wild e, Historische lectuur, deel I,
Oude geschiedenis, derde, omgewerkte en vermeerderde druk,
bezorgd 'door L. J. de Wilde, ingenaaid f 2.50, gebonden f 3.25.
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Dr. G. C. Gerrit s, Bijlage III, behoorende bij 'den 2lsten druk van
Schriftellike opgaven van de eindexamens der hoogere burgerscholen van 1868 af. Bij bestselling van het werk worden de drie
bijlagen gratis bijgeleverd ; afzonderlijk is de priis 30 cts.
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DE OPGRAVINGEN VAN HET GEBEENTE
VAN COMENIUS.
Alvorens ik begin met een overzicht te geven van mijn bevindingen
bij de opgraving van het gebeente van Comenius in de week van 14-20
Juli j.1., wil ik gaarne erkennen dat ik eerst na rijp beraad overga tot
het schrijven van dit artikel.
Er is toch een ,onaangename zijde aan wat ik ga doen. Doel van het
schrijven van .dit artikel toch is het uitspreken van twijfel aan 'het resultaat
van de ondernomen opgraving. En niet alleen tegenover den zoo sympatieken, bejaarden professor Matiegka, maar ook tegenover den vertegenwoordiger van het Tsjechische yolk, die met zooveel eerbied en bezieling
gesproken heeft bij de iherkisting van de overblijfselen van een mensch,
dat voor (Comenius gehouden werd, is wat ik moet gaan doen verre van
aangenaam. Maar een van tweeen : opgravingen als de gedane hebben
Been enkel wetenschappelijk belang en het komt er niet op aan, twat men
doet, of ‘zij zijn van beteekenis en men moet precies weten, wat men doet.
In het eerste geval kan ik zwijgen, maar dan is, wat er geschiedt, ook
niet der vermelding en der bespreking waard, in het laatste geval ben ik
gedwongen te spreken.
lloewel het mij pers•oonlijk nu liever geweest ware, dat men de bewuste
opgraving had nagelaten, en dat men eenvoudig het oude koor van de
Waalsche Kerk te Naarden, thans „weeshuiskazerne", had gerestaureerd
met de wetenschap, dat in ieder geval daar ergens in dat koor Comenius
begraven lag, kan ik, nu ik er eenmaaj bij betrokken ben, toch niet anders
dan eerlijk mijn meening zeggen omtrent de opgravingen, die geschied zijn.
In dezen zomer was ik bij de opgravingen to Naarden tegenwoordig door
de volgende 'oorzaken: De burgemeester van Naarden, de edelachtbare
hoer van Wettum had verlof gegeven tot de ,opgraving, op voorwaarde,
dat de bekende Comeniuskenner Dr. Oosterhuis bij deze opgravingen
tegenwoordig 'zou zijn. Maar de Tsjechische geleerden, die de ,opgravingen
zouden tverrichten, kwamen in de weken, waarin hun of althans hun lastgevers bekend was, dat Dr. Oosterhuis met vacantie in het buitenland
vertoefde. Dr. Oosterhuis verzocht mij toen hem te ivertegenwoordigen en
zijn verzoek werd iondersteund door een geiijk verzoek van den burgemeester van Naarden. Daar de week van 14-21 Juli in de vacantie viel,
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had ik geen enkel bezwaar, aan dit verzoek te voldoen. De reden, waarom
Dr. Oosterhuis rmij vroeg, them te vertegenwoordigen, doet pier niet terzake. Voor iemand, die weet, wat mijn vak is, en die de publicaties van
Dr. Oosterhuis gevolgd heeft, is de reden gemakkelijk te begrijpen.
Zoo krwam ik dan op Maandag 15 Juli dezes jaars te Naarden.
Ik zal nu niet een preciese beschrijving geven van hetgeen iederen dag
achtereenvolgens gebeurde. Maar wel wil ik een totaal overz ► cht geven
van den gang van zaken bij het zoeken naar Comenius' gebeente.
Bekend was uit de publicaties van Dr. ,Oosterhuis, dat Comenius begraven lag in graf 8. De groote vraag was echter, welk graf nummer 8 is.
Om deze vraagstelling draait natuurlijk heel de kwestie van de ;ndentificatie van Comenius' gebeente. Onze lezers vinden op de volgende pagina
een schetsteekening van de plattegrond-situatie in het .oude koor van de
Waalsche kerk te Naarden, waar Comenius moet begraven liggen. In het
boek van Dr. Oostenhuis „Johannes Amos Comenius en Naarden" vinden
onze lezers allerlei mededeelingen omtrent de graven. We weten, gelijk
algemeen bekend is, dat 'Coimenius begraven moet zijn aan de zijde van
den muur. Immers in een aanteekening uit het grafregister staat:
A cote du no. 8 , du cote du mur on a leve , deux pierres tout joignant
le mur qui fournissaient une espace suffisante pour y enterrez un enfant,
parceque le plupart des autres tombeaux renfermes , dans le parquet
etaient remplis et on y a enterre le mardi 25 Juni 1748 un jeune fils de 3
ans, de Madame la veuve Graham, veuve ,d' un capitaine ecossais en
garnison ici, qui fut commands avec la compagnie et le bataillon Mackay
d' aller aider de defendre Bergen op Zoom et qui y fut tue.
Nu is het echter (men zie de situatieteekening) mogelijk, dat, indien in
het koor twee rijen graven liggen, het bewuste kind Graham begraven is,
hetzij rechts, hetzij links„ hetzij van de eerste, hetzij van de tweede rij.
Absolute zekerheid omtrent de plaats van graf 8 bestond er dus niet, en
het was de taak van hen, die groeven, met het doel„ het gebeente
van Comenius te vinden, omtrent die plaats zekerheid te verschaffen. ,Begonnen weed met het verwijderen van den aanwezigen betonnen vloer van iongeveer 10 c.M. dikte. Onder tdezen
vloer lag ieen zandlaag van ongeveer 20 c.M. idikte, die hoogstwaarsc'hijnlijk later is aangebracht in verband net het leggen van
den betonnen viper. Daaronder beyond zich zwarte aiarde, de grond,
waarin •ook het lichaam van iComenius was ter ruste gelegd. Deze zwarte
aarde was een weinig vochtig en in deze aarde waren, gelijk later blijken
zal, de beenderen der begravenen buitengewoon goed geconserveerd.
Om zekerheid te hebben omtrent de plaats van hooid en voeten
∎
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de gravenrijen werd begonnen op het punt, waar in onze teekening is de
smalle zijde van graf 2, ,die het dichtst bij den muur is, een loodrechten
gang mar beneden te graven.
Men stootte toen op de voetkootjes van een geraamte, waaruit bleek,
dat begraven werd met de voeten naar het nauwste gedeelte van het koor
toe. Dit is begrijpelijk. Immers op ideze wijze liggen de lijken zoo, dat zij
op den rug gedacht, bij het oprichten met het aangezicht naar het Oosten
stonden.

Vervolgens werd ►begonnen met voorzichtig de aarde te verwijderen in
den hoek van hetzelfde vertrek waarin eerst de proefgang naar beneden
werd gegraven, in onze teekening tusschen graf 3 en den buitenmuur. Tot
onze niet geringe verwondering vond men daar de overblijfselen van een
totaal vermolmd kistje, waarin waarschijnlijk ieen pasgeboren kind ter
aarde werd besteld.
Verder graven in de diepte deed daar, , eenigszins meer in de richting
van graf 3, iongeveer onder den aangrenzenden muur, de voeten ontdekken
van een nieuwe rij geraamten. Daarna werd met graven in genoemde
ruimte opgehouden, waarna onmiddellijk bij het punt waar in onze teekening graf 3 staat, vlak langs den muur in den hoek van het andere vertrek,
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loodrecht omlaag gegraven werd naast het .graf. Volgens een van de
vroegere veronderstellingen van Dr. Oosterhuis (zie pag. 38 van voornoemd werkje) .zou dit graf nummer 8 moeten zijn. , Ook hier werden weer
ongeveer tegen het hoofdeinde van het graf in den 'bodem de overblijfselen
van een Mein lijkkistje tontdekt, waarin het geraamte van ieen vermoedelijk
pasgeboren kind. Verder graven stekie ten slotte professor Matiegka in
staat om zeer voorzichtig de aarde zoo ver te verwijderen, dat .een volkomen zijaanzicht van het graf werd verkregen. Al spoedig stond echter
vast, idat dit het graf van Comenius niet Icon zijn. In dit graf toeh beyond
zich o. m. het geraamte van een naar schatting 14 a 15-jarig meisje. Net
meisje was begraven met sieraden in haar lange haarvlechten, welke sieraden samengesetld waren uit koper en zilver. Het zilver was bijna geheel
verteerd, het koper was tot een groene oxydatie opgelost. Net haar was
bijna onveranderd gebleven.
Vast stond 'daarmee, dat hier het graf van Comenius niet kon zijn,
aangezien in graf 8 begraven zijn 3 vol'wassenen, namelijk: iComenius,
Brouwerius van Nidek, en Louis Guerre, een kapitein van de InvalidenCompagnie en fouderling van de Waalsche Kerk te Naarden.
Net graven op deze plaats werd toen opgegeven en ,begonnen werd
toen aan het andere uiterste van de tweede rij tegen den Noordermuur,
waar op idezelfde wiize als in het vorige 'geval ide aarde ,onmiddellijk
naast .den muur .eerst werd verwijderd, opdat zoodoende het geheele zijaanzicht van het aan den muur grenzende graf zou .bloot komen. flier
werd tusschen den muur en het graf gees kindergeraamte gevonden noch
eenig overblijfsel van een lijkkistje.
'Op Vrijdagmorgen 19 Juli kwam het ieerste geraamte in dat graf bloot.
Indien dit graf 8 was, zou dat dus het geraamte moeten zijn van Louis
Guerre, de kapitein van de Invaliden-Compagnie en ouderling van de
Waalsche Kerk. Toen de schedel van dit geraamte was uitgenomen,
bleek, naar het oordeel van prof. Van den Broek, deze toebehoord te 'hebben aan een mannelijk persoon, die echter hoogstwaarschijnlijk gebrekkig
was geweest, gezien de abnormale beenderen-vormen aan de onderzijde
van den schedel. Verder werd , op grond van het niet vergroeid geweest
zijn van de epiphysen van de lange beenderen van armen en beenen, geconstateerd, idat deze persoon hoogstens 20 jaar, bij uitzonderingsgeval
hoogstens 22 jaar zou zijn geworden. Deze laatste conclusie is met zekerheid te trekken. leder anthropoloog weet dat.
Dezerzijds werd toen de opmerking gemaakt, dat men met het pas
geopende graf vermoedelijk niet graf 8 geopend had. Immers het lief zich
niet ►denken, ,dat een vergroeid persoon kapitein was in het leger en
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bovendien was zijn leeftijd idaarvoor wel wat jong. Nog meer klemt dat,
waar Louis Guerre ook .ouderling goweest was in de Waalsche Kerk. Met
de opmerking van andere zijde, dat het echter mogelijk was, dat men een
ongelukkigen jongen wat eerebaantjes gegeven had, kon het vraagstuk
hypothetisch worden opgelost, 'maar ondergeteekende bleef als zijn gevoelen uitspreken, dat dan toch in ieder geval wenscihelijk zou zijn, dat
nadere gegevens ,omtrent 'den hewusten Guerre werden gezocht. (Deze
nader gegevens zijn intusschen door Dr. Oosterhuis verzameld, gelijk uit
zijn bijgaand artikel blijkt).
Nu is het evident, dat alles hier afhangt voor ondergeteekende van de
vraag, of inderdaaid het bovenste geraamte kiopt met de opgave in het
begrafenisregister ,omtrent graf 8. ftier was een geraamte, waarvan met
vrij groote stelligheid de leeftijd was vast te stellen en waarvan met
absolute zekerheid een maximum leeftijdsgrens was te noemen.
Al werd tot ondergeteekende bij de opgraving de opmerking gemaakt,
dat dit graf drie mannengeraamten herbergde en dat het dus graf 8
rooest zijn, aang,ezien alleen graf 8 drie mannenlijken bevatte, ook deze
opmerking ging uit van een onjuiste praemisse : graf 8 is niet het eenige
graf waarvan izulks 'kan worden gezegd, gelijk nit het begrafenisregister
blijkt.
Intusschen gingen we voort met graven. De schedel van het tweede
geraamte werd losgemaakt, die toebehoord bleek te hebben aan een
uitgesproken dolichocephaal-type, Izoozeer, dat professor Matiegka de
opmerking maakte: dergelijke schedels 'omen bij ons nooit voor. ' De
gelaatszijde van dezen schedel was uitgesproken smal.
Daarna werd de onderste schedel bevrijd, die zou moeten hebben toebehoord aan Comenius.
De middelste schedel kon met eenige welwillendheid worden toegekend
aan een man van middelbaren leeftijd. Deze zou dus kunnen hebben toebehoord aan dengene, die het middelste in het graf begraven werd, name- ,
lijkBrouwesvanNd.Mrezschl'wa:divneutgsproken lan'gschedelig (dolichocepaal) type, met smal gelaat. Afbeddingen
van Brouwerius van Nidetk wijzen er op, 'dat hij een breed .gelaat had. Hij
was trouwens geen ,Nederlander van forgive, maar •Oostenrijker.
De onderste schedel was weliswaar brachucephaal (en de Tsjechen zijn
ook kortschedelig) maar de frontaalnaden waren nog bijna niet vergroeid,
hetwelk toch bij een mensch van bijna 80 jaar, zooals Comenius was toen
hij stierf,, wel het geval pleegt te zijn, ofschoon op dezen regel uitzonderingen bestaan. Bovendien bevatte deze schedel nog 20 volkomen gave
tanden en kiezen, jets wat wederom met een leeftijd van 80 jaar kloppen
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kan, maar althans voor dien tijd niet tot de regelmatige gevallen behoort.
Toen dan ook in den avond van den 19en Juli het geraamte, dat later
voor dat van Comenius gehouden werd, was opgegraven, en ondergeteekende verzocht werd een officieel protocol op te stellen, heeft hij als zijn
oordeel uitgesproken, dat er nog geen enkele goede grond was om aan
te nemen, dat het geraamte van tComenius was gevonden.
22 Juli moest ik naar het buitenland vertrekken en vernam toen uit de
dagbladen, dat op grond van het feit, dat men aan verschillende beenderen
verdikkingen gevonden had, die erop wezen, dat de man aan wien deze
beenderen hadden toebehoord, aan rheumatiek geleden had, het geraamte
als dat van 1Comenius werd beschouwd ; immers ook Comenius was
rheumatieklijder. Er is daarna, wijze van demonstratie, opnieuw een
opgraving van het geraamte „en scene genet" en van deze scene is een
foto gemaakt.
Net geraamte is gekist, er is .een toespraak gehouden, enz.
Van meet of aan heb ik sterk getwijfeld aan de identiteit van het geraamte en ,dat op onderscheiden gronden, waarvan enkele behooren tot
de waarschijnlijkheidsgronden, imaar andere eigenlijk met stelligheid bewijzen, dat we hier niet met het geraamte van Comenius kunnen te doen
hebben. .Kortheidshalve zal ik de voornaamste gronden onder enkele
punten formuleeren.

1. Waarschijnlijkheidsgronden:
a. Uit de bestaande afbeeldingen van Brouwerius van Nidek blijkt
allerminst, dat hij een zeer uitgesproken dolichocephaal type moet zijn
geweest. In ieder geval niet iemand met een smal gelaat. Uitdrukkelijk
zei prof. Matiegka: „Zulke schedels vindt men bij ons niet". En Brouwerius' familie stamde uit de Krain, waar Slaven wionen!
b. Net is niet waarschijnlijk, dat we bij een bijna tachtigjarige geen
vergroeide frontaalnaden vinden.
c. Net is niet waarschijnlijk, dat iemand voor zijn 20ste jaar kapitein
en ,ouderling is.
d. 'Het is niet waarschijnlijk, dat een „ongelukkige jongen" kapitein
wordt.
e. Het is niet waarschijnlijk, dat .een tachtigjarige in dien tijd zulk een
gaaf gebit had.
Dat zijn .mij te veel onwaarschijnlijkheden bij elkaar!
2. Zekerheidsgronden:
a. Volgens de conceptie moet, indien graf 8 het opgegraven graf
graf 3 het graf zijn, dat grenst aan den Zuidermuur, en dat eerst werd
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opengelegd. Immers er liggen, dit staat vast, in de aan beide uiteinden
opengelegde rij 6 graven, waarvan de nummering dan moet zijn : 3, 4, 5,
6, 7, 8. Net meisje, welks geraamte gevonden werd aan den Zuidermuur,
moet dan gelegen hebben in graf 3, maar in graf 3 is geen ,meisje van dien
leeftijd begraven. Er list in dat graf .een mejuffrouw Orouwels, maar
deze is bij Naar dood 29 jaar of ouder geweest; immers thaar vader (Ds.
Orouwels, te Naarden predikant 1653-1678) ,overleed in 1678, en ‘zij zelve
in 1707. Hieruit volgt, dat het graf tegen den Zuidermuur niet graf 3 is;
en dit zou in het kader van het in Juli aangenomene toch wel het geval
zijn. Dus valt de onderstelling omtrent de plaats van graf no. 8, het
graf van Comenius.
b. Latere onderzoekingen stelden in het lioht (gelijk Dr. Oosterhuis zal
uiteenzetten), dat Louis , Guerre minstens 50 jaar geworden is en 9 kinderen heeft verwekt; waardoor is komen vast te staan, dat het bovenste
geraamte in het zoogenaamde graf van 'Comenius niet dat van Louis
Guerre kan zijn, waarmee tevens alle grond aan de in Juli j.l. genomen
conclusie, wegzinkt. Immers rheumatiekknobbels zullen wel aan ,meer
beenderen voorkomen dan aan , die van ,Comenius, en als het bovenste
geraamte niet dat van Guerre is — en dat is het stellig niet — is er geen
enkele grond om ook zelfs maar te veronderstellen, dat het onderste
geraamte dat van ,Comenius is.
tlierbij wil ik het laten. Oaarne geef ik verder het woord aan Dr. Oosterhuis, wien de eere toekomt de beste Comeniuskenner in Nederland te
zijn en ook in , deze zaak weer met buitengewone scherpzinnigheid en
nauwkeurigheid gegevens te hebben verzameld.
Slechts wil ik nog zeggen, idat, ook al is de identificatie van 'Comenius'
gebeente , een vergissing geweest, toch vast staat, dat Comenius in de
koorruimte, waar nu gegraven werd, eens werd ter aarde besteld.
Niets staat de restauratie en de inrichting tot mausoleum van dit
koor in den weg.
Wij zullen gaarne, met ons tifdschrift, de actie daarvoor steunen.
►

J. WATERINK.

DE NADERE VASTSTELLING VAN
DE PLAATS VAN HET GRAF VAN
J. A. COMENIUS IN HET JAAR 1929.
INLEIDING.
Sinds de verschijning van mijn werk over het leven van ►Comenius in
Nederland en zijn tgraf te Naarden 1) is er weinig litteratuur over de in het
werk aangeroerde kwesties verschenen, -dam - men van 'de 'zijde der
Tsjechische regeering het streven voortzette door een bekwaam geleerde
het onderzoek van den 'kerkbodem te doen plaats vinden. De uitvoering van
het plan hiertoe werd oorspronkelijk in 1928 beraamd; men wenschte nog
voor de viering van het tienjarig bestaan der republiek (den 31sten October
1928) nader uitsluitsel over deze aangelegenheid te vernemen. Echter is
op dat tijdstip het bodemonderzoek ten slotte niet doorgegaan. Dit feit had
zijn goede ,en minder gewenschte .zijde. iDe goede zijde bestond hierin, dat
na de verschijning van mit werk in het Tsjechisch en nog meer na de
verschijning van de verkleinde Nederlandsche bewerking belangstellende
lezers in staat waren gesteld feiten bekend te maken, die voor den ,zomer
van het jaar 1929 op sommige dingen nieuw licht hadden kunnen werpen.
De minder gunstige zijde bestond hierin, dat op den tienden verjaardag der
Republiek de omgeving van het graf nog steeds in denzelfden, ongelukkigen toestand verkeerde — een toestand, die niet naliet op den gedenkdag
der republiek de verontwaardiging van den Tsjechosl ► waakschen Gezant
te ,den Haag, den heer M. Plesinger Bozinov, op te rwekken. De publicatie
zijner woorden : „c'est une affaire affreuse" heeft zeker medegeholpen om
in ions vaderland bet bewustzijn wakker te schudden, dat , een pijnlijke
misstand in Naarden , om verandering riep.
Mijn .opstel „Douloureusement emu" in de Naarder Courant van
17 November 1928 was een poging de gemeente Naarden en haarmagistraat
tot eenig initiatief ter ver(betering van den toestand op te wekken.
jk schreef ,daarin o.a.:
Een andere vraag is, in welken geest de restauratie zal geschieden en
welke bestemming daarna aan het gebouw zal worden gegeven. De
voorzitter der Comenius-vereeniging ,sprak voor eenigen tijd over een
mausoleum. Houdt men ,dus doende wel voldoende rekening met het
karakter van Comenius? Geen dood marmerc iornhulle zijn stoffelijk
overschot; licht en leven alleen kunnen wezenlijk de sfeer van zijn graf
uitmaken. Geen schooner hulde dan wanneer men rondom en boven zijn
graf weder woorden kon waarnemen, die getuige zijn van en voortvloeien uit oprechte liefde tot (God en den mensch, woorden van vrede,
vrijheid en naa:stenliefde en van warme .zorg voor het opkomende
geslacht.
1 ) J. A. Komenskeho posledni iltulek a hrob, Praag 1928 (Tsjechische !hewer,
king door Dr. J Sebesta
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Intusschen had de Tsjechische IGezant te den Haag zich in het najaar
van 1928 in opdracht zijner regeering tot den Nederlandschen minister
van Buitenlandsche Zaken gewend met het verzoek opsporingen te imogen
doen binnen de muren der oude Waalsche kerk naar het gebeente van
Comenius. Over de pogingen, die in dezelfde richting in de jaren 1926
en 1927 door den toenmaligen gezant te den Haag, de beer P. Baracek,
gedaan zijn, raadplege men behalve ide bekende literatuur uit die dagen:
de Tribuna van 28 Juli 1928 met het artikel: AsJ' bude patrano po hrobe
Komenskeho ; het Nederlandsche werk : Johannes Amos Comenius en
Naarden, uitgave der drukkerij „de Kroon" te !Hilversum, 1928; verder
„Jan Amos Komensky, pacifist en internationalist" in de Telegraaf van
30 Maart j.l. en „Joh. Amos Comenius" in het Handelsblad , van 27 April,
avond-editie van dit jaar. -Het resultaat van het 'verzoek van den Qezant, dat via den Minister van
Buitenlandsche Zaken aan den Burgemeester van Naarden werd overgebracht, was gunstig; alleen ibehield de burgemeester van Naarden zich
eenige restricties voor, waarvan de voornaamste waren, dat de gevonden
beenderen niet mochten worden vervoerd ; idat niet ide geheele bodem, maar
alleen de theoretisch aangewezen plek ,zou worden uitgegraven en dat
schrijver dezes bij de opgravingen aanwezig zou zijn. iDe Tsjechische
regeering accepteerde deze voorwaarden en zond in Juli dezes jaars een
commissie bestaande uit de heeren prof. (Dr. J. Matiegka, van Praag en
den museumdirecteur Ir. Sochor, uit naar Naarden. Wegens zijn
verblijf in Zwitserland in de maand Juli kon schrijver dezes niet aan de
opsporingen deelnemen. In zijn plaats woonde prof. Dr. J. Waterink,
hoogleeraar in de paedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
de opgraving bij. Ik ben Z. tH.gel. dank verschuldigd voor ,de onmiddellijke
bereidheid en de nauwgezetheid, waarmede hij mijn taak op zich nam.
Het onderzoek der commissie leverde .belangwekkende gegevens op, ten
deele over iden toestand en de topographie der graven, ten deele gewichfige anthropologische gegevens aan sommige skeletten. Net is natuurlijk
van groot belang deze gegevens in het rechte verband te brengen tot het
in mijn eigen werk verzamelde materiaal. Ik wil daarom allereerst een
critiek leveren op mijn eigen werk, i. c. op den inhoud van hoofdstuk V
over de topographic van het graf, vervolgens de vondsten der commissie,
en wel .speciaal de anthropologische conclusies van prof. Matiegka
bespreken en aan het eind in enkele woorden aangeven, welke uitzichten
er thans, na het werk van de commissie-Matiegka cum suis, op verbetering van den toestand bestaan.
∎

,
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BESPREKING EN CRITIEK VAN VROEGERE HISTORISCHE EN
ARCHIEF-NAVORSCH1NGEN.
wanner ik afzie van de critiek op andere gedeelten van mijn in het
Tsjechisch uitgegeven werk, en mij bepaal tot die over Iioofdstuk V,
waarin de topographie van het graf behandeld wordt, kan ik alleen prof.
Matiegka noemen als den eenigen criticus, die mijne opvatting der
topographie grondig bestudeerd heeft en 'bezwaren aanvoerde. Deze
bezwaren waren echter andere, dan die ik zelf aanvoelde.
Net meest essentieeele punt uit .mijn studie acht ik de bewijsvoering,,
waardoor ik de acht graven in het parquet 1) •om den preekstoel van de
overige graven heb afgescheiden. pOp grond der plaatsing van banken en
stoelen maakte ik de gevolgtrekking, dat het parquet zeer klein moet
geweest zijn, zoo klein, dat slechts den rij van acht zerken er haar plaats
kon vinden op de wijze, zooals in schema VI op pag 257 van het werk
is aangegeven 2 ). 1k heb verder de zerken van links naar rechts
genummerd. De lengte van het parquet, d. w. z. de rechte afstand tusschen
preekstoel en balustrade moest afhankelijk gesteld worden van ligging
van zerk 26 „vers le milieu du ,banc des femmes". Eater dit is geen
berekening met den passer van den koster geweest. Het is daarom
theorethisch ook wel mogelijk, dat de lengte van het parquet iets grooter
is geweest, juist groot genoeg om twee rijen van vier zerken vlak voor
den preekstoel toe te laten. De verplaatsin ► der vrouwenbank, jets meer
in de richting ider , deur in den noordermuur van het schip der kerk, zou
dit mede mogelijk hebben gemaakt. Het resultaat hiervan zou geweest
tzijn, dat het graf van Comenius 70 c.M. naar het westen 'zou zijn verplaatst ;
maar het zou tegelijk meer naar het ,midden zijn verschoven. De afstand
tot den muur zou dan met de breedte van twee graven vermeerderd zijn
geweest. Van een spaarzame ruimte tusschen het graf van Comenius en
den muur ware dan evenwel geen sprake geweest. DR was toenmaals voor
mij de reden, niet twee rijen van vier graven, maar een rij van acht aan
te nemen en aan Comenius het meest zuid-oostelijk gelegene toe te kennen.
fen rij graven voor den preekstoel aannemende, en er mee rekening
houdende,, dat het graf van Comenius door geen ander graf van den
muur was gescheiden, kon zijn graf slechts of het meest rechtsche Of het
meest linksche in ide rij graven van het parquet zijn.
Nu is het welbekend, dat volgens de gegevens van het grafregister in
1) doophuis.
2) d. i. ipag. 257 van het Tsjeehische werk. :Dezelfde figuur staat in het
Nederlandsche werk „J. A. Comenius en Naarden", uitgave de Kroon Hilversum,
op pag. 35. Voortaan zal ik alleen bij opgave der pagina's naar dit laatste werk
verwijzen en daarvan alleen de eerste letters vermelden, aldus: J. A. C. en N.
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Comenius' graf nog twee personen begraven zijn: de achttieneeuwsche
letterkundige Mr. Mattheus Brouwerius van Nidek (1742) en de kapitein
der Naardensche invalidencompagnie Louis Guerre (1750). Net eenige
moment, dat ik indertijd gewichtig genoeg achtte, om Comenius in stede
van het (meest rechtsche het meest linksche der eerste rij, d. i.
de rij binnen het parquet, toe te kennen, was het feit, Idat Louis
Guerre, wanneer hij in het rechtsche graf bijgezet was, niet
rustte in een fgraf, dat grensde aan dat van zijne vrouw of aan
dat van een zijner familieleden. Intusschen werden niet altijd familieleden
in aan elkaar 'grenzende graven ter ruste gelegd ; zoo liggen ibijvoorbeeld Mevrouw Gun en haar zoon Alexander, beiden overleden in 1746,
in graf 2, terwij1 haar echtgenoot Mr. Gun, luitenant-kolonel, overleden
in 1768 in graf 20 rust 1). Indien de groepeering der graven gelijk ware
aan de in schema VI aangegevene, zoo zouden vier hoofdfiguren uit den
tijd van de Waalsche gemeente, die der predikanten Ds. Mathon en Ds.
Grouwels en der kerkeraadsleden Ino Vrydermoet en Charles de Lanoy
ieder in hun eigen graf vlak voor den preekstoel liggen. Het is bekend,,
hoe gaarne men geliefde predikanten vlak onder of in de nabijheid van
den preekstoel placht te begraven. (Wat Ina Vrydermoet betreft, geldt dit
voor zijn niet voor hem zelf, daar hij in de groote kerk is bijgezet).
Tegen deze uiteenzettingen zijn de volgende critische opmerkingen in
te brengen:
1. het is niet genoeg het principe der aan elkaar grenzende graven van
familieleden te constateeren, men moet dit principe ook uitwerken en het
niet ondergeschikt doen zijn aan het principe der nummering van links
naar rechts.
2. het is volstrekt niet bewezen, dat men in de kerken buiten de
hoofdsteden de graven nummert, die binnen het parquet gelegen zijn. Net
bedekken van den bodem van zerken met een houten vloer, maakt het in
zeer vele kerken moeilijk zich hierover een oordeel te vormen.
3. het is niet geoorloofd de door notaris De Roeper vervaardigde
reproductie van den preekstoel te beschouwen als een authentieke
afbeelding uit den tijd der Waalsche gemeente (pag. 53, J. A. C. en (N.). Wij
stellen in ide ,mededeelingen van De
he'bben igeleerd ‘geen vertrouwen
Roeper; het ware hier evenzeer noodzakelijk geweest te wantrouwen aan
den onderkast, waarop de preekstoel op de gravure van De Roeper
geplaatst is. Men kende in vroeger eeuwen alleen preekstoelen, die op
een voet rustten of nog vaker zulke, die aan den muur bevestigd waren,
1 ) Lie pag. 42 van J. A. C. en N. en schema C t.o. , pag. 208 van dit artikel,
waar de nummering der eerste eene omgekeerde is, namelijk vain rechts naar
links loopt.
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terwiji gewoonlijk een trap aan een der beide zijden naar beneden viorde.
4. het is .eenigszins opvallend, dat de koster in het grafregister
geschreven heeft : Les sepulchres particuliers sont : Premierement les huit
premiers, secondent 9, 10, 11 etc. tot 16 en niet geschreven heeft: premierement les 1-8,, hetgeen waarschijnlijk zou zijn geschied, indien alle 8
graven in een rij hadden gelegen.
5. er valt verder aan to denken — en dit is een factor, die het onderzoek
van prof. Matiegka eerst recht igoed aan het licht gebracht heeft — dat op
bepaalde diepte de ,muren in hunne fundamenten overgaan ; op !dit niveau
springt de .muur naar binnen in. Het is daarom niet mogelijk vlak naast
den muur te begraven, daar de diepstliggende kisten tegen het fundament
zouden stuiten.
Wanneer wij thans rekening houden met de boven opgesomde factoren,
is het beste, ons de twee bovenste rijen graven op pag. 42 (J. A.
C. en N.) goed voor oogen te stellen. 'Eenige completeering der gegevens
is noodig. Zoo is het noodig te vermelden, dat in graf 9 drie deelen der
familie Guerre begraven zijn en wel:
Madame Marie Thierens—Guerre, overleden 1801.
Madem. Suzette Guerre, overleden 1808.
Madem. Elisabeth , Guerre, overleden 1818.
In graf 10 ligt begraven Mad. Marie Jeanne Petit met de uitdrukkelijke
bijvoeging in het grafregister, dat deze dame de echtgenoote is van den
in graf 8 begraven Louis Guerre.
Indien de nummering der eerste rij op pag. 42 juist ware, mocht het
bevreemding wekken, dat de beide graven der familie , Guerre no. 9 en 10
in de tweede rij zoo ver mogelijk naar den anderen kant der kerk liggen.
Veeleer had men mogen verwachten, dat de familie Guerre de leege
graven 13 en 14 voor zich in beslag genomen had. Een tweede punt, dat in
het oog springt, is het volgende : terwijl vier domineesvrouwen naast hunne
echtgenooten in hetzelfde graf rusten, is dit met Mevrouw de Putter niet
het geval. Indien de nummering der graven evenwel zoo loopt als op pag.
42 voor de eerste rij is aangegeven, namelijk van links naar rechts, is het
on► egrijpelijk, dat zij in 1777 niet in ,graf 11 begraven is, dat aan no. 3,
het graf van Naar echtgenoot, grenst.
Geheel anders wordt de toestand, wanneer wij de graven in het parquet
eerst plaatsten, zooals zij op grond van de bloedverwantschap der
begravenen waarschijnlijk liggen en daarvan de nummering later
afhangen. Graf 8 komt dan met de smalle zijde tegen graf 10 te liggen en
graf 3 met de smalle kant tegen graf 15.
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iiieruit volgt dan van zelf, dat de nummering der graven in het parquet
eene 'met zijn van rechts naar links en niet van links naar rechts, zooals
in schema A. is aangegeven. —Onderstaande schets verduidelijkt den
toestand:

r
9

8

7

6

5

10

11

12

13

3

14

15

16

Tegenover de graven 9 en 16 liggen dan aan den kant van het parquet
geen graven; tegenover graf 9 is ,dit onmogelijk, en tegenover 16 Idaarom
ook onwaarschijnlijk, zoodat twee graven onder of naast den preekstoel
moeten liggen. De omgekeerde nummering is dan veroorzaakt, doordat
de koster deze twee graven van links naar rechts genummerd heeft en
aan !den zuidermuur ,gekomen zijnde, op ide rij van zes is overgegaan, deze
weer van rechts naar links nummerendel).
Pit feit maakt het waarschijnlijk, dat de beide graven niet onder, doch
rechts van den preekstoel — misschien gedeatelijk toch er fonder — liggen,
want als deze graven rechts van den kansel liggen, ,heeft het meer zin
voor den koster, de rij van zes graven van rechts naar links te doen
loopen. Deze reconstructie spreekt zoo voor :zich zelve, dat zij volkomen
den indruk van betrouwbaarheid maakt.
Men zal echter opmerken, dat de oplossing van de puzzle aangaande
de ligging der graven binnen het parquet alleen is vast komen te staan
door het .onderzoek van prof. Matiegka, en dat deze nu als juist erkende
topographie mijne beschouwingen beinvloedt. Dit moge nu althans waa,r
zijn, 'maar ik kan de onmogelijkheid niet inzien, dat deze oplossing van
het vraagstuk, waartoe ik :bij het schrijven van mijn werk niet
ben gekomen, niet door anderen of door mij zelven in lateren tijd had
kunnen gevonden worden, temeer, daar ide sleutel tot lde , oplossing, het
grenzen der graven van verwanten aan elkander, mij niet ontgaan is.
bewering, dat alleen het blootleggen der graven onder den cementen
vloer van het gebouw in staat zou zijn geweest de juiste ligging te .bepalen,
gaat m. i. te ver. Ik meen, dat ook door een goed gebruik der gegevens
en redeneering theoretisch deze ligging ware aan te toonen geweest.
Natuurlijk blijft het bloot leggen der graven dan toch zijn waarde houden
ter verificatie der theorie.
Hieronder volgt thans een teekening van den plattengrond van het koor
1

) die pag 207; schema C (t.o. pag. 208) en pag. 210 (fig. 1).
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der kerk, waarin de topographie der eerste acht graven volgens bovenstaande ibebouwing is aangegeven. De heer B. F. Deenik, gemeen.tearchitekt te Naarden was zoo welwillend deze teekening te vervaardigen.
Net graf van Comenius list dus wel in de eerste rij van graven voor
den preekstoel, •dock is volgens deze teekening niet het meest rechts
daarvoor gelegene, maar juist het meest linksche.')

Fig. 1.

Een interessante vraag is nog, of de ioverige buiten het parquet gelegen
graven werkelijk wel in rijen van acht aangelegd zijn dan wel of hier
misschien rijen van zes gevonden worden.
Ter ,oplossing deter vraag is het doelmatig de overblijvende 43 graven
in zeven then van zes graven te groepeeren. Naar het voorbeeld en de
gegevens van schema A (J. A. K. en N.) en van het schema C (zie vol1 ) In de publicaties in de pers van 17-19 Juli 192,9 wordt op gezag van
prof. Matiegka voortdurend gesproken over het liggen van graf acht op de
tweede rij. ,Matiegka imeende oorspronkelijk, dat twee rijen van vier graven in
het cloophuis voorkwamen. Hit bleek later onjuist te run ('zie plattegr. hierboven).
Het is dus beter te spreken van de twee graven naast den kansel (die immers
geen rij vormen) en van de eerste rij van zes graven voor den kansel. De grootte
van het parquet komt geheel overeen met de theoretische door mij vastgestelde
op pag. 35 van J. A. C. en N.
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gende bladzi de) kan de lezer dit zelf gemakkelijk doen. Men merkt dan
het volge de
►

►

1. de graven 23 en 24, die naast elkaar in dezelfde rij moeten
liggen 'doen dit inderdaad. Hetzelfde geldt van de graven 25 en 26.
De vier graven 23-26 liggen nevens elkander in dezelfde rij. Net
naast elkaar liggen berust op de verwisseling van steenen, die
volgens het grafregister heeft plaats gevonden. Doch indien de
steenen naast elkander in dezelfde rij liggen, had evengoed een
verwisseling der zerken van 24 en 25 kunnen plaats vinden.
2. Op graf 15 kan zich wellicht een gedeelte der zijbank bevonden
hebben, zoodat deze bij het begraven, zooals in de notitie van het
grafregister staat, moest worden weggeruimd.

3. Graf 26 list ongeveer vOOr het midden der rechtsgelegen
zijbank.
Net nadeel van een groepeering in rijen van zes is evenwel, dat
men niet een dergelijke mooie verdeeling van particuliere en
gemeenschappelijke graven krijgt als in schema A op bladzijde
42 van JL A. C. en N. of in schema C. hiernaast.
Stellen wij thans hier een schema op in den trant van het mezr
genoemde schema A met de groepeering der eerste acht graven, zooals
deze gevonden is en plaatsen wij daarbinnen zooveel mogelijk de namen
der in de graven bijgezette personen. Dit schema noemen wij Schema C. 1)
Bezien wij nu beide groepeeringen, die in rijen van acht en die in rijen
van zes (die de lezer naar de gegevens van schema C zeif gemakkelijk
kan opstellen), dan blijkt wel, dat men de groepeering in graven van zes
niet kan handhaven, indien men deze groepeeringen beziet van uit het
principe der verwantschap van de overledenen. Zoo zijn de beide graven
van Francois Pouille,, 17 en 26, daar door twee graven in overlangsche
richting van elkaar gescheiden, terwiji zij in het acht-graven-schema aan
een der hoeken aan elkander grenzen. De graven 15 en 23 respectievelijk
van Mevrouw de Putter en van haar zoon Adolf liggen in overlangsche
richting, de breedte van een graf, van elkaar verwijderd, in het achtgraven-schema grenzen zij met de smalle zijde aan elkander. Nog een
sterker bewijs van de beteekenis van verwantschap voor het nagaan der
gravengroepeering is het volgende de graven 8, 10 en 18 grenzen in
dezelfde overlangsche rij aan elkaar en bergen alle een of meer leden
der familie Guerre, graf 18 dat van Jeanne Guerre, de dochter van Louis.
In het zes-graven-scliema is deze regelmatig terugkeerende aangrenzing zoek.
1)
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In de graven 5 en 16 liggen leden der familie Riche ; volgens het eerste
(zes-gravenschema) liggen ideze graven respectievelijk in de eerste en
derde rij, volgens schema C in de eerste en tweede rij. In de graven 5 en
15 zijn leden der familie Pinmure begraven; ideze graven zijn volgiens het
eerste schema door een dwarsrij en twee ioverlangsche then van elkander
gescheiden, in het tweede geval door slechts e'en overlangsche rij.
Net schijnt, dat ideze aangrenzing barer graven vooral door de aanzienlijke families begeerd en verkregen werd, want hoe verder men zich van
den kansel verwijdert, hoe minder er van blijkt.
Bij de leden der familie Amyot (graven 24 en 27), Toussaint (graven
20 en 31), le Clercq (no. 6 en 32), Couette (no. 6 en 18), treedt zij veel
minder op den voorgrond. Volgens beide groepeeringen liggen de graven
van de familie Massart (30 en 31), Peyran (41, 43, 44), Buffe (43 en 44)
op dezelfde rij. Dit geldt ook voor de graven 31 en 32, waarin de marguillier 'Alexandre Douez en zijn schoonmoeder rusten.
De meerderheid der aangrenzingen spreekt •duidelijk voor een achtgraven-groepeering van de graven buiten het parquet, die wij dus -wel
moeten handhaven.
De vraag is 'evenrwel, of de buiten het parquet gelegene, maar daaraan
grenzende tweede rij graven wel op eenmaal twee graven breeder kan
zijn, dan de rij binnen het parquet. Wij merken op:
a. de dwarsafmeting van het koor wordt grooter, hoe dichter men
het schip der kerk nadert.
b. De afscheiding tusschen rij 1 en 2, d. w. z. de plaats der balustrade, kan wel wat breeder geweest zijn, dan zij in schema VI 1)
geteekend is.
c. het schijnt, dat de graven in het parquet jets breeder aangelegd
waren dan daarbuiten (vgl. de graven op den plattegrond van den
heer Deenik met het graf op pag. 38 van mijn werk J. A. C. en N.
d. binnen 'het parquet zijn , de graven 1 en 2 smaller dan de zes
overige graven, zie fig. pag. 207.
voor dat wij tot de bespreking der opgraving overgaan, is het thans nog
noodig ander de oogen te zien, op welke wijze de nummeringen der
graven in het parquet theoretisch kunnen loopen, indien aan de voorwaarde voldaan wordt, dat graf 8 naast den muur komt te liggen. De
onderstaande schema's zijn daartoe door mij opgesteld:
In figuur 4 is bij de nummering verondersteld, dat men zich daar plaatst,
waar de kansel zich eens beyond en van links naar rechts naar het schip
der kerk toenummert.
1

) Zie pag. 36 J. A. C. en N.
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wig merken op:
In Fig. 1 is de lokatisatie van graf 8 aan den noordeliiken muur aangegeven.

Fig. 2.

Fig. 1.

I .2 5

5

6

7

3 LI

11!.1
Fig. 3.

Fig. 4.

In Fig. 2 pis de lokalisatie van graf 8 de oorspronkeliik door mij aan den
zuideliiken muur aangeigevene.
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In Fig. 3 is de plaats van graf 8 in de afsluiting van het koor aangegeven. Dit is ide meest zuld-oostelijk gelegen localisatie.
Deze laatste mogelijkheid (fig. 3) is nog niet besproken. Zij is evenwel
denkbaar en in haar voordeel kan gewezen worden op de graven der
Pinmure's en Riche's, die zoo eon rij graven dichter bij elkander liggen.
Nog wil ik er op
dat in schema C (overeenkomend met fig. 1),
de graven der predikanten en die hunner echtgenooten op deze wijze alien
bij elkander liggen. Net is alsof men , den meest zuidoostelijken hoek
afgezien van ide gegevens 1 en 2 — voor hen gereserveerd heeft. In het
uiterste graf der eerste en het voorlaatste der tweede rij, de graven 3 en
15, liggen vijf Waalsche predikanten en iiunne echtgenooten begraven.
Dit pleit er opnieuw voor, dat figuur 1 de meest waarschijnlijke nummering der 'graven geeft. En dit is ons een bijzondere aanleiding de opgave
der vondsten van graf 8 (fig. 1) nauwlettend to bestudeeren.

II. DE OPGRAVING DOOR PROF. MATIEGKA.
Over deze opgraving is het mij niet noodig zeer uitvoerig te zijn,
wij1 een bericht hierover van de hand der commissie in de verhandelingen der Tsjechische Academie van Wetenschappen verschijnen zal. Tot
hare gewichtigste resultaten reken ik in de eerste plaats de topographische vaststelling van de Digging der eerste acht graven, en verder de met
groote voorzorg voorgenomen opening der ,beide uiterste graven van de
eerste rij: de graven van Ds. J. L. (GrouweIs en van J. A. iComenius. I) De
onderzoekingen vingen aan tden 16en Juli 1929; drie dagen later, den 19en,
was reeds de inhoud van graf acht blootgelegd. De lijken lagen met de
voeten in de richting van den preekstoel. De verificatie en beschrijving
der beenderen duurde eenige dagen, een communiqué daarover verscheen in de Nederlandsche bladen van 22 en 23 Juli ; hierin werd, gedeeltelijk op topographische, maar grootendeels op anthropologische
gronden vastgesteld, dat het onderste der drie mannelijke skeletten, die
in graf 8 gevonden waren, van ,Comenius moest zijn.
De gronden voor de erkenning der echtheid van het skelet waren de
volgende:
1. De aanwezigheid van drie skeletten van mannen in het graf. Graf
acht zou het eenige graf zijn, waarin geen vrouwen begraven zijn.
2. De leeftijd, die uit den toestand der skeletten of te leiden is. Het
bovenste was dat van ee:i jongen man van 18-20, ten hoogste van 22 jaar,
het middelste dat van een man van middelbaren leeftijd. Het derde skelet
droeg de kenmerken van hoogeren leeftijd. De schedel, brachycephaal,
vertoonde nog de imeeste schedelnaden, met name oak den frontaalnaad. Het
gebit was nog goed. Hoewel de toestand der naden niet onmiddellijk
pleitte voor een schedel van een Oman van 78 jaar, is dit niettemin mogelijk.
1) Volgens fig, 1, pag. 210.
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3. Het voorkomen van knobbels aan voet en ruggewervels, als gevolg
der rheumatische ziekte, waaraan ,Comenius geleden heeft (Handelsbl. 23
Juli, medegedeeld door Prof. van der iBroek), aaneengroeiing, van sommige
wervels. De kaak is daar, waar kiezen ontbreken, diehtgegroeld, een proces,
waarmede 15 tot 20 jaar ,gemoeid zijn na het trekken van een kies. Het
skelet meet op grond van dit laatste van iemand van gevorderden leeftijd
zijn, al zijn de tanden en kiezen van de onderkaak en de voortanden van
de bovenkaak nog verwonderlijk ,gaaf."

Prof. Matiegka deelde mij op mijn verzoek om eenige deter gegevens
te willen toelichten, nog het volgende mede: ,,Aan het bovenste skelet kan
slechts teen jeugdige leeftijd toegekend worden, omdat de epiphysen van
de lange beenderen
n.l. de kop van het bovenarmsbeen en de beide
knie-epiphysen -gemakkelijk van de diaphysen te scheiden waren.
Van het onderste skelet was alleen een deel van , den kransnaad van den
schedel vergroeid, het bezat een behoorlijk goed gebit, namelijk 20 tanden en ieenige wortelen. Deze anatomische toestanden zijn mogelijk bij
een leeftijd van 78 jaren. Voor den hoogen leeftijd van het benedenste
skelet spreken behalve de structuur der schedelbeenderen 1)
ook de veranderingen aan de wervelkolom, d. w. z. de vergroeiingen van
sommige wervels en 'de arthritische knobbels daaraan. De .drie skeletten
lagen dicht op elkander en zeer fdiep. De benedenste tdoodkist moet reeds
lang vergaan geweest zijn, eer de volgende kist daarhoven kwam".
Naar aanleiding van deze gegevens valt het volgende op te merken:
1. Graf acht is niet het eenige driemannengraf, daar ook in graf 4
drie mannen begraven zijn, weliswaar ook twee jeugdige kinderen. De
goede conserveering der beenderen in de kerk, zelfs van skeletten van pasgeboren kinderen, maakt het onwaarschijnlijk, dat een verwisseling met
graf vier (heeft pIaats ge'had. Verder zijn hier de leeftijden der begraven
personen aldus, dat de laatst begravene — Ds. Augier een veel hoogeren leeftijd meet hebben gehad dan degene, die het eerst werd bijgezet,
Ds. J. Mathon.
2. Wat de sehatting der leeftijden der skeletten betreft, deze wordt
voor het bovenste skelet scherp afgegrensd; voor het middelste skelet
vaag gehouden (een man van smiddelbaren leeftijd) ; voor het onderste
skelet aan den .ouderen kant gesteld, zonder dat een bepaalde leeftijd gepreciseerd wordt. Blijkbaar wordt de ouderdom der skeletten, van het
bovenste tot het benedenste toe, voor regelmatig opklimmend gehouden.

De groote vraag is nu of de leeftijden der drie personen, voor zoover
bekend, hiermede .overeenstemmen.
Comenius bereikte den leeftijd van 78 jaren; deze leeftijd schijnt ver1) Prof Van den Broek voegt een dag later hier nog aan toe : „de lengte van
het skelet klopt vrij goed" (Handelsbl. 24 Juli).
2) Zie hierover uitvoeriger bladz. 224 en 225.
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eenigbaar met de bevindingen aan het skelet, zonder dat deze ibepaald
voor then leeftijd pleiten. Aileen de schedelstructuur pleit duidelijk voor
een izeer hoogen leeftijd.
Brouwerius van Nidek was 65 jaar, toen hij stierf ; hij had den middelbaren leeftijd idaarmede oversdhreden; ook bier schijnt het eenigszins
geforceerd, de bevindingen aan 'het skelet voor de indentiteit te doen
pleiten.
Van het bovenste geraamte moest de identiteit met Louis Guerre, in
!even kapitein der Invalidencompagnie en ouderling der Waalsche gemeente, vastgesteld worden. Men scheen geen bezwaar te hebben deze
waardigheden aan een man van 20-22 jaren toe te kennen.
Van de beide Tsjechen verwondert ons dit minder dan van de beide
Nederlandsche anthropologen, de professoren Van den Broek en Kleiweg
de Zwaan, die met de beide Tsjechen iden 22sten het protocol onderteekenden van de waarschijnlijke vondst van het geraamte van Comenius in het
veronderstelde graf no. 8, waarin drie skeletten van mannen waren
gevonden.
lijkbaar kwam eenige tuijfel hieraan niet bij hen op en schenen zij de
►
volledige zekerheid verder alleen afhankelijk te willen stellen van het in
de dagen van 23-24 Juli verrichte nauwkeuriie onderzoek der skeletstukken. Wij lezen dan oak in het Handelsblad van 24 Juli de mededeeling van
Prof. Van den Broek, dat het nader onderzoek der skeletstukken de overtuiging meer en meer versterkte, .dat met groote zekerheid kan worden
aangenomen, dat het skelet van Comenius gevonden is.
Van de Nederlanders verbaasde ons het gemakkelijk heenstappen over
een opmerkelijk historisch gegeven. In Tsjechoslowakije heerschten in
den tijd, toen het land nog onder Oostenrijksch bestuur zuchtte, op godsdienstig gebied toestanden, die het bekleeden van een hoog kerkelijk ambt
op jeugdigen leeftijd wel mogelijk maakten. 1) Het feit, dat aanzien,
afkomst en rijkdom onder de ,Habsburgers belangrijke factoren waren om
op jeugdigen leeftijd reeds .een belangrijken graad in het leger te behalen,,
is even algemeen bekend als de funeste invloed van dit gunstelingenstelsel in den wereldoorlog. Voor een Tsjeoh behoeft daarom een
20-jarige ouderling en invalidenkapitein niets vreemds te zijn.
Hen tweede punt, dat de aandacht trekt, is het niet vinden van het Mk
van een driejarigen knaap, die naast graf 8 moet begraven zijn. De
mededeeling in het het graf register luidt:
A cote du no. 8 du cote du mur 1' on a leve deux pierres tout joignant
le MUT, qui fournissaient un espace suffisante pour y enterrer un enfant...
et on y a enterre le Mardi 25 Juin 1748 un jeun fils de 3 ans de Madame
la veuve Graham, veuve d' un capitaine ecossais en garnison ici....
1

) Zie o.a. 0. Schrieke: de Los van Rome-beweging in Oostenrijk.
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Dit bericht doet vermoeden, dat de ruimte tusschen graf acht en den
tnuur niet zoo heel smal geweest is, want er wordt gezegd, dat twee
steenen, die in deze ruimte bij den muur lagen, opgelicht zijn, m. a. w.
er imoet dus minstens ieen dubbele rij steenen tusschen het graf en den
muur gelegen hebben. Een mededeeling, die aldus bezien, het beste overeenkomt met tde localisatie van het ,graf volgens fig. 3, pag. 210.
De commissie heeft zich over het niet vinden van het skelet van den
knaap heengezet met de meening, dat dit skelet revenals op andere plaatsen
in de 'kerk wel geschiedde, -bij latere werken verdwenen zou zijn. Toch is
het ontbreken van idit skelet een .semis in de argumentatie, dat (des te meer
gevoeld wordt,, naarmate de overige argumenten bij nadere beschouwing
hun kracht verliezen.
Opmerkenswaard is nog, dat door Matiegka geen spoor van eenige bijkomstigheid, geen stuk metaal, fluweel of knoop is gevonden, hoewel een
aanzienlijk en rijk man als Brouwerius in het graf was bijgezet.
,

III. HISTORISCHE BIJZONDERHEDEN.
In het graf register werd onder no. 8 ingeschreven:
Johannes Amos Comenius enterre le 22 Novembre 1670.
Then Comenius 72 jaren in zijn graf had gerust, werd dit geopend om
het stoffelijk noverschot te ontvangen van Mr. Brouwerius van Nidek. De
desbetreffende aanteekening luidt:
L' on y a enterre Mr. Mattheus Brouwerius van Nidek, Autheur
de divers savants livres imprimes sur les antiquites de ce pays et sur
les antiquites Grecques et Romaines.
Enterre le vendredi 15 Juin 1742.
De hierop volgende aanteekening is van dezen inhoud:
U on y a enterre Mr. Louis Guerre, Capitaine des Invalides et
Ancien de cette Ease.
1Enterre 'dons le ,merne tombeau le ivendredi 11 Decembre 1750.
Ter vaststelling van de identiteit van deze beide laatste personen met
de twee bovenste door prof. Matiegka in 8 gevonden skeletten, is het van
het grootste being gegevens omtrent hen .beiden op te sporen. Oelukkig
zijn ons omtrent den eersten een aantal belangrijke gegevens bekend;
Brouwerius was een Amsterdamsch patricier, dichter en archaeoloog.
Toen Brouwerius in 1742 in het graf van Comenius begraven werd, was
het eigendomsrecht daarvan, dat 70 jaren duurde, verjaard. !Het graf werd
niet door de familie Brouwerius gekocht, het 'ging over tot , tombeau
,
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commun" en zoo kon reeds acht Garen later kapitein Guerre daarin begraven worden.
Mattheus Br ouwerius was bij zijn leven een bekende pers'oonlijkheid to Amsterdam. Door zijn zin voor historie verzamelde hij gewichtig
historisoh materiaal, dat anders voor ons zou zijn verloren igegaan. Hij
mag .daardoor blijvende erkentelijkheid oogsten, al was zijn historische
arbeid van compilatorischen aard en weinig origineel ; een veelzijdig
karakter droeg hij zeer zeker.
De familie van Nidek stamde van vaderszijde of van de adellijke fain' 'e
von Nidek uit de Krain in Oostenrijk, van moederszijde van het ►rabantschVlaamsche geslacht van Bruwere te Ninove. Fen tweede zoon Abraham
uit het geslacht der Brouweriussen trouwde 1 December 1641 met Katalyne
Neve, de .dochter van Willem Neve. Diens zoon Mattheus Br. v. N. geboren
te Meppel, den 20 September 1642 en gestorven den 31 lOctober 1681 te
Amsterdam, was gehuwd met Johanna van Aalst, weduwe van Pieter van
Beyerland (gest. 5 Oct. 1721). De derde zoon uit dezen echt was onze
Mr. Mattheus Br. van N., geb. 7 December 1677 te Amsterdam.
Mr. Brouwerius Jr. studeerde in ,de juridische faculteit en promoveerde
in beide rechten te Amsterdam in het jaar 1713 over een : „Dissertatio de
veterum ac recentiorum adorationibus" (Amsterdam 80. Of Brouwerius
ook de rechtspraktijk uitoefende, is ions niet bekend. ,Zijne uttgebreide
literarisehe werkzaamheid imaakt dit echter onwaarschijnlijk. Tot zijn
bekendste werken behooren : Kabinet van Nederlands ►he en Kleefsche
oudheden, dat in meerdere fraaie uitgaven verscheen en de „Zederijke
zinnebeelden der tonge" (1716), een dicht werk in den trant van den bekenden ,Claas Bruyn. 1)
Zijn kunstverzameling .werd te Amsterdam den 20 Febr. 1743 verkocht,
bleef echter nog langen tijd in haar geheel. Zij bestond uit een atlas in 82
1 ) De volgende werken 'zijn ens van hem bekend:
1) „Dissertatio de veterum ac recentiorum, adorationibus".
2) Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden in , OCC platen van A.
Rademaker, Amsterdam 1727—'33, 6 deelen, 4o.
3) Verheerlijkt Watergraafs- of Diemermeer bij de stad Amsterdam, Amsterdam, fol. en 4o.
4) Beschrijving van het zegepralend Kennemerland in C platen door H. de
Leth, Amsterdam 1768.
5) De 7.egapralende Vecfht, 1719, 2 deelen, 40.
6) F. Halm, Tea:mei der Vereenigde Nederlanden, vervolgd door Mr. Br. v.
N., Leeuwarden, 1725, 2 deelen.
7) Analecta med. aevi of de oude Ned. geschiedenisboeken, 1725.
8) Zederijke .zinnebeelden der tonge, Anno 1716.
9) Kronijk van Vriesland, 1725.
10) Ned. Geschiedenisboek, Amsterdam, 1752, 80.
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mappen. Den 18en Februari 1861 werd zij te Utrecht opnieuw in veiling
gebracht sander den titel : Schouwtooneel der Nederlandsche gebeurtenissen
van 1566-1713.
Brouwerius was ook medewerker van Van Hoogstraten voor het begin
van 'diens welbekend Woordenboek. Merin bevindt zich de door hem
zelven geschreven genealogie zijner familie.
iBrouwerius huwde met Maria ,Hermans van Coesvelt (dochter van
Hendrik liermans en Anna ,Konings). Uit dit huwelijk stamden zes
kinderen, waarvan de afstammelingen thans nog leven. 1)
Kok in zijn „Vaderiandsch woordenboek" rekent Brouwerius om zijn
groote geleerdhei ► en zijn begaafdheid in de dichtkunst, tot de groote
Amsterdammers ider il8de feeuw en begrijpt niet, dat Wagenaar hem niet
in zijn lijst van beroemde Amsterdammers opgenomen heeft.
Een bevestiging van het bovenstaande kan men vinden bij Frederiks en
van den Branden waar Br. een vermogende beminnaar der wetenschappen genoemd wordt. Zijn buiten Amsterdam gelegen ibuitenverblijf
heette „uit den Bosch" en was gelegen aan het eind van den Haarlemmer
Flout bij Haarlem. itij was zijn laatste levensjaren sukkelende; hij stierf
noeh te Amsterdam noch te Naarden. Zijn sterfdatum is niet bekend, rnaar
moet natuurlijk eenige dagen voor den datum zijner begrafenis vallen.
Oelukkig is zijn beeltenis ions bewaard gebleven. Zij komt voor in
sommige uitgaven van zijn Kabinet van N. en Ki. oudheden. Een reproductie
daarvan is afgebeeld naast biz. 232.
Fien portret, geschilderd door ,Christoffel Lubienitski is ons ionbekend;
David van iioogstraten maakte er in 1727 in een gedicht gewag van.
(In het Rijksprentenkabinet bevindt zich ten fraaie zoogenaamde zwarte
kunstplaat . van Arnout van Haien. In ,een medaillon is het bead van den
voornaam uitzienden Brouwerius gevat. Net borstbeeld is links en van
voren. Een zeer ifraale allongepruik siert het hoofd. Het aangezicht geeft
den indruk te behooren tot een krachtig hoofd, het gelaat is breed, de
oogen zijn levendig, de neusrug schijnt jets concaaf te zijn, de kaken zijn
forsch, opvallend is de krachtige, vooruitspringende kin. Een fraai gewaad
valt in sierlijke Woolen over de stevige schouders en borst. Het op teen
piedestal rustend medaillon wordt door twee zinnebeeldige personen vastgehouden: door een Mercurius, die er zijn staf boven houdt en door de
Historie als Vrouw, die een lauwerkrans om het medaillon windt. Links
in den hoek bevindt :zich een globe met de volgende regelen:
1) cf. Vorsterman van °yen: Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche
familien.
2) Biographisch woordenboek, L. J. Veen, Amsterdam.
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Welsprekende Mercuur vertoont de schildery
Van Ileer ► rouerius, gekoestert aan het Y.
Historiekunde door 's mans yver hoog verheven
Reikt hem den lauwer en voorspelt een duurzaam leven. 1)
De Iconographia Batava vermeldt, dat zijn portret in miniatuur geschil
derd zich op het Rijksmuseum bevindt in de zoogenaamde collectie van
A. van Haien: het Panpoeticum Batavum, een verzameling van geschilderde
medallions in formaat van 10 X 6. Net bleek mij , evenwel, dat ,order de 77
portretten daarvan, die iop het Museum aanwezig zijn, Br. van N. ontbreekt. 2)
De physiognomie van ,Brouwerius of Brouerius, zooals zijn naam toen ook
reeds en thans nog door zijn nazaten geschreven wordt, is zeer stellig een
geheel andere dan die van Comenius en zij is zeker in staat, nets van hare
eigenaardigheden ook op zijn schedel over te brengen.
Louis Ouerre is geen persoonlijkheid geweest, die zijn naam in de
geschiedrollen schreef. 'Het is daarom veel moeilijker aangaande hem,
objectieve mededeelingen te bekomen. De familie Guerre stamt uit NoordFrankrijk en kwam om der religie-wille naar Zuid- en ,Noord-Nederland.
Hare leden, , die Hugenooten waren, trokken ook naar andere landen; .dit
wijst er op, dat de familie Guerre een talrijk geslacht was. Beschouwde
zij haar naam als het omen, dat haar tot den krijgsdienst aanzette? Vast
staat, dat verschillende harer mannelijke leden den officiersrang bekleed
hebben.
De belangrijkste vraag aangaande Louis Guerre is die aangaande zijn
leeftijd. In welke familieverhouding staan de drie in graf negen rustende
vrouwen Maria, Suzette en Elisabeth Guerre) tot hem? Was Jeanne
Guerre yin 'graf 18 zijn , dochter?
Het was noodig hier verdere nasporingen te doen. De heer P. L. Thierens uit Utrecht deelde mij mede, dat Mevrouw Marie Thierens—Cuerre,
de eerste der in graf 9 begraven vrouwen en tweede echtgenoote van
Burgemeester J. P. Thierens, gestorven in 1801, een dochter van Louis
Guerre en Marie J. Petit was, zooals hem uit talrijke familiebescheiden
bleek. Dit maakt het waarschijnlijk, dat ook Suzette , Guerre en haar zuster Elisabeth dochters van Louis Guerre zijn. Dank zij de nasporingen
van den Rijksarchivaris te Haarlem, van Ds. Bresson te Leiden op de
Waalsche bibliotheek aldaar en die van den ,Directeur van het Krijgs1) Het portret koimtibij Muller voor .onder no. 3854.
2) Volgens een mededeeling van den heer H. Baard telde de collectie 328
portretten. De geheele collectie werd 9 April 1818
het Huis met de hoofden
geveild en is daarna over talrijke eigenaren verspreid. De 77 portretten van het
Rijksmuseum zijn in 1880 in Venetie gekocht.
3) cf. pag. 205.

218
geschiedkundig Archief van den Generalen Staf te iden Haag is op deze
veronderstelling thans .een ,bijna volledig antwoord te geven. Hieronder
volgen de data ui t zijn levensloop, die bekend geworden zijn:
'

Louis Guerre werd den 13 Aug. 1708 tot adjudant benoemd. 1)
Hij was in 1730 nog cornet (dit is de laagste officiersrang) in het
cavallerieregiment van Rechteren, repartitie Holland ; voor 1739
werd hij tot luitenant bevorderd en in genoemd jaar den 30 Juli was
hij dit nog.
In den Oostenrijkschen Successieoorlog heeft hij vermoedelijk geen rol
gespeeld.
Aangaande zijn levensloop, familie etc., bereikten mij de volgende gegevens:
Louis Guerre was geboren te Metz.
Hij huwde te Maastricht den 22 October 1713 met Marie Jeane
Petit (had Coen den rang van cornet).
Uit dit huwelijk zijn geboren en gedoopt:
Lodewijk Bauduin, 7 Sept. 1714, te Breda.
Louis, 18 Augustus 1715, te Maastricht.
Johannes, 8 Sept. 1720, te Breda.
David, 25 April 1722, 'te Breda, gest. 1725.
Isaac, 11 Juni 1724, te Maastricht, gest. 26 Maart 1728.
Suzanna Maria, 28 Juli 1725 te Maastricht.
Anna Maria, 16 Nov. 1728 te Maastricht, Best. 31 Aug. 1733.
Marie, 22 Aug. 1730, te Maastricht.
Michelle Elisabeth, 27 Oct. 1733, te Maastricht.
Op het Rijks Archief te Haarlem werd het volgende aan het licht
gebracht:
1. Bij een acte van 18 November 1753, verleden voor notaris J. IL
Thierens te Naarden, geeft Marie Jeane Petit, weduwe van kapitein Louis
Guerre toestemming tot het huwelijk van haar noon Jean .Guerre,
luitenant.
2. Bij acte van 11 November 1756 gepasseerd voor notaris Nederbergh, stelt de weduwe M. J. Petit voor geval van overlijden voogden
aan over haar ,doChter Michelle Elisabeth om met haar imeerderjarige
kinderen den boedel te deelen.
3. in het testament van Maria Johanna Petit, gepasseerd 25 Mei 1767,,
Adjudant is geen rang, maar een functie; een hoog bevelhebber had der1
halve een hoog officier als adjudant, een van lagen rang een dienovereenkomstigen.
)
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voor notaris J. H. Thierens, is sprake van een skleindochter Maria Louise
Grevenstein. 1)
Deze inlichtingen wijzen er op, dat Louise Guerre in 1750 aanmerkelijk ouder moet zijn geweest dan 22 jaar.
Stellen wij den leeftijd van Louis Guerre bij zijn huwelijk op 20 jaar,
dan is hij 57 jaren oud geworden. Maar men mag aannemen, dat hij bij
het bereiken van den graad van adjudant minstens 18 jaren oud was
en komt zoo tot een leeftijd van 60 jaren.
Volgens bovenstaande historische gegevens zouden twee bijna gelijk
oude bovenste skeletten in graf 8 moeten warden aangetroffen en
daaironder het skelet van een nog ouderen man. Tusschen den leeftijd
van het gevonden bovenste skelet en Bien van Louis ,Guerre gaapt een zoo
groote klove van jaren, dat aan een identificeering niet te denken valt.
Wij kunnen nu eenvoudig concludeeren, dat edit bewuste graf niet
het graf van Comenius is. Had men in plaats van een bovenste mannelijk een bovenste vrouwelijk geraamte aangetroffen, vrij zeker zou men
de echtheid van het graf direct ontkend hebben. Maar ditzelfde argument
mag ook gelden bij een dergelijk kwalijk passend leeftijdsverschil.
De overweging, dat tat van gronden, die in het begin van dit artikel
ontwikkeld zijn, voor de lokalisatie van graf 8, meest links voor den kansel
gelegen, pleiten, leidt er .ons echter toe, dat wij nilet winder meer de
mogelijkheid der juiste lokalisatie van dit graf willen verwerpen, maar
liefver willen bedenken of ,de mogelijkheid kan bestaan, , dat het onderste
skelet toch waarlijk dat van Comenius is, zooals Prof. Matiegka aanneemt.
De
dat het stoffelijk overschot van een der drie personen
later in een .ander graf in de kerk is overgebracht, kan alleen gelden voor
Guerre, want Comenius noch Brouwerius hadden naaste verwanten, die in
de kerk begraven zijn. Het zou namelijk mogelijk zijn, tdat zijn kist in 1779
in graf 10, het graf zijner vrouw, is bijgezet.
Zeer waarschijnlijk is het niet, want Mevrouw ‘Guerre had dit ook wel
bij den dood van haar man kunnen bedenken en hem in het toen nog
geheele leege graf 10 kunnen doen bijzetten. Het verteringsproces zijner
doodkist in den loop der bijna 30 jaren, die zijne vrouw hem overleefde,,
maakt het imede moeilijk aan overbrenging te denken.
Voor Comenius geldt niet de mogelijkheid van overbrenging, wel die
van ruiming van zijn gebeente in 1742, toen het eigendomsrecht verjaard
►

1 ) Bovengenoemden onderzoekers ben ik oprechten dank verschuldigd voor
hrunne medewerking, aak voor imededeelingen, die aan het eind van dit artikel
voorkamen.
Aan Mejuffr. Fr. Oosterhuis, voor hare nasporingen op het Amsterdamsche
archief, en den Archivaris te Maastricht en zijn ambtgenoot te Metz betuig ik
mede mijn dank voor hunne
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was. In het tweede grafregister, van 1780, wordt het graf ,,,tombeau
commun" genoemd. Wanneer we verder bedenken, dat de namen van niet
alle begravenen in het grafregister opgeteekend zijn (zooals mij bleek
met luitenantide ,Belloo en Mej. Catharina Gauroene in de eerste helft der
18de eeuw het geval te zijn), idan kunnen ons de vier volgende mogelijkheden voor de ioogen zweven:
1. Het middelste en onderste skelet zijn de overblijfselen van Louis
Guerre en Brouwerius. Net gebeente van Comenius is in 1742 geruimd.
2. Net stoffelijk overschot van Guerre is uit het graf weggenomen,
het middelste en onderste geraamte zijn dat van Brouwerius en Comenius.
3. iOnder de drie geraamten 'bevindt zich nog een vierde, dit vierde
skelet is .dat van Comenius.
4. Net echte graf 8 ligt elders.
Van deze vier veronderstellingen kunnen wij terstond de derde wel
uitschakelen. De heer iDeenik schreef mij, dat het graf een diepte had van
2.20 Meter. Het is niet zeer waarschijnlijk, ,dat hier nog dieper een ‘geraamte
ligt. De aannemer Verhaar vond eater bij een verbouwing in de Groote
Kerk te Naarden nog mensehelijke , overblijfselen op een diepte van
21/2 Meter. Zou edhter het bijna onmogelijke juist en ook hier het geval
zijn, sdan is in leder ‘geval de ,door prof. Matiegka aangewezen schedel van
Comenius niet de echte. 1)
Praktisch komt ,ons onderzoek — altijd aangenomen de juiste topagraphie van het graf hierop neer, dat wij beproeven na te gaan of de twee
benedenste skeletten overeenkomen met Guerre — Brouwerius of met
Brouwerius Comenius.
Maar laten wij eerst de anthropologische gegevens aan eenige nadere
critiek onderwerpen. Prof. Dr. J. Waterink, die de opening van het graf
bijwoonde en de geraamten zag, deelde mij een aantal belangwekkende
bijzondefheden mede, ,die er zeer toe bijdragen de juiste keuze uit deze
beide mogelijkheden te Men.

IV. CRITIEK DER ANTHROPOLOGISCHE GEGEVENS.
„Die anthropologie", zegt Hauschild., „ist die naturgeschichte des menschen mit racksicht auf seine stellung im tierreiche". Analoog daaraan
noemt Martin haar aan het begin van zijn bekend leerboek der anthropologie: „die naturgeschichte der hominiden in ihrer zeitlichen and raumlichen ausdehnung."
Uit deze definitie is het evolutionistisdh karakter , der ,huidige anthropologie duidelijk. Zij is de wetenschap van den praehistorischen mensch, zij
1 ) De Cheer D. F. Deenik, gemeente-architect, sdhreef mij 24-10-'29, dat de
derde veronderstelling uitgesloten is, idaar ,de zandbodem onder het derde skelet
onclerzociht en oneeroerd bevonden was.
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vergelijkt den uiterlijken en innerlijken bouw der talrijke volksstammen op
onze aarde, stelt de variaties vast en tracht ‘de toorsprongen (der ontwikkelingen en de wijzigingen der vormen op te sporen. Daar zij groote aandacht schenkt aan den mensch in het verleden, kan het moeilijk anders, of
een barer belangrijkste onderdeelen moet de „osteologie" zijn, d. 1. het
onderdeel van wetensehap, dat zich met ide kennis van het beenderenstelsel
bezighoudt.
Bijzondere waarde hebben voor haar de vondsten der alleroudste beenderen, en zoo behooren tot haar meest geliefkoosde objecten de schedel
van den Pithecanthropus erectus, en die van het Neanderthal. 'Onder de
osteologie neemt weer de craniologie, de leer van den schedel, een groote
plaats in.
De craniologie is evenals de osteologie een wetenschap van meten, wegen en volumebepaling. Is het in het gewone leven soms moeilijk den
Fries, den Limburger en den Zeeuw van elkander te onderscheiden, ook
wanneer ons de hulpmiddelen van mimiek en spraak ten dienste staan,
veel moeilijker is dit voor den anthropoloog iop het gebied , der osteologie.
Zooals in het eerste geval intuitie, ervaring en kennis een rol spelen, 'zoo is
dit ook bij den anthropoloog het •geval. Voor een leek zal het met een weinig
anthropologische kennis misschien mogelijk zijn op den eersten blik onderscheid te zien tusschen iden schedel van een Roodhuid, een Eskimo of een
Chinees, maar, waar het am fijnere differentiaties gaat, zal hij weinig over
een bepaalden schedel weten te zeggen. Een schedel is voor hem een
schedel, zooals iedere Maleier slechts uit 'vele Maleiers voor den baar is,
die pas kort in de tropen vertoeft en door iopmerking en ervaring nog niet
geleerd heeft den eenen Maleier van , den anderen te onderscheiden.
De ervaren anthropoloog zal evenwel heel wat meer over ,een bepaalden schedel weten te vertellen en tevens in staat zijn zijne hypothesen aan
het bepaalde object te verbinden. Op grond van zijn kennis zal het constructieve, synthetische element in ziin oordeel in werking treden en zal
hij in staat zijn, u uit een aantal Nederlandsche schedels terstond den
typischen schedel van den Fries of van den Zeeuw aan te wijzen.
Deze beschouwing op (mij zelf toepassende, mag ik mij het recht toekennen alleen maar, op zeer bepaalde wijze de anthropologische gegevens
en gevolgtrekkingen van den eminenten Tsjechischen geleerde prof. Jindrich Matiegka te bespreken. Ik bedoel hiermede, dat ik de gegevens van
Matiegka onvoorwaardelijk dien aan te nemen, zijn gevolgtrekkingen alleen mag vergelijken met hetgeen door andere anthropologen van naam
geleerd wordt en mij slechts volledig veroorloven mag in de aangelegenheid van Naarden de uitkomsten der anthropologie aan de historic te
toetsen.
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Wanneer •wij nu de drie skeletten naar hun ligging van boven naafi
beneden nummeren van 1-3, 'kali het eerste skeet van een 18--22-jarigen
jongeling buiten beschouwing blijven. Prof. Waterink deelde mij mede,
dat de eene achterhoofdsknobbel ,bij dit skelet dubbel zoo groot was als
dit gewoonlijk het geval is, terwij1 aan de andere zijde van het achterhoofdsgat deze knobbel feitelijk ontbrak. Aan een zijde beyond zich naast
de gewone processus styloideus (stiftvormig uitsteeksel Fonder aan den
schedel) nog .een tweede uitsteeksel. Bij dezen jongeling zal het hoofd dus
wel scheef op den romp hebben gestaan.
Voor de volgende skeletten 2 en 3 is de schatting van den leeftijd van
het h►oogste gewicht. Ongelukkig is de nauwkeurige leeftijdsschatting van
, den schedel boven de 20 jaar zeer moeilijk en ‘kan men van de onderverdeeling in Adultus (tot en met het 30ste jaar), Maturus (tot en met het
50ste jaar), Senitis (na het 50ste jaar) 1) bezwaarlijk een zoodanige preciceering van iden leeftijd verwachten, 'dat de kans op foutieve schatting
minder is dan vijf jaren. Met name geldt dit van , den Maturus, van den
rijperen mannelijken leeftijd, die door sommige antroologen ook tot het
60ste jaar wordt verlengd.
Voor de leeftijdsbepaling van den schedel geeft de toestand van het
gebit en die der schedelnaden de beste aanwijzingen. Zoo zijn bij den
Adult us alle kiezen doorgebroken en is de afslijping der kauwvlakte
nog in haar begin. De schedelnaden zijn nog alle open.
IBij den Ma t u r u s is de afslijping der kauwvlakten reeds verder voortgeschreden en begint allengs het proses van de verbeening der schedelnaden
in het S e n I u m (den grijsaardsleeftijd) treedt het Fverbeeningsproces
der naden veel sterker op den voorgrond ; de naden verdwijnen dikwijls
volkomen. (Op het zestigste jaar zijn dikwijls reeds vele tanden uitgevallen,
men vindt analoog Fdaaraan aan de kaken van gdien leeftijd teen meer
of minder volledig .dichtgroeien der tandkassen. In tamelijk sterken
graad voorkomend, pleit dit verschijnsel voor Europeanen van een leeftijd
boven de 60 jaar (Martin RII, 581).
Tot welke ,groepen moeten wij het 2e en 3e skelet rekenen en op welken
leeftijd moeten wij ze taxeeren? fiiertoe is noodig jets imeer to weten
van den graad van Muffing der schedelnaden. Deze begint gewoonlijk aan
den ipijinaad, , die midden over den schedel loopt en de beide kruinbeenderen
scheidt, tusschen het 30ste en 40ste jaar volgt dan het laagst gelegen deel
van den kransnaad, , die dwars over den schedel loopt en het voorhoofdsbeen van de beide kruinbeenderen scheidt. Daarna wordt ook het achterste
gedeelte van den sagittaalnaad (pijlnaad) gesloten. De pijlnaad is de
1

) cf. Martin II, 580.
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schedelnaad, ,die zich het eerst in zijn geheel sluit. De beide wand- of
kruinbeenderen vormen dan vender een geheel.
Is de verbeening dezer naden eenmaal zoo ver gevorderd, ,dan volgen
gewoonlijk in vrij snel tempo iook de andere naden van den schedel.
Zanolli heeft waargenomen, dat deze verbeening bij den man tusschen
40 en 50 jaar, en bij de vrouw tusschen 30 en 40 jaar in veel sneller tempo
optreedt.
(Wat nu het tweede skelet betreft, schijnt een leeftijd tusschen de 30 en
40 jaren waarschijnlijk, waar de schedelnaden nog alien open waren, de
bovenkaak zeer gaaf was en het gebit, volgens prof. Waterink, nog weinig
was afgesleten.
Het derde skelet had ook alle naden open, behalve ,een gedeelte van den
kransnaad, , een gebit van twintig tanden en kiezen, maar toch reeds dichtgroeiing der tandkassen,, hoewel niet in uitgebreide mate, daar slechts 12
tanden en kiezen ontbraken. Aileen leidt deze waarneming er toe, den
leeftijd er van stellig boven de 45 jaren te stellen.
Helaas zijn evenwel noch de verbeening der naden, noch de toestand
van het gebit veilige maatstaven. Er bestaan schedels van boven de 90
jaren, die hunne naden nog open hebben, en het is menigeen der lezers
zeker bekend, dat personen van 70 jaren een enkele .maal nog een zeer
goed gebit hebben. Men zou dus met Matiegka Been bezwaar kunnen hebben, den leeftijd der skeletten te verhoogen tot respectievelijk 65 en 78
jaren, alleen maar bij het 3de skelet zouden wij dan voor beide maatstaven
tegelijk een afwijking van den middelmaat moeten aannemen. En hiertoe
had Matiegka wel het recht, zoolang hij van de identiteit van den eersten
schedel overtuigd was, maar nu de beteekenis der aanwezigheid van het
eerste skelet vervallen is, bestaat er veel minder reden van de waardeering
der gewone maatstaven of te wijken. Van tgroote beteekenis blijft echter de
hooge leeftijds-schatting van iden derden sdhedel op grand zijner structuur.
Een voornaam motief, aan het onderste skelet een vrij hoogen leeftijd
toe te kennen. Is ten slotte ook het oog van den ervaren antihropoloog. Dit
toegegeven, mag het subjectieve karakter van dit geoefende oog weer niet
uit het oog verloren worden.
(Het is in ieder geval duidelijk, dat wij op grond van den toestand van
naden en gebit er niet met zekerheid in zullen slagen te differentieeren
tusschen de opeenvolging Guerre—Brouwerius en Brouwerius—Gomenius.
Wij moeten daarom onze toevlucht nemen tot , een derden maatstaf, een
maatstaf, die ,00k reeds in het protocol van den 22en Juli aangegeven was,
toen op de brachycephalie van den derden schedel gewezen werd.
Veranderingen aan .den bouw van , den schedel, die bij het begin van den
ouden dag optreden, zijn hier buiten beschouwing gebleven, omdat wij
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daarover niets vernemen van de onderteekenaars van het protocol. Van
den bovensten en middelsten schedel verwachten wij niet tens iets bijzonders dienomtrent te vernemen. De schedelvorm blijft namelijk het
geheele leven door constant dezelfde; alleen met het begin der seniliteit
ondergaat hij eenige regressieve veranderingen, , die in het aangezichtsgedeelte ook in den uitwendigen vorm veranderingen kunnen te weeg
brengen (Martin, pag. 724). Voor deze veranderingen kan evenwel alleen
de benedenste schedel uit graf 8 in aanmerking komen.
Behalve de vormverandering kan ,00k een gewichtsvermeerdering of
-vermindering van den schedel in het Senium voorkomen. De laatste
schijnt het meest voor te komen en is het gev-olg van atrophia der
beide platen, der zoogenaamde lamina externa en interna, die te zamen
de platte schedelbeenderen samenstellen. De ruimte tusschen deze beide
platen,, diploe geheeten, bestaat uit kleine holten door 'beenbalkjes van
elkander gescheiden; zij geeft volmaakt het ibeeld van een spons, indien
men de substantie daarvan slechts van been denkt. Ook dit sponsbeen gaat
gedeeltelijk te niet, waardoor eensdeels de holten grooter worden, anderdeels de binnen- en buitenplaat van het platte schedelbot dichter bij elkander komen. Het gevolg is, dat de dikte van den schedel afneemt en het
gewicht slinkt. Deze gewichtafname kan gelijkmatig of slechts op een
plek, maar dan toch rechts en links aan den schedel, voorkomen. Qewoonlijk bevindt zich die plek aan de kruinbeenderen, tusschen den pijlnaad en
de in de richting van het slaapbeen gelegen uitbulting (tuber) Bier beenderen. , Op deze wijze kan 'zich in overlangsche richting beiderzijds een
groeve aan iden schedel ,vormen, , die gewoonlijk aan het rechter kruinbeen
het meest duidelijk is.
Die andere mogelijkheid is, dat de schedel met het oud worden in dikte
toeneemt. De stoot gaat dan uit van de binnenplaat der schedelbeenderen,
die zich verdikt; het sponsvormig ibeenweefsel doet bier aan mede; het
gevclg is, dat de schedel , dikker en zwaarder wordt. Ouderdom gaat gewoonlijk gepaard met atrophie ; wanneer wij hier het omgekeerde waarnemen, moet er wel een bepaalde oorzaak aanwezig zijn. Deze is er
inderdaad en is van den volgenden aard. Op hoogen leeftijd heeft de
hersenmassa neiging tot krimpen (ook al weeder atrophie!); er ontstaat
dan vergrooting der ruimte tusschen het beenige schedeldak en de hersenmassa,, die weer overvulling met bloed, dat deze ruimte in beslag neemt,
tengevolge heeft. Maar de meerdere omspoeling of voeding met bloed, is
een prikkel tot lbeenaanzetting; zoo moet men zich denken, dat de verdikking van de binnenplaat van het schedelbot tot stand komt. Overal,
waar de hersenmassa een gering volumen inneemt, of in volumen afgenomen
is, kan men deze compensatorische verdikking der schedelbeenderen con-
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stateeren. Indien het spraakgebruik te kennen geeft, dat een lijder aan
vallende ziekte of een idioot een „dikken of harden kop" ,heeft, is het wel
merkwaardig, dat ideze uitspraak ook in anatomischen zin juist is.
Op de voordracht, die prof. Matiegka voor de Academie van Wetenschappen te Praag zal houden, zal hij zonder twijfel op door hem gevonden
eventueele vormveranderingen en gewichtswijzigingen van den derden
schedel wijzen. Dat zijn aanwijzingen iduidelijk positief zullen zijn, bleek
reeds uit zijn mededeeling aangaande de structuur, die hetkenmerk
van den zeer ouden schedel zou dragen. Dit punt geeft voldoenden steun aan zijn meening aangaande den leeftijd van .dieri schedel,
die in het onvoldoende aanwezig zijn rder andere kenmerken (verbeening
der naden en het verlies der tanden) onvoldoenden steun vin'dt.
In De Telegraaf van 25 Juli j.1. leest men, dat prof. Van den Broek's
identificeeringsonderzoek van den schedel ten slotte den door slag heeft
gegeven, om tot de overtuiging der echtheid van het skelet te geraken.
Maar dit identificatieonderzoek kan onmogelijk verder gaan dan het op
anatomiscthe en anthropologische gronden toekennen van een bepaalden
leeftijd aan het skelet. Nimmer zal het er toe ,kunnen leiden, dat men deze
dorre doodsbeenderen identificeert als , eens te hebben behoord aan een
bepaalden persoon, tenzij dan, dat men de anthropologie alleen wil beschouwen als hulpmiddel naast andere methoden, voor een .historische
identificeering. Indien men dit niet in het oog houdt, zal een protocol van
echtheid, dat enkel geteekend is (door een drietal anthropologen en een
ingenieur, zichzelf straffen door de .eenzijdige orientatie zijner opstellers,
die met historische gegevens niet voldoende rekening thebben gehouden.
Een belangrijk hoofdstuk in de anthropologic is de craniometrie (het
meten van den schedel). 1-liertoe wordt de schedel verdeeld in een hersenschedel en een aangezichtschedel. De eerste omvat de omgrenzing der
beenderen van de hersenholte, de tweede het overige gedeelte van den
schedel; van voren reikt de laatste niet hooger dan den wortel van het
neusbeen.
Men heeft op vernuftige wijze de vormverhoudingen van den schedel in
zoogenaamde indices vastgelegd. Een index is de verhouding, waarin twee
maten van den schedel tot elkander staan. Een van de voornaamste is de
index, die aangeeft welk soort van vorm de schedel heeft, wanneer men
van boven op de kruin neerziet. Men meet tdaartoe eerst Lde breedte van
den schedel, de grootste dwarsafmeting aan de wandbeenderen en bepaalt
vervolgens de lengte van voorhoofd tot achterhoofd. De index is dan de
breedte in procenten van de lengte uitgedrukt. Nu zal bij een langwerpigen
schedel, waar de breedte aanzienlijk geringer is dan de lengte, deze index
klein zijn ; men noemt zoo'n schedel dan d o 1 i c h o c e p h a a I (lang-
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schedelig) ; nadert de schedel van boven gezien het vierkant en is er dus
weinig verschil tusschen lengte en breedte, dan is de index hooger; de
schedel wordt brachycephaa 1, d.•breedschedelig genoemd.
Er is natuurlijk een bepaalde waarde van den index, waar de dolichoceohalie in bracthycepihalle overgaat. Op dit punt is , de schedel m e s o c ephaal.
Het quotient van breedte gedeeld door de lengte maal honderd is dus de
lengte-breedte-index. Bij het berekenen van dezen index komt men tot
getallen, die veelal tusschen 75 en 80 liggen, maar ook tot waarden beneden den standaard-index 75 en boven den standaard-index 80 reiken. Den
eersten iou men den dolichophalen kunnen noemen, want alle waarden
daarbeneden ,zijn langschedelige indices. De index 80 kan de brachycephale heeten, want alle waarden daarboven zijn kortschedelige indices. De
maten tusschen 75-80 zijn die der middelschedeligen of mesocephalen.
In de praktijk rekent men liever alleen met lane- en 'korthooldigen en
stelt dan de grens bij 80. De langhoofdigen onderscheidt men dan weer in
echte, die kleineren index hebben dan 75 en middellanghoofdigen, wier
index gaat van 75-79.9. Tot deze laatste groep behooren verreweg de
meeste langhoofdigen in Nederland. Het aantal echte langhoofden is in
ons land gering; in het over het geheele land verspreide materiaal van
prof. Bolk kwamen daarvan slechts 4.08 pCt. voor. Olt percentage wordt
zelfs ,overtroffen door dat der ultra- of hypsibrachycephalen, van wie
dezelfde onderzoeker er 11 pCt. aantrof. theruit blijkt wet, dat het karakter onzer bevolking, wat den hoofdvorm aangaat, in het algemeen meer
het rondhoofdige dan het langhoofdige nadert. (Bolk).
In Nederland .komen zoowel langschedeligen als breedschedeligen
voor; in de Slavische landen overweegt de breede schedel. Zoo zijn ook
de Tsjechen brachycephaal, hetgeen niet moeilijk is op te merken, zoodra
men bij Bodenbach of Tetschen 1) de Boheemsche 'grens is gepasseerd.
Eigenaardig is, Idat in Walcheren, waar een vermenging is van dolieho- en
brachycephale rassen, het dolichocephale type van den homo nordicus
overweegt, in tegenstelling met de bruine kleur der oogen en de zwarte
haarkleur, afkomstig van het alpineras, die over blauw en blond domineeren bij dezelfde bevolking. Het is mogelijk door het opnemen van een
groot aantal schedelmaten, ook van den gezichtsschedel, tot .eene afgrenzing der rassen te komen, imaar het is moeilijk den eenling, die buiten het
territoir van zijn ras begraven is, daaronder te brengen, omdat iedere maat
haar variatiebreedte heeft en absolute' indices illusoir zijn. Ook bij het
vaststeilen van het beeld van den zoogenaamden „oermensch" komen dientengevolge de anthropologen tot zeer verscihillende uitkomsten. Verder
I) Tsjecihisicfh: Podmokly en DeCin.
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speelt hier het subjective inzicht en de studie een rol. Net zal in sommige
gevallen den anthropoloog imogelijk zijn, door oefening en ervaring geleid,
den Slavischen brachycephalen schedel van dien van het Adriatische ras
te onderscheiden. 1)
Net domineeren van de .dolichocephalie op Walcheren na de kruising,
kan zeer goed aan het numerieke overwicht der langschedeligen boven
de breedschedeligen igelegen hebben.
Van belang is wat buitenlandsche anthropologen over de kruising van
lang- en breedschedeligen mededeelen. Hauschild 2) nam waar, dat in ide
verschillende generaties van een op dezelfde plaats gebleven bevolking,
met kruising van lang- en breedschedeligen, de neiging bestond de telkens
grootere maat te erven, d. w. z. , de lengte van de langschedeligen en de
breedte van de breedschedeligen, zoodat op den duur mengvormen ontstonden met ,grooteren ihoriziontalen omvang en met een geringere schedelhoogte als de ouders bezaten. Hauschild ging dit proces nog verder na en
kwam tot de slotsom, dat op den duur de brachycephalie de overhand
krijgt, d. w. z. bij de zeer late nakomelingen.
Men 'ziet namelijk thans in verschillende streken van midden-Europa de
brachycephale op plaatsen, waar v6Or 1000 jaren slechts zuivere dolichocephalen woonden. En dit is niet door immigratie eerier breedschedelige
bevolking en uitsterven der langschedelige inwoners te verklaren, want
de overige kenmerken der huidige gemengde bevolking vertoonen nog
duidelijk de sporen der afstamming van de vroegere langschedelige
voorouders.
Prof. L. Bolk, te Amsterdam, meent een duidelijken samenhang te zien
tusschen de neiging tot het dichtgroeien der schedelnaden en den schedelvorm. Hoe brachycephaler de schedel bij een bepaalde apengroep is, des te
vroeger sluiten zich daar, volgens iBolk, de naden. IDeze dichtgroeiing zou
het causale moment zijn voor de brachycephalie, terwiji zij op haar
beurt weder van de sterkere ontwikkeling van den gezichtsschedel zou
afhangen.
Zooals te verwachten is, komen in de wereldsteden tegenwoordig allerlei
soorten schedels voor, dolicho-„ brachycephale en mengvormen ; alleen
vindt men in de groote steden procentsgewijze ‘meer langhoofdigen dan op
het platteland, een waarneming, die door meer dan een onderzoeker
gedaan is.
•Alvorens tot een conclusie te komen over den mogelijken schedelvorm
bij Brouwerius van iNidek heb ik het voorgaande eenigszins uitvoerig toe1)

Zie over de indeeling der rassen naar brachy- en dolichocephalie, Martin

1, pag. 25.

2)

Grundriss der anthropologie, pag. 164.
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gel'icht. Net vaderland der familie Brouwerius was de Krain, een klein
land, dat door de Slavische Slovenen bewoond wordt en naar het Zuiden
en Zuidoosten aan Slavische landen grenst. De Krain behoort bovendien
tot ide Alpengebieden, die ,door brachycephale rassen bewoond ,worden. Net
geslacht van Nidek zal dus oorspronkelijk uitgesproken brachycephaal
geweest zijn. Net is mogelijk, dat de afstammelingen van het geslacht
gedurende de anderhalve eeuw, die zij voor de geboorte van onzen
Mattheus in Nederland doorbrachten, brachychephale of dolichocephale
vrouwen gehuwd hebben (of van beide), maar toch zal men de mogelijkheid
imoeten erkennen, , dat , de brachycephale schedelvorm, die volgens Hauschild
immers neiging heeft te domineeren, bij de mannelijke leden van het
geslacht is blijven overheerschen en dat Mr. Mattheus derhalve een uitgesproken brachycephalen schedel heeft gehad.
De brachycephalie van den derden schedel mag derhalve geen grond
zijn tusschen Brouwerius en Comenius te determineeren, en er kan geen
aanleiding bestaan, op grond der brachycephalie den
schedel aan Comenius toe te kennen.
In verband met den schedelvorm is het zeker gewenscht, jets meer van
de afkomst der familie Guerre te weten. Meermalen is het vermoeden
uitgesproken, dat dit geslacht een tak van het geslacht De Geer zou zijn.
Ten onrechte. Net wapen der Guerres bestond uit twee boven elkaar geplaatste jachthorens, met zilveren band gebonden op een gouden veld. Dit
wapen wijkt dus of van dat der familie De Geer. Net geslacht Guerre was
een Hugenootengeslacht uit Noord-Frankrijk. fen enkele van zijn leden
stamde uit ?de buurt van Valenciennes. Op grond van het feit, dat
onder de Noord-Franschen ook dolichocephalen voorkomen, mag men bij
een Guerre een dolichocephalen schedel veronderstellen.
Voor het geval men den gezichtsschedel zou willen gebruiken ter bepaling van het ras van een willekeurig skelet, waarschuwt Hauschild, dat men met zijn interpretatie voorzichtig moet zijn. „Daar de
vorm van het gezicht veel meer afhangt van het gebruik van het gebit, dan
de vorm van den hersenschedet, moet men in de beoordeeling der zoogenaamde rassenvormen zeer voorzichtig zijn. De hoogte der cultuur der
verschillende volkeren bepaalt heden ten dage in de eerste plaats den
vorm van het gezicht, zoodat de vorm van den gezichtsschedel bij verschillende lagen van dezelfde bevolking zal verschillen, doordat functioneele verschillen, die gepaard gaan met een verschillend sociaal niveau,
hier de doorslaggevende factoren zijn." Maar naast dezen eenen factor
zijn er nog andere, die maken, dat de vergelijking der indices van den
1

) Hausehild, Grundriss der anthrop. pag. 177.
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aangezichtsschedel minder waarde heeft voor de rasbepaling, dan de
indices van den hersenschedel.
Een beenstuk, dat door zijn groei en ontwikkeling belangrijk bijdraagt
tot den definitieven vorm van den aangezichtsschedel, is de onderkaak.
De onderkaak biedt van alle ibeenderen van den mensch misschien het
langste weerstand tegen verweeren en vergaan 1) Het sterkste gedeelte
van den onderkaak is het zoogenaamde corpus mandibulae (lichaam van
den onderkaak). De onderkaak bestaat uit een boogvormig horizontaal
gedeelte, waarin de tanden en kiezen geplant zijn en twee opstijgende
deelen, rechts en links *een, die met een gewrichtsknobbel aan hun eind de
verbinding met de rest van den schedel vormen. De overgang van het
horizontale in het vertikale gedeelte, dat de tak (ramus) van den onderkaak beet, is beiderzijds bij den hoek van den onderkaak, , lien ieder duidelijk
bij zichzelf kan voelen. Het boogvormige horizontale stuk is door een horizontaal vlak te verdeelen in ,dat deel, hetwelk de tandkassen bevat en in een
onderste deel waarvan het meest prominente punt de kin heet. De afstand
van de inplanting der tanden tot de kin is de hoogte der onderkaak. Bij
oude imenschen heeft het tandkasgedeelte na het uitvallen der tanden neiging te verdwijnen. De hoogte van den onderkaak wordt dan steeds geringer en indien hetzelfde proces ook bij den bovenkaak plaats vindt, zal
op den duur de afstand tusschen neus en kin steeds kleiner worden. De
neus valt bij sommige heel oude menschen, zooals men in het dagelijksche
leven zegt, bijna op de kin. Net spreekt van zelf, dat ook dit een factor is,
die de hoogte van den aangezichtsschedel beinvloedt. Merkwaardig is, dat
de kinstreek eerder neiging heeft zich naar voren te ontwikkelen, de kin
kan in tegenstelling met de neiging tot atrophie, van het tandkasgedeelte
naar voren uitgroeien. Toldt schrijft ,dit niet toe aan een vicarieerende
hypertrophie van het kingedeelte ten opzichte van den tandenboog, maar
aan een zelfstandige neiging tot beenvergrooting, die alleen bij den mensch
zou voorkomen. 2) Wil men Adams 'gelooven, dan zet zich de lengtegroei
van , den onderkaak bij grijsaards nog voort; ,deze is waarschijnlijk afhankelijk van de werking van de afscheidingsproducten van inwendige klieren,
d. w. z. van , de zologenaamde interne secretie; een storing in de functie
daarvan kan , de ontwikkeling van een abnormaal ,groote kin tengevolge
hebben. De interne secretie heeft stellig ook belanigrijken invloed op den
verschillenden vorm en grootte van den hoek van , den onderkaak bij de
beide geslac ► ten. Bij het opstellen der aangezichtsmaten en het trekken
1) Ibidem pag. 184.
2) Hauschild, pag. 185.
3)

B. Adams; Tither post,-..tm.brnaie wachstumsanderungen and rassenmerk-

male in bereiche des menschlichen gesichtsschadels. „Zeitschr. fiir Morph. and
Anthr.", B. 20, 1917.
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van conclusies daaruit, dient met al deze factoren rekening te worden
gehouden.
De hoek tusschen lichaam en tak van den onderkaak is bij pasgeborenen
zeer stomp en wordt in het verloop van den groei steeds spitser, totdat hij
bij den volwassen man tot een rechten hock wordt; bij vrouwen blijft daarentegen de kinderlijke vorm bewaard.
In het buitengewoon groote vocabularium der anthropologen betitelt
men het hebben van een vooruitstekende kin als progenie. Dit is een van
de vele aanduidingen in de anthropologie, aan iwelker vorming in den
aanvang sommige groote Nederlanders, zooals de beroemde Petrus Camper, ook hun aandeel hebben gehad. Praktisc'h nut hebben , deze benamingen wel, fraai zijn ze niet altijd. Zoo kan men de namen positiefkin (voor
de meeste huidige menschen), neutraalkin (voor de steil afvallende kin
der Australiers), en negatiefkin (voor den schedel uit het Neanderthal),
zeker niet fraai noemen. Niettemin hebben deze benamingen van
Klaatsch in sde anthropologic haar burgerrecht verkregen.
Ook aan iden aangezichtsschedel zijn diverse maten te nemen en indices
op te stollen. De hoogtemaat, , de afstand van nasion (het punt aan den
neuswortel op ide ,grens van news- en voorhoofdsbeen) tot het gnathion
(onderste punt der kin) is reeds boven gememoreerd. Tegenover deze
eerie hoogtemaat staan er verschillende breedtematen.
De bovenste gezichtsbreedte wordt gemeten tusschen de beide frontomaxillaria temporalia, dat zijn de rechts en links .meest zijwaarts gelegen
punten van den schedelnaad, die het voorhoofdsbeen van het jukbeen
scheidt.
De middelste gezichtsbreedte is de afstand der 'beide zijgomaxillaria,
die men rechts en links als de meest zijwaarts gelegen punten van den
schedelnaad aantreft, die de scheiding vormt tusschen jukbeen en bovenkaak. Verder naar beneden, aan den onderkaak, kan men ook een aantal
breedtematen opnemen.
1Dit zijn alle maten, die ter verifieering van een skelet van gewicht
zijn en zeker ook te Naarden zullen zijn ,opgenomen. Het is .verder
noodzakelijk op de maten der beenige oogkas te letten en de verhouding
van hoogte tot breedte in een index weer te geven. Men onderscheidt
chamaekonche (loge), mesokonche (middelmatig hooge) en
hypsikonche (hooge) oogkassen, alnaar de index laag, middelmatig
of hoog is. ► hamaekonchie geeft aan ,de oogkas eenigermate den 'vorm
van een vierhoek. De ,orbitaalindex is afhankelijk van den vorm van den
aangezichtsschedel.
Ook nog in anze dagen! Onze groote antihrapoloog, prof. L. Balk thenoemde
een bepaald punt aan den isdhedel als het fronton
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Een breed aangezicht geeft .een lagen, een lang aangezicht een hoogen
orbitaalindex d.w.z., in het eerste geval een lage en in het tweede een
hooge oogkas. Volgens den bekenden iconograaf Dr. J. Klima had Comenius wijde oogholten. 1)
Beschouwen wij nauwlettend het portret van Jurriaan ovens, 2) dan zijn
de afmetingen der oogholte in alle richtingen ongeveer even wijd. Van
een lage oogholte en oogkas kan niet gesproken worden. De norm der
oogholte levert geen grond een breed ,gezicht bij Comenius aan te n ►men.
De bij het Slavische ras voorkomende sterk ontwikkelde jukboogen maken het gezicht •dikwills schijnbaar breeder dan het werkelijk is. De
breedheid van het 'gelaat hangt voor een !groat tdeel met , de imeer of
minder sterke ontwikkeling van den onderkaak samen.
Analoog aan de bovenste en imiddelste gezichtsareedte heeft men
tweeerlei index nl.:
1. de gezichtshoogte in procenten van de bovenste gezichtsbreedte
van de middelste gezichtsbreedte,
2. „
de tweede is de gezichtsindex van Virchov.
AI naar de indices laag zijn en opklimmen ionderscheidt men:
/9

euryproaopie
mesoprosopie
leptoprosopie

//

If

bij een laag gezichtsskelet
'bij een middelhoog gezichtsskelet.
bij een hoog gezichtsskelet.

Men vergete niet, dat bij deze maten met de hoogte van den schedel
bedoeld wordt de afstand van nasion tot gnathion, van neuswortel tot kin.
Er bestaan verder nog maten van den ganschen schedel, die de iverhoudingen tusschen hersen- en aangezichtsschedel aangeven. Hiervan is ieen
der voornaamste rde craniofaciaalindex, die de verihousding a,angeeft van de
nasion-prosthionhoogte 3)
geheele schedelhoogte (naar Virchov)
(Een interessante vraag is nog, of er samenhang bestaat tusschen breeden Iangschedeligheid en den graad van hoogte van den gezichtsschedel.
In Martin (11/899) lezen wij : ,,die Gesichtslange ist im allgemeinem absolut
Beringer bei den brachycephalen Formen".
Dit slaat op de Iengte van den gezichtsschedel, niet op de hoogte en
breedte. Hier schijnen alle combinaties mogelijk te zijn, die bewijzen,
dat binnen dezelfde ethnologische eenheid verschillende gezichtsvormen
1) Podobizny Komensketho, pag. 8 boven, door Jirvi V. Klima.
2) Zie reprodu.ktie op de titelplaat van J. A. C. en N.
3) Het prosthion is een punt, dat juist boven de twee middelste snijtanden
der bovenkaak ligt, in het vertikale vlak, dat .dezie .snijtanden van elkander
seheidt.
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naast elkaar voorkomen. De variabiliteit van het gezichtsskelet is in dit
opzicht een ,grootere ,dan .die van den hersenschedel. ,Ried deed een onderzoek bij een brachycephalen stam in Beieren en vond 15 % euryprosoop,
52 % mesoprosoop 'met ongeveer 20% leptoprosoop, telkens gecombineerd
met igroepen van hypsi- en orthobrachycephalen 1). Men kan dit z'oider
het vocabularium van den anthropoloog te gebruiken ook aldus zeggen:
dat menschen met een breede en korte kruin heel goed een smal of ovaal
gezicht kunnen hebben. Men kan dit felt uitstekend bij .de Tsjechen waarnemen, die uitgesproken brachycephaal zijn; sommigen, die op het eerste
gezicht aan hun physiognomie als Tsjechen te herkennen zijn, hebben
een breed, bolrond gezicht, anderen, even duidelijk als Tsjechen herkenbaar, hebben een smal en lang gezicht. Ik wil niet nalaten mede te
deelen, ,dat de meening van Prof. Bolk in 1907 voor Nederland hier eenigszins van afwijkt.iflj schreef in ziin studie over „De bevolking van Nederland in hare anthropologische samenstelling 2): het sonde hoofid gaat in het
algemeen gepaard met een kort en breed gezicht; het lange hoofd met
een lang en smal gelaat.
Het spreekt nu van zelf, dat de genoemde maten en verhoudingen zich
in het uiterlijk van den levenden mensch weerspiegelen. Wanneer wij nu
terugkeeren tot de twee persoonlijkheden, die ons in den loop dezer studie
het meest hebben bezig gehouden: Comenius en Brouwerius, dan moeten de anthropologische maten en indices uitdrukking vinden tot zelfs in
hunne beeltenissen.
'Op 'de gravures van Comeniu s, geteekend door , Glover, , Cross, Noual
en Hagens ziet men duidelijk de uitstekende jukbogen, die het gezicht
een tamelijke breedte geven. Daarentegen is de hoogte van het gezicht
niet zoo gering; men is geneigd Comenius tot de mesoprosopen te
rekenen.
B r o u w e r i u s! Het breede, niet hooge gezicht doet ons hem op den
eersten bilk rangschikken onder de euryprospopen.
(Moeten wij naar hun portretten kiezen, wie van hen !beide het meeste
euryprosoop is, zoo zijn wij geneigd Brouwerius den palm te reiken.
Ik heb getracht door enkele maten op de gravures te berekenen, dit nog
duidelijker voor te stellen. Indien ik de breedtemaat neem over de oogen,
rechts en links tot de haargrens, en de lengtemaat van de haargrens aan
het voorhoofd tot de punt van Ide kin en hiervan een index opstel zooals
bij de schedelmaten is geschied, kom ik tot de volgende getallen.
De index is bij Comenius , op de gravure of schilderij van:
1) Martin II, 'pag. 905. Hypsi- en Orthobrachycephalie zijn graden van
brachycephalie.
2) In het Nederlancisdhe Boerenhuis, door J. H. Gallee, ,pag, 172, uitgegeven
1907.
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Hagens 2)

Glover 1)
17
— X 100 = 70,8
24

24

33

X 100 = 72,7

Jurriaen Ovens 3)
28 X 100 = 64

44

gemiddeld dus 69.
De index is bij Brouwerius berekend op de plaat van Van Haien
24

X 100 = 88,8
27
Nu kan men zeker allerlei aanmerkingen maken op de berekening van
deze indices, die van geen vaste punten uitgaan, zooals dat aan den schedel geschiedt. Op sommige gravures draagt Cornelius een kap op het
hoofd (zie t. 0. pag. 232), die de haren bedekt, waarvan de igrens niet precies
is vast te stellen. Ook tegen de breedtegrens is heel wat in te brengen; deze
is ten ►zeerste er van athankelijk, of de ;haren meer of minder naar voren
over de slapen hangen. Daartegenover staat., dat men zich over den graad
hiervan op de gravure een oordeel kan vormen en dat verder de indexberekening op de gravures, waar Comenius met een kapje is afgebeeld,
hooger uitvallen, dan de index_ op Ovens schilderij, waar het hoofd ongedekt is. De index is bij Brouwerius 25 piCt. hooger dan bij Comenius, een
percentage derhalve waarin heel wat fouten verdisconteerd kunnen zijn,
voordat de mate van prosopie bij Brouwerius die van Comenius nadert.
Keeren wij thans van deze beschouwingen tot het tweede en onderste
skelet in graf acht terug. Prof. Waterink was zoo welwillend mij aangaande deze skeletten inlichtin gen te verstrekken, die de opgaven van
het protocol belangrijk completeeren. Over het tweede skelet vernam ik,
dat de hersenschedel zeer dolichocephaal was en dat de aangezichtsschedel smal en fijn gebouwd, een uitgesproken leptoprosoop-type had.
Deze schedel lag 15 c.M. ,onder den bovensten, hij rustte met het achterhoofd op het neusbeen van den derden schedel, dat daardoor niet intact
was gebleven. Prof. Waterink meent, dat men uit het feit, dat de twee
onderste skeletten elkander bijna aanroerden„ niet mag besluiten, dat de
onderste kist reeds lane vergaan was; want oOk in graf 3 zag hij ,een dergelijken toestand bij twee skeletten.
De onderste schedel was grooter dan de beide anderen, van groven
bouw, branchycephaal, met sterk ontwikkelde kaken en stoere kin._
Wanneer wij .deze gegevens vergelijken met die, welke wij uit de
literatuur of van portretten van Comenius hebben, dan kan deze derde
schedel die van Comenius niet zijn.
.

1) Naar Benham.
2) en 8) Naar reprodueties an Kemink. VoOr in het Labyrint der wereld en
voor in het Unum Necessarium.

234
Juist 100 jaren geleden schreef de Tsjechische geschiedschrijver
Palacky 1) :
,„Komeansky was een man met .een zeer waardige gestalte, hij had
een afhangende kin, een hoog voorhoofd, een gelaatsuitdrukking,
waaruit welwillendheid, mar loch ook stille smart sprak".

.

De portretten van Comenius gedogen niet, met een groven bouw van , den
schedel of sterke kaken aan te nemen, nog afgezien van 'den bouw van de
kin. Beter zou deze schedel bij Brouwerius passen met zijn breede kaken
en prominente kin, waarmede wij allerminst willen zeggen,, dat hij de
schedel van Brouwerius is 2). Bij een Amsterdamsch praticier van adellijke
afkomst zouden we toch eer een fijneren schedel molten verwachten
dan dezen. Een feit kan men ,echter definitief vaststellen: de 2de en 3de schedel
kunnen uitsluitend de opeenvolging Guerre—Brouwerius voorstellen en
niet de opeenvolging :Brouwerius--Comenius, omdat het onmogelijk is den
tweeden schedel met Brouwerius te identificeeren. tliermede achten wij
het vaststaande, dat het onderste skelet van het
door prof. Matfegka geopende driemannengraf niet
het geraamte van Comenius kan zijn.
Nadere berichten, gedurende het schrijven .dezer studie mij verstrekt
door den stedelijken archivaris te Metz, wettigen het vermoeden, dat wij
bij Louis Guerre niet eens een dolichocephalen schedel .mogen veronderstellen. Ik schreef, dat deze familie van ,Noord-Fransche origine was, en
dat een enkele iharer leden uit Valenciennes kwam. Nu is Valenciennes
de hoofdstad der vroegere Fransche provincie Henegouwen, wier Waalsche bewoners branchycephaal zijn. De archivaris van Metz was wel niet
in staat den geboortedatum van Louis Guerre op te geven, maar hij noemt
in zijn brief een ,dermate groot aantal Guerres, die in de 17de ,eeuw in
Metz gewoond hebben, en wier voornamen aan die der negen kinderen
van Louis Guerre gelijk zijn, dat de tak der Ouerres,, waarvan Louis afstamde, iblijkbaar van ouds in zijn geboorteplaats gevestigd was. Nu is
bekend, dat de bewoners van den Elzas een zeer brachycephalen schedel
hebben, hetgeen ionze meening nog versterkt aangaande de waarschijnlijke
±brachycephaIie van Louis Guerre. Deze overweging kan er ons reeds toe
leiden geheel van het graf of te zien. Ook (de mermalen op den voorgrOnd
1) Casopis spolecnosti vlastenskeho Museum v. Ceehach, Roc III, 1829.
2) In de meer geciteerde verhandeling van prof. 113.olk over de bevolking van
Nederland in hare anthropologische samenstelling wordt een neus, die recht of
een wet:lig convex is, een kenteeken van den Ihomo nordicus genoemd; daarentegen zou bij_het alpine (d. i. het Kelto-Slavische) ras de neusrug ietwat eoncaaf
zijn en de jukbeenderen en onderkaakshoeken een weinig uitsteken. Op de graconeaviteit van den neusring bij
vure van Van Halen, pag. 217 constateerden
Brouwerius.
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geplaatste zeer hone leeitijd van den derden schedel op grand der stractuur ,noopt ons hiertoe. Want de schedel van een tachtiger mag niet met
dien van een 65-jarige worden gelijkgesteld. Maar er is nog een ander
bezwaar.
Prof. Waterink vestigt in zijn artikel, dat aan hetzelfde onderwerp als
het mijne is gewijd, er de aandacht op, dat verondersteld de juistheid
van de door izijn Praagschen collega aangenomen nummering der graven — de inhoud van het meest rechtsche graf der .eerste rij had moeten
overeenstemmen met graf 3 van het grafregister. 1) IHij maakt duidelijk,
dat dit niet het geval is. Zoowel dit felt, als het ontbreken van een kinderskelet van drie jaren tusschen het graf en den muur, en de
boven uiteengezette onmogelijkheid een der idrie schedels met
behalve de verder opgesomde
die van Comenius te indentificeeren
moeten er ons .definitief toe brengen aan te nemen, dat h e t
gronden
clriemannengraf naast den muur in de eerste rij
links voor den kansel niet indentiek is met het in
het grafregister no. 8 aangeduide graf.
De rheumatiekknobbels en vergroeiingen van beenstukken aan het ,derde
skelet, zijn niet in staat onze meening aan het wankelen te brengen; in de
,eerste plaats niet,, ,omdat dergeliike afwijkingen in een land, waar veel
rheumatiek voorkomt, niet veel beteekenen en verder, omdat zij Been
waarde hebben ter differentieering tusschen de skeletten van Cotnenius en
Brouwerius, wiji de tweede in de iaatste jaren tvoor zijn 'dod aan een
chronische kwaal leed, m. a. w. ook hij kan zeer wel rheumatisch geweest
zijn.
Van 1:1.,e op bl. 220 genoemde vier mogelijkheden blijft alleen over : het
echte graf 8 ligt elders.

V. DE JUISTE PLAATS VAN HET (3RAF.
Om de juiste plaats van het graf te bepalen, zal onze methode gewijzigd
moeten worden. Van ibeschouwingen over de wijze van nummering zullen
wij moeten afzien, en ook het principe der aangrenzing van graven van
bloedverwanten moeten wij laten varen. Immers ,dit principe bradht er
ons toe met groote waarschijnlijkheid het meest linksche graf der eerste
rij voor het juiste te houden. Wij meenden aanvankelijk hiermede steenen
ter ondersteuning der meening van prof. Matiegka te kunnen aandragen,
tot eene grondige analyse ons leerde, dat wij op ,een dwaalspoor waren.
De ieenige juiste methode kan verder daarom slechts zijn, van :de door
1 ) Lie schema C, t. o. pag. 208. Op de kinderskeletten in de buurt van dit
graf is reeds t. a. pl. gewezen. Een geel streepje veen duidde nog precies de
plaats en grootte der kleine doodkisten aan.
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Matiegka gevonden gegevens uit te gaan en deze met het grafregister
nauwkeurig te vergelijken.
He is waar, (dal de aoht graven van het parquet een zoo enge ruimte
innemen, idat men zich idaarmede in zijn geheel als plaatsbepaling zou
kunnen tevreden stellen. Incdien men hierdoor evenwel niet bevredigd is
en de Imeest preciese lokalisatie begeert te kennen, zoo schijnt het mij
thans zeer de vraag te zijn, ja, bijna onfrnogelijk, of men (door theoretische
overweging daartoe igeraken kan. Althans schrijver idezes zou het niet
mogelijk geweest zijn, zonder van de gegevens van prof. Matiegka als
basis uit te gaan tot een oplossing aangaande de determineering van elk
der acht graven te geraken.
Het is nu in de allereerste plaats noodig, in het grafregister te
zoeken naar een ander driemannengraf en wel zoo, dat de leeftijden met
die der skeletten overeenkomen.
In den aanvang deter studie heb ik reeds op graf 4 gewezen, maar er
tegelijk bijgevoegd, dat de leeftijden der drie mannen van dit graf niet
kloppen met die der drie mannelijke skeletten. Dit graf valt dus uit. In
aanmerking komen dan nog twee andere graven.
Deze beide graven versehillen in dier voege van de graven 4 en 8,, dat
in beide veel 'meer dan drie personen begraven zijn — ten minste volgens
het grafregister.
Het {eerste der bedoelde graven is graf 3. Hierin liggen begraven:
►

1.
2.
3.
4.
5.

Marie, fille du Mr. J. L. Grouwels.
Mr. J. L. iGrouwels, pasteur, repose au Seigneur 1678.
Sa Femme Johanna ids Meester
1687.
Madem. Johanna Grouwels
1707.
Jan Francois de Putter, fils du Francois de
Putter, ancien
1762
1763.
6. Francois de Putter, ancien
7. Jean Antoine de Putter, pasteur emerite de
cette eglise
1773.

In dit graf rusten zeven personen. Wij moeten ons nu voorstellen, dat
het graf of in 1762 geruimd is, of dat het izeer diep is aangelegd en in 1762
op het stof der familie ,Grouwels de kisten der familie De Putter geplaatst zijn. Ik zou geneigd zijn aan het laatste te denken, ,omdat Ds. Jean
Louis Grouwels de meest bekende der tien Waalsche predikanten van
Naarden is geweest,, een man, die niet alleen door zijn ionderhandelingen
inlet den Fransohen commandant , de Rochefort in 1672 .de staid Naarden
voor plundering ibehoedde, en vrijheid voor de uitoefening van den protestantschen eeredienst bedong, maar wiens nagedachtenis door de groote
mildheid van hem zelven en van zijn familie, tot in het midden der 19de
eeuw bewaard bleef.
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lliervoor kan oak nog pleiten, dat de vrouw van Ds. De Putter niet in
dit graf ligt, terwijI in den zandigen bodem der kerk het toch wel mogelijk
moet geweest zijn, vier kisten op elkander in een graf te plaatsen.
IDs. J. A. de Putter stored van 1732-1770 te iNaarden, hij moet dus bij
zijn dood in 1772 minstens zestig jaren geweest zijn. Men zou dus in dit
graf als bovenste skelet dat van een ouden man moeten aantreffen, daaronder nogmaals dat van een bejaard man en het diepst dat van een
jongeren man. Dit komt echter allerminst met de bevindingen van prof.
Mati'egka iovereen. Ook graf 3 valt dus nit.
Het tweede dozer graven is graf 6, waarin het stoffelijk roverschot der
families de Lanoy en le Clerq rust. !Hier liggen :
1. Un enfant nomme Charles lloflant
2. La premiere Femme de Charles de Lanoy, Jolcine Martin
3. un enfant de Mr Couette
1674
4. Marie Burillon,, Femme de Mr le Clercq.
Nu volgt eene mededeeling: Mad. Judith le Bon, veuve de Mr Charles
de Lanoy, a vendu et transporte ce sepulchre no. 6 a Pierre le Clercq, qui
a aussi i' a paye et satisfait. ICI y a ete 'enterre:
5; Robert Burillon, son beau pere
6. Pierre le Clercq y est enterre
7. Un enfant du Mr. Philip le Clercq
6 Mai 1694
8. Lambert Koss est aussi enterre %dans se sepulchre 13 Fevr. 1712
Zien we of van het kind van Philip le Clercq, tdan liggen hier Brie manners
in opstijgenden ouderdom begraven, voor het geval, dat Lambert Koss
een leeftijd zou hebben overeenkomend met die van het bovenste skelet
van prof Matiegka's graf. Want we imogen aannemen,, dat de schoonvader
man le Clercq, de heer Burillon, miler zal geweest zijn clan zijn schoonzoon.
Het was dus van het allergrootste gewicht, den leeftijd van Lambert
Koss vast te stellen. Nu bleek inderdaad een aanteekening aangaande hem
'in doopboek no. 418 der gereformeerde gemeente van Naarden aanwezig
te zijn. Dit ,doopboek bevat de fgeboorten van 1639-1710. Wij lezen bij
het jaar 1692, 13 Januari:
geboren Lambert, noon van Rijck Pieter Kos en Maritje de Clercq.
,

Lambert Kos had dus precies den leeftijd van 20 jaren bij zijn overlijden
bereikt. Nu is het mogelijk, idat Maritje de Clercq een izuster of ieen , dochter
van Pierre is .geweest Wij weten dus niet, hoeveel ideze ouder of jonger
was dan Maritje. Wij weten alleen, dat hij getrouwd was met %de dochter
van Robert Burillon. Aangezien Marie Burillon in 1674 stierf en de dood
van Pierre le Clercq tusschen den datum der overdracht van het graf en
1

) Op pag. 239 blijkt zij de dochter van Pierre te zijn.
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het jaar .1694 moet vallen, is het zeker,, dat P. le Clercq den rijpen mannelijken leeftijd bereikt heeft. in daar zijn schoonvader ten hoogste derdertien jaren voor hem kan gestorven zijn, is het waarschijnlijk, dat hij den
maturusleeftijd niet of weinig overschreden heeft.
Aanvankelijk Mande ik er niet in, de leeftijden van Pierre le Clercq en
Robert Burillon uit de Naarder idoop- of trouwregisters op to sporen. Ik
moest deze pogingen als vruchteloos opgeven. En toch is ide vaststelling van
den leeftijd, speciaal van Robert Burillon, van het hoogste belang. Immers
op grand van het anthrapologisch onderzoek van het derde skelet zou
Burillon alleen maar een leeftijd kunnen hebben even oud ials 'die van Comenius, m.a.w. hij zou een tachtiger moeten zijn. Archiefvondsten aangaande le Clercq zijn a priori van minder belang, om .dat wij reeds hebben
kunnen vaststellen, , dat zijn leeftijd (evenals , die van Brouwerius) heel
goed te vereenigen zal zijn met ,dien van het tweede skelet.
IBurillon en le Clercq bleken eohter aanvankelijk in Amsterdam te zijn gevestigd ; vandaar hebben zij zioh later naar Naarden begeven. De Waalsche
archieven van Amsterdam bevatten aangaande hen het volgende:
Recu membre , de Eglise wallone d' Amsterdam le 30 Sept. 1655
Pierre Burillon, fils de Robert par confession ,de fol.
.Het kerk-inteekenregister te Amsterdam, 3 April 1621, vermeldt:
Robert Burillon, geb. Quesnoy-Lourat, 22 jaar, tElandstraat en Judith
Boissard, geb. Aix, 29 jaar, Rosestraat.
Het doopboek der Waalsche kerk te Amsterdam vermeldt:
le 25 Janvier 1632:
Marie, fille de
Robert Burlion et Judith Bossart.
Het huwelijksregister vermeldt:
Maries a Amsterdam, le 11 Avril 1651:
Pierre le iClecq et Marie Burillon.
De bovenstaande data hebben zeer zeker betrekking op de ons bekende
personeni. Minder zeker is of onderstaande notitie uit het doopregister
werkelijk op Pierre le Clercq betrekking heeft:
Baptise a Amsterdam (Egl. wallonne) le 24 Dec. 1623
Pierre, fits de
Pierre le 1Clercq et Isabeau de la iHaye.
Het ,geboortejaar van Robert Burillon, het jaar 1599, is dus bekend.
tlet Meek evenwel mogelijk te zijn den termijn van 1680-1694, waarbinnen
zijn sterfdatum vallen rnoet, te verkleinen.
In de eerste plaats blijkt uit het bandsohrift van het grafregister, waarmede de namen van Burillon en le Clercq daarin aangeteekend zijn, dat
zij beiden overleden moeten zijn voor 1692 ; tamers in dat jaar stierf
Francois Poulle, aan wien dit handschrift toebehoort.
Op het Rijksarchief te Haarlem vond men verder een protokol van den
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Naardenschen notaris A. Heshuysen, waarin een attestatie werd aangetroffen van 12 Maart 1688 van Monsieur Philip de Clercq, Franschen
schoolmeester en Maria de Clercq, vrouw van Ryck Pieterze Cos over
interestbetaling door hun vader zaliger Pieter de Beiden, Robert
Burillon en Pieter de Clercq, moeten dus voor 1688 overleden zijn.
Zoo komt men op een leeftijd van minstens 81 en ten hoogste 88 jaar
voor Burillon en een van minstens 58 en ten hoogste 65 jaren voor Pierre
le Clercq (verondersteld, dat hij in 1623 werd geboren). 1)
Zoowel voor het eerste als voor het derde skelet kloppen .de leeftijden
dus uiterst ,goed. Wij herinneren er aan, dat prof. Matiegka voor het
deride skelet wegens de str uc tuur v an den schedel
een zeer h oo gen leeftijd aanneemt.
Quemoy l► gt in het Departement du Nord in Frankrijk; de brachycephale schedel is dus begrijpelijk. De origine van le Clercq is mij
onbekend gebleven.
Men zal in graf 6 van boven naar beneden 1n leeftijd stijgende
skeletten moeten vinden, hetgeen met de lbevindingen van prof. Matiegka
overeenkomt. Het is ons evenwel onbekend of tusschen het bovenste en
middelste mannenskelet ook dat van een kind gevonden is. ,Een andere
moeilijkheid is, dat, nu de aanwezigheid van een vierde, nog dieper gelegen skelet kan uitge sloten worden, wij moeten aannemen, dat behalve
de onder 1, 2 en 3 genoemden .00k het overschot van Maria Burillon, de
vrouw van le. Clercq, na de overdracht van het graf moet geruimd zijn.
'Howe' 'deze beide moeilijkheden mij niet ontgaan meen ik, dat zij
niet onoverkomelijk zijn. Over het ruimen van graven wordt bij graf 17
gesproken, waar Francois Poulle in 1685 het graf laat ruimen, .dat hij
van Rebecca Chiffry heeft overgenomen. Maar Rebecca bet door deze
transactie toe, dat het stoffelijk overschot harer ouders en dat van •een
bro ►der Antoine, geruimd werden. Het scliijnt, .dat men voor eenige
eeuwen somtijds geen bezwaar tegen spoedige miming ider graven
maakte. Een leerzaam voorbeeld dienaangaande is het graf van Vondel,
waarvan ons de gesohiedenis in de „Portretten van Joost van den Vondel" door J. J. Alberdingh Thym worden medegedeeld. Vondel swerd begravon in 1678, in 1893 wordt Mechteld van Wyckersloot in zijn graf mede
bijgezet en reeds binnen vijf jaren hierna ,d.w.z. voor 1698 werd het
graf geruimd.
:

1 ) iDeze leeftijd en derhalve ook de notitie onder aan pag. 238 mag men wel
als juist veronderstellen. In ,de eerste plaats, omdat in 1692 zijn kleinzoon Lambert geboren werd, verder om .den datum van tzijn huwelijk in 1651 en ten 'slotte,
omdat le Clercq verseheidene jaren voor 1672 het ambt van ouderling bekleedde
en pas in het genoemde jaar ve vangen werd door Maurice le Conte.
►
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Een onoverkomelijk bezwaar biedt het ruimen van het stoffelijk oversohot van Marie Burillon iderhalve Evenmin is dit het geval met het
skelet van het kind van Philip le Clercq, dat op zij kan zijn weggezakt.
Mijn meening is, dat de leeftijden zoowel van Lambert Kos als die van
Rob. Burillon met groote waarschijnlijkheid ide plaats van graf 6.definieeren
op , die plaats, waar prof. Matiegka en ook wij graf 8 hadden willen lokaliseeren. Voor cdeze vaststelling pleit vooral, dart zij berust op tastbare
gegewens, namelijk op de uf.tkomsten van het ionderzoek van prof.
Matiegka.
:Graf 6 is 'dan het meest linksche in de eerste
rii graven voor den kansel en de ligging der andere graven
volgt idaaruit vanzelf.
Op de plaats, waar prof. Matiegka graf 3 vermoed ,heelt, komt nu
graf 1. Dit graf behoorde aan Burgemeester Groenhout.
Men vindt ,er in begraven twee zijner zonen Jacob en Albert, hem
zelven, een zijner tdochiers, Marie, en een kind van Mr. Albert van der
Soest, .genaamd Geertruit ; in 1702 werd er begraven Catharina Redmer,
de vrouw van Jean Constapel en in 1710 Sieu ►ertje Redmer, de vrouw
van ,Gerrit Duyf.
Ik meen, idat de inhoud van idit graf over een to brengen is met den door
prof. Waterink beschreven vermeen ► en inhoud van graf 3. Boven in dit
graf werden de beenstukken van eene vrouw gevonden. Daaronder het
skelet van een meisje van 'den. leeftijd van 14-16 jaar. Wij moeten dit
zoo in► erpreteeren, .dat de bovenste skeletstukken niet aan .een, ,doch
aan twee vrouwen hebben toebehoord, of sdat het bovenste vrouwenskelet bij latere werken in het koor niet intact gebleven is ► Inderdaad
is dit mogelijk, want prof. Matiegka vond in de zandlaag, die boven , den
ingezakten kerkbodem. in 1861 werd aangebracht, hier en .daar verstroolde skeletstukken. Het meisje van 14-16 jaren ► oet alzoo de in het
grafregister genoemde Geertrui zijn. Trouwens binnen het parquet kunnen
volgens het grafregister alleen in igraf 1 en graf 7 twee vrouwenskeletten
direct ,boven elkander :gevonden worden; maar graf 7 kan niet in aanmerking komen, omdat daar van een kind niet gesproken worth. Zoodat
dit graf stechts graf 1 kan zijn. De inhou:d van het graf is niet in zijn
geheel opengelegd.
Er blijven idan voor no. 7 en 8 over de beide graven naast den kansel.;
waarscihijnlijk Comenius in het meest zuid 7 oostelijke graf begraven.
Want bij dit graf past het beste de notitie over het kind van Graham.
Ware .het kind naast het andere graf bijgezet, 'clan zou de koster waarsChijnlijk geschreven hebben: tusschen , den :preekstoel en den muur. Bovendien zijn aan den rechter kant van den preekstoel 'Been graven aan-
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wel, omdat het daar niet mogeiijk was te begraven. Men
gelegd,
moet het er daarom .voor houden, dat graf acht het meest zuidoostelijke
in de kerk is geweest. Prof. Waterink en de Burgemeester van Naarden
deaden mij mede, dat voor het meest rechtsche graf der eerste rij 1)
(thans als graf 1 bestempeld) een skelet van een pasgeboren kind wend
gevonden, terwij1 naast graf 1 een zeer jong kind begraven was.
Ten slotte, wanneer van , de drie graven, die aan den muur grenzen, de

Fig. 5.

beide uiterste graven der eerste rij het overschot van Comenius niet
biijken te bevatten, blijft alleen het meest zuid-oostelijke graf voor hem over.
De nummering op pag. 241 Mkt veel op die van figuur 3 op pag. 210;
alleen is daar behalve in figuur 4 er steeds mede rekening gehouden, dat
de nummering geschiedt naar het schip der kerk toe, terwiil in werkelijkheid de heer Jonas Couette, die indertijd de nummering der graven
op zich nam, zich voor den preekstoel moet gepl,aatst hebben om de
1 ) Gerekend van nit een punt, gelegen in het midden der balustrade. Wanneer men van uit de plaats rekent, waar de kansel gestaan heeft, d. i. het midden
tusschen A en B, clan is dit graf het meest linkscihe der eerste rij.
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graven binnen het doophek te nummeren. Ter nummering van , de graven
buiten het 'doophuis. heeft hij zich stellig daar buiten geplaatst en naar het
schip der kerk toegenummerd. Maar ter nummering ,der graven, die zich
binnen het doophek bevinclen,, moet hij zich voor den kansel
hebben geplaatst , en aldaar op de gewone wijze van links naar rechts hebben genummerd. Tot nu toe is het onze fout ,geweest, dat wij steeds de
nummering in het parquet van uit een theorehisohe plaats daarbuiten hebben willen doen geschieden.
Tiet is daarom ihoogstwaarschijnlijk, dat graf acht ligt op de plaats,
waarop het in fig. 3 op pag. 210 of hierboven op pag. 241 is aangewezen.
Contenius ligt dan in de schaduw van den preekstoel begraven. Men kan
alleen nog de magelijkheid overwegen, dat graf 7 en 8 precies omgekeerd
genummerd zijn, indien men ,nameijk Comenius als bissehop ,zijner kerk
de eerwaardige plaats onder den preekstoel als laatste rustoord heeft
willen toekennen; maar toch houden wij ,dit op vroeger aangehaalde gronden voor onwaarschijnlijk.
Nog op twee nomenten wil ik hier wijzen. Eerstens, dat volgens schema
AB figuur 5, de graven , der predikanten 3 en 4 midden voor den
preekstoel komen te liggen, hetgeen met de gewoonte dier tijden strookt.
In de tweede plaats wordt het ons zoo , duidelijk, waarom de graven
1-6 het eerst verkocht werden en de graven 7 en 8 tot eind 1670 nog
niet verkocht waren. De reden is -waarschijnlijk, dat ideze beide graven
smaller waren 'clan de anderen. Het is ook mogelijk, dat deze beide
graven gereserveerd werden gehouden. maar ook dat wijst op een verschil met het ioverige zestal. In ieder geval is het wel opmerkelijk, dat
voorrnannen der gemeente als Jonas Couette en Francoise Poulle Hever
een eigen graf buiten het parquet kochten dan een der graven 7-8, waartoe zij voor 1670 wel in staat zijn geweest.
VI. DE UITZICHTEN AANGAANDE HET GRAF.
De aan het eind der 18de eeuw nog bloeiende Waalsche gemeente te
Naarden, ging in den Franschen tijd schielijk haar ondergang tegemoet.
De archieven uit het ,eerste anderhalve decennium, der 19de eeuw bevatten
een reeks van bescheiden, die even zoovele getuigenissen afleggen van
de armoede, waartoe de leden der Kerk vervallen waren. Na 1813 kwijnde
de gemeente nog .een zestal jaren voort, tot Koning Willem I het besluit
uitvaardigde, dat zij den ten Januari 1919 opgeheven .werd. Nog een wijle
daarna deed het gebouw dienst voor de bijeenkomsten der Luthersche
gemeente, maar weldra was het zoo bouwvallig, dat de iLutherschen
genoopt werden elders hun toevlucht to zoeken.
Het was in diezelfde jaren, dat de huisindustrie in Naarden te niet ging.
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Een verslag van den magistraat uit het jaar 1823 stelt ons dit ruineuze
verval in enkele cijfers voor oogen. Zoo waren er in:
1778 249 fluweel-weefstoelen — 1823 Beene.
1780 55 zikleweefstoelen — 1823 1, die geen werk heeft.
1780 48 streept-weefstoelen — 1923 drie.
1780 4 lijnbanen,, die 90 personen werk verschaften — 1823 geene.
Na de politieke was een nog Langer durende economische crisis ingetreden. Heel wat mooie huizen werden gesloopt; de keien uit de zijstraten
werden weggenomen om reparaties aan de hoofdstraten to kunnen doen.
Het Bras begon te groeien in de straten dezer doode stad.
1Waren de magistraatspersonen in hun fraai stadhuis zich er van bewust,
dat hun gemeente nauwelijks meer den naam van stad rmocht dragen? Zij
richtten tenminste tot Willem I het verzoek, den stadsnaam voor Naarden
te mogen blijven voeren, hetgeen hun gunstig toegestaan werd.
In den Napoleontischen tijd had men gezien, dat een groot garnizoen
ook geld in de plaats kon brengen. Naarden was ieen vesting, die een flink
garnizoen noodig had. De Naarders zagen in ;een groot garnizoen het
behoud hunner stad en boden in 1815 der Regeering een voor die dagen
aanzienlijke som aan, indien in Naarden bij voortduring twee bataljons
gekazerneerd werden. De Regeering nam het aanbod aan, doch de som,
die Naarden betalen moest, was te ,hoog; tot 1845 zuchtte de stad onder
de verplichting, die zij op zich genomen had.
'Het feit, dat de stad naast de betaling der som .00k voor voldoende
kazerneering en onderhoud der gebouwen moest zorgen, en daartoe niet
in staat was, werd een bron van oneenigheid tusschen haar en de Regeering. Naarden had ,zijn beide bataljons nooit gekregen en in 1821 dreigde
de Regeering het eenige bataljon, dat in Naarden lag, weg te nemen,
indien men niet zorgde voor betere kazerneering.
Groote .ontsteltenis in het Naarden van toen! Een energiek off icier der
genie wist echter raad en stelde voor, het voormalige .weeshuis, dat sinds
den aftocht ider Franschen niet meer als kazerne had dienst gedaan, hiertoe
in te richten en zoo de gunst der Regeering te heroveren. Dit gelukte
inderdaa,d nog in hetzelfde jaar. Het bataljon bleef en jkr. Rappard kreeg
een eeresabel van de stad ten geschenke.
Deze verbouwing had de schuldenlast der stad met f 6000 vermeerderd,
zoodat zij nog slechter dan voorheen in staat was hare verplichtingen tot
onderhoud ider gebouwen na te komen. Dit gaf then weder nieuwe moeilijkheden met de Regeering, die het garnizoen gedeeltelijk evacueerde,,
waardoor echter de , economische toestand der stad nog meer vetslechterde. Vooral in de jaren van den oorlog met Belgie was het garnizoen dikwijls zeer klein.
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In een schrijven van Burgemeester J. P. Thierens van 1837 aan den
Koning werd de mededeeling gedaan, dat de schuldenlast der stad wegens
de kosten der kazerneering voor 900 man tot I 50.000 gestegen was.
Eene ondragelijke hoogte!
Men klaagde, dat de Regeering hare beloften aangaande de sterkte van
het garnizoen nimmer was nagekomen en dat de toenmalige sterkte van
het garnizoen van 200 manschappen geheel onevenredig was aan de
gebrachte offers. Men smeekte de Riegeering het garnizoen te versterken.
Intusschen was in de dertiger jaren een vleugje der industrie, die zich
naar het voorbeeld van Engeland in Twente plantte, ook in Naarden
aangeland. De firma Couvreur huurde , de tot .de Weeshuisgebouwen behoorende ,oude Waalsche kerk van ide gemeente, Gm er hare calicotindustrie
in te vestigen. Toen evenwel de financieele toestand onder Dr. Van Ilassalt, den burgemeester, die in 1840 Thierens was opgevolgd, steeds
nijpender werd, en de stad quand-meme van het geldverslindende onderhoud der gebouwen wenschte :bevrijd te geraken, eischte de Regeering,
ter inwilliging van het daartoe gedane verzoek, ook afstand van de ruimte
der oude Waalsche kerk en van het zoogenaamde Spaansche huis. In
zoo kwam in het jaar 1845 de transactie tot stand, waarbij de stad Naarden
deze eeuwenoude gebouwen, die sinds ,onheugelijke tijden in haar bezit
waren geweest, .om niet aan het Rijk afstond. Een transactie, die voor het
Rijk, dat ten topzichte van Naarden nooit zijn woord gehouden had, bijzonder voordeelig was en het om niet -aan groote gebouwen en ,een
groot terrein 'mar die voor de stad Naarden, van deze eigendommen beroofd, in ieder geval het ieind van een drukkenden last beteekende.
Het Rijk gebruikte aanvankeliik de oude kerk als bergplaats voor goederen der genie, maar toen er in 1861 plaats noodig was voor een tirailleurcompagnie, werd de oude ruimte haastig verbouwd,, twee zblders
werden beneden het made gewelfde dak aangelegd en wilder eenige
pieteit alle grafsteenen uit het gebouw verwijderd. Geen wonder, want dit
geschiedde juist in de jaren, waarin men voor de middeleeuwsche architectuur Been aog had en naar hartelust oude gebouwen sloopte of verknoeide. Zoo ging het ook met deze in het begin der 15de eeuw gestichte
Mariakapel. En under de talrijke daarbinnen verwaarloosde graven
behoorde ook dat van Comenius.
Men moet erkennen, dat de eersten, die zich om het verlaten graf van
den grooten paedagoog bekommerd hebben, zijn lan'dgenooten waren.
Daar werd in het begin der 19de eeuw het sein tot .een nationale iontwaking
gegefven ∎ door mannen als Dobrovsky , Palacky en Safarik. Ongeveer terzelfder tijd, in het jaar 1821, dichtte de Slowakische dichter Jan Kollar,
in , eene rij van sonetten „Slavy dcere geheeten, ten roem van het Slaven-
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dom. Deze opbloeiende Iiefde voor de Slavische wereld ., dit groeiende
nationale bewustzijn, weerspiegelt .zich in het bezoek van den Tsjechischen
dichter Jan Erazim Vocel aan Naarden, in het jaar 1836, waar hij hoopte de
plaats te vinden, waar Comenius begraven was. In een brief, waarvan de
vertaling hieronder volgt, schildert hij zijn vrienden zijn vruchtelooze
nasporing:
U en andere beminnaars van het vaderland zend ik mijne groeten uit
deze stad, die voor langvervlogen jaren den Slaven, vooral den Moraviers,
gedenkwaardig was. Het stof van den eerwaarden Amos Comenius rust
aldaar. Op mijn rein door Holland heb ik het plan opgevat naar Naarden
te reizen, begeerig eenig spoor van herinnering aan onzen beroemden
landgenoot te ontdekken. Heden ben ik uit Amsterdam te Naarden aangekomen. De stad Naarden ligt ongeveer drie uren van Amsterdam
verwijderd en ligt, door wateren en sterke muren 'omgeven, eenige honderden schreden van de nabikelegen zee. Et ,steeg nit den postwagen, dwaalde
door de stille 'straten rond en bezocht ook de kerk en 'het ivoormalige kerkiof. De koster vertelde mij velerlei over de iotgevallen der stad en over de
kathedraal, hij verklaarde mij de opschriften op de graven, doch over het
graf van Comenius ken noch hij noch de predikant der plaats de minste
inlichting geven. Ik trok daarom eenige uitgebloeide bloemen die ik als
herinnering aan het graf van den verheven Moravier bij mij stak, uit den
grond en begaf imij naar de herberg als een herinnering aan den
1)
beroemden Amos, waarvan de heugenis in Holland teloor is gegaan

Piet is duidelijk, dat koster noch predikant bij het bezoek van den
Tsjech aan de graven in de toen reeds zeventien jaren buiten dienst
zijnde Waalsche kerk gedacht he'bben. Zoo is Vocel de •erste geweest
van een lange reeks van Tsjechen, die de bedevaart naar Naarden hebben
ondernomen, aanvankelijk in het geloof, dat het gebeente daar nog zou
rusten, totdat ook hierover twijfel ging heerschen. Zoowel de Naarders
zelven als de ,geleerde Prof. J. A. Novak, igaven in ihet begin dezer eeuw
als hun meening to kennen,dat het stoffelyk overschot geruimd was. 2)
Nadat de vragen dienaangaande tot klaarheid waren gebracht, kwam
hier en ginds de vraag van het herstel van het graf aan de orde. In
Tsjechoslowakije bestond verder !een strooming, die overbrenging van
het gebeente naar het geboorteland begeerde. Net standpunt, dat de
Nederlander daartegenover heeft in te nemen is, dat in overeenstemming
met de traditie, met het karakter van Comenius en de religieuze , opvattingen zijner laatste veertien levensjaren, zijn stof te 1Naarden met
blijven rusten.
Comenius schreef in 1650 zijn. Testament , der stervende Moeder,
1) Ontleend aan R. J. Vonka J. A. Kemenskya, Naarden pag. 90.
2) Zie hierboven uitvoeriger en ook de weerlegging dezer meening in J. A. C.
en N. pag.
3) De Nederlandsch vertaling verscheen als uitgave der Evangelische
Maatschappij in 1928.
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waarin hij voor zich en zijne Broedergemeente ieen hartroerend afscheid
neemt van zijn fvaderland. Van af idea herfst van het jaar 1657 tot zijn
flood vindt hij in de Republiek een tweede vaderland, in Amsterdam een
tweede vaderstad. Met dit nieuwe vaderland leeft mede in voor- en
tegenspoed; hij onthoudt het in moellijke idagen zijn oprechte raadgevingen
niet. In 1667 reist hij persoonlijk naar Breda, waar de vredesonderhandelingen tusschen Engeland en ons land niet vlotten iom door de
aanbieding van een zijner schoonste geschriften, den „Angelus Pacis" 1) op
bijlegging der geschillen tusschen ,de beide christelijke naties aan te dringen. Hoezeer hij als , onpartijdig raadgever ide balans zijner gevoelens ten
opzichte van beide landen in even.wicht poogt te )houden, toch slaat de
schaal geleidelijk en bedektelijk door ten gunste van ons vaderland.
Maar er is nog meer. In het Unum Nec es sariu m 2), het sohoonste
werk uit de 'vele zijner Amsterdamsche perioden, kan men opnieuw den
graad izijner warme gevoelens ,meten, waarmede hij Nederland was
toegedaan. In het 10e hoofdstuk betuigt
„Den haven heb ik bereikt, Christus heb ik gevonden, Christus mijn een
en mijn alles. Zijn voetbank is mij meer dan alle tronen der wereld en zijn
ontwaar, dat ik nog slechts
vernedering meer dan alle hoogheid
den Jordaan des doods voor rmij zie, dien ik moet doorgaan om spoedig
de genietingen van het zalige vaderland te smaken. Ik Drijs Uwe genadige
Voor ►ienigheid, mijn ,Heiland, dat Gij mij hier op aarde geen vaderland
Waarom 'Gij aldus gedaan hebt, Gij weet
woonplaats hebt gegeven
, Gij hebt mij
het, Heer, ik geef mij bestendig in Uwe handen overt
gebracht of veeleer gedreven tot Uwen berg Horeb. Geloofd zij Uw naam!
De laatste daad van mijn leven zal zijn, ,dat ik leere, dit leven af te sterven
en voor het toekomende geboren te worden.

De belijdenis van het Eerie Noodige is Comenius' laatste wil, die hij zijn
kinderen achterlaat 3 ). Welker' inhoud heeft deze belijdenis?
„Gods Zoon nam de gestaltenis eens menschen aan, weed den mensehen
in alles gelijk, uitgenomen de zonde en leerde hun door woord en voorbeeld
zich zelf te verloochenen, tot God terug te keeren om voor eeuwig in
geloof, liefde en hoop God aan te hangen. Dit is de hoofdinhoud van het
Evangelie, dit is het eene, dat noodig is voor alien Wat is voor de
christenen, die in vele en groote labyrinthen verdwaald' zijn, het eene
noodige ? Alleen op Christus te zien, het toonbeeld van alle volkomenheid."
(Un. necess. VIII, 3 en 9).
Maar tot deze belijdenis kwam hij eerst recht te Amsterdam:
1) „Vredesengel" waarvan de uitgave der Nederlandsche vertaling bij Kemink
te Utrecht in het begin van 1930 verwacht mag worden.
2) Een goedkoope Nederlandsche uitgave onder den titel van „Een ding is
noodig" is dezer dagen bij Kemink te Utrecht in 't licht versehenen.
3) Unum Necessar. X. 16.
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„Hier in de handelsplaats der wereld zijn deze gedachten over het eenig
noodige bij imij opgekomen, hier leerde ik door de genade Gads niet langer
honger te lijden noch dorstig te zijn. Dit zal gedurende mijn verdere
levensdagen mij tot hoogste vreugde zijn."

her en op andere plaatsen erkent 'Comenius te Amsterdam tot een
dieper inzicht in de .Goddelijke Waarheid gekomen te zijn; in deze stad,
waar hij na het doorstaan van zooveel levensstormen een rustigen levensavond vond : ,,quatuordecim ablerunt. anni meae apud Vos hospitationis et
sub umbra Dei et Vestrae quietis").
Van de .omstandigheden, waaronder het vervoer van het lijk van iComefins naar Naarden plaats greep, van de woorden, die daar gesproken zijn,
is ons niets bekend; wij weten alleen, dat de familie De Geer hem ook na
den dood haar trouwe 'hulp niet ontzegde, immers degene, die voor zijn
graf in Naarden zorgde, Ds. J. L. , Grouwels, was een zoon van Elizabeth
'de Geer. Voor de christenen van den tegenwoordigen tijd is Comenius
niet alleen teen geloofsbroeder, 'maar ook een dier voorgangers, waarvan
in de H. S. gezegd wordt, dat zij zullen blinken gelijk ide sterren. Wellicht
niet een reformator van het geweldige slag van ,een Luther of Calvijn,
maar toch hun grootheid opzij strevend als een der grootste zonen van
het glorierijke nareformatorische tijdvak. En al ontbreekt in het Waalsche
grafregister bij den naam van 'Comenius de toevoeging, die bij Ds. Grouwels en de andere vier daar begraven predikanten voorkomt : „repose au
Seigneur", zoo dienden die woorden ook op zijn grafsteen gegrift te zijn.
In het jaar 1872, toen de ieerste Tsjechen binnen de muren van het oude
gebouw het stof van hun grooten landgenoot naderden, was hun eerste aandrift in gebed neder te knielen , op het graf. Zonder zich iets van
het interieur en het rumoer der kazerne-chambree aan te trekken, waren
zij terstond indachtig aan wat Gomenius steeds het hoogste was geweest:
de gemeenschap met God. Deze Tsjechen, de heeren Kittl en Delannoy,
de een Protestant, de ander Roomsch-Katholiek, voelden de religieuze
sfeer aan, tdie over dit graf waarde. Inderdaad, , de ontzielde Hammen
werden hier alle ter ruste ,gelegd in , de hoop en in het waste vertrouwen
op 'de wederopstanding ten laatsten dage. Hier sluimeren deze mannan
en vrouwen, broederen en zusteren in hetzelfde geloof, in de acht graven
van het parquet en het duet ier zeker weinig toe, welk graf van deze acht
door iemand als de juiste plek van een hunner wordt aangeduid als gevolg
van theorethische overweging of na anthropologisch , onderzoek. 'Want
deze acht, die al te zamen slechts luttele meters groot zijn, zijn als de
deelen van , een grooter graf, waaruit de stem van vroom verledtm tot ons
1

) Opdracht van het Triertium catholicum.
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spreekt, de stem van Hugenool en Waal, van Nederlander en Moravier.
Al deze broederen vertoeven hier, vereend in hunnen dood. Hier hooren
wij Tennnyson's woorden:
The black earth yawns ; the mortal disappears,
Ashes to ashes, dust to dust....
Dit gevoelende, kunnen wij ons moeilijk vereenigen met de opgraving
en het vervoer van het gebeente van een idezer vromen uit de sfeer, die
hier h eerscht,, een sfeer zoo geheel verschillend van dien van het eenzame
graf op St. Helena, waarbinnen de krijgsheld rustte, die wenschte, dat zijn
asch zon rusten aan de oevers der Seine.
Hier staat tegenover, dat wij eenzijdig zouden zijn, indien wij het roepen
onderschatten, dat van het vaderland naar zijn grooten zoon uitgaat. In
het jaar 1660 schreef Comenius zijn droef gestemden „S m u tn y h 1 a s
een , dezer geschriften, waarin fret heimwee naar het vaderland wordt omgezet
in ,de hoop op betere toekomst voor geheel de menschheid. „Het is nu veertig
jaren geleden, dat wij begonnen te weenen over ons Tsjechisch Zion, dat
veroordeeld werd om met voeten getreden te worden; wij hebben echter
nooit opgehouden op hulp te hopen. Toch ligt .de bij1 aan onze wortelen,
reeds valt de boom zwaar neder, reeds naderen onze beenderen den 'mond
van 't graf."
Bohemen en Moravie schoniken der menschheid hun beide zonen Hus
en Comenius, doch van geen van beiden rust de asch in het geboorteland.
Het nationale gevoel kan ieen heilig sentiment zijn, waarvoor .wij diepen
eerbied moeten koesteren en verre zij het van ons, de pogingen der nazaten deter Tsjechen te versmaden, wanneer zij de beenderen van hun be-.
minden voorvader wenschen te gevoelen en te tasten. Wij moeten erkennen, dat de sympathieke geleerde, die in opdracht van de regeering van
zijn yolk de onderzoekingen in Naarden leidde, niet door nieuwsgierigheid, maar door het gevoelen zijner nationale stamgehoorigheid en zijn
liefde voor de waarheid gedreven werd en dat hij tot zelfbeheersching in
staat was, teen hij zijne begeerte
►
om ter meerdere zekerheid nog een graf
te openen uit pieteit bedwong.
► Gelukkig kwam men hier te lande nog voor de komst van Prof. Matiegka tot het beset dat den Tsjechen het uitzicht op de verbetering van
de omgeving van het graf en herstel van dit laatste ook van Nederlandsche zijde moest geboden worden, nog voor zij hun onderzoek in het oude
Oodshuis aanvingen. Een nobel wijken vo.or gekoesterde begeerte was het
gevolg: de Tsjechen lieten Nederland het stof van hunnen landsman over!
:

1) iDe treurende stem.
2) Smutny hlas § 6. (Psalm 141: 7).
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Sindsdien heeft onze regeering wel eerst er aan gedacht de oude kapel
voor een matige som aan de gemeente Naarden af te staan 1), maar ten
slotte en na rijp beraad nam zij het wijs besluit, om als Been milde gift om
niet het koor aan Tsjechoslowakije af te staan, dat zij voor 85 jaren •om niet
van Naarden had gekregen. 't Gebeente bligt aldus in Nederland,, maar de
Tsjech en de Moravier zullen zich binnen de muren der kapel bevinden
als op eigen grond.
Nog rijst een vraag : Zal de inhoud dezer beide studien voor deTsjechen
een aanleiding worden, nogmaals den bodem te doorvorschen en den
inhoud der beide graven naast , den voormaligen kansel na te speuren?
Het ,antwoord hierop is o.i. .onzeker; wellicht zullen zij aan een volgend
geslacht die 'taak overlaten, wanneer zij deze nasporing noodig achten.
De beenderembleken in den licht vochtigen bodem zoo goed geconserveerd
te zijn, ook al verstrijken dertig jaren, hetgeen gevonden wordt niet
meer verteerd zijn zal dan nu. Intusschen zouden navorschingen kunnen
plaats vinden van die archieven, die tot idusver nog niet zijn onderzocht.
Hiertoe b ►hooren ide archieven van het Naarder Weeshuis en sommige der
Nederlandsch Hervormde ,Gemeente aldaar. Dit alles verzuime men niet,
voor men het mysterie der graven opheffe. Eenmaal sprak Shakespeare:
„Om Jezus roer niet aan mijn stof!" De instemming hiermede mag
ens evenwel niet verleiden onze afwijkende meening voor de Tsjechen
verborgen te houden, ,die immers de waarheid zoeken en beter zullen
kunnen verdragen, dat thans de echtheid van een zoo juist gesteld symbool betwijfeld wordt, dan nadat dit reeds jaren door de traditie is gewijd
geworden.
Op Donderdag den 25en Juli had , een plechtigheid van ibetrekkelijk intiemen card te Naarden plaats. was de dag, waarop de door Prof.
Matiegka gevonden beenderen van Comenius, Nidek en Guerre ter 'aarde
werden besteld. Naar onze meening zijn het toen de beenderen geweest
van Robert Burlllon, Pierre le Clercq en diens keinzoon. Maar •dit met
er niet zoo heel veel toe. Immers de hulde dien middag voor de eerste
maal na eenige eeuVven door de Tsjechen bij de plaats van zijn graf aan
Comenius gebracht, straalde ook af , op de Walen, die zijn overschot eenmaalmaal in hun midden opnamen.
Zijne E,xcellentie de Qezant van Tsjechoslowakije, de heer M. Plesinger
BoZinov, besloot de plechtigheid met eene rede, en sprak daarbij den
Burgemeester van Naarden aan als den wachter over de heilige plaats
van het graf van Comenius, waar de Tsjechen een kapel hopen op te rich1) Namelijk voor circa f 3500. In dit geval zou het Coeniuscomite de taak
op 'zich genomen hebben het gebouw te restaureeren.
2) Zie het bericht in de avondbladen van 29 'October j.1.
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ten, hun landgenoot waardig. Te laat in Naarden komende om iets van
het gesprokene te hooren, had ik toch nog gelegenheid te zien hoe door
den metselaar de laatste hand gelegd werd aan het sluiten van het nieuwgebouwde graf, waarin drie kistjes, elk bevattende de beenderen van een
der drie zooveel dit artikel ,genoemde personen, waren neergezet, bedolven , onder bloemen. Een eerbiedige daad,, maar toch beklemde mij
eenigszins de gedachte, dat hier binnen de ruimte van het eens eerwaardige parquet scheiding was gemaakt tusschen deze drie dooden en de
anderen, waarmede zij zoolang vereenigd waren. •Comenius spreekt in
zijn Unum Necessarium (cap. VIII, 4 24):
Wie niet met Christus is, die is tegen Christus; zoo weet gij
alien, die christenen zijt, wat voor u onvermijdelijk is : ,,of gij moet
tot Christus wederkeeren of ten gronde gaan met den anti-christ. Als
gij wijs zijt, volg clan den Leidsman des levens, opdat gij leven
moogt."
Maar tegenover deze antithese stelt hij in het Xe hoofdstuk, 4 15,, de
synthese der Broederschap:
Broederen noem ik alien, idie , den naam van Christus aanroepen, mijne Broederen noem alle menschen, die van Unen bloede
zijn, het ,geheele geslacht van Adam, wonende op den gansehen
aardbodern."
Deze uitnemend bedoelde scheiding heeft daarom iets beklemmends,
waar het jurist den man •geldt, die, uit de oude Boheemsche Broederschap
ontsproten, zijn leven lang het licht des Vredes en der Broederschap verkondigde.
Het is te hopen, ,dat bij de straks volgende inwijding , der kapel, naast
de mannen van het onderwijs, ook onze kerkgenootschappen of vertegenwoordigers van kerkelijke richtingen hun plicht zullen verstaan en eerbiedige +hulde brengen aan het graf van den laatsten Bisschop der oucle
Broedergemeente. Dan zal de naam van Christus weder uitgesproken
worden haven het graf van dezen vurigen ,dienaar van Christus, zooals
dit nog anderhalve eeuw na ,de begrafenis van Comenius geschiedde,
zoolang de Waalsche gemeente 'bestond:
Leiser, siisser Trost von Gott gegeben,
Und ein Ahnen von dem , ew'gen Leben
Diift' urn sein Gebein,
Bis ihn Jesus Christus, gross and hehr,
Freundlich wird erwecken!
(MATTHIAS CLAUDIUS).

Amsterdam, Oct./Nov. 1929

R. A. B. OOSTERHUIS.

COMEN1US IN ZIJNE VERHOUDING TOT
NEDERLAND EN NAARDEN.

Het bovenstaande onderwerp is sinds een aantal jaren vooral van
Tsjechische zijde behandeld. Maar een bronnettstudie in Nederland is voor
1920 niet gemaakt; de Tsjechen, die Nederland bezochten, hielden zich hier
steeds te kort De bekende Comenioloog, prof. J. V. Novak, die een
uitvoerige biographie van •Comenius bewerkte, 'heeft deze, helaas, niet
voltooid en jammer genoeg onthreekt juist het slot, de zoo interessante
Am terdamsche periode van het Leven van Comenius. Gelukkig is een zeer
bevoegde hand thans bezig het werk van den inmiddels overleden Novak
voort te zetten.
De heer Rudolf Vonka,, voormalig secretaris aan de Tsjechoslowaaksche
legate in Den Haag, thans honer ambtenaar aan het Ministerie van
Buitenlandsche Zaken te Praag heeft zich gedurende zijn verblijf hier te
landeintensief met Comenius-studie bezig gehouden. Behalve ,opstellen en
kleinere brochures in Nederland gaf hij in 1927 te Praag over het bovengenoemde onderwerp een uitvoerige studie in het licht: J. A. Komensksi
a Naarden, Hrob K menskeho v Nizozemi, nakladem Dedictvi Komenshedo. 1927 1).
Het werk is keurig uitgevoerd, voorzien van •een teekening van Alois
Bilek naar Rcmbrandts schilderij van Comenius en van verschillende
penteekeningen van den schrijver van gezichten nit Naarden en zijn otngeving en van de Comenius-monumenten. Net boek is ontstaan door de
bewerking van een gedeelte van het 'materiaal, dat door 'den schrijver in de
jaren 1921-1924 gedurende zijn verblijf in Nederland verzameld is en
bevat reeds terstond aan het begin een dankbetuiging aan
professoren
Volf en Fridrich, die hem op verschillende wijze zijn taak
Hendrich,
hebben verlicht. Een aardige (gedachte dezen dank Met .aan 'het einde, maar
reeds aan het begin uit te spreken!
Inderdaad de heer Vonka heeft zijn tijd in Nederland wel besteed. Een
lange literatuurlijst aan het einde getuigt van studie van velerlei aard. Het
►

►

►

►

1 ) J. A. Comenius en Naarden, het graf van iComenius in Nederland, uitgave
van de „Nalatenschap van Comenius", te Praag, 148 bladzijden.
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geschrift is van begin tot iei ► d in voor Nederland zeer sympahieke wijze
opgesteld; zonder twijfel hebben wij, Nederlanders, in Vonka een zeer
gewaardeerden vriend gewonnen, ,die ook op andere wijze zich voor ons
vaderland verdienstelijk heeft gemaakt.
De inhoud van het werk is hoofdzakelijk gewijd aan Comenius' verhouding
tot Naarden; idaarnaast zijnieenige hoofdstukken gewijd aan de Waalsche
Kerk in Nederland en aan Lodewijk de Geer. De hoofdstukken 14 tot en
'met het sloth ► oldstuk 20 bevatten een volledige beschrijving van de
pogingen van Tsjechen en Hollanders am het graf van Comenius op te
sporen alles na 1834 —. Het slothoofdstuk is een apothese op de in 1918
verkregen politieke en nationale vrijhel ► van het Tsjechoslowaaksche yolk
en schetst ide beteekenis daarvan voor de nagedachtenis van Comenius,
en omgekeerd ioak de beteekenis van Comenius voor zijn bevrijde natie.
Nauwlettende doorlezing van het onderhoudend ,geschreven werk leert
ons, dat tal van zaken door den Tsjeech anders gezien worden .dan door
onze Hollandsche ,o► gen, hetgeen de lezing odes te interessanter rnaakt. Net
zij mij veroorloofd hier en , daar Been vraagteeken te plaatsen of de , opvatting
van .den schrijver te weerleggen. Zoo lees ik op pag. 13 (le hoofdstuk), dat
het grondgebied van het huidige Nederland in , de veertiende eeuw del
uitmaakte van het (hertogdom van Luxemburg. Verder, 'dat de zoogenaamde
Boheemsdhe Wentsel, die het bewind over Nederland voerde, een zwager
was van , den hertog van Gelderland, die toen over iGoolland en ,Naarden
heerschte. Op pag. 14, dat Geert Groote en Floris Radewijn zich na hun
studie aan , de Praagsche universiteit vestigden in het inlet ver van Naarden
gelegen Deventer, en 'op pag. 17, 'dat ten 'Wide van Caesar in de streek om
Leiden 'de Lugduners woonden en in de buurt van het latere Amsterdam
de Bataven. Vonka zal met zijn opvattin ► , dat Willem I den bijnaam van
den Zwijger ontving, omdat ,hij zich niet in geloofstwisten mengde, wet
alleen staan (pag. 18). Hetzelfde gelde van verschillende andere beweringen, o.a. van de volgende : „Naarden was in 1572 het middelpunt der
reformatorische beweging in Nederland" (1. 19).
Vonka geeft als geboorteplaats van den eersten Luthersehen predikant
in Naarden, van Elias Pomiaan Pesarovius, 'de plaats St. Nicolai in Rusland
aan en meent, dat 'de naam van 'dozen predikant 'duidelijk herinnert aan
zijn Slavische afkomst. Vonka gaat hierbij te ver, want St. Nicolai ligt in
Pruisen en het is zeer zeker niet geoorloofd ,iemand op grond van zijn
naam tot een bepaald ras te rekenen. Hetzelfde doet Vonka t.a.p. mat
Ds. Rulicius, predikant te Amsterdam uit 'de 'dagen van Comenius, wiens
Tsjechische afkomst en verlatijnsching van zijn naam Rulik `hij boven alien
twijfel acht. Het staat evenwei vast, dat Rulicius in ide Palts geboren is en
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zich ook een Palts(er noemde. De eerstgenoemde, Pes,arovius, was veldprediker van Willem III in 1674 en vier jaren Luthersch predikant in
Naarden. Zijn vader, Albertus P. P., bereikte 'den hoogen leeftijd van
102 jaren als predikant van St.-Nicolai. Zoo was verder Johannes
Maccovius, de Franker hoogleeraar, geen Tsjech (p. 22), mar .een Pool.
Voor de bewering, dat de Waalsche kerk dier dagen een toegewijde
beschermster was der Boheemsche en Moravische Broederen,, maar dat de
Nederlandsche Gereformeerde Kerk hun collectanten tot hare gemeenten
niet toeliet, ontbreekt elk bewijs. Tusschen de oude Broedergemeente en de
Waalsche kerk ‘dier dagen worden parallellen getrokken, die in werkelijkheid niet hebben bestaan. Zoo pag. 25, waar men leest, clatt bij beid.e op de
tudht racer gelet werd +clan op de dogmatiek. Over de Labadisten lezen wij
allerlei interessants, maar noch Serarius noch Antoinette 'de Bourigrion
behoorden tot deze sekte, waarvan 'een gedeelte der leden wel een kolonie
vormde in Nieuw-Nederland, maar niet in New-York, ,zooals Vonka aangeeft (p. 39). Het huis van ,Comenius stond op (de oneven genummerde
zijde der Prinsengracht en izag dus op den Jordaan uit, maar lag daar niet
in; de bekende doolhof lag er niet tegenover.
De inhoud van ttoofdstuk vijf : „Vertoefde ,Comenius gedurende zijn
leven in Naarden" is belangwekkend (am hetgeen medegedeeld werd aangaande het verblijf vane den lateren Winterkoning en zijn jeugdige edhtgemote in Den Haag in het jaar 1613. Minder juist is, dat graaf Jan van
Nassau, de (overgrootvader van Willem I, in 1568 de universiteit te Herborn
heeft 'gesticht. Wellicht is het e'en schrijffout ! Vonka vertelt in edit hoofdstuk, , dat Comenius .ettelijke malen Naarden op doorreizen gezien heat;
of de paedagoog Naarden een danger verblijf waardig keurde (clan het verwisselen of pleisteren (der reispaarden toeliet, hierop vernemen wij het
antwoord niet.
De hoofdstukken 10 en 11 zijn elders door mij ,meer uitvoerig besproken,
o.a. in mijn werkje: J. A. Comenius en Naarden. Zij handelen over het
oude Waalsche kerkgebouw te Naarden, waarin zich het graf van
Comenius bevindt. Vonka verkondigde in 1925 (de meening, (dat bet graf
geruimd was, op .grond van een mededeeling in het Handelsblad van 1871.
In het werkj'e, idat wij thans bespreken, konit .deze meening veel minder
sterk naar voren, maar toch wel duidelijk op pag. 108 bij de bespreking
van het werk van Ds. van Eeghen. 1) Niettemin dringt de schrijver aan het
slot van zijn werk op de opgraving aan, die inmiddels in Juli dezes jaars
geschied is.
1 ) J. A. Comenius door Ds. C. P. van Eeghen, in Stemmen voor waarheid en
vrede, 1891, pag. 1189-1219.
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De laatste hoofdstukken bevatten het goed geschreven relaas van tal van
interessante bezoeken door Tsjechen, ibij wijzie van bedevaart, naar het
graf van Comenius ondermomen. Het blijkt, dat Vonka — zooals inmiddels gebleken is, terecht — argwanend staat tegenover de mededeelingen
van den in dit verband veel genoemden notaris de Roeper.
De Tsjechische taal, waarin het werkje gesohreven is, maakt de lectuur
vow- bijna alle Nederlanders ontoegankelijk; maar de weinigen die deze
taal verstaan, zullen zeker met belangstelling het oogenblik tegemoet zien,
waarop de beer Vonka ook de rest van zijn materiaal, tot een boekwerk of
tijdschrift-artikel verwerkt, het Licht zal doer- zien.
R. A. B. OOSTERHUIS.

JOHANNES Amos COMENIUS, Het testament van de stervende moeder der Broeder-uniteit waarin zij, to midden van hawr yolk en naar
haar bijzonder weZen haar levensloop voleinigd hebbende, de haw.
door God toevertrouwde schatten onder haar zones .en erfgenamen verdeelb, uit het Tsjechisch vertaald en van een inleiding voorzien, doofrit
R. A. B. Oosterhuis, uitgeg. door de Evangelische Maatschappij, in
het jaar 1928. Prijs 40 bl. 30 cent.

De overiblijfselen der Taborieten
na den slag bij Lipany in 1434 — gingen
in de Tsjechische broederge m. eente op. Het ontstaan dezer gemeente ligt eenigszins in het duister. Aan het hoofd der gemeente stond een
bisschop. — Dr. Oosterihutis vertelt er uitvoerig aver in bovenstaand boekje. —
In 1650 'wijdt Comenius in zijn Testament e nz. „cenige scheone bladzijden
aan deze gemeente. Zij behooren tot de aangriipendste leetuur, die door hem
nagelaten is. In het Testament voelt .Comenius zich de hoogepriester van
R. A. B. O.
het Tsjechische
„U, mijn 'Tsjechisch en Moravisdh yolk, mijn dieribaar vaderland, kan ik niet
vergeten, en bij dit, mijn laatste vaarwel, wend mij in de eerste plaats tot u."
19 van het Testament.—
Deze !g6heele paragraaf — bl. 34 tot 39 --- is een profetisdhe bede en zegen,
van een groote lyrisdhe kradht en ,ontroerend door den hoegen igeestelijken inhoud.
Wij wenscth.en de vertaling van Oosterhuis vele toegewijde lezers.
—

Zeist.

D. WOUTERS.

CRITISCHE REVUE.
De wegbereider der moderne paedagogiek is een rijke zwerver geweest. Rijk , om zijn innerlijke kraeht, rijk om zijn idealiteit, rijk om zijn
los zijn van alles wat vergankelijk is. Comenius is de man van de innerbike vrijheid, de geestelijke weerkracht in zijn afhankelijkheids gevoel van
slechts Eon. Niets heeft hem durend gedeerd, en onverpoosd is zijn werk
doorgegaan en heeft vruchtdragend voor menschheid gewerkt.
Als ik daar ,dat , oude boekje Portael der saecken en sprae cken voor mij
zie liggen, met zijn fijn-gegraveerde gravuretjes, zijn zorgvolle druktechniek, ide minutieuse afwerking, verbaas ik imij over , een auteur, die in
een dergelijk zwerversbestaan zich zoo kon beheerschen, om zoo iets tot
stand te brengen.
er .een uniek exemplaartje voor mij, waarvan ide praefatio
Nog
eindigt: „Valete. Dabam: 4 Januar. Anni 1633. En.... .dit boekje Januae
linguarum reseratae aureae vestibulum", 't is zoo zorgvuldig ,gebruikt, man
al , de andere exemplaren van dezen ,druk zijn fonvindbaar, versleten,
opgeteerd!
De waarde van Comenius voor de, latere bekende opvoedkundigen is niet
te registreeren, omdat nooit vast is te leggen, welke gedeelten van Comenius' arbeid bevruchitend werkten op andere geesten.
Nauwkeurige studie wijst bij Locke en Rousseau zaken aan, die Comenius
reeds noteerde.
Het ligt in , de lijn van Comenius' zwerfleven, dat nog Mang na zijn dood zijn
gebeente niet met rust wordt igelaten. Men weet niet precies waar hij is
begraven, en.... hoe de gelee ►den ,dit uit willen maken, ligt buiten mijn
weten, al begrijp ik, en acht ik het gelukkig, dat de jonge staat Tsjecho' Slowakije den igrooten Tsjech ook in zijn laatste rustplaats wil eeren.
Toch was mij de moderne nieuwsverspreiding in idezen zomer niet sympathiek, vooral niet met de plaatjes.
En.... nu is het nog niet uit. Met gegronde redenen twijfelen dr. R. A. B.
Oosterhuis en prof. Waterink of wat idezen zomer is vastgesteld wel juist
is. En 't is zeer zeker, waar nu eenmaal deze zaak is ter hand genomen, een
wetenschappelijke vorscherszaak en feerezaak, met redenen , ottnkleed te publiceeren, wanneer men op goede gronden meent, er dezen zomer foutief
iets is vastgesteld.
Heel dwaas is nu het volgende : In Naarden is ,een plaatselijke kleine
Comeniusvereeniging en het bestuur wordt gevormd door eenige erentfeste
Naardenaars, 'die vender met Comenius, diens arbeid en leven niets hebben
uit te staan. Naar aanleiding van wat nu in de groote pens reeds vc,-1-'
.

,
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over den twijfel die gerezen was betreffende de juiste plaats van Comenius'
graf, heeft ;dat bestuur in een zijner vergaderingen „haar afkeuring geuit
over het felt, dat twiffel is uitgesproken over de juiste plaats van 't grat van
Comenius." — aldus een bericht in de N. R. Crt.
Nu, .dat is wel erg ionderling ien typeert ide geestelijke .gesteldheld en
wetenschappelijke orienteering van een bestuur, dat de gewetensvolle publicatie van Comenius-kenners , en -vereerders —dr R. A. B. Oosterhuis
heeft in dit opzitht een ;eervolle internationale reputatie aldus begroet.
Vermoedelijk begrijpt idat bestuur zelf niet goed, welk een zonderlinge
uitspraak het tde wereld inzond, waarmee het zich zelf op de kaak stelde.
Maar nog vreemder is in ;dit verband, idat in het Comenius-museum te
Naarden, dat onder beiheer is van genoemd bestuur, Been boeken over
Comenius mogen worden verkocht. In vrijwel alle musea kan men foto's,
platen, beschrijvingen enz., rakende het tentoongestelde, koopen, ;maar genoemd bestuur ;deelde mee, dat de practijk leerde — hoe? D, W. — de boekenverkoop nadeelig werkt op het nauwkeurig bezichtigen van het geexposeerde.
Men zou Loch zeggen: zooveel boeken lagen ;er niet te koop, slechts
.twee: ;Comenius' meesterwerk Het labyrinth der wereld, en Vonka's bock
over Comenius en Naarden.
Then nu ;dr. Oosterhuis ook zijn nieuw vertaald werkje van Comenius
Het testament der stervende moeder inzond, 'weed ;dit geweigerd ;om bovengenoemde reden. Dr. Oosterhuis reclameerde in ;de Naarder courant en
in een onderschrift ,deelde het b'estuur toen mee, ook ;de beide andere
genoem e boeken te zullen verwijderen. Dr. O., die een en ander aan
een Tsjechischen hoogleeraar, evene;ens een Comenius-kenner, meedeelde,
hoorde toen van , dezen, , dat er n.b. wel allerlei ispeelgoed-poppetjes e.a. te
'koop waren, en er zelfs een reclameplaat voor zekere schoenen-soort aan
den wand hing!
Ik deel , dit alles even ;Mee, opdat de lezers bet krantenbericht over
de ,alkeuring van het Comenius-museumbestuur naar waarde zullen kunnen schatten.
Met dr. .Oosterhuis spreken wij ;den wensch uit, ;dat het Naardensche
gemeentebestuur, of een voldoend aantal leden, het initiatief zullen nemen,
om het bestuur van een museum met internationale belangstelling nit anden
te nemen van, weliswaar erentfeste, burgers van Naarden, maar die noch
door inzicht, noch door ontwikkeling in zekere richting, hebben getoond,
de begaafdheid te be.zitten, ;om aan het hoofd van een dergelijke publieke
instelling te kunnen staan.
►

►

Zeist.

D. WOUTERS.

HET SCHOONHEIDSBEGINSEL ALS
WAARDEVOLLE FACTOR VOOR
OPVOEDING EN ONDERWIJS. 1)
Ons .drukke leven geeft zoo weinig gelegenheid tot het bereiken van een
stemming en een ,bezonkenheid, teneinde ons .eenigen OW met onze gedachten te bewegen in een ideeele sfeer; tde dagelijksche arbeid h'oudt ons
meest in de baan Of van .den belangenstrijd, Of van de gedetailleerde
formuleering, Of van de toegespitste controle. En een mensch leeft ten
slotte toch maar een leven, en dat kan z(56 uitsluitend op het reeele gericht zijn, of in materieele banen gevoerd worden, dat hij min of ,meer
de vatbaarheid verliest voor het .zich verdiepen in de ideeele dingen.
't Is goed 'dat gevaar eens order , de toogen te 'zien en — er zich aan
— (te trachten) te ontworstelen. Lukt dat, dan staat men, aan den
belangenstrijd ontheven als een begenadigde.
Ik ken lets van die stemming, ik meen iets geschouwd te hebben van de
innerlijke schoonheid, en acht mij gelukkig daarin aanleiding te mogen
vinden u op te wekken tot innerlijke ontroering.
Wee mij als ik faal, immers (dan heb ik het ,beste bezoedeld en sta voor
u als een schoonheidsschender.
Zoo uit (de nuchterheid gekomen tot de schuchterheid, )bevangt mij de
beving voor het hooge, dat ik mij ondernomen heb te benaderen: de
schoonheid en den schoonheidszin in 's .menschen .ziel.
Want sdhoonheid is geen ding-an-sich; ze is een gemoedstoestand,
waarin van binnen uit de ,dingen-buiten overgoten worden met light en
warmte; een toestand van ontheven zijn aan aardsohe ,waardestelling en
een verwijlen bij wat herinnering geeft aan het ideeele, aan God.
Ik weet niet of ge Plato's palinadie van de bevedering der ziel kent in
de Phaedrus, een van zijn erotische dialogen?
Lysias, de beroemde redenaar en advocaat, sc'hreef voor zijn vrienden
2
redevoeringen. Oak ten aanhoore van Phaedrus heeft hij zulk een redevoering voorgedragen en deze man wend zoo opgetogen, dat hij niets
)

1) Den omwerking van Tnijn rede op het Paedagogisch Congres van 1926.
Onder invloed van de rede van Dr. Bierens de Haan. Zie verslag: pag. 594-625.
2) Z.ie Van Deventer: Erotische Dialogen van Plato : pag. 152.
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liever verlangde dan de rede van buiten te kennen en zelf voor te dragen.
Met de geschreven rede gaat hij nu buiten Athene en ontmoet Socrates.
Dezen leest hij de rede voor; het is een handige verdediging van de stelling, dat het voor een vrouw beter is te luisteren naar het aanzoek van
een niet-verliefde, dan van een verliefde. Socrates is over deze rede
ontstemd; zelfs op het standpunt van Lysias is het onderwerp niet goed
behandeld. In nu ihoudt Socrates een sofistische rede, die een overdrijving
is van die van Lysias. Beide redevoeringen gaan uit van de veronderstelling, dat verliefdheid een waanzin is, die afhoudt van wijsbegeerte, en
dat nuchterheid alleen tot wijsbegeerte brengen kan.
Dit is echter voor Socrates een beleediging van Eros, van het goddelijke,
want de liefde is den menschen geschonken voor de gelukzaligheid.
En nu maakt Socrates gebruik van een stuk folklore, dat hij omwerkt
tot het wondervolle gedicht, dat bekend staat als de palinodie of de
bevedering der ziel.
Net was namelijk der , onsterfelijke ziel des menschen eenmaal gegeven
in geringe mate in de zaligheid der goden te deelen en de eeuwige wezenheden in al ihaar luister te aanschouwen. Dit geschiedde toen, toen de ziel
nog niet aan een stoffelijk liohaam gebonden was, torah in den hemel in
het gevolg der goden rnedetoog. Niet geheel goed was toen der menschen
ziel; zij geleek , op een wagenspan, uit een goed paard en een boos paard,
beiden bevederd en een wagenmenner samengesteld. Als nu de goden tot
hun feestmaal naar den nok des hemels schrijden en uit Bien nok , de
eeuwige wezenheden zien : schoonheid, rechtvaardigheid en waarheid, en
met de wenteling des ihemels medegaan tot zij alles aanschouwd hebben,
dan dringen de zielen te izamen achter de goden op, ieder in het spoor
van den god door haar het imeest bewonderd, en ook zij streven er naar
omhoog te komen en buiten den hemel den blik te werpen, en er is een
uiterst gedrang van elkaar verdringende paarden; en nu eens gaan zij
op, dan weer omlaag, en zij vertreden en vertrappen elkaar in den wedstrijd om het eeuwige te aanschouwen. En daarom is die wedstrijd zoo
hevig: mag het der ziel gelukken veel van het eeuwige te zien, zij blijft
ongedeerd en aan iederen omgang mag zij deel hebben, doch zoo zij niet
ijverig genoeg is en te weinig deel neemt aan de aanschouwing, dan wordt
zij zwaar en verliest haar vederen, stort omlaag en neemt een stoffelijke
gedaante aan als mensch. Alle zielen op aarde nu moeten wachten tot zij
wederom bevederd zijn en omhoog stijgen en weder worden toegelaten
tot den ommegang met de goden. leder mensch bewaart de herinnering
aan het vroeger aanschouwde.
Bij hem, die veel van het eeuwige zag, leeft de herinnering in den
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grootsten luister , op, zoo hij iets schoons ontwaart, en .zoo de eeuwige
wezenheden weer ziende, raakt hij (buiten zichzelf. Doch niet alle beelden
zijn even fielder : rechtvaardigheid en wijsheid kunnen wij 'met onzekere
organen en zelden maar waarnemen; doch ide schoonheid was Dddr luisterrijk en wordt her met het krachtigste orgaan, het gezicht, waar.
genomen.
En onder de werking dezer herinnering, deze ontroering des gemoeds,
verlangt de ziel weer als vroeger bevederd te zijn en omhoog te stijgen:
en de gloed der liefde doet de kiemen der vederen rijpen en zij groeien
naar buiten: zwaar prikkelt dit de ziel en het brengt haar in onrust, en
nacht noch dag kan zij stilblijven, doch altijd loopt zij daarheen, waar zij
meent de schoonheid te kunnen zien, en bij den aanblik van het schoone
vindt zij verlichting van 'hare smarten en de zoet'ste genieting.
En zoo groeit de bevedering , der ziel voluit en wordt zij weer in staat
omhoog te stijgen en te naderen tot 'het goddelijke.
Zoo wekt dus de schoonheid de herinnering aan het goddelijke en bevordert de aanschouwing daarvan het naderen tot het eeuwige of de eeuwige
wezenheden.
Gij zult met mij onder de bekoring van dit gedicht van Plato gekomen
zijn. Deze heiden, die zoo dicht bij 'de Christusgedachte stond, zet dus
de schoonheid in een hooger orde van dingen en heft haar uit de
materieele sfeer; schoonheid is geen nuttigheid, geen doelmatigheid; zij
is zonder bijgedachte en daardoor van het hoogste geestelijk belang. De
menschelijke schoonvinding is daarom ook geen onderdeel van de kennis,
ze behoort niet tot het leerbare, is ook geen bijzondere functie van de
ziet, zooals het vermogen om oordeelen en begrippen te vormen — ze
is een gestalte der ziel als geheel beschouwd, en evenals zin voor religie,
een vatbaarheid om zich in verbinding te stellen met de hoogere wezenheden — niet als gedeelde functie, maar als totaliteits-vermogen, en elke
rpoging om haar te materialiseeren ;moet noodwendig falen.
Daarom 'heeft de schoonheidszin een geheel eigen plaats en tack in den
menschelijken geest.
Nu bevat het schoone altijd twee elementen: een aesthetisch en
een emotioneel element. Net eerste is hoofdzaak, maar het tweede onmisbare bijkomstigheid. Onmisbaar! Waar de emotie 'ontbreekt is van het
genieten van het aesthetische geen sprake. Als de ziel in donkerheid
rondwaart, blijft ze onbewogen 'in 'het schoonste landschap, is ze onvatbaar voor de inwerking van het allerhoogste. Wie kent niet de uren van
somberheid en donkerheid, wanneer alles grauw en grijs om ons heen is
en niets in staat schijnt ons op te hef fen uit de stemminglooze sfeer. Maar
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niet alleen in dezen depressie-toestand blijkt het ionvermogen tot stralend
openbaren; ook in een staat van nuchterheid, van labiel geestelijk evenwicht karat dat Bemis uit. Voor 't schoonvinden is aflegging van nuchterheid noodig, een zekere lichtheid, dronkenschap, brengt over de zorgen
van het nuttige en het goede en het ware been, tot aanschouwing van het
schoone, idat , ons innerlijk 'omringt. Dit is de emotie, die de sfeer, de stemming wekt, waarin eerst van schoonheidsaandoening sprake kan zijn.
Bij den echten Kunstenaar leidt deze tot .de daad, tot -lhet scheppen,
maar dat is alleen het werk van den begenadigde, die aanbidt in vorm
en kleur en taal en zang, met wat de wezenheden van schoon in zijn eigen
ziel uitstralen.
Toch is het schoon geen kunstuiting, al is deze laatste bij elken echten
kunstenaar gevolg van emotie, , maar wat door hem bereikt wordt, is geen
vrucht van opvoeding, maar van begenadiging, van genialiteit.
En zoo zal onze opvoeding en ons onderwijs ook nooit tot taak hebben:
opleiding tot het kunstenaarschap.
Deze scheppingskracht is een rechtstreeksche inwerking van Gods
geest, die zeer particulier is. Maar ook het kunstgenieten en het kunstbegrijpen kan slechts in beperkte mate voorwerp van schoonheidsontwikkeling zijn buiten het emotioneele om.
D it is taak van speciale opleiding; die wel het vaardigheidselement verhoogen kan, soms ook wel aanleiding , maar geen voorwaarde voor bewondering uitmaakt.
Ten slotte wordt het hoogste niet bereikt door opvoeding, maar door
begenadiging, en we moeten voor de majesteit dier begenadiging eerbiedig
het hoofd buigen.
Er is enter buiten deze praedestinatie plaats voor schoonheidswaardeering, als gemeene gratie. Die spreekt van 'Gods rijkste gaven, niet
alleen voor , dit, maar ook voor het eeuwige, leven. ZOO sterk, dat er wel
niemand zal 'zijn, 'die naar de mate van zijn aanleg en milieu niet zijn
oogenblikken kent van smachten naar ontheffing en verlossing van al het
onharmonische en afstootende om hem been.
God zelf fheeft dat eeuwigheidsverlangen in ons hart gelegd en de arme
ziel, , die daarvoor onontvankelijk is geworden, verkeert in 'den wanhopigsten toestand van 'zielsziekte, lien men zich denken kan.
'Hoe wij ons het 'hemelsch leven ook voorstellen, altijd zijn die voorstellingen gericht op schoonheidsontroeringen. Den Koning zien in Zijn heerlijkheid, het nieuwe Jeruzalem vervuld van Gods luister, toegerust als
een bruid, die voor haar man versierd is. Ziehier den uiterlijken afglans.
Mu 'zien wij als door een spiegel tegen een duisteren achtergrond, maar
L
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dan zullen wij kennen van aangezicht tot aangezicht, en door die aanschouwing komen tot het Halleluja in aanbidding, niet van een engel, maar
van God zelf.
De platonische palinodie nadert hier tot het gezicht in verrukking van
Johannes op Patmos.
Ik heb die igedachte eenigen tijd geleden in een meditatie van mevrouw
van tfoogstraten—Schoch teruggevonaen in kinderlijken worm.
„Hoe komen wij toch aan dat ideaal? Wie heeft het daar in ons harte
gelegd? Waar ,hebben wij toch het volmaakte gezien, dat 't ons telkens
verontrust en achterhaalt? Ik ,moet zoo vaak denken aan dat weemoedig
stemmende viers van Helene Swarth. Een kindje heeft haar gevraagd of ze
wel eens in den hemel is geweest? Dan vertelt zij hoe ze even heeft molten
luisteren.... tot haar was gezegd •
Arm kindeke, luister maar even
Naar der Engelen zuiveren zang,
Dat boor je dan heel je Leven,
Al duurde 't nog zoo lang.
Door de spleet mag je even kijken
Naar het eeuwige hemellicht
Dat zal je voor altijd verrijken
En glanzen door al wat je dicht.
En daarom in 't aardsche gewemel
Voel ik altijd, hoe ik verlang
Naar het zilveren licht van den hemel,
Naar den zuiveren engelenzang.
Is 't niet of de dichteres onze ondervinding onder woorden brengt?
Nebben we (ook niet even door een-spleet getuurd en Coen het ideaal van
het waarlijk schoone meegekregen, een drang naar het zuivere, de hunkering naar wat of is, meegenomen? Wanneer is dat gebeurd? Ik weet 't
niet. Ik bemerk alleen in de menschen urn me heen en in me zeif dat
heimwee, dat haast niet in woorden uit te drukken is.
Ik meen opgemerkt te hebben, dat er inderdaad in de kinderziel daarvan
iets aanwezig is. 't Is als een verlangen naar wat vroeger gebeurd is
als licht en blijheid, dat zich openbaart in het spel, in de reconstructie van
wat de kinderphantasie vasthoudt aan reinheid en 'zuiverheid. 't Kinderspel
is uit dat ioogpunt iets heel merkwaardigs. 't 1Heeft mij bij dr. Montessori
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altijd zoo bijzonder bevreemd, dat zij aan dat element van het kinderleven niet alleen Been aandacht schenkt, maar het opzettelijk verwaarloost. Wie onzer kent niet de bekoring, wanneer het kind daaraan uiting
geeft bij de vertelling, o.a. van '1 Kerstfeest, die zoo , bij uitstek beantwoordt aan de kinderphantasie?
Waarin bestaat nu die aesthetische opvoeding, zoo ze niet is een opleiding tot het kunstenaarschap? In het wakker maken en houden van
's menschen dichterlijke verbeelding. Kent ge , de verrukking van een vroegen Zondagmorgen in de natuur? diet is stemming en sfeer. Wat is er
veranderd om ons heen, dat we overal meenen te hooren een prediking
van Evangelie?
De stilte, het ontbreken van 's werelds gedruisoh, die als wijding over
ons komt! Ook , die, o, die stilte!
Kent ge iets 'van ide sfeer, en ide stemming, en den geur, die er in uw huis
is, als er een nieuw jong leven ge? oren is?
Trilt de wijding nog in u door van uw eersten gang naar het heilig
Avondmaal: dit is Mijn lic'haam, dit is Mijn bloed, idat voor u vergoten is?
tlebt gij niet , de verrukking gevoeld, als ge, neergedrukt en neergeschud, door een vers a , een avondwandeling, een gesprek met vrouw of
kind of vriend, ineens onttogen wordt aan 's !evens neergang?
Zoo overgezet nit de belangensfeer in de ideeele sfeer voelt ge u
een ander wezen, boven de dingen genet en onontvankelijk voor 't onschoone om u heen!
Van Darwin wordt gezegd, dat hij niet meer genieten kon van muziek
en poezie, nadat 'hij zijn leven lang aan , de legalisatie van opzettelijke
waarnemingen had ,besteed dat was de mechaniseering des gemoeds,
waaraan 'zoovelen lijden, die opgaan in de beslommerinegn des !evens en
helaas ook gevonden wordt bij hen, die het stelsel, het dogmatische alleen
maken tot onderwerp van overdenking. Systematiseering van denken
kan ook tot gevolg hebben mechaniseering .des gemoeds.
In tegenstelling tot die mechaniseering des gemoeds ontstaat door de
aesthetische opvoeding verfijning, veredeling van levenssfeer.
Wie ontkomt er aan de bekoring van een ontwaren van zoo'n veredelde
sfeer? Hoe weldadig ,doet ze aan in sommige personen , en gezinnen, waar
we het gevoel krijgen van in aanraking te komen met de besten van ons
yolk, met de edelsten van geest; waar de belangensfeer geheel vervangen
is door de ideeele sfeer. Ik weet, dat nog altijd zoo'n ontmoeting tot de
zeldzame gebeurtenissen behoort maar, waar we er zelf naar trachten,,
zal het oog steeds meer er voor geopend worden.
Hoe nu bij onze taak van opvoeden en onderwijzen met deze factoren
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rekening te houden? Is een kind in de praepubertaire periode vatbaar
voor zulke aandoeningen? Er is over weinig ervaringsmateriaal te beschikken in , dezen; er zijn er die beweren, dat er voor het pl.m. l4de
levensjaar van geen eigenlijke schoon'heidsaandoening en -waardeering
sprake is. Anderen, die ze zien, brengen ze in verband met het sexueele
en beschouwen uitingen van bewondering en extase als gevolgen van bewusten sexueelen , drang. De psycho-analyse schijnt daarvan een volkomen
bevestiging, en voor Freud is er ten slotte ,maar een levensuiting,
waarin alle ideeele strevingen zich opltssen, ,n.l. de drang naar voortplanting. Ik , mag mij op dit terrein niet begeven maar mijn gansche
ziel komt in opstand tegen deze vergrovende verzinnelijking. Ik weet hoe
zwaar de strijd tegen het vleesch kan zijn; ik ;weet, hoe menig king leven
daardoor verdonkerd wordt, maar ik weet ook van verlossingen, van
verhelderingen en van veredelingen.
Omdat er een ontkoming is, is er ook een vrij terrein van eigen levenswaarde, waar belangenstrijd en nuchterheid geen bezwarende factoren zijn.
En daarvan zijn symptomen bij kinderen aanwezig. Ik denk aan gevoel
voor rhythme, voor harmonie van kleur en toon, en een bij verschillende
kinderen sterk of minder sterk aanwezige voorkeur voor netheid.
Qevoel voor rhythme komt in ,den regel weinig uit; en onze
huiselijke opvoeding en ons onderwijs.houden daarmede nog zoo goed als
geen rekening; heel anders is dat, waar die gelegenheid tot openbaring
daarvan gemakkelijiker gemaakt wordt, b.v. bij lezen, teekenen, zani,
bij rhythmische .gymnastiek, bij reidansen en ook al bij de gewone
gymnastische oefeningen.
Ik herinner me , een klas van een volksschool in Brussel te hebben gezien,
die op een onbekend stuk muziek na enkele minuten volkomen zuiver
rhythmisch aansloeg. Evenzoo 'zag ik dit bij Dalcroze.
Bij het lezen wordt ide rhythmiek 'wel tegengegaan, uit vrees voor in den
dreun te vervallen. 't Zelfde is eigen- lijk ook het geval met harmonie van
kleur en toon. In den laatsten tijd is het decoratief teekenen 'wat op den
voogrond getreden door den Indischen onderwijsman Adolf, en pas
weer door mevrouw Bakhuisen—v. d. Brink en Van Leusden. En nu is het
zeer merkwaardig, hoe gewone volksschoolklassen na korte voorlichting
zelfstandig ontwerpen met een rgegeven motief ; zoodat we resultaten zien,
waarvan we vroeger mogelijkheid niet 'hadden ondersteld. Ik heb
daarover meer dan eens verbaasd gestaan.
Laat een kind zelfstandig organiseeren, bij 't spel b.v. En ge zult direct
opmerken, dat er tendenzen voor harmonie aanwezig zijn en dat er mee
gewerkt wordt.
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Wat kunnen wij nu bij onze opvoeding en ons ionderwijs in de school
doen met betrekking tot de aesthetisehe ontwikkeling? U vergunne mij
daartoe eenige grepen te doen met betrekking tot onze gebouwen, tot
onze personen en tot onze methoden.
Onze nieuwere schoolgebouwen, ontworpen door kunstzinnige architecten, beantwoorden min of meer aan schoonheidseischen : n.l. eenvoudigheid, soberheid, harmonie met de omgeving, ruimte, schaduwhoekjes,
zinnebeeldigheid.
Wilt ge daarvan treffende voorbeelden 'zien, dan moet ge eens naar de
nieuwere scholen in Hilversum gaan, die door den architect Dudok
zijn gebouwd. Een van zijn laatste scholen heeft hij met een toren gebouwd. Ik acht dit misplaatst. Deze sociaal-democraat overschat daarmede de waarde van de school.
De toren is richtend voor het landschap en wordt daardoor in de verte
gewaardeerd, en het kind vraagt nabijheid in de school ; de toren is symbool van de ten hernel geheven handen, eigen aan bedehuizen, dat daar
in overeenstemming met alle afmetingen harmonieert, maar bij een school
uit de proportion valt en verschrikt.
Ik denk `hierbij aan bouwmeester Solness, van Ibsen, die eerst kerken
met torens had gebouwd, zijn tgeloof had verloren en then nuttigheidswerk deed met woonhuizen te bouwen; maar de honger naar idealiteit
liet hem niet los en nu ging hij huizen met torens bouwen, idaarin zocht
hij de synthese; en then ihij zoo een eigen ► uis had gebouwd en bij de
ingebruikneming den toren beklom, werd hij duizelig en viel dood.
De toren thoort niet bij •een woonhuis, ook niet bij een school.
Ik zou over het interieur moeten spreken — nu over het interieur zooals
het door den onderwijzer gemaakt wordt om te voldoen aan de behoeften aan schoonheid ten behoeve van 't kind. Daarover kon ik nog zoo
weinig zeggen. ,Daarvoor ontbreekt , de smaakontwikkeling nog bij zoovelen. En als ik er wat moois van zag, dan was 't in 'den regel bij de
jongere ,onderwijzeres in , de lagere klassen. Ik ga op de details niet in,
om het gevaar te ontwijken van uw phantasie to knotten.
Maar ik wil ook dit nog zeggen : perfectioneering vari het uiterlijke sluit
nog Been verfijning van het innerlijke in zich. Die twee kunnen nog zeer
goed contrasteeren. Die verfijning moet bij u aanwezig zijn, die door uw
dagelijksch zijn in de sfeer van het kind de drager van schoonheidszin
moet zijn. Daartoe is noodig het afleggen van alle nuchterheid en het
bewondering wekken door bewondering toonen, zonder opzettelijkheid.
0, doen alsof is valsch — dat voelt het zuivere kind oniniddellijk.
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Ik heb van die onopzettelijke ontroering wel prachtvoorbeelden gezien,
helaas ook wel een mate van kille , onaandoenlijkheid, die zeer 'doet.
Zal ik u practische wenken geven? Dat zal ik niet, want 'clan kan u
de nuchtere overweging overvallen en de spontane beweging moest de
ontroering brengen.
Ik weet wel, dat ik nu aan u de hoogste eischen stel ; eigenlijk moet ge
begenadigde, artist 'zijn. Ik heb ook nooit beweerd, , dat ions werk door
Jan-en-alleman gedaan kan worden. Maar schuchterheid en klein-voelen
zijn toch geen beletselen voor verfijning des gemoeds.
Zal ik 't nu hebben over de methodiek der leervakken? Ik zal 't wel
laten. iDat steigerwerk is u voldoende toevertrouwd.
Ik wil nog wijzen op de bevoorrechte positie van onderwijzers, die door
'hun godsdienstig onderwijs, door hun inleven in de religieuse sfeer voortdurend aanraking hebben met de heerlijkste momenten, het ware, het
goede en het schoone — en dan in absoluten zin.
Aanleiding tot schoonheidsontroering is er daarom, bij zoo'n levenshouding, telkens weer. Heeft het u nooit bijzonder getroffen hoe bij kindersterfbedden soms een innerlijke schoonheid zich even openbaart!
Er is een speciaal punt waarop ik ibijzonder wil wijzen: breng bij uw
onderwijs en bij uw opvoeding uw pupil zooveel mogelijk in aanraking
met de natuur, als onuitputtelijke bron van schoonheidsontroering. , Gij
zult dat niet zoo imerken, maar cde ontroering is er op 't moment wel:
kampvuur, nachtelijke wandeling, schitterende sterrenhemel, onweer.
Ik wil u nog voor een ding waarschuwen, idat de schijn heeft van uitmuntend te zijn, dat is de bioscoop, bedrieglijk leermiddel, wij1 het
de natuur vervalscht; schadelijk opvoedingsmiddel, 'will de vluchtige
waarneming de pretentie aanneemt van voldoening aan gemoedsbehoeften.
Ik wil u ten slotte op nog een ding attent maken als middel bij uitnemendheid om aandoening te wekken, (d. i. de stilte. Tegenover het
schoone staan wij zwijgend.
De stilte van den vroegen morgen, van den laten avond, van de natuur
voor een onweder. De stilte toovert ; een van de beste dingen, die Montessori ontdekt ,heeft, is het stiltespel ; alleen, hoe lkomt 'de spontane ontroering bij deze opzettelijke stilte? In de zakelijkheid wel opgeheven?
En dat is toch de ware verhouding tot de natuur!
Nu heeft de schoonheid altijd het gevaar tot zich getrokken van luxe
in vulgairen zin, en alle luxe is exclusief, met een verachting voor het
vulgus profanum, en waar het dien schrillen vorm aanneemt bestaat er
vrees voor verfijnd egoisme: ik heb het; gij niet; .dus gij staat lager,
en ik kan geen gemeenschap met u hebben, ik sluit mij van u af. CIij
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kwetst mij; gij rukt mij uit mijn sfeer; ik trek me terug en ik laat
u over aan uzelf.
De geschiedenis is vol van die aristocratische gevoelens en ook van
de consequenties, waartoe ze voeren. Er is aanleiding toe en daardoor
wordt het gevaar grooter. Want schoonheidscultus in dogmatischen zin
voert of van God, wijl tot zelfvoldoening. 1k weet maar een weg: ga het
leven in, de 'wereld in, doe zooals Christus met u gedaan heeft en wordt
met barmhartigheid bewogen. 't Leven is vol van ontroerende momenten,
geen dag gaat er voorbij of er voltrekken zich geweldige gebeurtenissen,
en er is aanleiding te over tot introspectieve beschouwingen. In menigeen
komt tot de beschamend verheugende iontdekking, dat er om hem heen
zooveel en zoovelen zich tot hooger geroepen zien, dat en die hij op lager
plan zou thebben geplaatst.
Toch heeft idat ingaan in het volle menschenleven kans op heel wat
anders dan schoonheidsontroering. Wie ,onzer is ongeschonden uit dien
zwijmel uitgekomen? En schoonheid was vaak verre.
Net correctief op groepsverheffing is wel aanwezig; maar de ontgoocheling brengt zelden verfijning en verdieping mede ; is_ ze clam, dan
heeft het leven aan ons een grooten dienst bewezen.
Noe 't ook zij, het oog moet geopend blijven, het gemoed ontvankelijk,
en veel daartoe zal kunnen bijdragen, idat we in onze jeugd de gelegenheid
hebben gehad onzen zin voor schoonheid te ontwikkelen en onze ontvankelijkheid , daartoe hebben zien toenemen; maar bovenal, dat we
een voorraad van schoonheidsmomenten en stemmingen als lichtende
punten mededragen in 't voile leven, die behoedt voor inzinking en aanleiding wordt tot nieuwe levensverdieping, tot levensvreugd.
Een paar voorbeelden:
W. de Clerq bij het vernemen van de tijding van de bekeering van
Da Costa:
„En wat was nu mijn gevoel toen ik op dat oogenblik den man, die
vernuft als geen, alles voor mij was, op eens als Christen zag voor mij
staan. Beschrijven kan ik niet wat ik gevoelde. Louter aanbidding voor de
wegen van God, was alles wat ik uitspreken kan...." (Zie pag. 148,
van A. Pierson.'s: W. ide ,Clerq naar zijn .dagboek).
E. Stanley Stones, die in Engelsch-Indie zooveel jaren het Evangelie
had verkondigd zonder veel succes en van een Brahmaan hoorde, Sir,
you perhaps become discouraged at the few who become christians from
the high castes. You need not be discouraged. You do not know how far
your gospel has gone. Now look at me. I am a Brahman, but I would
call myself a christian Brahman, for I am trying to live my life upon the
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principles and spirit of Jesus, though I may never come out and be an
open follower of Jesus Christ, but I am following Him. Sir, don 't be
discouraged, you do not know how far your gospel has gone.
I was not discouraged, my haert was singing to the music of things, for
I saw my risen Lord entering behind closed doors once again and showing
his hands and his side and speaking peace to disciples I had not known.
(Zie „Christ on the Indian Road", pag. 83).
In nu een dichteres, die den dood in het aangezicht aanschouwd had
en daaruit troost en schoonheid had geput. Ik bedoel Jacqueline van der
Waals in Annunciatie:
Ik spra'k niet: goede Dood, niet booze,
Maar 't dennenboschje geurde en de rozen,
had het leven nooit zoo lief gehad.
En

Of misschien : ,„Sinds ik het weet" nog treffender:
Sinds ik het weet — ik weet het wel, ofschoon
Nog onder ons angstvallig wordt ontweken,
Het booze woord te noemen, dat bij 't spreken
Licht wat ruw of wat onzuiver klinkt van toon.
Sinds ik het weet, werd mij de overvloed,
De schoonheid en de zoetheid aller dingen,
Die mij omgeuren en omringen,
Nog wel zoo liefelijk en wel zoo zoet.
Sinds ik het weet, schijnt mij de atmosfeer
Doorwasemd en doorgeurd van zoete togen,
Het is of ieder zintuig en vermogen
Nog fijner wordt, en scherper dan weleer.
Sinds ik het weet, treed ik, wien ik ontmoet,
De vreemden en de vrienden op mijn wegen,
Ontroerder en vertrouwelijker tegen,
En 'k groet ze met een vriendelijker groet.
Sinds ik het weet, is God mij meer nabij
En vaak, in d' ernst van 't aardsche spel verloren,,
Zoo ernstig en zoo diep als ooit te voren,
Qevoel ik plots Gods glimlach over mij.
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STELLINGEN.
1. Schoonheidszin is een totaliteitsvermogen der ziel, evenals zin voor
religie.
2. Opvoeden tot schoonheid is Been opleiden tot kunstenaarschap, noch
tot het kunstgenieten, noch tot het kunstbegrijpen.
3. Aesthetische opvoeding bestaat in het wakker waken en werkzaam
houden van 's menschen dichterlijke verbeelding,
4. Zij verheffe den mensch boven de belangensfeer in de ideeele sfeer.
5. Zij voorkomt mechaniseering des gemoedsi beoogt verfijning.
6. De aesthetische opvoeding vindt apperceptie in juvenile symptomen
van gevoel voor harmonie, kleur, toon en rhytme.
7. Onze schoolgebouwen, leermiddelen en methoden moeten medehelpen tot het wekken van dichterlijkheid.
De
onderwijzer moet in staat wezen zijn nuchterheid of te leggen en
8.
tot bewondering te brengen.
9. Aanraking met de natuur kan tot schoonheidsontroering brengen,
10. Er blijft gevaar voor verfijnd egoisme, groepsverheffing.
11. Ingang tot het voile leven is noodig voor het compleet mensch
worden.
12. Uit de jeugd worde een voorraad van schoonheidsmomenten en
stemmingen meegedragen in het voile leven, die be hoedt voor inzinking en aanleiding wordt tot levensverdieping en levensvreugde.
'

Haarlem.

K. BRANTS.

DE ZEDELIJKE-GODSDIENSTIGE
OPVOEDING BIJ JOHN LOCKE.
II (Slot).
Locke is een tegenstander van de lichamelijke straffen. Slechts in de
uiterste gevallen zijn ze toelaatbaar, maar dan moeten ze zoo toegepast
worden: de eerste keer zij de laatste keer. Zijn bezwaren zijn: lo. deze
straffen hebben in 't geheel niet tot gevolg de heerschappij over de natuurlijke neigingen, over de lichamelijke en oogenblikkelijke lusten, zij
bevorderen en prikkelen 'die zelfs; 2o. men wekt afkeer van dat, wat
gedaan moet worden; 3o. een slaafsche tucht vormt slavenzielen; 40. men
kweekt geestelijke slappelingen, inwie alle geestkracht gebroken is.
Eenzelfde afkeurend oordeel velt Locke over de belooningen. Men onthoude zich er zorgvuldig van de gehoorzaamheid te koopen met dingen,
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die de kinderen gaarne hebben. Zoo leeren zij niet hun begeerten te
weerstaan, zoo dikwijls hun rede het hun zest en de plicht het voorschrijft — par. 52 —.
Dus Been belooningen, in welken worm dan ook, en welke straffen dan?
Locke geeft toe, dat vreugde en leed, wel en wee de eenige bewegingsmotieven voor een redelijk schepsel zijn; zij zijn de sporen en
teugels, waardoor het gansche menschengeslacht in beweging gezet en
geleid wordt, en dus moet men er ook ibij de kinderen gebruik van maken,
want kinderen moeten als redelijke schepselen behandeld worden.
Op dit punt zien we duidelijk de consequentie van hetgeen Locke leerde
in zijn: Essay etc.
Wat een gevoel van lust wekt, noemen we het goede, wat een gevoel
van onlust ,wekt, het kwade. Nu wordt het lustgevoel van vreugde gewekt
door den lof, het onlustgevoel door berisping, door betoon van minachting. Prijs het kind, indien het goed handelt, laat het voelen, dat het eer
verdiend heeft; toon het uw minachting, als het kwaad doet. Lof , en
blaam zijn de groote, echte tuchtmiddelen — par. 55-60 Kinderen zijn
zeer gevoelig voor lof. Ze worden graag gepre.zendoor hun ouders.
Wanneer dus een vader ze liefkoost en prijst, als ze aardig zijn geweest,
ze koud en minachtend aankijkt, als ze ongehoorzaam en lastig waren,
zoo zullen ze in korten tijd het ‘onderscheid gevoelen. En als dat geregeld
gebeurt, zal dat 'meer uitwerking hebben dan bedreigingen en slagen.
Bovendien moet men het gevoel voor lof en blaam verdiepen, door andere
aangename en onaangename Bingen daaraan te verbinden, niet als belooningen en straffen in den gewonen zin, maar als lets vanzelfs, als lets dat
men geniet, indien men zich lof heeft waardig gemaakt, of als iets, dat men
te dragen heeft, wanneer men blaam en schande heeft verdiend.
Net tuchtmiddel bij uitnemendheid is de prikkeling van het eergevoel.
In par. 200 'zegt Locke, saamvattend wat hij betoogd heeft : het ► oofddoel
moet altijd zijn deugd en wijsheid. Leer hem — n.l. den opvoedeling — zijn
lusten te ibeheerschen en zijn begeerten te onderwerpen aan de rede. Wanneer dat door voortdurende gewenning tot een vaste gewoonte ge;worden
is, dan is het zwaarste deel van de ,opvoedingstaak volbracht. Om .een
gong mensch daartoe te brengen, weet ik niets beters, dan dat hem het
streven naar eer en lof ingeplant worde. Maak zijn gemoed zoo ontvankelijk mogelijk voor eer en schande. Dat zal de stam zijn om later de
ware grondbeginselen van zedelijkheid en religie op in te enten.
Locke weet echter wel , op welk gevaarlijk pad hij de opvoeders brengt.
Reeds veel eerder — par. 61 —, had hij er op gewezen, ,dat de , zucht om geprezen te worden, een goeden naam te hebben, niet het ware grondbegin-
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sel en de juiste maatstaf van de deugd is, — want dit is de kennis van
onzen plicht en de bevrediging, die men ervaart bij: het gehoorzamen aan
God, bij het licht, dat God ons geschonken heeft, verbonden met de hoop
op belooning—, maar komt er toch het naaste bij. Echter: And being the
Testimony and Applause that other People's Reason, as is were by a common Consent, gives to virtuos and welorder 'd Actions,, it is the proper
Guide and ,Encouragement of Children, till they grow able to judge for
testimon and applause that other people's rearon,, at is were by a common Consent, gives to virtuous and welorder 'd actions, it is the proper
guide and encouragement of children, till they grow able to judge for
themselves, and to find what is right by their own Reason.
Ten slotte nog een korte bespreking van de godsdienstige opvoeding.
Uit Locke's leven- en wereldbeschouwing laat zich reeds afleiden, dat
hij aan de godsdienstige iopvoeding weinig waarde hecht en weinig aandacht schenkt .hij dan ook aan ,dit vraagstuk in zijn Some thoughts etc.
Dr. De Vletter zegt er zelfs van: „de enkele opmerkingen, die hij in zijn
boekje daaraan wijdt, zijn meer tegemoetkomingen aan de openbare
meening, 'clan uitingen van eigen overtuiging. — De opv. denkbeelden van
A. Wolf en B. Deken, p. 9 —. Het dienen van God is het leven volgens de
zedelijke normen, een godsdienstig mensoh en een zedelijk imensch zijn
hetzelfde. Voor Locke valt de .zedelijke en de godsdienstige opvoeding
samen. Daarom is hij zoo gemakkelijk klaar met de godsdienstige opvoeding. Aileen het vraagstuk van het lezen baart hem eenige zorg.
Deugd is immers het doel van de opvoeding. Welnu, als grondslag van
de deugd moet men het kind zeer vroegtijdig een goed begrip van God
inprenten, als het onafhankelijke opperwezen, als de sohepper van alle
Bingen, van wien fwij het goede ontvangen en die ons liefheeft. Dit is voldoende om mee te beginnen. Slechts occasioneel mag het kind vernemen,
dat God alles heeft ,gemaakt en bestuurt, alles hoort en ziet en allerlei
goeds schenkt aan degenen, die Hem lielhe ► ben en gehoorzamen. Verder
behoeft men niet te gaan. Vooral Been nieuwsgierige onderzoekingen naar
het ondoorgrondelijk opperwezen. Laat iederen morgen en elken avond
de kinderen tot God als hun sohepper en onderhouder op eenvoudige
wijze bidden, 'zooals past bij hun leeftijd en ontwikkeling. Dit is van grooter
beteekenis voor hun godsdienst, kennis en deugd, dan dat men de kinderen
vermoeit met „curious Enquiries into His inscrutable Essence and Being"
par. 136 —. Een eigenaardige tegenstelling: een opvoeding met het korte,
eenvoudige gebed of een , opvoeding met het nieuwsgierig willen indringen
in de Geheimenissen Gods. Zoo gesteld is 't gemakkelijk te beslissen, maar
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men vergete niet, dat de eigenaardige laatste omschrijving van het onderwijis in de belijdenis der kerk 'Locke's heele houding teekent tegenover de
belijdenisschriften der Kerk : de schrijver van Reasonableness of Christianity moet niets van 'ze hebben. Wat Locke wenscht voor de godsdienstige
vorming is een logisch gevolg van zijn doelstelling : deugd is het hoogste
goed, en daaraan is alles ondergeschikt. Duidelijk komt dit ook uit bij het
standpunt, dat Locke inneemt ten opzichte van de vraag, of de kindeien
den Bijbel moeten lezen. Ja, maar dan zoo, dat Bijbellezing de opvoeding
tot deugd diene. Dit is het uitgangspunt; het doel der opvoeding is het
criterium om te bepalen op welken leeftijd men moet beginnen en wat men
moet behandelen en lezen. De Bijbel is wel een openbaring, maar een
openbaring, die den mensch in aanraking brengt imet het geestelijk leven
en de zedelijke normen, die gekend moeten worden om goed te kunnen
handelen. En tevens geldt de vraag: wat begrijpt een kind? Daarom de
wet van Mozes, het Hooglied, de profetische boeken, de brieven van
Paulus, ide Openbaring niet gelezen — par. 239 —, zelfs de Evangelieen en
de iHandelingen niet, maar wel b.v. de geschiedenis van Jozef en zijn
broeders, van David en Goliath. Enkele teksten imoeten gelezen worden,
gemakkelijke en verstandige regels voor het leven; als b.v.: alles, wat
gij wilt, dat u de menschen doen, doet hun desgelijks. Ze moeten van
buiten geleerd worden, orn later met andere daarbij passende regels
onomstootelijke - en geheiligde levensregels te .zijn.
Op lateren leeftijd kan de geheele Bijbel gelezen worden — par. 240 —.
Een tegenstander van .een catechismus is Locke niet, wel van die van een
„creedmaker" of van een kerk — zie boven —. Net moet een zijn met antwoorden in woorden van den iBijbel. Zulk een catechismus moet een kind
geheel kennen. Als het kind daarbij ook nog leert, ,wat op andere plaatsen
in den Bijbel staat, als voorschrift voor het zedelijk handelen, dan oefent
men het geiheugen en geeft men een richtsnoer voor het doen en laten
in het later leven. Andere zedekundige verhandelingen zijn dan overbodig
— par. 185 —.
In het korte overzicht, dat in het voorafgaande gegeven werd, kon
niet worden ingegaan op hetgeen Locke over allerlei practische kwesties
en ,moeilijkheden schreef, en inzonderheid het breede gedeelte in Some
thoughts etc., over de lidhamelijke en intellectueele vorming, kon niet ter
sprake komen.
Niet omdat dit alles niet belangrijk is. Integendeel, het is van groote
beteekenis en ieder opvoeder vindt bij aandachtige lezing tal van aanwijzingen en wenken, waarmee hij zijn voordeel kan , doen. Net tbilijkt op
tal van plaatsen, dat Locke een nauwkeurig waarnemer van het kinder- .
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leven was en met het eigenaardige van het kinderleven rekening hield.
Hij maakt menige opmerking, die onzen tegenwoordigen paedagogen alit
het hart gegrepen is. 'Mans was echter het doel am de beginselen in het
Licht te stelien, die de zedelijk-godsdienstige opvoeding bij Locke
beheerschten.
Locke was in de opvoedingspractijk zijn tijd ver vooruit. Men lette
alleen maar op hetgeen hij schrijft over de lichamelijke straffen. Wie in
de werken over de geschiedenis van de ‘Paedagogiek heeft gelezen, hoe
het op dit punt gesteld was in de scholen en andere ionderwijsinrichtingen
in dien tijd, voelt onmiddellijk wat bedoeld wordt. Het maar altijd weer
lichamelijk straffen, zelfs voor fouten in Latijnsche thema's, voor het niet
vlot opzeggen van woorden en zinnen, kweekte .een ruwen geest onder
de jeugd, prikkelde aan den eenen kant tot hardnekkig verzet en wekte
aan den anderen kant een kruiperige vrees, beide even schadelijk voor de
vorming van het karakter.
En zoo zal men ook ,menig detail vinden, waar men het niet mee eens
is. Als hij wenscht, dat het kind altijd bezig is .met .een taak, waarin het
lust heeft, of als hij het heeft over het zoogenaamde redeneeren met de
kinderen, fzal ;hij ,menigeen te ver gaan en velen zullen op deze punten
zich niet gaarne ibij hem aansluiten.
Zooals gezegd is, kwamen in het gegeven overzicht de fundamenteele
beschouwingen van Locke aan de orde, de grondslagen van de 'zedelijkgodsdienstige , opvoeding, zooals 'hij die lest. En als we deze toetsen aan
de gereformeerde beginselen, dan blijkt het, hoe de Engelsche wijsgeer
en paedagoog principieel afweek.
+Hier behoeft niet onderzocht te worden, in hoeverre zijn theologische
beschouwingen in verband staan met het Socianisme en beinvloed zijn
door zijn Remonstrantsche vrienden, of consequenties zijn van humanistische denkbeelden, die reeds voor en na 'de Hervorming in slappe Roomsche kringen of in de kerken der Reformatie ingang hadden gevonden.
De geschiedenis van de paedagogiek plaatst Locke aan het begin van de
Aufklarungs-paedagogiek, en daarom kan volstaan worden met een aanwijzing van het verband tusschen zijn wijsgeerig-godsdienstige ideeen en
zijn opvoedingsleer, en van zijn principleele afwijking.
Om met het cardinale punt te beginnen, Locke ontkent het iGoddelijk
gezag van de Heilige Schrift, niet de Gadheid van den Christus, de
vleeschwording des Woords, de erfzonde, het plaatsbekleedend lijden van
den Christus, zijn overgeleverd worden om onze zonde en zijn opgewekt
worden tot onze rechtvaardigmaking, de noodzakelijkheid van wedergeboorte en bekeering. Hij ziet niet den afstand tusschen den gevallen
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mensch en den heiligen God, en hij is niet blijde over het verlossingswerk
van den , Christus, omdat hij zichzelf zalig imaakt. Zijn oppervlakkig moreel rationalisme peilt niet het verschrikkelijke van de zonde, die het
verstand heeft verduisterd en den wil heeft verdorven, en die ons den
vloek en toorn Gods waardig maakt. Zijn geloof in de ,eigen zedelijke
kracht van den mensch, maakt wedergeboorte, die alleen het Koninkrijk
Gods doet zien, overbodig.
Daarom komt Locke niet tot het kind met de prediking van zonde,
leert het niet zich te plaatsen tegenover de heilige wet Nods, waarvan
hij den diepen zin niet verstaat, wekt niet op tot zondebesef, tot schuldbesef, tot sdhultdbelijdenis, tot gebed om vergeving, tot geloof. Van het
begin of is 'het een kweeken en sterken van de eigen zedelijke krachten,
van een staan in eigen kracht, om zoo de booze neiging en hartstocht te
overwinnen. Net bewustzijn van eigen voortreffelijkheid moet langzaam
groeien door den lof en .de eer van menschen, maar zoodoende wordt het
gevoel van schuld tegenover God verzwakt. Net kind leert niet, dat echte
religie is het van zichzelf afzien, om alleen 'God te leeren kennen, lief te
hebben en te vreezen, .om alleen God in zijn leven te verheerlijken en te
dienen, opdat zijn leven zij offer en overgave aan den dienst Gods.
Dat kan niet, omdat Locke tle Heilige Schrift tot het kind brengt als een
boek met eenige belangwekkende verhalen, waarin ook eenige mooie
regels staan voor zijn gedrag; straks bij het volwassen zijn zal het een
boek wezen, waarin vele spreuken staan van hooge beteekenis voor zijn
zedelijk leven. Zij, die z66 opgevoed worden, zullen zich met hun gerijpt
verstand critisch tegenover het Woord Gods plaatsen en het keuren met
hun nu ,ontwikkelde rede. De Bijbel zal voor hen niet zijn het bock der
bijzondere openbaring Gods, idat ze den weg ,der verlossing bekend
maakt, den Christus, die gezegd heeft : 1k ben de weg, de waariheid en
het leven; niemand komt tot , den vader dan door mij. Religie izal voor
hem zijn het hebben van vage , eerbied-gevoelens door een machtig wezen,
dat hij niet moet trachten te leeren kennen.
En zoo kan 't geen verwondering baren, .dat , de kerk geheel buiten
beschouwing blijft. De kerk als zedelijke gemeensdhap, kerk als
moeder der geloovigen, ide kerk als instituut, met haar dienst des
Woords en der sacramenten, met haar gemeensdhappelijk gezang en gebed; ide kerk als machtige opvoedingsfactor voor het persoonlijk religieuse leven, wordt door Locke niet genoemd.
Rechtstreeks vloeit dit voort uit zijn wijsgeerig-godsdienstig deisme
en in paedagogisch opzidht uit zijn doelstelling: vorming van den deugdzamen mensch. Deugd, de gezindheid am goed te doen, wat goed is voor
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de menschen en dus ook goed zal zijn voor God, is zijn ideaal ; deugd, die
haar rechtmatig loon zal ontvangen. Zoo wordt in het centrum gezet de
mensch, die zijn hartstochten en driften beheerschend, bij het licht van
zijn rede zijn levensweg gaat, geeerd en geprezen door zijn medeburgers.
Dit ideaal van den deugdzamen mensch is de dood voor het religieuse
leven. De relatie tot God behoort primair te zijn, waaraan alle andere
relaties ondergeschikt zijn. Als Locke deze orde , omkeert, wordt zijn
religie zedelijkheid. En daarmee is op gereformeerd standpunt zijn doelstelling geoordeeld. Maar daarmede begint zich ook die richting in de
opvoeding baan te breken, die bij de verdere ontwikkeling van haar ideeen
zich hoe langer hoe verder van de echt Christelijke verwijdert, ,om ten
slotte geheel in den mensch te eindigen.
Waar aan de idoelstelling van de zedelijk-godsdienstige opvoeding een
beschouwing ten grondslag ligt, • die in den mensch niet ziet den zondaar
tegenover God, onbekwaam tot eenig goed en geneigd tot alle kwaad, en
niet spreekt van wedergeboorte en vernieuwing des iharten, daar moet
men wel groote beteekenis hechten aan de opvoeding.
Reeds tegen Locke's empirisme, dat de mensch is •een tabula rasa, zijn
in ken-theoretischen zin vele bezwaren in te brengen zie hiervoor:
Bavinck, Geref. , dom. I; Psychologische beginselen, 2de druk —. Maar
ook op andere wiize rijzen de moeilijkheden. Reeds in de .eerste kinderjaren, als het bewustzijn langzaam opklaart, wordt het „natuurlijk wederstreven" tegen gebod en verbod openbaar. 't Blijkt, dat de kiemen van
allerlei zonde reeds in 't hart liggen, en slechts wachten op de gunstige
factoren om iop te groeien. Zonde is niet te verklaren uit navolging. In
al moge de mensch, dank zij Oods gemeene gratie, straks kunnen uitblinken in het zoogenaamde burgerlijke goede, ja zelfs een zekeren adel van
karakter kunnen verwerven, voor den Christen geldt het : wat uit het
geloof niet is, dat is zonde. Er is noodig wedergeboorte, vernieuwing des
harten, bekeering, heiligmaking. Tegenover de omzetting van 's menschen
levenscentrum staat de opvoeder madhteloos. 1 -lij mag de gunstige factoren scheppen, de openbaring Gods tot het kind brengen, maar de iffeilige
Geest moet wederbaren en vernieuwen. Om het Paulus na te zeggen : de
mensch kan planters en natmaken, God moet den wasdom geven. De
Christen-opvoeder voelt zich diep afhankelijk, hij weet, dat er grenzen
zijn, die hij niet kan overschrijden. Zijn kracht ligt alleen in het woord
der belofte, en 'zijn sterkte in het ibiddend pleiten. Hoe groote beteekenis
hij ook moge geven aan de opvoeding, als het middel door God gewild,
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waardoor hij zijn woord wil vervullen, hij zal Locke niet nazeggen : het
kind is mij als was, die ik kneed in den vorm, dien ik er aan geven wil.
Als Locke stipte gehoorzaamheid wil van het kind, als hij groote
waarde hecht aan het voorbeeld en het milieu, dan kan men ook als
Qereformeerde met hem meegaan. Echter zijn er reserves te maken.
De gewoonte om te gehoorzamen, de oefening in het gehoorzamen is
wel uitstekend, maarbrengt nog niet zonder meer tot het gehoorzamen
aan de zedelijke normen.
Net geven van het goede voorbeeld, het scheppen van het goede milieu
zijn uitnemende opvoedingsmiddelen, die voor het kind van groote waarde
zijn, maar idaarmede is men er nog niet.
Vergeten we niet, dat gewenning, gewoontevorming, het leven in een
gunstig milieu, wel medewerkennde factoren zijn, maar Been beslissende.
Net streven naar het goede ,moet geboren worden uit liefde tot het goede,
uit liefde tot God. Heb God lief boven alles, en uw naaste als uzelf.
Deze liefde is een vrucht van de relatie, waarin we ons geplaatst zien
tegenover de zedelijke waarden. 't Is maar niet voldoende het goede te
kennen met het intellect, en door gewenning en milieu te komen tot wat
men noemt burgerlijk onberispelijken levenswandel, maar 't is de vraag in
welke verhouding het subject staat tot de objectieve zedelijke wereld. Er
moet zijn een „van harte'' kennen, een uitdrukking die wel dikwijls, omdat
ook hart in de taal de zetel van het gevoel is, aanleiding geeft tot een
accentverlegging naar 't gevoel, zelfs naar den wil, •echter ten onrechte,
maar die het eigenaardige karakter uitdrukt van het echte kennen in betrekking tot de persoonlijkheid. Voor dit kennen is •meer noodig dan
gewenning, beslissend is hier de werking des Geestes, die het levenscentrum omzet, en als gevolg daarvan het verstand verlicht en den wil
nieuwe hoedanigheden instort, zoodat geboren wordt de echte kennis, die
ook inhoudt liefde tot het goede en afkeer van het kwade.
Ten slotte nog een enkele opmerking over het groote tuchtmiddel van
de prikkeling van het eergevoel.
Ook hier liggen elementen van waarheid. Goed- en afkeuring zijn middelen om het kind de zedelijke levensregels te leeren kennen, en het kind
is gevoelig voor waardeering, kan er niet zonder. Maar dit is geheel jets
anders dan hetgeen Locke wil. Goed doen om geprezen te worden, het
kwade laten om niet geminacht te worden. Net kind ,moet leeren streven
naar eer en waardeering. Zijn gemoed moet zoo ontvankelijk mogelijk
zijn voor eer en schande — par. 294 —. Al mag Locke nu zeggen, dat dit
nog niet de rechte grondslagen zijn voor de deugd, hij noemt ze toch den
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stam, waarop zedelijkheid en religie geent moeten worden. Nu mogen
geestelijke hoogmoed en geestelijke zelfgenoegzaamheid de basis kunnen
zijn, waarop de Lockiaansche zedelijkheid en religie kunnen rusten, de
christelijke religie en zedelijkheid echter niet. Die eischen deemoed, een
zichzelf kennen in zijn zonde, diepe afhankelijkheid. Bovendien, op die
wijze vormt men slaven der conventie, geestelijk zelfgenoegzame karakters, farizeesche rechtvaardigen. Als het kwade gelaten wordt om niet
geminacht te worden, als lof en blaam de machtige hefboomen zijn,
waarmee het zedelijke leven in beweging gezet wordt, is men niet gehoorzaam aan Gods wil en streeft niet naar het goede uit liefde tot ,Gods
geboden. De basis van : om Gods wil, mist het gehoorzamen en eveneens
het leven naar de zedelijke normen. Net wordt: om der mensohen wil, om
eigen eer en hoogheid.
Zoo 'zien we 'dus, .dat Locke's paedagogiek een principieele afwijking van
is van wat naar 'de beginselen der H. Schrift echte ,opvoeding is. Nog geen
afwijking in den seherpen vorm van de latere Aufklarungs-paedagogen,
maar toch even gevaarlijk. IIIij leidt op het verkeerde pad, omdat hij niet
onvoorwaardelijk .buigt voor de Heilige Schrift. Juist echter om den
gematig ► en vorm, het vermijden van spot, ja zelfs van rechtstreeksche
aanvallen op het ihistorisch (Christendom, vonden zijn denkbeelden gereeden ingang, ook in ons land.
Heer-Hugowaard.

Si. J. STEENSMA.

CRITISCHE REVUE.
Den laatsten tijd krijg ik nog al eens een vraag naar lectuur voor de
rijpere jeugd en letterkundige tijdschriften. Dit is betrekkelijk gemakkelijk
te beantwoorden. Te Delft wordt uitgegeven, bij W. D. Meinema, De
lectuurgids, uitgaande van de Amsterdamsche Chr. Jeugdcentrale. In de
redactie zitten o. m. dr. (C. Tazelaar en drs. P. J. Meertens, en maand
aan maand verschijnen de nrs. geregeld, .die behalve uitvoerige critieken,
ook lijsten van aanbevelenswaardige lectuur 'bevatten. De prijs per jaargang is f 2.50.
En wat verder de letterkundige vorming betreft is 'zeer aan te bevelen
Opwaartsche wegen, — dit is trouwens het eenige Chr. letterk. tijdschr.
— dat onder redactie van J. van Ham, P. H. Muller, ,dr. J. Haantjes,
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dr. C. Tazelaar en M. van Dijk verschijnt bij de Uitgeversmaatsch. Holland tleerengracht 151, A'dam, en dat per jaar if 7.50 kost. Dit tijdschrift
— de omslag is alleen een beetje antiek — geeft verzen, proza, studies en
critieken. Net is tevens het orgaan van het verbond van Chr. letterk.
kringen en den Chr. essayistenkring.
Vooral de poezie van de jongere Chr. dichters — Van Oosten, Smit, De
Groot, Leopold en Kamphuis, mag er zijn. Terwij1 daarnaast het proza
van Wilma, Diet Kramer, mevr. Kuyper—van 'Oordt en Tnevr. SevensmaThemmen er een goed figuur imaken. De critieken en studies van Tazelaar, Smit, Van Ham, Muller, ►liaantjes e. a. zijn de kennisname voor hen,
die het nieuwe Chr. litteraire leven met belangstelling gadeslaan, zeer
waard.
Naast deze twee periodieken. van Christelijken huize noemen wij nog
als het letterkundig orgaan der jonge moderne poeten en prozalsten De
vrije bladen, per jg. I 7.50, uitg. E. Querido, A'dam, en van de Roomschen
De gemeenschap, uitg. De gemeenschap, Utrecht, per j.g.
10. .
Wie nu naast deze vier tijdschriften nog in een leesportefeuille heeft
De gulden winckel, De nieuwe gids, De gids en Stemmen des tijds, kan
zich goed orienteeren, en heeft , een rijkdom van studies, proza , en verzen.
In de moderne poezie is, wanneer men niet „per ongeluk" met de uitersten kennislmaakt Burssens, Van Ostayen en Marsman — vioor elken
fijnvoelenden lezer veel moois. , Ook het proza is van een directen gang,
zonder sentimenteele vergelijkingen en eigenlijk nietszeggende overleggingen. In dit opzicht er in de moderne litteratuur iets van de
prachtig-berekende techniek der laatste jaren, en heeft het voor den dag
van heden een inslag van werkelijkheid, maar geheven boven het alledaagsche jachtige bedrijf in de sfeer der bezinning, 'waar men weer,, dat de
moderne mensch ten slotte leeft in zich, met de groote vragen van dood
en eeuwigheid, lief de en haat, zonde en redding, bezwaddering en zuivering. Deze groote strijd beeldt zich voor den zoeker vooral in den onlangs
overleden en ouderen Karel van de Woestijne, vooral in zijn drieluik De
modderen man, God aan zee en Het bergmeer; maar vindt men terstond
in het werk van Ant. Donker, bij Van Schagen, Slauwerhof e.a. Natuurlijk
ben ik gaarne bereid meerdere vragen hierover te beantwoorden, maar
een weinig wegwijs zullen de meesten thans kunnen worden, wanneer ze
kennis nemen van de bovengenoemde periodieken en schrijvers.
—

Net deed mij veel genoegen te vernemen, dat enkele onzer abonne's
het verzoek van administratie en redactie van ons tijdschrift gehoor hebben gegeven en wat propaganda maakten voor het Paed. tijdsch. voor
het Chr. onderwifs. We thopen, dat spoedig de tijd daar is, dat er geen
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Cleft- . school meer gevonden wordt, waar voor het personeel geen abonnement er op is genomen. Wat men rnij berichtte, dat er voor .drie groote
scholen — 1 ulo en 2 lagere, met plan. 15 leerkrachten een gezamenlijk
bestuursabonnement is, most niet maggen. Net luttele bedrag van een
abonnement speelt zelfs geen rol bij de begrooting van een z.g.n. kleine
school.
De tijd eischt — natuurlijk ons 'directe werk, onze school en onze leerleerlingen allereerst — ,dat we rondom paraat zijn en blijven, methodisch
en principieel, en ,dat kan niet, wanneer we niet kennis nemen van de
geestelijke stroomingen in 'kunst en ook in methodiek.
Studeer a E., schreef eens Ter Beeke en terecht, en of men zich nu op
het vlinderleven of op den motor werpt, op de wiskunde, of op de litteratuur, het doet er weinig toe, als men maar blijft studeeren, want wie
naast zijn dagelijkschen arbeid niet zijn geest blijft verfrisschen en versterken met geestelijk voedsel en ontspanning, die gaat geestelijk den
put in. Daartoe is vaklitteratuur zoo al niet no. 1, dan toch onontbeerlijk.
De algemeene belangstelling voor de zaken van geestelijk leven geven
wel eens eigenaardige ervaringen.
In Ned. Oost-Indie, wij erkennen het met dankbaarheid, is de laatste
decennia op het gebied van zending, onderwijs, cultuur, hygiene veel gedaan. Men is nu wel eens in plaats van op het paard, er over been gewipt
en het moederland is ,aan de hand van Adolf en Nieuwenhuis geleid naar
z.g.n. moderne vindingen op onderwijsterrein, die heelemaal geen vondsten waren, en waarover in de Indische onderwijsbladen vaak op bitteren
toon werd geschreven, toen het gouvernement de methodes dezer heeren
voor de gouvernementsscholen voorschreef.
Nu is er een Duitsche schilder: Ernst Volbehr, die een paar jaar in
onze Oost heeft gereisd en daar in tempera vele schetsen maakte
enkele honderden — en nog meer foto's.
Hij werd geprotegeerd door het Ind. gouvernement en is zelfs per
vliegmachine over vulkanen gevlogen!
De Indische pers roemde zijn werk.
Tentoonstellingen werden , 00k bier gehouden, to A'dam en Den Haag.
Telegraaf, Handelsblad en N. R. ct.
schreven over dit
De pers
schilderwerk vernietigende critieken.
•••

„Wie de schoone plastiek heeft bewonderd, die door de vereeniging
Oost en West is iopgesteld in de zalen van Pulchri, de ikatdoeken heeft
be'keken en vele andere uitingen van de Indonesische kunst, zal, als hij
goed doordrongen is van de krachten dezer zeldzame kunstvoortbrengse-
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len, zich verwonderen over het feit, dat men in zoo .dichte nabijheid de
verbazingwekkende hoeveelheid temperaschetsen van prof. Vollbehr, uit
Munchen, op zijn Indonesische reis gemaakt, heeft opgehangen. Immers,
zelden kan de stijiloosheid van een nuchter-naturalistische sehilderkunst
zoo pijnlijk beschamend aan den dag komen als juist hier, in directe confrontatie met edele voortbrengselen van in wezen anti-naturalistische,
spiri tueel gerichte kunsten.
Dergelijke pijnlijke experimenten kan men achterwege laten en het is
jammer, dat een goede zaak op een goedbedoelde manier zoodanig de
eischen van schoonheid voorbijziet.
Kunde is in het werk van prof. Vollbehr te erkennen; diepere kunstwaarde scheen nergens aanwezig. Foto's zijn, zoo men slechts beelden
wil laten zien van landschappen, ongeacht de kunstbeteekenis van het
werk, zeer vele malen te verkiezen. Wij lazen, dat men voor onze scholen
platen wil vervaardigen naar 'de schilderijen van prof. Volbehr. Wij kunnen dat op grond van een schilderij en de reeksen temperaschetsen niet
toejuichen. Met verwondering vroegen wij ons af, of ons land dan geheel
gespeend is van eigen kunstenaars, die onzen kinderen Indonesische
beelden kunnen laten laten zien, minder vreemd aan Indonesischen kunstgeest dan deze harde gekleurde prentbriefkaartachtige reportage. Net
ware wellicht nog instructiever en wijzer, zich te beperken tot hetgeen het
Oosten zelf voortbracht.
N. R. ct.
'

Het Handelsblad schreef :
Een izonderling geval is het thans in Pulchri. Daar hangers de wanden
vol met Indische schilderijen van een zekeren ,,professor Ernst Vollbehr",
uit Munchen, die de Vereeniging „Oost en West" bereid heeft gevonden
om deze expositie te patroniseeren. Als deze heer professor is in de schilderkunst, dan kan hij, met eenige variatie op Faust, waarlijk zeggen:
Neisse Magister, heisse Doctor gar,
Und ziehe schon an die zehen Jahr,
Herauf, herab, und quer und krumm,
Meine Schiller an der Nase herum,
Und sehe dass wir.... nicht malen kunnen.
Want deze beer kan schilderen noch teekenen. Maar .dan ook in 't geheel
niet. Zijn figuren zijn houterig en misteekend, zijn kleuren krijschen en
zijn factuur is die van een scheepsschilder die een boot in de menie moet
zetten. Als Oost en West weer eens een snaaksche bui heeft, dan moge
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het toch liever de Kunst-in de maling nemen.... of zichzelf in de maling
1 a t en nemen door de bombarie van een vreemdeling— een Hollander had
met zoo jets moeten aankomen ! — Wat de voorstellingen belangt, die hebben een zekere uiterlijke gelijkenis — veel ervan hebtben wij ter plaatse
gezien — maar ze missen elke Indische sfeer. En nu zal men nota bene
een aantal dezer producten van een 'buitenlandschen kladschilder gaan
reproduceeren om te dienen als schoolplaten, die onze Nederlandsche
jeugd eenig begrip van Indie moeten bijbrengen! Alsof wij geen schilders
hadden, die Indie honderdmaal beter heb'ben afgebeeld dan deze Duitscher.
Maar wie van buiten de grenzen komt, is in Nederland nog altijd licht
profeet."
Uitgenoodigd , deze tentoonstelling te gaan zien, ben ik gaan kijken en
heb me er over verbaasd, dat dit werk met zoo'n fraai testimoniurn uit
Ned. O.-Indie kwam en deze iiverige arbeider daar zoo geprezen en geprotegeerd werd, want onze kunstenaars die in Indie twerkten ik noem
Dake Jr., Poortenaar, Van Meeteren Brouwer, , Gabrielse e. a. — steken
torenhoog haven dozen „prof" uit. Ik meen, 'dat het geen verkeerd nationalisme is, wanneer ,wij boven (dezen „prof" het ,werk van onze menschen
kiezen. Ik heb respect voor de werkkracht van Volbehr, maar deze massafahricatie van enkele jaren heeft met kunst niets niemendal te maken;
goede foto's zijn verre, honderdmaal te verkiezen hoven idit allergriezeligst kleurwerk.
Protectie weet wat. We zien het nu weer in Berlijn, waar de Sklareks
het hebben klaar gespeeld vele hoogere ambtenaren, door de lokstem van
het goud, om te koopen.
In N. O.-Indie is nu zelfs bij de regeeringsdepartementen een afzonderlijke afdeeling voor fraude-zaken. Men leeft er te sterk en te zwaar en
ziet niet imeer , de onderdeelen, die laat men te veel over aan kleine mensc'hen, met te veel vrijheid en in vol vertrouwen en het gevolg is:

„Zes ton aan ambtelijke fraudes.
Net verslag der algemeene rekenkamer over het jaar 1928 maakt er melding van, dat het college kennis
kreeg van 496 in dat jaar voorgekomen gevallen van onregelmatigheid
van financieel en materieel beheer, meerendeels van frauduleuzen aard,
waaronder tbegrepen zoowel tekorten in comptabel beheer als schade door
niet-comptabele ambtenaren teweeggebracht.
In 140 gevallen was de schade nog niet vastgesteld, de totale schade
voor de overige gevallen werd bepaald op ruim f 450.000. Indien in de
genoemde 140 gevallen de gemiddelde schade overeenkomt met de ge-
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middelde schade voor alle gevallen, bedraagt dus het totale verlies voor
het land circa f 600.000.
De Locomotief wijst er thans op, dat het van groot belang is zoowel
voor de ambtenaren zelf als voor het land, dat de rechtspraak terzake
uitgeoefend zoo doelmatig mogelijk is georganiseerd en aan alle eischen
eener behoorlijke rechtsibedeeling voldoet.
N. R. ct.
Natuurlijk zal er wel weer overheen gelezen worden, maar wie dit
kleine stukje op zich laat inwerken, moet toch wel even opschrikken. Die
fraude-rommel in zijn massa-productie is iook wel iets van de laatste tien
jaren; vroeger stalen de hoogst-geplaatsten — eind 18de eeuw — maar
thans zit de corruptie in de lagere kringen, die een groote zelfstandige
madht uitoefenen, tot het ook bij hen spaak loopt.
1k ,geloof 'dat deze idingen een gevolg zijn van te groote mechaniseering
en gebrek aan studie en het niet kennen van geesteliike waarden.
Wie zich vergaapt aan de uiterlijke verstroofingen des wereldschen
levens voor ontspanning na ,moeizamen plichtarbeid, rolt naar beneden,
omdat de frivoliteit steeds hoogere eischen stelt, daar niets spoediger
verveelt dan z.g.n. ontspanning zonder geestelijke spanning en hoogere
waarden.
En dat is helaas in Insulinde het geval. Natuurlijk zijn er prachtige u itzonderingen, maar wie als insider wel eens documentair verneemt wat
bijy. daar in de „beroemde" leestrommels gaat, staat versteld.
Daarom doen de zending, de , Christelijke school, de kerk er zeer noodig
werk en is het alleen maar jammer, dat nog zoovelen hier met de armen
gekruist, werkeloos staan, die daar prachtig konden meehelpeni een
Christelijke beschaving te vestigen.
Er ,wordt vaak gevraagd van Indie uit, zonder idat er een ,massa-antwoord op komt: „Komt over, helpt ons."
Van wie ging onder mijn kennissen, hoorde i'k nog nimmer teleurstelling,
wel eens kwam er een tiidelijke inzinking, wanneer ze zaken beleefden,
als bier !oven geschetst, maar de arbeider in 't geloof weet, dat op elken
weg hinderpalen en struikelblokken, zelfs doolhoven voorkomen, waar
weer dan aardsche wijsheid voor noodig is, om te kunnen blijven voortgaan en toch.... het einde zal de kroon seven.

Zeist.

D. WOUTERS.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITTERATUUR.
Het land van auto's, sterren en strepen. Net Zwitsersche Evangelisches
Schulblatt geeft indrukken uit Amerika. Er wordt een drukke handel in
tweedehands auto's gedreven, en ze zijn er veel goedkooper dan bij ons.
Een nieuwe Ford kost er 350 tot 500 dollar; een gebruikte kan men gemakkelijk krijgen voor 100 tot 200. Men kan op 'die wijze goedkoop groote
afstanden afleggen.
Maar trots zijn auto, beteekent het oponthoud in Amerika voor een
Zwitser, die in een bijznnder schoone natuur opgegroeid is, een niet
geringe ontbering. Het stadsgebied is geen terrein voor wandelaars en
natuurvrienden. De straten zijn rijen huizen van een verdieping, eindeloos
lane; geen stilte, 'geen verkwikking, geen rustpunt voor het oog. Net land
is overwegend vlak, zonder afwisseling. De bergstreken kunnen alleen
door de rijken worden bezocht.
Steak trof den schrijver ook het Amerikaansche nationalisme. De Amerikaansche vlag is overal te vinden; in )het knoopsgat der voorbijgangers,
bij ieder publiek gebouw, in ieder schoollokaal, ieder bureau, iedere kerk
en vergaderzaal; zelfs op het kerkhof, waar bij het houten grafkruisje der
onbemiddelden nog een vlaggetje waait. De wet schrijft voor, dat in
kerken en scholen aan de vlag een eereplaats moet worden aangewezen.
Nog vertelt hij, dat op de lagere scholen iedere leerling idagelijks, met
uitgestrekten arm, ziende op de vlag, en staande, de belofte van onderdanentrouw moet nazeggen.

Courant en school. Naar aanleiding van de Zeppelin-wereldreis heeft
de Deutsche Lehrerzeitung over dit onderwerp een artikel.
De schrijver iheeft het op school voor kort gehad over de reis om 'de
wereld van Magelhaens, en vindt nu als van fzelf aanleiding tot vergelijkende opmerkingen. Op die wiize heeft hij , de ,kinderen ook aangemoedigd, om zelf notitie te nemen van wat de bladen over de reis van den
Zeppelin meldden, en om de reis op de 'kaart te volgen.
Eigenaardig mag het voorzeker genoemd worden, dat menigeen, die
wel over Magelhaens spreekt, er nog niet izoo 'dada* toe te vinden is,
een woordje aan de luchtscheepvaart te wiiden. Toch is het heden de
voortgezette geschiedenis.
Nog een andere belangrijke gebeurtenis viel gelijktijdig voor : de Haag-
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sche conferentie. Ook die, zest de schrijver, moet vooral op de school
gememoreerd worden. Mits men slechts zorg draagt, de nationale gevoeligheden te ontzien, want , daarin behoeven de kinderen niet te worden
grootgebracht.
De jongere generatie in Holland. Op bijna alle hoogere en lagere ionderwijsinrichtingen in Nederland huldigt men het systeem ,der coeducatie,
aldus dr. S. Qargas in het Zeitschrift fiir Plidagogische Psychologie. En
heel jonge menschen zijn dikwijls al vertrouwd met de gedachte, om spoedig een eigen huishouden op te zetten.
Vandaar , de vroegtijdige en veeljarige verlovingen.
De ,bedoeling is dan niet, iom spoedig te trouwen, maar om gezamenlijk
„uitstapjes (Ausfluge) te maken" (!) De verloving ,duurt soms 10 a 15
jaren ! ! !
Dat zal het langste ook wel zijn, .dunkt me.
De ontwikkeling der ideeen gaat in de richting van meerdere vrijheid,
vooral bij het jonge meisje. Tot ook bij ihaar 'het „ewig Weibliche" om
zijn rechten roept, en zij in vaste verbinding met den man persoonlijk en
sociaal geluk zoekt en vindt.
De Nederlandsche jeugd houdt niet van overtolligen, ballast, in kleeding
en haartooi, in manieren en geleerdheid. Toch houdt de groote massa
zich aan zede en conventie. Over het geheel is zij anti-dogmatisch. Trouwens, waar ,willen jonge menschen dogmatici iheeten? Zij willen het niet
heeten, ook waar zij het werkelijk zijn, aldus .de schrijver.
Zwakke kinderen en hun schoolverzuim. Daarover schrijft de Evangelische Lehrerinnen-Warte. Vaak komt het voor, dat zwakke kinderen op
voorschrift van den geneesheer een week of wat de school moeten verzuimen, teneinde een kuur te volgen.
Dikwijls is , dit op het einde van den cursus, vlak na Pinkster, ,maar ook
wel, wanneer de school in Augustus of September pas begonnen is. In
beide gevallen wordt het soms in totaal een' verzuim van 10 of 12 weken.
Nu zijn er leerlingen, die om hun aanleg en vorderingen zoo jets hebben
kunnen, maar meestal is het anders. Lichamelijk zwak is vaak ook geesteliik en intellectueel zwak. Als die kinderen na drie ,maanden verzuim
weer op school komen, breekt .er een moeilijke tijd voor hen aan: voor
heel hun verdere leerprestatie blijkt het lange verzuim soms „verhangnisvon". Wat ,zij vroeger al geleerd hebben, is grootendeels in de , zee der
vergetelheid verzonken.
De schrijfster, die klaarblijkelijk inzonderheid het oog heeft op de lagere
klassen, wil, dat er overleg zal gepleegd worden met de betrokken leer-
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kracht, wat de meest geschikte tijd voor uitzending aangaat. Net moet
niet zoo gaan als nu dikwijls het geval is, dat de school het pas een pair
idagen voor het vertrek te weten komt.
Want het betreft 'hier in den regel kinderen, die ook in de klas echte
,,,zorgenkinderen" zijn. Vaak blijkt het hun onmogelijk, de geleden schade
in te halen, want men 'kan vooral van zulke leerlingen niet te veel vergen.
Onderling overleg kan, naar het oordeel van de schrijfster, hier veel
kwaads voorkomen.
T. v. d. KOOY.
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1. Gal. Christ. Kalender; 40ste jg.;
2. W. Smippers, De visscher van Nispenrode a I 0.65;
3. A. Corkey,, De hooge vloed a I 0.65, 1, 2 en 3. Uitgaaf van J. N.
Voorhoeve, Den Haag.
Apeldoorn en M o r r e n, Veel oefeningen en weinig spraakkunst,
voor de laagste klassen van het voortgez. onderw.; 160 blz.
a f 1.50.
B e n j e r t en E 1 z i n g a, Chants d'ecole, 48 blz.a
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Pr. dr. J. A. C. van Leeuwe n, Openbaring en cultuur, 128 bl., f 1.90
ing. ; I 2.60 geb. ; Uitg. maatsch., J. H. Kok, Kampen.
Dr. J. H. B a v i n c k, Levensvragen, 120 bl., f 1.50 ingen., f 2.25 geb.;
J. H. Kok, Kampen.

G. Brugmans, Onder de loupe van het buitenland, net ill. naar oude
prente; 294 bl., Hollandia ,drukkerij, Baarn.
Dit is een alleraardigst boek, dat ions in een spiegel laat izien wat buitenlanders in , den loop der laatste ,eellwen, na hun reis door de Noordelijke
Nederlanden, over ons te vertellen hadden. Natuurlijk izijn ze het vaak
heelemaal met elkaar toneens; frappant is het oordeel over Amsterdam.
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Fouten, die we zeif niet zien, merken anderen tdes to scherper, en....
deugden ook. Net is een prettig to lezen book, dat ons menig genotvol
leerrijk uur kan geven, vooral de historie-liefhebbers onder ons. D. W.
M. Aldan° v, De negende Thermidor, vert. uit het Russisch door idr. B.
Rapschinsky, 392 131. a I 4.90 ingen. if 5.90 gob.; W. J. Thieme
en Cie., Zutphen.
De inhoud van De negende Thermidor is gauw verteld ofschoon het
een groote historische roman betreft.
Een Jong Russisch edelman wordt, als werktuig van , een hofintrige, in
de nabijheid van de op leeftijd gekomen keizerin Catharina II gebracht,
die vlam voor hem moet vatten. Maar de gunsteling op dat oogenblik,
vorst Soebow, doorziet het gevaar en zendt den jongeling met een ,diplomatieke zending naar Europa.... Die nieuwbakken diplomaat komt in
Duitschland, waar hij in Koningsberg Kant ontmoet, in Engeland waar hij
Pitt leert kennen, hij komt bij de vereenigde legers in Belgie en eindelijk
in het Paths (der revolutie, waar juist de koning terechtgestelid is, in het
land dat zucht onder de bloedige tyrannie van Robespierre, tot ook deze
dictator aan zijn bloedig einde komt.
De bekoring van dezen historischen roman ligt niet alleen in ,de verwerkte stof, maar vooral in de behandeling en ide eigenaardige belicihting
er van. Aldanov — schrijft de New York Times — vereenigt een veelomvattende, historische en philosophische kennis, met een buitengewoon
geraffineerden stijl, in de wetenschap is hij een gourmet, hij heeft den
goeden smaak van een verfijnd epicurist, hij betoovert den lezer door
het lichte scepticisme waar hij het levee bekijkt, idoor de oorspronkelijkheid van zijn gedachten en paradoxen; hij ziet en beschrijft geschiedenis
als een fascineerende roman.
Ook historie-Iiefhehbers zij dit lboek inzonderheid aanbevolen. D. W.
1-1. C. Funk e, Godsd. opvoeding en het middelbaar onderwijs; uitg.
drukkerij van de Stichting Hoenderloo, Hoenderloo ; 6 afl. per
Jr., a f 0.90.
C h r. le

R o y, Biologische kalender voor 1930; C. Misset, Doetinchem.

Vorig jaar hebben wij dezen mooien kalender hartelijk aanbevolen. Ook
1930 mag er 'zijn. De toelichting is een met lief de en natuurbewondering
geschreven stuk, dat iden oppervlakkigen mensch, die zoo vaak langs het
gratis hem gehodene, mooie heenleeft, leert genieten. D. W.
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0. W. Wolthui s. Het drama in de middeleeuwen, met een voorw.
van prof. dr. A. E. H. Swaen; 202 bl. met 16 afb., geb. f 1.75;
J. M. Meulenhoff,
Dr. Serge Vo r ono f 1, Oud-Jong, geaut. vert. van F. J. A. Baden,
arts; 230 bl. a I 1.90, geb. a f 2.50; iffollandia-drukkerij, ,Baarn.
In dit boek geeft de bekende Francshe chirurg dr. Voronoff een heldere
uiteenzetting van zijn opzienbarende ontdekking en van de resultaten zijner methode. Met tal van voorbeelden uit zijn practijk idemonstreert
Voronoff het waardevolle en ongevaarlijke van zijn ontdekking. Het is
een interessant boek, dat het ongewone ons nader brengt aan de hand
van , den ontdekker zelf. Vl.

Van de firma P. Noordhoff to Groningen:
1. D. Wiouters, W. G. van de Huilst en A. L. van I-lulzen,
Voorloopertje van ons Nederlandsch. — 2de verbeterde druk,
f 0.70.
Dit oorspronkelijk boekje is een groote aanwinst voor de aanvangsklassen. Prachtig werk. M.
2. A. Br o u w e r, Toetsnaald toelating midd. scholen en gymnasia
1929. f 1.50.

3. De methodiek van de leervakken der lagere scihool. — V. — De
Imethode Stellen en vertellen, 4de druk, gratis.
4. P. M. H. Welke r, De natuurlijke schriffmethode, 5, de druk, gecart.
f 1.90.
Welker is erg nagemaakt en in zijn namaaksels er niet op verbeterd,
zooals het meestal met namaaksels is. Dit boekje is voor iederen onderwijzer bij 'zijn schrijfies van beteekenis. In elke schoolbibliotheek hoort
het thuis. M.
5. J. Ma r w i t z ten I. N a u t a, Aardrijkskunde, deeltie I: Nederland
en Indie, 2de druk, ing. f 1.35, gecart. f 1.50.
J. Ma r n i t z en I. N a u t a, Aardrijkskunde, deeltje II : Europa en
de werelddeelen, 2de druk, ing. I 210, gecart. I 2.25.
I. Nauta heeft de laatste jaren het mulo-onderwijs aan zich verplicht,
door een reeks interessante practische werkjes op het terrein der aardrijksk., ,gesch. en natuurkennis. Ook deze twee bleken zich goed aan de

287
behoeften van den modernen tijd aan te passen, en moesten in korten
tijd herdrukt worden. Kennisname zal zeker tot invoering leiden. M.
6. P. W ij d en e s, Meetkunde voor mulo,
gecart. I 1.40.

iste stukje, 11 ,de druk,

7. P. W ij e n e s, Kleine stereometrie, 2de druk, gebonden f 1.40.
8. W. M. Wisselin k, Kern van de meetkunde,
P. Wy den e s, f 0.90.

15de druk, door

9. P. W ij d e n e s en dr. D. de Lange, Rekenboek voor de H. B. S.,
2de stukje, 9de druk, gecartonneerd I 1.70.
10. N. C. Meyer Dr e e s, Eenvoudige gramatica-oefeningen, I 0.80.
Meyer Drees gaf reeds enkele eenvoudige boekjes voor Letterkunde
bij Noordhoff uit. Dit boekje beweegt zich op modern ,grammaticaal terrein. Het is goed werk, dat bij verstandig gebruik zeker de klachten over
de grammatica-kennis zal 'doers afnemen. M.
11. G. L e f f e r t s m a, Taaloefeningen, 19de druk, herzien door Dr. A.
A. V e r d e n i u s, ing. if 1.60, gecart. f 1.90.
12. D. K. Holtvast, Beknopte Nederlandsche spraakkunst, 17de
druk, ingenaaid f 1.70, gebonden f 2.20.
Buitenrust liettema — sedert overleden
leeft voort in deze eerste
moderne spraakkunst, rdie blijkens zijn vele drukken, niet alleen modern
is, imaar look degelijk, wat niet van veel andere gezegd kan worden. flier
is de 'moderne practicus aan het woord, die de nieuwe taalinzichten huldigt, zonder het noodige en nuttige der oude inzichten te verwaarloozen. M.
,

13. Dr. M. G. d e Boer en ,dr. J a c. P r e s s e r, Beknopt overzicht der
algemeene geschiedenis, 10de druk, ing. f 1.50, geb. I 1.90.
14. L. Paul Delinotte, Mots et expressions familieres, 13de druk,
f 1.25.
15. P. M. M a a s, Versions annotees, 2de serie, f 1.75.
16. Dr. W. v a n e r M o l e n en (dr. Y. D u b o s q, Leerboek voor de
Fransche taal, lste deeltje, 5de druk, f 1.90.
17. P. R oar d a, Engelsche spraakkunst, deel I, 62ste druk, I 2.25,
geb. I 2.75.
Dat fmoet met een krijtje aan den balk. 62ste druk! Bij al de concurrentie zeker een aanbeveling reeds daarin. M.
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P. R o a r d a, Engelsche spraakkunst, deel II, 14de druk f 3.10,
geb. I 3.60.
18. Dr. 0. W. Thom é, Leerboek der dierkunde,
f 2.25, geb. I 2.60.

, deel I, 12de 'druk,

19. Dr. B. Sypik ens, Plantkunde, 4de verbeterde druk, f 0.90.
20. P. W ij d e n e s en dr. De Lang e, Leerboek der algebra, dele II,
8ste druk, gecartonneerd f 1.90.
21. P. W ij d e n e s en dr. N. J. E. B e t h, Nieuwe schoolalgabra, deel IV,
gebonden if 2.25.
22. A. L. de Bon t, Schoolatlas der algemeene vaderlandsche geschiedenis, 10de herziene en vermeerderde druk, ingenaaid f 3.90,
(gebonden I 4.90.
Een prachtige, goedkoope, duidelijke atlas, bij tot heden. Voor kweekscholen en verdere imiddelbaar-onderwijsinrichtingen de atlas der geschiedenis. Aanbevolen. M.
23. P. W ij dene s, Algebra voor m. h. d. s., deeil I, 6de druk, geb. f 1.75.
24. Drs. J. L. S a n d e r s, Oefeningen bij de practische Duitsche spraakkunst, 2de verbeterde druk, I 1.20.
Drs. J. L. Sander s, Leerboek der Duitsche correspondentie, 3de
druk, f 2.25.
25. P. Meynders en T h. de V r ij e r, Tien Mercuriusexameris Engelsch (1924-1929 , volledig uitgewerkt en van aanteekeningen voorzien, I 1.40.
Nr. 1 tot 25 uitgaven van P. Noordhoff, Groningen.

SCHOOLHERVORMING OF NIET.
Indien er een onderwerp in de laatste jaren druk is besproken, dan is
het wel ide schoolhervorming. Het onderwerp is, zooals men ,dat gelieft
te noemen, zoo langzamerhand „doorgezaagd". Tot idusver hebben we
ons steeds onthouden van een inmenging in de discussies. Al kwam er
ook in dit blad af en toe een min of meer critische, fosse opmerking
voor, 'al weal er soms critiek op critiek gegeven en al werd er ook
af en toe critiek op het bestaande neergeschreven, een thetische uiteenzetting omtrent •atgene wat wij als ideaal stellen, gaven we totdusverre niet. Na 'de verschijning van onze ,,Inleiding tot de theoretische
paedagogiek", 3e stuk, waar we de grondslagen van onze paedagogische
opvatting konden bespreken, meenen we evenwel, dat we het bewuste
onderwerp mogen gaan aansnijden. Daar toch hadden we gelegenheid
meer wijsgeerig , de grondslagen voor onze opcvattingen te verdedigen en
de praktische uitwerking zou (aangezien deze ,eerst in het iderde deel
van ons boek komt), te lang op zich laten -waahten, indien we niet trans
reeds een en ander over het onderhavige onderwerp zouden zeggen.
We willen echter beginnen met een kort overzicht van hetgeen in ons
boek werd ibetoogd. Nadat uiteengezet werd dat de paedagogiek ten
opzichte van , de wijsbegeerte eenerzijds afhankelijk en anderziids onafhankelijk is, wordt erop geweze ►, idat er tusschen paedagogiek en wijsbegeerte tweeerlei natuurlijke band bestaat, en daarnaast een historische
band. Door 'deze laatste is die opvoeding ingebed in den cutluurstroom
en de samenleving en zoo ontwikelt zich als vanzelf, naar onze opvatting, een paedagogisch stelsel, dat op de ontwikkeling van .den individu
in de samenleving, op de eischen van de samenleving jegens den individu
en op de taak voor 'den individu ten opzichte van de samenleving den
vollen nadruk lest.
'Maar dit alles niet als: en.... en.... oftewel.... Of.... of
Het is omdat.... omdat....
Organisch zijn samenleving en individu in elkaar en aan elkaar gebonden. We kennen dus niet „individutele opvoeding", „sociale opvoeding",
of ,dergelijke.
We kennen slechts o p v o e d i n g.
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En deze opvoeding geschiedt in de 1 e v e n s k ri ngen en in de b etrekkingen door God op aa rde gesteld en die behooren tot de natuur der dingen. „Individu", zonder meer, komt niet voor,
evenmin „het sociale" zonder veelheid van individuen.
,,De Paedagogiek nu heeft te ionderzoeken, welke middelen naar den aard
der ,dingen moeten worden aangewend om het ideaal te bereiken. Het
paedagogisch middel, gegroeid uit de orde, die God in de dingen gelegd
heeft, kan dus nooit met de natuur van eenigen levensvorm of met den
aa,rd van eenigen levenskring in botsing komen. Want dezelfde God, die
ons het opvoedingsideaal voor oogen houdt, en die het opvoedingsobject
(kind—sociaal—individu) heeft gemaakt, doet ons in ide paedagogiek ook
vinden iden natuurlijken weg, die het opvoedingswerk tot het , doel volgt.
Zoo kan er slechts van opvoedingsmiddelen sprake zijn, die naar aard en
vorm niet heterogeen zjin aan )de natuur van het kind als kind-in-gemeenschap.
We kunnen dus ook slechts die opvoedingsmiddele aanvaarden, die behooren tot de natuur der dingen.
Wat ,daartoe niet behoort, is een kunstmiddel, zij 't ook wellicht een
cultuurmiddel, 'dat historisch noodzakelijk is geworden.
Maar dat historisch igegeven mag nooit anders zijn, dan de aard en de
natuur ider dingen is. Dat wil ‘dus zeggen, dat indien een opvoedings
middel of een middel tom een ideel ider opvoeding te verrichten of te doen
verrichten,, eenig element bevat, (ondef de invloed van de historische
ontwikkeling in onze zondige wereld, en in onze van ► de natuur afgroeiende
cultuur), , dat tegen de in de , natuur door God gegeven wetten ingaat, ten
opzichte van dat opvoedingsmiddel zeker reformatie komen moet. En
wanneer bijvoorbeeld ide school door der tijden nood ertoe kwam, de
kinderen van ongeveer igelijken leeftijd ‘bijeen te zetten en ze allen even
snel (of even langzaam) en allen lungs eenzelfden weg te brengen tot het
einddoel, 'dan moet onderzocht worden, of zulk een systeem niet met de
van God gewilde, natuurlijke opvoedingsorde in strijd is. En indien dan
blijkt dat zulks niet het geval is, dan kan het stelsel behouden blijven;
rnaar blijkt, dat zulks w e 1 het geval is,dan moet het Pstelsel vallen,
ook al waren de gedienstigheden der practijk nog duizendmaal tmeer en
grooter dan thans. Ook hier geldt het dat beginselen moeten heerschen".
Zoo komt vanzelf , de vraag na,ar voren of de thans geld:ige school
regeling in strijd is met de natuurlijke opvoedingsorde. In het zooeven
aangehaalde citaat uit ons boek kon deze zaak niet verder worden besproken, aangezien het buiten het kader van het plan van het boek viel.
Later komt de practijk pas aan de orde in het boek. Maar we meenen
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dat het nu wel reeds mogelijk is enkele practische punten naar voren te
brengen en te bespreken.
We vragen ,ons dan in .de eerste plaats of hoe de thans geldende
schoolorde is tontstaan. Bij , het algemeen „geldig" worden van
het klassikaal stelsel heeft men zeker niet gevraagd naar de ordening
Gods voor het leven. Net klassikaal stelsel is eenvoudig een winding
om de gedienstigheden van de practijk ter wille te zijn. Het is gegroeid
in de historie tegelijkertijd met het .naar voren treden van een algemeene
behoefte aan onderwijs bij het yolk. In de ioude schoolordres werd
wel .eons ieen enkele maal , een verdeeling in twee of drie klassen geeischt.
Zoo bijvoorbeeld in het „Placaet van Zeelandt" van 1583 waar een lesrooster geeischt wordt voor ,,elcken classis van kinderen naer begryp
ende capaciteyt". Maar hoewel bij die vorm van klassikaal onderwijs
nog wel ,degelijk het hoofdelijk onderwijs bleef hestaan, berustte bovendien
de klasseindeeling op de leervakken, niet op den leeftijd noch op het kalenderjaar. Men had soms bijvoorbeeld 5 klassen: de ABC-klas, spelklas,
lees- en schrijfklas, schrijf_ en rekenklas. Deze klasse-indeeling sluit zich
dus stilzwijgend aan bij het feit, ,dat er bij .de kinderen ongelijkheid in ontwikkeling en aanleg is. Aan het einde van 'de 18e eeuw echter komt in
,de Nederlandsche litteratuur de uitdrukking „klassikaal gelijktijdig onderwijs' dikwijls voor. Daarmee wordt dan bedoeld, ,dat de school is ingedeeld in groepen of klassen, en dat elke klas weer is verdeeld in smaldeelen. Veelal , stonden al ,deze klassen , onder een onderwiizer, die dan een
of meer, maar in , den regel toch onvoldoende assistenten had.
Geleidelijk ontwikkelde zich echter het meer strenge klassikale onderwijs, waarbij een onderwijzer een klas heeft en met alle kinderen dezelfde
stof heeft te behandelen : Hoe langer hoe meer gaat ook ide wetgeving uit
van ,de gedachte idat een kind met andere kinderen in de klas zit en hetzelfde werk doet als alle andere kinderen. De negentiende eeuw heeft het
klassikaal onderwijs algemeen gemaakt. Dit hing samen met het feit, dat
het besef doordrong, dat leder kind schoolonderwijs moet ontvangen, en
onzerzijds stond het in verband met het feit dat het zoogenaamd verklarend onderwijs algemeen opgeld deed.
In artikel 10 van het reglement van orde voor de openbare school in
de Bataafsche Republiek in 1801 wordt het verdeeld worden van de kinderen in klassen verplicht igesteld voor elke school. Hoewel artikel 21
nog de onderverdeeling in tafels toelaat, wordt in dat artikel toch verplicht gesteld, .dat alle leerlingen in dezelfde tafel dezelfde boekjes gebruiken en .dezelfde lessen leeren. Het schoolbord moet op een bepaalde
wijs worden aangewend in verband met het soort onderwijs zooals artikel
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24 aangeeft. En wat men bedoelt met de verdeeling van •de klas in tafels
geeft de agent van de nationale opvoeding aldus aan : „dat iedere klas
banken voor aankomenden en meer gevorderden zal bevatten". We krijgen daar , dus dan de drie klassen, elk in tweeen gedeeld, zoodat er
praktisch zes klassen zijn. En ide wet van 1806 eischt in artikel 7 weer
drie klassen, terwiil in artikel 9 gevraagd wordt, dat zooveel mogelijk
bij een bard zal worden onderwezen, hetgeen natuurlijk beteekent, dat
alle leerlingen hetzelfde, onderwijs krijgen.
Het zou ons te ver voeren om ialle bepalingen te omsohrijven, die met
dit klassikaal systeem verband houden. We verwijzen voor verdere bijzonderheden naar het boek van Dr. Valks „Klassikaal en individueel
Volksonderwijs". Genoeg hebben we echter reeds van , de invoering van
het klassikaal onderwijs meegedeeld, om te odoen zien dat het vaderschap
van deze regeling nu niet berust bij een wet die bij ons Christenvolk
zoo sympathiek is. We kunnen gerust zeggen, ‘dat het klasikaal onderwijs
gemaakt is, en niet gegroeid. Trouwens nog jaren tang kwam uit de
praktijk allerlei verzet tegen het klassikaal onderwijs, evengoed als er
thans van de mannen en vrouwen van de praktijk verzet komt wanneer
men het klassikaal onderwijs wil bestrijden.
Een tweetal opmerkingen willen we verder in idit artikel nog maken.
Het klassikaal onderwijs brengt vanzelf mee, dat een sterke mate van
geleidelijkheid wordt .geschapen. De klas heeft uit den aard der zaak als
norm ide middelmaat, ofsohoon die juist •niet altijd „gulden" is. Helaas
komt daar nog bij idat de middelmaat ook weer niet altijd synoniem is
met . de middenmoot. Het middelmatige moet dikwijis naar beneden worden verlegd, om'dat angers te veel kinderen zonden blijven zitten. Op
goede gronden meen ik te mogen zeggen .dat, warmer inderdaad het
middelmatige kunnen van de kinderen als norm werd aangelegd, in de
eerste klas een , derde van .de kinderen zou aohter blijven, in de tweede en
derde een vierde idea en in deklassen vier en vijf een vijide. De procenten worden 'geringer , doordien er een uitzuivering heeft plaats gehad,
maar zij worden nooit tot nul gereduceerd, .omdat de achterblijvers van
een vorige klas, hetzij direkt het volgend jaar, hetzij het jaar daarna, toch
weer toonen tot , de beneden middelmatigen to behooren. Hierin nu ligt een
gevaar. Immers dit brengt mee, , dat .de leerstof uit den treure imoet worden besproken en dat men stap voor stap, of liever voetje voor voetje
vordert. Paedagogisch werkt dat voor de meer begaaf;de kinderen buitengewoon slecht. Den meer begaafde kinderen toch hebben bijna nooit een
prikkel cm zich in te spannen. Zoodoende wordt hun interesse voor het
onderwijs en ,hun gewenning om zich met al hun kunnen te seven, die zij
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misschien van huis uit meebrachten, spoedig op school verloren. Nu is
het merkwaardig, dat de school idaarmee in flagranten strijd is met wat
de laatste jaren ons omtrent de psychische eigenschappen hebben gezegd. Ik wil hier alleen maar wijzen op de wet van Ach en Hillgruber.
Volgens 'deze wet toch neemt de ijver en de inspanning toe al naarmate
de opgave zwaarder wordt. Er is een voortdurende correlatie tusschen
wilsinspanning en taak. En nu spreken we in onzen bid veel over de opvoeding van den wil en over de worming tot zelfstandige menschen, imaar
wat moet (daarvan, juist bij de gewone en de meer begaafde kinderen,
terecht komen op een school, die de minder begaalden nog slechts een
gemakkelijke taak wil geven, zoodat hun alles wordt voorgekauwd en
uit den treure wordt duidelijk gemaakt? Ook zoo 'slug zich onze tegenwoordige school allerminst aan bij de ordening Gods voor het leven.
Bovendien ging er heel wat meer kracht uit van de oude school waar
het kind zich geven kon 'speciaal op het terrein waar het aanleg had,
waar gelegenheid was voor de uiterste inspanning van den wil en voor
stage concentratie op het eigen werkt.
Zoo Ihebben we hier dadelijk twee punten op welke we critisch staan
tegenover de . fhuidige school.
Nu zegge men niet dadelijk met een critisch gebaar : „O, dat gaat in
de richting van Montessori of Dalton". Men wachte met dergelijke opmerkingen tot onze verhandeling over dit onderwerp is afgeloopen. Men zal
dan zien, dat indien deze opmerkingen van te voren gemaakt waren, zij
onjuist waren. We begeeren noch Montessori, noch Dalton te copieeren,
maar we begeeren een Christelijke school, die gegroeid is uit de organische gedachte van de Christelijke Paedagogiek.

J. WATERINK.

Amsterdam.

CORRESPONDENTIE.
Nog 2 afleveringen en deze jaargang is ten einde. Directie en
redactie zijn dankbaar voor den steun, dien ze door de propaganda
der lezers mochten ontvangen. Wie nu voor den 2 3sten jaargang nog
iets in zijn omgeving onder de onderwijzers of besturen wil doen,
vrage proefexemplaren gratis en franco aan.
Adres: N.Z. Voorburgwal 58-62, Amsterdam.

ECHTE OF VOORGEWENDE
BELANGSTELLING.
VOORAL IN VERBAND MET DE EXAMENS.

Wanneer ik ,een of ander voorval vertel, dan ben ik eenerzijds geheel
bij het gebeuren, dat ik wil mededeelen. Ik beleef het als 't ware in de
voorstelling en zoek in woorden uit te .drukken wat ik in den geest zie.
In 't vuur van 'MUn vertelling kan 't gebeuren, dat ik bewegingen met
.mijn handen maak, die ik niet ,eons opmerk.
'Wel bemerk ik het direct als , de hoorder niet luistert. En als hij iets
vraagt of 'e'en bedenking oppert, dan stoat dit ineens in het blikpunt van
mijn , opmerkzaamheid.
.een bepaalde gedachte en
' t Is dus mogelijk, dat ik geheel opga
tegelilk den hoorder scherp •opneem als hoorder.
't Is zelfs regel, dat degene, die 't meest weg is in zijn onderwerp idat
hij behandelt, juist de hoorders het meest benadert.
De hoeiende spreker wekt krachten op in , de hoorders, die anders
latent blijven. En juist in dat spontaan-in-actie-komen, juist in ,dat reageeren op een bepaald onderwerp, doet de mensal zich kennen.
Wil men in ide verkiezingsdagen iemand polsen, dan moet men hem
niet gaan examineeren over Staatsinrichting en ook niet hem aansporen
tot zelfonderzoek, maar eenvoudig 'een actuee. Ponderwerp ter sprake
brengen. Wilt ge iemands kennis van de geschiedenis ervaren, ga dan
ems met hem over idingen uit de geschiedenis praten. Echt praten ! Niet
voor de leus. En niet over hem, om .zijn kennis te kennen. Maar over de
geschiedenis, in ernst, meenens.
De chef op 't kantoor leert het personeel het best kennen in de practijk,
als hij rde voorkomende zaken met hen behandelt om de zaak zelve. En
de dominee of iouderling op huisbezoek leert zijn „schapen" (of „bokken")
kennen aan , de manier waarop ze op het Woord dat hij brengt, reageeren.
Veel beer dan door het ionderzoek naar hun ,„zieletoestand".
.

Deze regel gaat ook door bij het onderwijs. De onderwijzer, die als
hoof dbeginsel voor de kennisvakken mag aanvaarden, dat hij daarbij zal
vertellen van al Gods groote werken, opdat de kinderen; ook al dat heer-
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lijke zullen zien, idat hij er in leerde zien — de onderwij ,zer, die voelt voor
zijn onderwerp, dat hij behandelt — die onderwijzer leert oak zijn kinderen het best kermen door hun reageeren op , die anderwerpen.
Hij is bij zijn onderwerp, hij leeft daarin, en toch is dat juist de poort
om in te komen in de geheimenissen der kinderziel. Ongemerkt geven
de kinderen zich ook aan het ,onderwerp van bespreking. Dan vragen ze
soms ()peens iets, waarin heel hun hart open ligt. Dan vragen ze sums ook
lets, dat blijk geeft, dat ze 't niet verstaan. Dan vragen ze soms , 00k zoo,
dat de onderwijzer verrast opkijkt. Van hun karat hebben ze 't weer
anders gezien; idatzelfde dat hem boeide is in 't kinderoog hetzelfde
onderwerp, ,maar weer in .eens anders denken als waarheid gezien.
Zoo gingen de oude Joden met hun kinderen om. De kinderen vroegen:
wat zijn deze steenen? Ens dan vertelden ide vaders Gods groote wonderen. Zoo vraagde en antwoordde de twaalfjarige Jezus in den tempel, tot
verbazing der Schriftgeleerden.
Then — in 't vuur der bespreking van de idingen die zijn hart vervulden
toen gaf de Heere zijn hart bloat — then kenden ,de Schriftgeleerden
dezen knaap, dien ze later niet wilden erkennen. De „dingen des Vaders"
stonden hier voorop. Maar daarin rwerd Hij juist gekend. 't Was hier
ernst. 't Was meenens. En dan ,eerst komt het uit wat een mensch is en
wat hij kan.
Zij, idie in alles den mensch verheerlijken, zien dat niet in. Zij eeren
oud-Minister iColijn als een groat man, zelfs in de manier waarop hij zijn4
kopfiedrntzjsgaok.Zivertlna sbduidende kleinigheden van groote mannen, als waren dat zoovele groote
daden. De persoonlijkheid doet het hem, weet u!
de iHeilige Schrift is er van .deze dwaze vereering van den persoon
des menschen geen sprake. Niemand is goed dan Eon, namelijk God.
En zoo wordt ook de HEERE groot gemaakt en ontvangt Hij den lof.
En niet ide menschelijke persoonlijkheid.
En als ,menschen groot genoemd warden, dan zijn ze 't daarin geweest,
dat zij met hun ganische persoon hebben gestaan voor hun roeping.
Knutselaars aan zichzelve komen ,onder ide groote en vrome mannen
.der Heilige Schrift niet voor. Wel menschen, die voor 't recht, dat van
God is, hebben gestreden; wel menschen die hun ziel hebben overgegeven
om Gods daden te verkondigen
wel menschen, die niet konden laten
van :God te vertellen en van Christus
wel menschen, die met bebloede
ruggen in den stok lofpsalmen zongen. — Wel menschen, die in zwakheid
krachten hebben verkregen.
,
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In rde Heilige Schrift komt het wel zeer klaar uit, dat men ,niet weet,
wat een bepaald mensch kan, wat zijn persoonlijkheid 'bereft, dan nadat
hij is geslaagd of heeft gefaald.
Van uit , de persoonlijkheid alleen kan niet geconstrueerd worden teen
resultante van krayhten van den mensch. 1)
Ms de HEE,RE roept tot een taak en 't geloof levend ,maakt, dan doet
het geloof vaak wonderen. En ook als de HEERE een boerenjongen als
Saul, met een „hart voor de ezels", met ►een hart voor 't boterenbedrijf
van zijn vader, ► een koningshart geeft — zoo dat hij hart heeft voor *de
regeering —clan ,houdt alle psycho-techniek op. En dat „hart hebben voor
een zaak", dat allerbelangrijkste gegeven voor de vervulling van teen
ambt of berm"), kunt ge Juist dan het zuiverst-kennen, als ge zelf ook belang to-out in die zaak en den persoon zelf met rust laat.
Niet de chef die aldoor let op de personen, maar hij die let iop zijn zaak
samen met het personeel, die kent z'n ondergeschikten het beste. En de
verhouding met .de flinke werkers is er aangen ►aam door. Terwijl de botsing met de onbekwamen steeds zakelek blijit. De luien en onverschilligen
echter kunnen 't daar niet harden. ,Evenmin als *degenen die in alles zichzelve bedoelen in plaats van de zaak.
Niet de Inspecteur, die de personen komt inspecteeren, maar tde. Inspecteur, die over 't werk komt praten, die imeeleeft in de vreugden en in ede
moeiten en tegenslagien van 't werk die leert het tonderwijzend personeel en de school en .de kinderen kennen.Aan hem klagen de menschen
hun flood ern aan hem vertellen ze spontaan hun succes met een of ander.
Hij 'Mort direct het echte en ,00k *merkt hij direct den pronker met aangehechte veeren op.
Juist op die manier, als hij voor 't werk komt, krijgt hij kennis van .de
personen als werkers. En verder gaat immers zijn inspectie-taak niet?
flij heeft immers niet to inspecteeren of de onderwijzer bijy. thuis geen
1 ) Vgl. Friedrich Delekat, Von Sinn und Grenzen Bewusster Erziehun'g,
Leipzig 1927, pag.. 29 „die GewOhnung des modernen Menschen, sich selber

stiindi# psychologisch zu beobachten, (ist) zu einer groszen Gefahr geworden.

Denn wer standig fiber sich und andere reflektiert und sein Leben ernsthaft
von ,dem Resultat diplomatischer Berechnung und psychologischer Vorpriifung
aller in Betracht kommenden Umstande abhangig macht, der musz mit der
Zeit jede Fahigkeit zur Entscheidung verlieren. In der Tat sind eine Reihe
von Nervenerkrankungen einfach auf ein Uebermasz von Reflektiertheit zuriickzufiihren. Denn mit der psychologischen Theorie ist es ebenso wie mit der
historischen. Gewisz ,determiniert unsere seelisehe und korperliche Lage unser
Handeln, aber eine Gewiszheit fiber das, was man kann oder nicht kann, gewinnt
man auf diese Weise nicht. Was ein ..711- ensch kann, weisz er nie eher, als bis
er es getan hat, im Guten wie im Boson."
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tucht heat over z'n kinderen? Of hij , een „persoonlijkheid" is of niet? Of
hij een gevoelig mensch is of koud, hard of zacht? Dat gaat alles buiten
de taak van den hoer Inspecteur. En toch.... als hij zich beperkt tot zijn
taak : .de „school" en het ionderwijs — dan leert hij z'n menschen kennen,
ook buiten den kring van 't schoolwerk.
De Inspecteur die rechtstreeks op de personen afgaat, alsof 't werk er
was om ide personen en alsof , de persoon alles is, die leert ze niet kennen.
Echte werkers kijken dan vreemd op, gestoord in hun werk ter wille van
hun persoon. 'k Herinner me nog, hoe i ► eens bezig was in mijn schoolwerk, toen eien Inspecteur binnenkwam, die zich in geheel niet voor
mijn werk interesseerde, maar rechtstreeks over mij begon le praten. Zeer
belangstellend, hood Over positie, sollicitaties in de toekomst, enz. Toen
we later over het taalonderwijs verschil van imeening hadden, was zijn
argument: 't Zou je in je promotie kunnen hinderers! Wat mij tot in de
ziel griefde. Alsof een, mensch bidt en werkt en worstelt en geniet in ,een
school met kinderen alles voor „de promotie".
Ja, zeer zeker, daar hangt aan 't einde onzer loopbaan ,een lauwerkrans 4)
— en 't loon voor ,onzen arbeid mag ook hier genoten worden — en we
mogen ,er veel voor doen om het te verdienen. We mogen ook staan naar
p romot ie.
Maar .dan toch door met hart en ziel te staan voor ons werk.
Die Inspecteur die zou trachten te bevorderen dengene die 't hardste
naar promotie jaagt en daarom werkt, groote schade doen aan de
school. ► ij kept zijn menschen niet.
De Inspecteur, die 't werk liefheeft en .die vol belangstelling over
't werk denkt, als hij peen school binnenkomt, en die over werk — en over
al dat heerlijke, dat daar wordt verwerkt — praat, die krijgt ,meteen ►een
juisten kijk op personen en scholen en toestanden.
Als hij waardeert is het zakelijk begrensd. Niet dat overdreven wegloopen met e'en persoon, dat steeds opbreekt en vaak omslaat in verachting.
Als hij vermaant is het zakelijk, ernstig. Heel niet hatelijk of irriteerend.
Als hij toornt, dan is het slechte werk de zakelijke reden om boos te
zijn en stijgt vaak de persoonlijke achting voor hem ook bij den bestrafte.
Juist door die belangstelling van ,onzen tijd voor de persoonlijkheid
— op de plaats waar belangstelling voor 't werk moest zijn — is het zoo
heel moeilijk om Lev. 19: 17 te beleven: „Gij zult uw naaste naarstiglijk
berispen en de zonde in hem niet verdragen". Zegt men in omen tijd tot
1

) 2 Tim. 4 : 7, 8.
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iemand: „dat doe je niet goed", tdan wordt het direct opgevat als een
aanval op de persoonlijkheid, als mindere sympathie voor hem die be.
rispt wordt. Eerst volgt tdan teen verdediging van zijn doen, vaak tegen
alle recht en reden in. En als tdat niet gelukt, tdan breekt vaak de gansche
geraakte persoonlijkheid los en klaagt de naaste 'mismoedig (= boos en
bedroefd) „ik deug !Met, ik ben maar een ...."! Wanneer men 'clan zegt:
maar man, jij bent 'een bovenstbeste kerel, ik zeg van jou niets, ik acht
jou hoog, maar kijk, ik heb het over ,dat doen, over die daad, over dat
werk, en dat motet je anders tdoen, dat deugt niet", dan is vaak alles
opgelucht. Dan is de persoonlijkheid, die veel te hoog zat, er tusschen
En dan is de verhouding zuiver , om naar Gods ordinantie voor het Christelijk Leven, elkander naarstiglijk te berispen, ook in ons werk, met lief de.
Vgl. Lev. 19: 17 en 18 voor het verband. —
Dat de persoonlijkheid geschoven wordt tusschen het toezicht op personen en het werk, is 'zeer hinderlijk. Beide, voor de personen en voor
het werk. Meteen ook voor het toezicht ern voor de vruchten van het
toezicht.
Samenwerken net iematid aan een zekere taak, samenspreken als collega's, samen studeeren, samen les nemen — altemaal gelegenheden, dat
men te.zamen de aandacht en energie spant op iets anders — dat geeft
meteen tegelijk 'e'en prachtige gelegenheid om elkanders capaciteiten op
dat gebied te leeren kennen. En vaak nog meet - took dan capaciteiten! Hoevele vriendschapsbanden — en ook hoeveel antipathie — is juist op die
wijze ontstaan. Vriendschap doordat de zaak samen bond. Antipathie
tegenover menschen cdie voor de zaak geen hart hadden en er maar een
slag naar sloegen.
Zoo komt het, tdat arbeiders elkanders werkkracht zoo goed weten te
taxeeren.
Zoo komt het ook, dat schooljongens elkander zoo vaak weten te typeeren in bijnamen. In 't vuur van 't spel Loch geven ze zich .zooals ze zijn.
Zoo komt het ook, eclat een eenvoudige ouderling, die over , de zaken
van Gods Koninkrijk spreekt op huisbezoek, de leden der gemeente veel
beter kent, dan de ouderling die „zielen" inspecteert, of de domineer, die
psychologische gegevens verzamelen wil.
Zoo komt het ook, ,dat een onderwijz'er, die in zijn teenvoudigheid Gods
groote werken aan de kinderen vertelt en samen met hen bezig is in het
schoolwerk, de leerlingen beter kent dan de onderwijzer die maar steeds
inpompt, en repeteert, en bij alle Imogelijke gelegenheden „punters'' geeft
in z'sn zakboekje!
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Zoo komt het ook, dat examinatoren, die hun vat liefhebben en die
intens in hun stof verdiept zijni, den candidaat bijna zouden doen vergeten,
dat het voor 't examen is, dat dit gesprek wordt gevoerd.
Zoo komt het, dat deze examinatoren oOk het meest zuiver den candidaat kunnen .zien.
'k Heb ieens iemand enthousiast hooren vertellen van .een examinator
in geschiedenis, die den candidaat op 't examen, al vragende enkele groote
Millen in de geschiedenis had Jaen zien, die deze nooit had opgemerkt.
Samen waren ze dezen gang door de geschiedenis gegaan. Beiden hadden
genoten — de candidaat had iets waardevols geleerd en meteen in zijn
antwoorden ,onopzettelijk getoond, dat hij goed gestudeerd had, zoodat de
examinator (een professor) met voile kennis van zaken hem een goed
cijfer kon geven.
Dat examens in onze maatschappij zijn geworden tot een plaag voor
menigeen, en dat men ze heeft genoemd : een noodzakelijk kivaad, 7a1
wel voornamelijk daaraan te wijten zijn, idat men de kennis, die daar
wordt gevraagd als ware zij 't hoogste goed, eerst systematisch heeft
verlaagd tot een middeltje om vooruit te komen.
Kennis en wijsheid zijn heerlijke dingen.
Om ,onze roeping, die God tons gal, te kunnen vervullen.
Bovenal: om den Heere te loven in al Zijn groote werken; om daarin
ook te genieten van al wat God heeft gemaakt.
Maar nu zit er schoolmenschen, die les geven in geschiedenis en aardrijkskunde en natuurkunde, en die dat eenig en alleen sc ► ijnen te doen
ter wine van de kinderen.
Zij vertellen ,eigenlijk niets, maar.... zij brengen kennis aan.
Niet wat daar in China is vinclen ze belangrijk. China kan hen niet
schelen. Trouwens, zii anderwijzen al jaren precies 't zelfde van China.
Zij denken er niet aan de schoolboekjeswijsheid over dit land aan te vullen
door eigen lectuur of studie.
Wat belangrijk is, is niet dat groote millioenenvolk over dat groote
land verspreid maar.... .zij bedoelen 't begrip van China in de kinderhoofden. Daar komt het maar op aan. Dat stampen ze er nu al jaren in.
Dat vragen ze weer uit. En als de kinderen straks slagen voor 't examen,
dan heeft ,,China" zij diensten gedaan. Dan is het succes van 't onderwijs
behaald en de ieere der schoolklas gered.
En de leerling hoort zoodoende nooit zijn onderwijzer 'eens echt over
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China praten. 't Is altijd er om te doen of hij het wel weet, en dan geeft
z'n China-kennis hem cijfers. Welnu — de leerling gaat ook zoo doen. Hij
gaat leeren — niet van China, maar de les die hij morgen moet iopzeggen.
En 't geheugen heipt hem. Hij zet , de „leerstof" er in. Voor , de repetitie,
voor z'n rapport — voor het examen. 't Is alles voor hem gemaakt. Die
school is er immers niet om Gods groote wereld te laten zien? Neen,
om hem klaar te , maken!
En hij leert het voor 't examen.
Of de inwoners van Kanton op dit moment elkander beoorlogen, wat
kan hem , dat schelen. Als de naam Kanton hem maar op 't juiste moment
te binnen kan schieten met 't regeltje dat er bij behoorde in z'n, boekje.
Dan brengt Kanton hem wat op. En ,dan is onze maatschappij tevred•en.
Dan behoort hij hij het denkende ideel ouzer natie en is .er allicht een
plaats voor hem te vinden in ide rij der intellectueelen.
Maar, o wee, idaar moet hij examen :doen. Minstens een jaar studie met
al de narigheid en de ionkosten er aan verbonden, ern dan de schande van
gezakt te zijn dat alles hangt hem boven 't hoold.
Zijn persoonlijkheid komt nu in beangstigend gevaarlijke positie.
De examinator vraagt hem naar China. Pardon, naar zijn China-kennis.
Per ,ongeluk iets, 'dat hij niet geleerd had. Dan zinkt hem de tmoed in de
schoenen! En :meestal, volgt .een :zenuwachtigheid, die hem belemmert
verder „z'n les" te herinneren.
alleeft .dan de examinator er nog den slag van om zijn slachtoffers te
polsen over wat ze niet weten en toch naar zijn opine beslist moeten
weten, dan worden de bezwaren van de examens aan alle kanten
benauwend.
De candidaat voelt zich ellendig. 't Is alsof hij niets ,meer weet. Boos
ook soms. Wat hij zoo good leerde worth niet gevraagd.
En de examinator maakt zich boos over de leerstothiaten van zijn candidaat en komt als hij nog 'eel" weinig idoordenkt — tot de vraag wat hij
hier fdoen ,moet.
Nog :man :ems terugkomen is 't beste ! En dan bij alle klachten van de
zijne maar voegen.
Commissie over onvoldoende studie ook
't Volgend jaar, geleerd door de ervaring, begint de wedloop topnieuw
— de leerstof nu aangevuld met wat „ze" hadden gevraagd.
Gevolg is, :dart de examenstudie steeds meier gaat omvatten. De oude
„stof" immers blijft gehandhaafd. Men kan nooi't weten of 't niet gevraagd
wordt. En de :nieuwe komt er aldoor bij.
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In ,mijn tijd was 't voor de algemeene ontwikkeling van den Ittoofdonderwijzer per se noodig, dat hij het 'zoutgehalte der Oostzee wise. Nu is idit
zeker — evenals alle dingen — zeer wetenswaardig. 't Is heel niet erg,
dat men zoo iets vraagt en bij gelegenheid als het in eenig verband voorkomt, laat leeren.
Maar , dat men zooiets moest weten ,om bevoegd geacht te worden, dat
is dwaasheid.
Neen, ik wil geen Tans breken voor vermindering en vereenvoudiging
van „leerstof" er zijn nog honderden feiten uit de geschiedenis, en
duizenden uit de aardrijkskunde, die nooit in de school werden onderwezen en .die toch minstens zoo interessant en waardevol zijn als de
schoolboekjes-kennis. Lees maar eens een boek van Albert Schweitzer
bijy.,, of van Sven iledin en vraag u maar eens af, of dat geen voedsel
voor den groeienden kindergeest zou kunnen zijn om wijsheid omtrent de
aarde en haar volken 'te bekomen. Bestudeer eens een work als dat van
Dr. Duyvendak over China.
Maar waar moet dat eindigen als de een dit en de ander ,dat onderwijst?
Ja, collega's, dan valt er een Baalsbeeld in stukken.
Dat heet „algemeene ontwikkeling".
Dat is een verzameling weetjes, die iedereen weet, en die' nu door middel
van de school en de examens worden gebezigd om schating te maken
tusschen de menschen, die „goed leeren" kunnen en de stakkerds, die dat
niet kunnen. Is dat zooveel hooger , dan de nude Ghineesche examens?
Als 't examen dan voorbij is worden de zooveel gerepeteerde foefjes op
stal gezet.... tenzij gde patient biji 't .onderwijs gaat.
Dan houdt hij ze vast als een grooten schat, waarmee hij weer de
volgende geslachten „opleidt".
Gelukkig, dat er nog 'menschen zijn, die voelen voor echte „wetenschap”,
echte
al was 't maar voor een vak — en die daarin kennis zoeken
kennis, omdat het „zoo mooi" is.
Oelukkig, .dat er nog vele leerlingen zijn, die dit of dat yak ,fij"
vinden, vooral als de , onderwijzer zeif er van houdt.
Oelukkig, dat er nog vele, •zeer vele, onderwijzers zijn, die niet ieder
jaar 't zelfde vertellen.
Zij ondervinden telkens weer, dat de kinderen heel veel kunnen „leeren''
en dat hun kennis veel meer , omvatten kan, ,dan wat „men" op 't examen
vraagt. Wanneer men 't maar laat groeien.
Zij ondervinden iook vaak, .dat hun leerlingen ook nog good door 't
,
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examen komen, al hebben ze niet al den tijd voor 't examen ,geleerd" en al
heeft de onderwijzer niet steeds met een potloodje alles genoteerd wat
ze „wisten"!
Zij stonden wel eens verbaasd van wat de kinderen hadden on houden
zondser idat ‘ze wisten.
►

En toch vreezen zij vaak. Ook al weten ze, sdat hun kinderen veel weten,
dat men op de examens niet vraagt — zelfs dingen, die de examinatsoren
vermoedelijk zelf niet weten toch zijn ze niet gerust.
Zeker — voor God kunnen ze belijden, dat zij Hem hebben gediend in
't onderwijs en Zijn iwerken met liefde hebben verteld.
Zeker, ze weten, dat hurt leerlingen ibeter af zijn met doze gegroeide
kennis van .zaken, dan met ingedrilde weetjes.
Maar zij vreezen toch. Want sde eerste de beste Baalsdienaar, die de
„algemeene ontwikkeling" eert als een god — kan op 't examen eischen,
dat de kinderen op zichzelf nietswaardige dingen zullen weten, op gevaar
af, dat ze afgewezen warden.
Maar als zij dan bedenken, sdat hun arbeid in den sdienst des fleeren in
getrouwheid is geweest zij mogen dan do vruchten zien van hun
arbeid — idan behoeven zij ook niet to vreezen.
Onze tijid vraagt mannen en vrouwen bij het sonderwijs— en ook kinderen
— die in de school bezig zijn met Gods groote werken in geschiedenis en
aardrijkskunde en natuurleven.
Als zij daarin al lezende en schrijvende en rekenende — ook al
teekenende en zingende — met blijdschap bezig zijnn,, sdan zal straks iook
de vrucht gezien warden.
Dan .zal de klacht over schoolsche kennis minderen. Dan zal 't examen
ook smeser echt worden. Dan zal 't werk zelf weer sop den voorgrond komen.
En dart zullen ide echte werkers gewaardeerd worden als menschen, die
den Heere sdienen.
En dan zullen de dienaars van den Baal beschaamd worden.
Want soak bij het onderwijs en bij die examens regeeren niet de
intellectualisme, met al den
humanistische tendenzen, die ons aan
nasleep daarvan, hielpen,, maar de Heere regeert.
Zeer vaak was het in de geschiedenis alsof de menschen, die den Heere
dienden in hun work, het ionderspit 'ziouden idelven.
In zulke momenten was er Imaar een wachtwoord voor hen.
iGestrouw zijn.
En dan volgde
na strijd — telkens weer genade en eere.
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Make de Heere ons getrouw om Zijne werken te vertellen aan onze
kinderen.
Zoo getrouw, ,dat ze, zoo noodig, een ,echt examen met goed
gevolg kunnen afleggen.
Zoo getrouw, dat niet het ,examen, maar Gods grootheid voorop staat
bij ens onderwijs.
Zoo getrouw, dat jets van ,ons geloof in den zaak op de kinderen
overgaat en ,dit hen sterk maakt voor 't examen, zoodat ze — eenmaal
bezig te vertellen — haast vergeten, ,dat ze op 't 'examen zitten.
Als ze dan sours 'onderwijzer .moeten worden hebben ze aan het
volgende geslacht 'clan ook nog wat te „vertellen'' en loopen ze niet
gevaari, dat de treere eenmaal hu schoolwerk als „dril" voor hooi en
stroo en stoppels moet verklaren in den dag des ,00rdeels.
►

Biggekerke, 8 Oct. 1929.

A. JANSE.

AANLEG EN MILIEU.
Dit opschrift is geen vergissing. Net woordje en ,moet niet door of
vervangen worden. Al heb ik bij voorkeur erfelijkheidsverschijnselen bij
den mensch als gebied
ijner studien gekozen en al heb ik een boek
geschreven over den biologischen achtergrond van aanleg, milieu en
opvoeding, waarin in bijizondere mate, zoowel voor het rasvraagstuk als
voor het opvoe'dingsvraagstuk de nadruk op den aanleg des menschen
gelegd wordt, — men moet daaruit niet afleiden, dat ik voor de milieufactoren weinig oog zou hebben. Trouwens, wie mijn boek aandachtig
leest, zal bemerken, ,dat ik daarop telkens terug kom en er zelfs een
afzonderlijk hoofdstuk aan heb gewijd. Daar het er mij bij het schrijven
van mijn boek om te sdoen was den biologischen achtergrond der verschijnselen bloot te leggen, dus aan te toonen, hoe het uit een biologisch
oogpunt mogelijk is, dat ,opvoeding al of niet effect sorteert, heb ik er
niet naar gestreefd een volledige opsomming en beschrijving te geven
van alle bij het leervermogen betrokken factoren. In vele opzichten heb
ik deze voorwaarden als bekend verondersteld. Voor een normale ontwikkeling izijn goede izintuigen en een ongerept zenuwstelsel noodig. Het
vermogen corn te kunnen waarnemen, opnemen, verwerken en leeren be►

►
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rust op het goede functionneeren van de normaal aangelegde werktuigen
voor den geest.
Gering leervermogen, tot zwakzinnigheid en idiotic toe, kunnen zoowel
op een gebrekkigen aanleg, als op schadelijke invloeden bij ,de ontwikkeling berusten, bijy. , wat ,dit laatste betreft op de giftstoffen. van ,een
venerische besmetting, op kwetsuren bij de geboorte, op ruimtebeperking
voor de gdboorte tijdens een tweelingzwangerschap enz. enz.
De vraag , of men bij moeilijkheden bij onderwijs en opvoeding hoof-dzakelijk met een verkeerden aanleg of met ongunstige milieufactoren ate
maken been, moet in leder individueel en concreet geval opnieuw under
de oogen worden gezien en is dikwijls niet gemakkelijk op te lossen.
Wat ik met dit kort artikeltje beoog is ,ei enlijk niet anders dan dit,
dat ik gaarne een misverstand uit den weg zou willen ruimen. Een goed
erfelijkheidsonderzoeker behoort evenzeer op de milieufactoren te letten
als een milieukundi e zijn aandacht aan ,den aanleg zal moeten wijden,
daar uit omgeving en opvoeding ionmogel jk alle verschijnselen zullen
kunnen worden verklaard. Er ligt dan ook geen tegenstrijdigheid in beide
begrippen rtte willen vereenigen. De aanleg zelf is nl. iets ,onkenbaars, lets
potentieels, een vermogen, dat zich in reacties iopenbaart. Deze reacties
worden uitsluitend opgewekt (door het milieu, waarin de ontwikkeling plaats
grijpt. Zonder milieu blijft aanleg aanleg, jets potentieels, niet iets reeels.
Alles wat concrete vormen heeft aangenomen, wat in de verschijning is
g-etreden, 'zich als phaenotype heeft geopenbaard, zooals die bioloog dit
uitdrukt, is fgeworden tot wat het werd door de reactie van den aanleg
op het desbetreffende milieu.
De eenige vraag, .waarom het bij de aanleg- en milieukwestie draait
is deze: of bij gelijk effect, een even sterken aanleg en ,een even sterke
inwerking van het milieu verondersteld moet worden. Hierop moet ontkennend geantwoord worden. Wij hebben met een product te 'doen:
neemt ide eene grootheid af, dan zal, voor de bereiking van hetzelfde
product, de andere grootheid in reciproque verhouding .moet toenemen.
Zooals de naar lichaam of geest vermoeide een grootere krachts- er1
geestesinspanning zal moeten aanwenden cm hetzelfde resultaat te bereiken, als wanner hij frisch en uitgerust is, zoo zal de opvoeder zich
des te meer moeten inspannen om eenzelfde succes te verkrijgen, naarmate de aanleg van den op te voeden mensch geringer is.
Het gaat bij de , opvoedingsresultaten .niet om de vraag, of hetgeen
bereikt werd aan het milieu te danken is, het gaat er niet iorn, of bij verwaarloozing het resultaat treurig kan zijn, het gaat ook niet om de vraag
of het te verdedigen, of dat het noodig of wensch lijk is dat , de milieukunde
►

►

►

►
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zoo wetenschappelijk beoefend wordt als bijv. dr. Busemann te Greifswald
dit in zijn Padagogische Milicukunde doet. Dit alles is vanzelfsprekend,
nuttig en noodzWielijk. leder resultaat is door het milieu opgewekt, zelfs de
schiinbaar zoo erfelijk gefixeerde lichamelijke en geestelijke raskenmerken.
Het gaat uitsluitend en alleen om de vraag of verschillende resultaten
in hetzelfde milieu en gelijke resultaten in verschillend milieu in het algemeen aan een verschil in aanleg imoeten worden geweten en hierop moet
bevestigend worden geantwoord. De kracht aan de bron bepaalt, of in
eenzelfde bedding , de waterstand hooger iof lager zal zijn; men kan echter
ook bij gelijke bronkracht de bedding wiizigen en zoo ieen verschillend
„phaenotype" van , de rivier verkrijgen, of bij verschillende bronkracht
door wijziging in ide bedding 'hetzelfde resultaat, bijv. bevaarbaarheid
te weeg brengen. De twee factoren werken altijd samen, doch in verschillende verhouding. Vraagt men als .opvoeder, hoe of het komt, dat
men bij , den een veel of veel minder moeite heeft dan bij den ander om
hetzelfde resultaat te bereiken, dan ligt dit aan den aanleg, aan de breedte
van het geerMe reactievermogen. Deze bepaalt of op een bepaald terrein
al dan niet lets te bereiken valt, en zoo ja, hoeveel en met hoeveel inspanning. Het effect is ongetwijfeld gevolg van de milieuwerking, maar
deze ,zou niets vermocht hebben als de aanleg het niet toeliet. Hoe meer
een bepaalde aanleg algemeen goed der menschen is en hoe tsoepeler zijn
potentieel vermogen, hoe .meer het milieu zijn stempel , op alien zal zetten,
die er den invloed van ondergaan, maar ook dan nog is het de wijde aanleg, die dit toela ►t. Het is dus nooit of te nimmer : aanleg of milieu ; maar
steeds aanleg en milieu, 'doch in ieder concreet geval in een wisseletide
verhouding.
De groote voorliefde, waarmee ,de opvoeder ide milieufactoren bestudeert, is goed te verklaren. Aan den aanleg kan hij n.l. niets veranderen;
,hij kan slechts milieuwijizigingen te weeg brengen en nieuwe opvoedingsmiddelen beramen. De aanleg is een imponderabele grootheid, die men
pas eenigermate leert kennen aan de reacties op het milieu. Tech is de
boven ontvouwde uiteenzetting niet slechts van theoretische waarde; in
de practijk moet het milieu met den aanleg in overeenstemming worden
gebracht en moet men er naar streven, dat het milieu niet het sleChte,
maar het goede uit den mensch haalt. De geloovige ,opvoeder heeft hier
nog , een bijzonderen troost : wanneer noch hij zelf in staat is, noch God zelf
aanleiding vindt .om de door Hem gegeven ,wetten te verbreken, d.w.z.
in casu den gegeven aanleg van een kind te veranderen en wanneer de
opvoeder met zijn beperkt menschelijk inzicht en gebrekkige kracht niet
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in staat is de juiste opvoedingsmiddelen en milieufactoren te scheppen,

die uit den misdeelden aanleg dat zuiver Imenschelijke te voorschijn halen,
dat voor den betrokkene eeuwigheidswaarde heeft, dan kan hij zijn toevlucht nemen tot den Eene,, die hiert•oe wel macht heeft. Hij, de Schepper van aanleg en milieu en hun onderlinge wisselwerking beide, weet,
wat maaksel wij en de aan omze zorgen toevertrouwden zijn. Zijn Evangelie, welks waarde voor , de wijzen en verstandigen verborgen
is, zal ook bij den erf elijk misdeelde ingang kunnen vinden. Want ook
voor zulken aanleg weet Hij wel de middelen en wegen te vinden, die
toegang geven tot het harte. Wat bij de menschen ,onmogelijk mag schijnen, is mogelijk bij God.
•

Arnhem.

Dr. P. J. WAARDENBURG.

CRITISCHE REVUE.
Den lezers die in dit of het vorig Timmer een beantwoording gezocht
hebben over de quaestie betreffende het graf van Comenius, .deelen wij
mede, idat voorloopig Been artikel over deze zaak van ide heeren prof.
Waterink en dr. Oosterhuis verwac'ht behoeft te worden. Wel is de zaak
niet uit, en de wetenschappelijke vergissing — den vorigen zomer, door
een geleerde, die deze zich zelf te verwijten heeft, ,omdat hij .geen oog er
voor had, dat ook een andere wetenschap, en wel 'die der geschiedenis,,
welke spreekt uit de archieven, mee molest gehoord warden — .zal in ons
tijdschrift dit jaar nog weraan de orde komen. Of er in het Comeniusmuseum reeds boeken over ,Comenius mogen verkocht worden, weten wij
Met, wel idat in den gemeenteraad van Naarden het besluit van wering
dies boeken bij monde van den burgemeester afkeurend werd besproken.
Maar er is weer iets bijzonders op ander terrein. Er komt een Algemeen Schoolcongres in 1930, en de heer Jonkman onderwerpt prof. Waterinks advies tot niet deelname, aan een uitvoerige critiek.
Ik zou zoo zeggen: Waarvoor zooveel wrijving? Meent men werkelijk,
dat een congres als in 1926 gehouden werd, iets aan .ons lager onderwijs
ten goede of ten kwade verandert? Ik geloof er niets van. Net zijn aardige reunie's, men ontmoet er velen, 'die men anders in Caren niet zag,
(„Wie 't schrikkelijkst
en dat is een groote aanitrekking,Imaar overigens :
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van mij zwijgt, heeft alderbest gezeid”, want „men look de dingen om
't gebruir, en niet omdat op een congres er een rede over is gehouden.
Anders is dit met zaken van technischen aard, maar hoe zal ooit een
congres in ideeele zaken omkeer ► rengen, waar de practijk buiten de
deur staat en uitsluitend de theorie aan het woord is. Men kan allerlei
vertoogen houden over methodiek en tests en moderne scholen ,en veel
niet genoeg, alleen echter als er ,een of andere schoolman met een vinding
komt, die blijkens de resultaten werkelijk een vondst is — als eertijds de
klankmethode en het decimale stelsel — dan komt er al spoedig verandering. Hoe is Dalton al niet gecongrest, en Montessori, en Oroeneveldt,
wat zijn er al geen artikelen en boeken vol over geschreven, maar.... de
resultaten ervan zijn .zeer gering.
En voor deze zaken behoeft men geen congres, want in de boeken en
brochures wordt men duidelijker en rustiger ingelicht. Ik ben van meening, dat congressen van ,gelijk-belanghebbenden alleen practische
waarde hebben, wanneer het zaken betreft van zichtbaren aard, over
natuurkunde en aanverwante weten:schappen, geneeskunde inbegrepen,
maar komt men daar buiten, dan wordt het 'een beetje zich verdroomen in
of vergapen aan luchtspiegelingen.
De electriciteit-campagne, die ik in jaargang '27—'28 van ons tijdschrift uitvoerig heb becritiseerd aan de hand van het zeer dwaze boekje
van den heer C. L. van Balen, en die later — naar een mededeeling in
de pers gestaakt was, begint opnieuw.
In de inspectie ►Gorinchem is een vergadering 'gehouden en nu lazen we
in de N. R. ct.:
De heer Kootstra, burgemeester van 'Gorinchem, hield een toespraak ter inleiding van de paedagogische eleetriciteitscampagne in de inspectie , Gorinchem,
waarna de heer ,C. L. van Balen, directeur der gemeentelijke kweekschool voor
onderwiizers te Amsterdam met leerlingen van verscheidene scholen een proefles
,gaf, am te idoen zien, hoe enkele ihoofdzaken uit de electriciteitsleer op eenvoudige
wijze kunnen worden .anderwezen.
Na deze voordracht is een film vertoond betrekking h6bbend op alles, wat met
betrekking tot de electrictieit voor den leek belangrijk is.
De beer Jan Teders, organisator der vereeniging van directeuren van electrische bedrijven in Nederland (VJD.E.N.) gaf een toelichting bij de film en zette
doel en betreekenis van de paedogogische campagne uiteen. Er .zal getracht
warden in Gorinchem een curs -us in electriciteitsleer op te richten met steun van
de ,gemeente Gorinchem en enkele andere gemeenten.

Ik memoreer dit even, om die propaganda ieen vrije baan te seven
en.... als over een jaar daar in de buurt belangrijke successen betreffende het electriciteitsonderwijs zijn behaald, zal ik gaarne , een loftuitend
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schrijven van een hoofd eener Chr. school uit die inspectie opnemen.
Maar.... ik vreeze zeer; 't zal wel als met zoo veel vergadering-werk
zijn en het achttiende eeuwsche versje over de praterij van de staten van
Holland een juiste weergave blijken van ,wat bier het resultaat zal te zien
geven; maar.... si non e vero....
De collsega's zijn allerdroevigst opgeknapt met een drietal staten van het
Centraal bureau voor de statistiek; daar gaat men de ,onderwijsstatistiek
degelijker behandelen en bij de invulling ikomt zelfs roode inlet te pas.
Zou er nu nooft aan dien paperassenrommel een einde komen?
gedeelde
In het Marineblad stond een stukje dat troost geeft
smart is halve smart —:
Hr. Ms. Java had bij indienststelling (1925) een papierverstrekking van 30
boek schrijfmachinepapier per 3 maanden; dat het in 1927 nood,ig bleek de
verstrekking uit te breiden tot 50; dat in 1928 ook dit onvoldoende belek en vergroot werd tot 120 boek per 3 maanden, doch dat in 1929 deze verstrekking reeds
in 2 maanden was opgebruikt en per extra-aanvraag meer papier moest worden
betrokken

En het gekste is, dat bij die onderwijsstaten met lijsten van toegelaten
en vertrokken leerlingen, enz., men de zaak of het klopt van hoogerhand
toch niet controleeren kan.
Indertijd moest men maandelijks ,opgeven het aantal geoorloofde leerplichtverzuimen. Alleen de ongeoorloofde moesten wekelijks mi et naam
en toenaam worden opgegeven. Ik weet verschillende gevallen, waar elke
maand imaar , een getal werd opgegeven en voor controle genoteerd, terwij1 men toch geen aanteekening hiseld van de geoorloofde verzuimen.
Bedrog, zal men zeggen ! Zeker, maar.... was er oorzaak!
Als ik nu deze statistieklijsten, die ik ter inzage kreeg, doorloop, dan
vraag ik : Welk nut geven de uren werk aan de invulling dezer staten
besteed, ten bate van ,ons volksonderwijs? Ik heb mij die vraag gesteld
en anderen deze vraag gedaan en.... men bleef het antwoord schuldig.
In De Nedorlander had , dr. Philip I. Idenburg ieen tweetal artikelen over
De resultaten van ons volksonderwijs. De heer Idenburg begint met te
herinneren aan de klachten over de slechte resultaten van ons volksonderwijs. Hij vindt die klachten allerminst uit de lucht gegrepen. Ter
documenteering herinnert de heer I. dan aan de staaltjes van z.g. vervlogen schoolkennis, die op gezette tijden de ronde doen in de pers en
aan rare sollicitatiebrieven en briefjes van ouders. De heer I. geeft echter
toe, dat deze documentatie niet voldoende is, maar ernstiger acht de heer
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I. het, als bij pas_ontslagen leerlingen, die alle klassen hebben doorloopen,
een gebrek aan kennis wordt geconstateerd.
Ook bij het volgende spreekt de heer I. nog van clementine:
1. 'De hoofdstad van Overijsel is: 's Gravenhaag.
2. De hoofdstad van Drente is: Zwolle.
3. De hoofdstad van Limburg is: Luxemburg.
4. Amersfoort ligt in de provincie: Noord-Brabant.
5. Roermond ligt in de provincie : Utrecht.
6. Dordrecht ligt in de provincie: Overijsel.
7. Tusschen Deventer en Arnhem ligt: Gent.
8. Tusschen Amsterdam en Amersfoort ligt: rotterdam.
9. Arnhem ligt aan die rivier: de donou.
Een jongmensch, dat met de geschiedenis op wat gespannen voet stond,
verklaarde:
1. Julius 'Caesar was een: beroemt zeevaarder; .hij woonde in: de haag.
2. Bonifacius was een: bekent visseher : hij woonde in: Utrecht.
Een andere jongen beweerde:
Moskou is de hoofdstad van: Frankrijk. Dezelfde meende, dat Balthasar Gerards Napoleon vermoord heeft.
Weer een ander meende, dat die 80-jarige oorlog begon met den slag bij
Waterloo.
Karel V regeerde van 1800-1868! De boekdrukkunst werd uitgevonden door
Jan van Schaffelaar. De slag bij Nieuwpoort duurde van 160.9-1621.
Het spreekt van zelf
,dit zegt Dr. I. dus zelf — , dat men voorzichtig
moet zijn met zulke krasse voorbeelden. Ook bier zou eerst
,een
nader onderzoek naar de omstandigheden, die dit wel wat bijzonder resultaat hebben veroorzaakt, noodig zijn. In igeen geval
mag men meenen., .dat hiermede het peil van kennis en inzicht is aangegeven,
waarmede de gemiddelde Nederlander de volksschool verlaat. Maar aan den
anderen kant verlieze men niet uit 't oog, dat velen, die in de werkplaats, op
kantoor of bij! het voortgezet onderwijs met de vruchten van den arbeid onzer
lagere seholen in aanraking komen, dikwijls ontsteld staan over het ontbreken
van elementaire kennis van lezen, sehrijven en rekenen, om sleehts de .drie
hoofdvakken te noemen.

De heer I. gaat verder:
In Amsterdam is enkele jaren geleden een commissie ingesteld, welke
den niet zeer schoonen naam van
,,Beklijvingscommissie" ontving. De
commissie heeft een veertigtal openbare en bijzondere seholen voor gewoon lager onderwijs van allerlei
aard en richting, een enguete ingesteld.
Het doel van dit onderzoek was te
weten te komen, welk deel van de

leerstof door het onderwijzend personeel dezer seholen werd aangebracht
in de veronderstelling, dat het beklijyen zou en als parate kennis der leerlingen in het praktische leven en bij
het vakonderwijs van dienst zou zijn.
Het resultaat is van docurnentaire
waarde voor ieder, die zich rekenschap wil geven van den staat van
ons volksonderwijs.
De uitslag was aldus *)
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Rekenen:

Verwacht gij:
, dat uw 1.1., volwassen zijnde,
een getal van 8 cijfers viot kunnen
uitspreken?
(6 scholen ja; 37 scholen neen.)
een getal met 6 decimalen vlot
kunnen uitspreken?
(2 ja; 42 neen).
of van 4 decimalen?
(5 ja; 39 neen.)
, dat zij kunnen vermenigvuldigen 2 geheele getallen van 5 cijfers
ieder?
(20 scholen ja; 22 neen.)
,deelen door een getal van 5
cijfers?
(8 ja; 33 neen.)
kunnen uitrekenen 360 X 94060?
(15 ja : 26 neen.)
kunnen uitrekenen 3386160 : 86
= 94060?
(15 ja; 27 neen.)
kunnen vermenigvuldigen met
tiend. breuken?
(15 ja; 27 neen.)
kunnen deelen met tiendeelige
breuken?
(9 ja; 34 neen.)
den g. g. d. van twee getallen
kunnen zoeken?
(1 ja; 44 neon.)
het k. g. v. van twee ,getallen
kunnen zoeken?
(1 ja; 44 neen.)
kunnen optellen gewone breuken ?
(12 ja; 32 men.)
kunnen taftrekken gewone
breuken?
(11 ja : 32 neen.)
kunnen vermenigvuldigen gewone
breuken?
(6 ja; 39 neen. )
kunnen deelen gewone breuken?
(3 ja; 42 neen.)
kunnen uitrekenen 1 14 % van
f 1650?
(17 ja; 24 neen.)

kunnen herleiden in elkaar de
maten km — mm?
(12 ja; 28 neen.)
ha — ca?
(2 ja; 41 neen.)
m3 — m3 ?
(3 ja: 39 neen.)
hl — dl?
(15 ja; 23 neen.)
kunnen uitrekenen de breedte,
als oppervlakte en length gegeven
zijn?
(15 ja; 27 neen.)
een afmeting, als inhoud en 2 afmetingen gegeven zijn?
(4 ja; 37 neen.)
de rente, als kapitaal, -URI: en
percent gegeven zijn?
(24 ja; 20 neen).
net percent, als kapitaal, tijd en
rente gegeven zijn?
(3 ja : 39 neen.)
den tijd, als kapitaal, percent en
rente gegeven zijn?
(2 ja; 41 neen.)
Schrifven:

Verwacht u, dat uw leerlingen op
volwassen leeftijd een redelijke
schrijfhand zullen hebben?
(29 scholen neen; 13 scholen ja.)
Taal:

Verwacht u
vermeerdering van naamvals-n
fouten?
(40 ja : 3 neen.)
vermeerdering van werkwoordsfouten ?
(43 ja; 3, neen.)
vermeerdering van spellingsfouten?
(23 ja; 8 neen.)
kennis van 't onderwerp van den zin?
(8 ja; 36 neen.)
kennis van een bepaling in den zin?
(4 ja; 40 neon.)
veel fouten met dt?
(43 ja; 1 neen.)
veel fouten met dde en tte?
(43 ja : 2 neen.)
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in een woord als gehate?
(41 ja; 3 neen.)
Aardrijkskunde :

Verwacht u, dat:
er ibegrip van causaliteit op aardrijkskundig gebied is blijven hangen?
(19 ja; 24 neen.)
ze van eenige 'plaatsen het aarntal inwoners durven schatten?
(6 ja; 36 neen.)
ze de vier Groote Soendaeilanden zullen keenen ?
(20 ja; 23 neen.)
_

Geschiedenis:

Verwacht u, dat ze eenig inzicht in
de wording der dingen zullen hebben?
(16 ja; 28 neen.)
Natuurkunde:

Verwacht u, dat ze
de Wet man. Archimedes zullen
kenen?
(4 ja : 42 neen.)
weten, wat s. g. is?
(8 ja; 38 neen.)
de zuigpomp zullen kunnen verklaren.?
(5 ja; 41 neen.)
het geraamte van een kop van een
kat kunnen onderscheiden van dat
van een konijn?
(8 ja; 38 neen.)

de gedaanteverwisseling van een
rups kunnen vertellen?
(19 ja; 27 neen.)
de hoofdzaken weten van de spijsvertering ?
(13 ja; 33 neen.)
de hoofdzaken weten van den bloedsomloop ?
(9 ja; 37 neen.)
het onderscheid kennen tusschen
stamper en meeldraad?
(9 ja : 35 neen.)
kultuurgewassen herkennen?
(8 ja; 35 neen.) 1)
De schrijvers van het rapport,
waaraan wij deze gegevens ontleenen,
voegen daaraan terecht toe, dat het
geloof in de praktische waarde der
leerstof bij de onderwijzers zelf blijkbaar uitermate gering is, een feit,
dat to bedenkelijker is, nu 't ,geloof in
de v o rmen de waarde van 't onderwijs, waarbij een vorig geslacht zich
zoo gelukkig heeft gevoeld, onder den
invloed van de moderne psychologie
ook al sterk geleden heeft.
Ontleend aan G. van Veen en
Ph. Kohnstamm : De a an e e nsluiting tusschen Lager en
Middelbaar (Gymnasiaal)
Onder w ij s Groningen — Den
Haag 128, blz. 9 en vlgg.
1)

In het slotartikel gaat de heer I. nu terstond beginnen met de conclusie,
dat er eenstemmigheid heerscht over de slechte resultaten.
Dit is zijn Urste fout. Mijn oordeel is, dat tegenwoordig de resultaten
over 't geheel, voor zoover ik, als practicus,, kan oordoelen, zoo zijn, dat
vOOr 20, 30 jaar deze miet bereikt werden, en ik zal gaarne den heer I.
een keuze laten .doen uit plattelandsscholen — met 2 en 3 lokalen — en
ben benieuwd of hij dan nog de theoretici gelijk zal geven.
En ik ben blij, dat iook de heer J. B. Ubink, h. e. o. sch. in Den Haag
en redacteur van De sollicitant, in zijn art. van 12 Jan. 1.1. het volgende
zegt:
In tegenstelling met den heer Treub en vele anderen geloof ik, ,dat het onderwijs tegenwoordig veel beter is dan vroeger. De dwaling van de klagers berust
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op een optisch bedrog, dat van den ouden tijd alleen de uitzonderingen deed
zien en deze deed vergelijken met de massa van heclen. Wanneer het mogelijk
ware, deze massa te beschouwen naast de massa van vroeger, dan eerst zou
men een opmerking van beteekencis kunnen maken.
Nu moet deze opmerking achterwege blijven. Hoogstens kan men wijzen
op het feit, dat het aantal analphabeten practisch tot nul is gedaald, dat men
ook in de eenvoudigste onvevingen menschen met merkwaarclige, zij het dan
oppervlakkige ontwikkeling aantreft, dat men in steeds wijdere kringen van
de maatschappij examineert en altijd Imaar meer candidaten vindt, die aan
zekere minimum-eischen voldoen, hetgeen toch wijst op een stag doorwerken
van het onderwijs over de geheele linie.

Maar de overgroote meerderheid van de kinderen is niet intelligent. Wij
onderwijzers drukken .dat wel eens zoo uit: de meerderheid is beneden het middelmatige. Natuurlijk is die uitdrukking .dwaas, gemiddeld is gemiddeld, en
daar zijn, er evenveel boven als beneden. En toch bevat de opmerking een kern
van waarheicl, namelijk ,deze, dat het onderwijs in zijn wezen iets is, wat boven
de pet van den gemiddelden tweehandig'e uitgaat 4

).

Net argument over het slechte Kleine scholen van mej. Westerman is
zoo oud en zoo gedocumenteerd tegengesproken, daarover praat men niet
meer. Ik ken een paar kleine scholen, die, waar ook geplaatst, een sieraad
voor het onderwijs ;zijn. Terecht is de bemoeizucht van velen met het anderwijs — juist in de groote steden— een plaag voor het onderwijs en de overlading speelt ook , een rol. Dart in de onderwijsverslagen wordt geklaagd
over de practische opleiding, is ook al zoo reen heel .oude klacht. Wanneer
was er ooit een practische iopleiding, die niet maar zoo-zoo was? Is dat
bij de medische en juristen-wetenschap better — het ooievaarshuis uitget sloten — en hoe is die van de leeraren, die aan de universiteit hun opleiding ontvingen? Als de heer I. het interview met den heer F. U. Schmidt in
Valcooch gelezen heeft, zal hij wel hebben opgemerkt, hoe deze bekende
onderwijsman over het gehalte der leerlinge ► en der .ouders in Amsterdam izich uitlaat.
Eigenlijk heeft de heer I. in alles wat hij tot hier toe in zijn artik elen
schreef, nog niet bewezen, dat het tegenwoordige onderwijs minder zijn
geld waard is, dan het vroegere en toch stelt nu de vraag : Welken
.

weg moeten wij inslaan om uit 't moeras te komen?
Wel : ,er is geen moeras!
Pit kan ik wel zeggen: Zoo lang de menschen in hun belasting veel geld
voor jets moeten betalen —en iedere man of vrouw van de straat weet
nu wel dat dit 140 miljoen voor tonderwijs is — zullen ze zooveel mogelijk critiek geven; betalen ze weinig, darn hoor je ze niet. En tweedens
wil ik zeggen, dat mijn meening is, al worden de leermiddelen nog befer
1

) De cursiveeringen zijn van rnij. D. W.
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gemaakt, al warden de onderwijzers hij hun opleiding nog meer bekweekt Wm- of achter 'een klas, de gebouwen nog hygienischer, het
onderwijs nog meer behandenarbeid en het kind nog meer „lichamelijk opgevoed", de klachten als hier haven bij. grootere stijging
der uitgaven voor onderwijs — als gevolg van alles en alles — nog
zullen toenemen. Het is en blijft ten eenenmale fonmogelijk om bij de
zoo verschillende verstandsgaven der leerlingen, van een groat procent
wat anders te verkrijgen, dan men verkrijgt.
De heer I. komt dan tot een o.1. zeer zonderling voorstel: tlij wil deze'
zaak tot voorwerp maken van stelselmatige studie.
,

De moeilijke vraagstukken van ons. volksonderwijs worden niet opgelost
zonder wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek moet zich richten op het
kind, waarmede moet worden .gewerkt, op de leerstof, op den leervorm, en op
de leerkrachten, hun werkmethode en hun opleiding. Wat bij de materieele
productie geldt, geldt ook hier. Wij hebben een rijksbureau tot onfderzoek
van handelswaren, een rijksnijverheidslaboratorium, een rijksvoorlichtingsdienst ten behoeve van den rubberhandel en de rubbernijverheid, een rijksDroefstation, een voorlfichtingsdienst ten bate van de lederindustrie, een rijksvoorlichtingsdienst ten behoeve van den vezelhandel en de vezelnijverheid, ens.
ens., loch missen op onderwijsgebied .alles, wat d.aarmede ook maar vergeleken
zou kunnen worden, terwiji de belangen van den 'staat bij en de pliChten van
den .staat tegenover handel en nijverheid toch zeker die ten .aanzien van
het volksonderwijs niet overtreffen. Waaraan wij in ons land behoefte hebben
is: een Centraal paedagogisch instituut, van rijkswege opgericht of met subsidie en medezeggenschap van het rijk, , dat 'zich, van een doeltreffend.e uitrusting voorzien, kan wijden aan de studie van vraagstukken als
boven werden aangegeven. Dit heeft n i e t s te maken met staatspaedagogiek.
Dit maakt den ,staat evenmin tot ,paedagoog als een der bovengenoemde adviesbureau's en voorlichtimrsdiensten voor handel en nijverheid den staat tot
laandel.sman of fabrikant maken. Dit heeft w e 1 to maken met een welbegrepen
zuinigheid ten opzichte van het geestelijk en stoffelijk kapitaal van ions yolk.
Ons land kan ten dezen van het buitenland leeren. Wat de r e t ,sbegi n S e 1 e n betreft, die ,aan dat stelsel van onderwijs ten ,grondslag liggen,
staan wij, near onze meening, faan de spits der volken. Geen land heeft de
hooge beginselen, waarop onze lageronderwijswet 19.20 is opgebouwd, zoo
consequent ,doorgevoerd als het onze. Vele beschaafde naties verkeeren ten aanzien van deze vragen nog in een stadium van ontwikkel,ing, dat bij ons tot
het ver verleden behoort. Maar in begrip van de groote beteekenis van :s t elis.elmatig weten§chappelijk on deroek voor het peil van het
onderwijs en in daadwerkelijke belangstelling voor .deze belangrijke factor voor
den bloei van het sehoolwezen, komen wij niet voor maar achteraan.
Moge het verkeeren!

Het ware nu een mooi argument geweest, als de heer I. met name
genoemd had bij welke lande wij volgens hem dan — in deze zaak
achterstaan en waar na de instelling van een dergelijk rijksbureau de
goede resultaten van het anderwijs zienderoogen waren toegenomen.
►
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Ik vrees van dit alles nog meer gereglementeer, fnog meer papiervermorsen, nog meer ambtenaren, nog meer kosten, nog meer klachten ten
slotte, terwij1 mijn •bescheiden meening is, ,dat ,ons ,onderwijs er op vooruit
zal gaan, indien men den papperassen-rommel vermindert, de salarissen
verhoogt, de lager tonderwijsvakken vrij laat aan het personeel der
school — men kon voor den worm in de wet lezen, schrijven, rekenen,
Nederl. taal, en vad. geschiedenis b.v. verplicht stellen — en verder .eens
een wet werd gemaakt, waarbij verboden, werd over onderwijs en opvoeding buiten de vakpers te schrijven, tenzij in een bepaalde afdeeling,
onder , een verantwoordelijke en hevoegde leiding. 1)
Zeist.
D. WOUTERS.
1 ) Noot bij de oorrectie. In een art. in De Nederlander van Zaterdag 25
Jan. 1.1. komt ook Lens tegen de art. van Idenburg op. Hij besluit:
„Laat er eerst nog weer eens waardeering komen voor wat onze eigen school
nog doet,
inderdaad niet weinig. En Mat daardoor de school, i. c. de onderwijzer, zich gesteund voelen, waardoor hij zeker lichter ontvankelijk wordt voor
critiek.
En blijve hest zoeken naar nieuwe onderwijswegen, het bouwen van een nieuw
onderwijsstelsel, (dat opvoedend meteen werkt, werk van het particuliere initiatief.
Maar vrijheid van onderwijs, niet alleen van richting, ,doeh ook van inrichting. Geen nieuwie staf van ambtenaren, die van boven af zal gaan decreteeren
idaarop loopt tenslotte alle staatsbemoeiing uit — hoe het moet. — — — —
En wat politici en paedagogen samen betreft, ik geloof, dat de plaats van de
, school nog wel eens in studie genomen mag worden.
Wellicht vallen de resultaten tegen, omdat de verwaehtingen, de eischen te
hoog szijn.
Wellicht moet onderzocht worden, of we met ons onderwiissysteem niet voor
ons land bereikt hebben wat Spranger voor Duitschland noemt : Die Verschulung; of er niet te veel maatschappelijke energie, te veel jong leven wordt ten
offer gebracht aan de idee, waarop ons geheele volksonderwijs is gebouwd."

BOEKENTAFEL.
Christeli/ke letterkundige studien, verzameld door M. J. L e e n d e r t s e
en tdr. C. T a z e 1 a a r; deel IV en V; uitg. Holland, lieerengracht 151, A'.dam.
We vorderen. In Chr. letterkundige kringen — men kent nu toch wel
het Verbond van Christelijk-letterkundige kringen in Nederland — secretariaat Laura Olivier, Louise .de Colignystr. 4bis, Utrecht — behoeft men
thans geen voorlichting meer te vragen, zonder dat er antwoord komt.
In de reeks Christendom en litteratuur verschenen reeds 9 deelen,
ingen. f 2.90. M. J. Leendertse behandelt in deel vier Fred e-
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rik van Eede n, R. Miskotte Henriette Roland Hoist,
P. J. Molenaar Lo dew ij k van De y s s e 1; in deel v1f, na
een inleiding van Tazelaar, behandelt H. J. lieynes M. J.
B r u s s e, W. Kramer J a c. v a n L ooy en -dr. Tazelaar
Augusta de Wit t, en Henda. Kuyper van , Oordt r m an R o bb e r s. Bij, elke studie komen de zeer uitvoerigie, belangrijke bibliographische aanteekeningen van P. H. Muller. Vooral de studies van Tazelaar,
Kramer, Miskotte en Leendertse zijn zeer instructief en uitstekende
inleidingen; ook Molenaar over Van Deyssel is good, maar , dat van
Heynes over Brusse is gem essay, 'niter , een populaire verhandeling; wel
overzichtelijk, maar slecht type erend en niet behind; ,een geestige
causerie.
In dezen tijd is het vooral hard noodig op het belang van de waarde
voor den ,geest van het geschreven en gesproken woord de aandadht te
vestigen. In ide radio hooren we zoo vaak ionze taal verknoeien, in 'e'en stij1
van tante Betje, met u hoorde dan, of nog erger, dit was dan, en alsmaar
door dan; je wordt er naar van en je grijpt naar de Makamen van Jan
Ferguut en leest :
:

„Zoo gewon ik, op mijne reizen, den gloed der vinding — en den moed der
ontdervinding: — beware mij God voor des overmoeds verblinding! —
Eens, dat ik mijne moederspraak roemde, — en haar mijnes geestes moeder
vaak noemde, — verklarende, dat nog niemand haar schatten heeft kunnen
schatten ; — hoe men in haar terug vindt, — gelijk in den temipel het verlorene
kind, — al wat men in ieenige taal verzint — of begint: — Spaansche glossen
Fransche refereinen, schapersliederen, rondeelen, ringgeen klinkgedichten,
Italjaansche sestinen, en tersinen — het ,stafrijm uit het Noorden,
dichten,
— het metrum aller oorden; — hoe zelfs, — in, hunne maten rein weergegeven,
Griek en Romein herleven ; — riep ik uit : „Is er jets — idat kan vergeleken
worden bij ons Dietsch? — Niets!"

en.... je bent weer gerust. Zoo is het ook met , deze bundels. Ze geven
je een bad in goede litteratuur, 'ze laten je zien, wat te genieten is., ze
geven aan, waar critiek noodig is. Deze bundels leeren onderscheiden en
hebben zoo persoonlijke en gemeenschapswaarde.
Zoo langzamerhand kunnen onze studeerenden voor hoofdakte ook ideze
bundels gebruiken en op de examens noemen. Het zijn studies van beteekenis, die we als zoodanig 'clan ook moeten gebruiken, zulien ze aan de
bedoeling beantwoorden. D. W.
J. P et r i, Literatuur en levensverdieping, uitg. mij. Holland, A'dam.
ten zeer fijn, keurig woord over ,een ,onderwerp, ,dat steeds nieuw
blijft en telkens weer, helaas, remand noodig heeft, om in het Licht gezet
te worden, ,daar de ,mechaniseering van het drukke leven het ideeele in de
donkere hackles plaatst. Ds. Petri is dit echter toevertrouwd. Sober in
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zijn beelden, .menschkundig in zijn uiteenzetting, met groote liefde voor
de letteren en met ,beide voeten staande in het heden, laat hij zien de verrijking die te krijgen is, wanneer men ook de litteratuur beoefent om de
litteratuur, en hoe dat tot verrijking van het leven voert.
Een keurig woord,, keurig uitgegeven. Het is verblijdend, dat tegenwoordig meer zorg besteed wordt aan de technische uitvoering van het
boek. De .laalste 'bladzijde van dit boekje is helaas niet mooi. Net
Colophon staat zoo erg leelijk. Dat had voorkomen moeten worden. Die
15 woorden :bovenaan waren zeker wel in te winnen op .de vorige 47 bladzijden. Maar.... 1 is gebeurd. Overigens ihartelijk aanbevolen. D. W.

P. Oosterle e, Alexandre Vinet, als opvoeder; D. A. Daamen uitg.
Den Haag.
Mooi gedrukt, met een goed omslag,
inhoudsopgaaf en jaartal ontbreekt.
Dit werk is van (Oosterlee, dat wil zeggen, de lezing overwaard,
geschreven in diens bekenden, pittigen met de vele aanhalingen, waarvan het alleen maar jammer is, .dat ,de vindplaatsen niet nauwkeuriger
zijn aangegeven, want men zou sours wel graag, fwaar een citaat sours
hongerig maakt naar het andere, ook ,dat graag genieten. De Litteratuurliist voorziet hierin niet voldoende.
In de Nieuwe paed. bijdragen en andere studien heeft 0,, voor jaren al
over Vinet geschreven; thans is dit boek er gelukkig, ,om wat verstrooid
was, in een geheel verwerkt tot ten afgeronde studie to geven. En Vinet
is dat waard, ook voor .0ns Chr. .onderwijs, daar bij hem, .zonder negatie
der kennis, toch het inzicht in de geestelijke dingen nummer iee'n zijn.
Zifn paedagogiek is de hoofdmoot van dit boek en het is van
creatieve waarde voor hem, die de lezing ervan lief devol andergaat. Want ook hierin mag de liefde niet ontbreken. Wie zijn
werk wil verlichten in dubbelen zin, door helderder inzicht, door
meer persoonlijken arbeid — de ware persoonlijkheidspaedagogiek
— ten bate zijner leerlingen, leze en onderga , dit zoo vestdriftig geschreven bock. Oosterlee heeft door zijn arbeid wider .ons
niet alleen leerend ge:werkt, maar bovenal door zijn persarbeid in boeken en artikelen en , de wijze waarop hij, met zijn: gevoel voor het ware
en schoone, de zaken naar voren bracht, bij velen de liefde voor ware
studie aangeblazen tot een geestdrift, die de studie niet nicer beoefende
om de examens, ,om stoffelijke berijking en verrijking, maar om de
levensverrijking voor den persoonlijken arbeid ten bate van het kind. Zoo
is ook dit boek en ik wensch het veel lezers en belevers. D. W.
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D r. C. T a z e l a a r, A. M. de ,tong's Merijntje Gifzen-cyclus, uitg. mij.
Holland, A'dam.
Een letterkundige studie van Tazelaar, die er ,mag zijn. Afgezien
ervan, of men then cyclus van De Jong waardeert of niet, is het vormend
deze diepgaande studie van een essayist te lezen. Eigen inzicht wordt er
door verdiept nen verruimd. D. W.
Mevr. Van Zutphen van D e d e m, Goede manieren, uitgeverij
- Logon, Amersfoort.
Nu niet lachen. Ik zeg idaarom reeds dadelijk : Dit is neen zeer goed bock,
een boek, waarvan ik wensc,h, dat alle Nederlanders het lezen molten en er
naar handelen. Net is heelemaal geen dwaas etiquette-boelc, over
strijkages en kleedij, over eetmanieren e. d., maar een boek van heschaving, waaraan bij velen nog heel wat ontbreekt, ook in z.g.n. beschaafde
kringen. Mevr. Van Zutphen deed , een zeer goed werk met dit boa,
en het onderdeel Goede manieren als onderwijsvak kan velen wat leeren,
als het lezen tot handelen voert.
Net is een boek van ware levenskunst, van omgangs-ethiek, van goedfatsoen. De na-oorlogsche ,mentaliteit heeft ions bij veel goods ook veel
neerhalends gebracht, dat we gaarne weer missen. Goede manieren
wijst de wondeplekken aan en toont aan hoe ze geheeld kunnen worden.
D. W.

Christegike encyclopaedia, deel V, slotdeel, J. H. Kok, Kampen.
J. Hit) ogwerf en D. J. B a a r s 1 a g,, Van landen en volken, aardrijkskundig leesboek voor het Chr. nonderwijs; deeltje I — lste, 2de
en 3de gedeelte — Nederland met zwarte en gekleurde plaatjes — prijs der deeltje 90 cts.
Dr. J. Th. de Visser, loud-minister van ,onderwijs las deze ideeltjes en
schreef er van: „Ze geven blijk van echt-opvoedkundigen zin en. van
fijnen geest. Ik heb bij het lezen er werkelijk van genoten. In hoe keurig
is de uitvoering, nook wat de plaaties bereft!" Zoo meldt de uitgever en
we kunnen het begrijpen. Net is den heeren Baarslag en tIoogwerf gelukt,
inteiessante botkjes te schrijven en aardrijkskundig bij, naar de laatste
gegevens en nde nieuwste bronnen bewerkt, daarbij overvloedig en keurig
geIllustreerd. Deze hoekjes zijn werkelijk ieen vondst en voor de Christelijke school uitermate geschikt. Wie naast den deneltjes neen minima
namen geeft, heeft het aardrijkskundig onderwijs op .een goed plan gebracht. Men make er eens kennis mee. Men behoeft nu niet meer leentjebuur te spelen bij de uitgaven voor het z.g.n. neutraal onderwijs : wij
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hebben thans ook goede atlassen, de bekende bloemlezing van Wansink
en than dit werk ! Onze scholen zijn met zulke leermiddelen te feliciteeren. Alle hulde. K.

Nederlandsche landschappen, geschest door E. H e i ,m a n s en R.
S chuil in g. Handleidingen bij de platen van Nederland door
R. Schuiling en J. M. de Feyter.
XXIX. Beeklandschap bet Winterswilk, door R. Schuiling en
'dr. Jac. P. Thijsse.
XXX. De St. Pietersberg, door R. Schuiling en dr. Jac. P.
Thijsse.
XXXI. Een yen bij Oosterwijk, door R. Schuiling en dr. J. P.
Thijsse.
XXXII. Het Westland (een groenteveiling te Loosduinen),
door R. Schuiling en dr. J. P. 'Fhijsse.
Prijs per handleiding, bij de plaat besteld, 90 cts. ; afzonderlijk I 125,
De platenreeksen van Schuiling en De Feyter hebben in den loop der
jaren in .de Nederl. scholen burgerrecht verkregen. En ze verdienen het:
als wandversiering en als lee ►middel, ,evenals de prachtige reeks van
8 platen van Menno van Meeteren Brouwer, over Indie.
Natuurlijk komen de handleidingen achteraan, 'omdat ,deze veel studie
vereischen. Schuiling en Thijsse, men zou moeilijk ,een beter corn:him:tie
van 'een aardrijkskundig-volkenkenner en flora- en fauna-kenner kunnen
vinden. Dit werk is af. K.
voor de
D. W o u t e r s en W. G. van de Hulst, Lezen leeren
scholen in Nederlandsch tOost-Indie, bewerkt door J. van
Hulsen (gouvemements-onderwijzer); lste, 2de, 3de en 4de
deeltje, tweede druk, gefflustreerd met gekleurde plaatjes door
Menno van Meeteren Brouwer. Prijs , der deeltje 70 cts.
Net is een merkwaardige geschiedenis met deze boekjes, schreef men.
ons. Net gouvernement zette ze niet — mar het advies , der leermiddelcommissie — op de boekenlijst voor de scholen van N. 0.-I., mar de
bijzondere scholen vonden ze wel zoo goed, dat ze in enkele jaren den
eersten ,druk opmaakten ! Commentaar overbodig. M.
W. H. De Groot W z., Zanglust. .Eenvoudige tweestemmige liedjes in
cijfersch rift, verzorgd door Y. van (Herwaarde-Halbersma en
A. van Wateren-Jurjaanz, tweede stukje, 71 liedjes, f 0.60.
Men viol den minister van onderwijs in de Tweede kamer lastig met
een oratie over het zany onderwijs. Een kamerlid — , een dame — meende
•
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over den zang to moeten klagem Ze moeten toch wat zeggen. Als men
eens nagaat hoe vele zangbundels Kun je nog zingen werden verkocht,
jaar op jaar, tekstboekjes bij tienduizenden, en daarnaast nog de bundels
van anderen aard van andere uitgevers, nu, dan loopt het nog al los.
Maar de nationale tijd moet toch volgepraat worden en de hoogste
onderwijs-autoritei:t valt men in de volksvertegenwoordiging lastig met
een praatje over den zang! Prosit. Evenwel Zanglust van Die Groot —
een heel .oude bekende — is gemoderniseerd en; kan weer de liefhebbers
van dienst zijn. Het is een eenvoudige, niet to hoog grijpende imethode.
D. W.

H. S t i k s .m a, Het onderwllzers-examen (Staatsexamen). iSchriftelijke
opgaven en mondelinge vragen over lezen, Nederl. taal en
letterkunde. Prijs I 1. — .
't Vorig jaar werden me verschillen'de programma's van •Chr. kweekscholen getoond, n.l. , de leterboekenliisten, en het viel me op, hoeveel van
onze kweekscholen voor leidende vakken der school nog gemoedereerd
leerboeken der openb. kweeksch. op de lijst hadden, hoewel er van verschillende schrijvers voor vele vakken zeer goede boeken zijn. Zelfs
paedagogiek gaf op sommige lijsten , een z.g.n. neutraal handboek. En
ik kan er , een drietal noemen Duyvendak en Visser, Emous en Kloppers, Van Wijk — die naast de neutrale geen slecht figuur maken ! Waar
ik zelf geen leerb. voor paed. schreef, schuilt bier dus geen addertje
order het gras. Ook aardr. en ,gesch. bleken zeer ,misdeeld.
Lezen was beter, taal was vrijwel over de geheele linie „neutraal''. Ik
wil maar zeggen, dat er zelfs Chr. kweekscholen zijn, die nog niet los
blijken van de oppermacht der intellectueele neutraliteit. Wien hier de
schoen past trekke hem aan. Het boekje van Stiksma spreekt voor zich
zelf. D. W.

U. A. V e r k a a rt, Schriftelijke opgaven van het examen wiskunde
L. 0. 1891-1929. Prijs f 1.50.
H. C. Boon s t r a, Practische vraagstukken over de beschriivende
meetkunde, met hoofdpunten van de theorie ten , dienste van
het nijverheidsonderwijs, 2de dr., met 49 figuren. Prijs f 1.20.
Dr. D. J. E. Schreck, Beginselen der analytische meetkunde. Met
vragen en .opgaven en de antwoorden, 3de herziene druk. Ingenaaid f 2.75, gebonden I 3.25.
Dr. A. J. M. Garjean n ,e, Kern der plantkundo, zevende uitgebreide
.druk, met talrijke afbeeldingen. Prijs gebonden I 1.75.
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J. B. B a r n h i 11, The practical Englisman — with Americanisme, an
improved Berlitz method — 4de herziene druk prijs ingen.
f 120, gebonden f 1.70.
S. S u s a rt, Worter, SprichwOrter und Redensarten.
Mit besonderer
Rticksicht auf gleichlautende WOrter mid Eigenheiten der
•eutschen und der niederlandischen Sprache gesammelt. 12.
Auflage, revidiert von Dr. H. W. Rutgers. Prijs f 0.90.
Dr. M. u0. d e Boer en L. J. d e W il ,d.e, Historische lectuur, oorspronkelijk verzameld en bewerkt door dr. De Boer en L. J. .de
Wilde, thans herzien en vermeerderd door L. J. de Wilde. Deel
II, Middeleeuwen, 3de druk. Deel III, Nieuwe geschiedenis, 3de
druk. Prijs. per .deel van circa 300 blz. ingen. f 2.50, geb. I 3.25.
Net is een verheugende gebeurtenis voor het geschiedenisonderwijs,
als dergelijke lectuur volgens de herdrukken meer en meer gebruikt
worth.
De antieke methode met dikke, droge leerhoeken en veel parate kennis, die geen kennis maar slechts voor een 'oogenblik er ins wordt
gevost, met op hoop van zegen, , dat een 'derde of twee .derde van het
„boek" maar niet gevraagd wordt en men hoffen zal, maakt plaats voor
kleine leerboekjes met een goed geraamte en 'dam -I-mast lectuur, die
ontwikkelt en door den worm reeds belangstelling wekt. Toch zal er nog
heel wat water naar zee stroomen, voor , de voor-taohtiger-geest uit de
rnethodi.ek verdwenen is. De herdrukken van .de 'mole deelen Historische
lectuur bewijzen, .dat het begint te idagen. D. W.
C h r. d e B o u t e r en I. N a u t a, Parate kennis op de Mulo-examens
— Algemeene geschiedenis (Korte lessen, kaartjes, jaartallen
en vragen). Prijs f 0.90.
J. Riemen s-R eursla g, Tot geluk geboren, I. Opvoeding van het
kind van de geboorte tot den schoolleefted; II. Opvoeding van
het kind gedurende de lagere-school-jaren; uitgaaf van Het
Nut, adres iCentraalstatin, A'dam.
Dit zijn een paar heel goede hoekjes, die voor vele ionge ouders zeer
geschikt zijn, em ze to leeren op prettige wijoe kinderen to hebben! 'Dit
klinkt wat w'onderspreukig, maar de malle mertjes en vaartjes zijn de
wereld niet uit, en in ,deze boekjes wordt verteld op uitnemende wijze,
hoe men het best het wordende menschje wegwij.s •maakt in de wereld.
Hier en 'daar wordt het door gemeente esturen uitgerijkt bij de aangifte
van gehoorten;. Als het , 00k maar gelezen en .beleelfd wordt; het onderwijs
zal er oak profijt aan hebben. D. W.
W. S c h i p p e r s, Eiberslust. — J. N. Voorhoeve, Den Haag.
.
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SCHOOLHERVORMING OF NIET.
II.
thans bezig houdt, heeft uitteraard
Een vraagstelling als ,die, welke
een zeer algemeen karakter. Immers het verschijnsel van de schoolhervorming is er niet even, dat enkel maar betrekking heeft op eenige
ondeiwijzers en onderwijzeressen, die een verandering in .de school
zouden moeten aanbrengen, maar het verschijnsel als zoodantig moet
betrokken worden op onderwijzers en onderwijzeressen, en niet minder
op schoolbesturen, op inspecteurs, hoofd-inspecteurs, ambtenaren aan het
ministerie, ja zelfs, op den minister zelf. Immers we ,hebben nu eenmaal
in Nederland ,den toestand, dat de schoolorde, d. w. z. de wijze van organisatie van de school, ook in de wet is neergelegd, en zoodoen;de wordt
alles, wat e nigszins in verband staat met ons onderwijs, ook bij die onderwijshervorming betrokken.
Of dit een voordeel of een nadeel is, willen we niet op ,dit .00genblik
uitmaken, maar vast staat, dat er wel geen belangrijke principieele wijzigingen zullen aangebracht kunnen worden in de wijze, waarop we
ons middelbaar onderwijs geven, enz., zonder .dat heel het mechanisme
van een departement in werking komt en honderd van de besten, maar
ook van de mee.st bespraakten, der natie als leden van de Tweede Kamer
hun fiat hebben gegeven. Ik herhaal het, of het een ideaal is, dat de
verhoudingen zoo zijn, of niet, daarover wil ik niet spreken op dit
oogenblik, maar he feit als zoodanig moeten we aanvaarden en zullen
we ook aanvaarden. We zullen met dit felt ook rekening houden bij de
bespreking van .ons onderwerp, en dat doende begrilpen we anderzijds
weer, dat de gang van zaken, bij de nederlandsche .onderwijswetgeving
ons ook een spiegel is van datgene, wat in den loop der jaren als een
reformatie in ons .onderwijs kan worden ,opgemerkt. Immers de in de
wet erkende systemen zijn dan ook de eenige systemen, die tot gelding
kwamen.
En wat is nu het merkwaardige? Dat, eigenlijk gezegd, het systeem
van de wet van 1920 precies hetzelfde is als het systeem van de wet
van 1806. In de laatste 125 jaar ,zijn tde wijzers op de klok van ons
onderwijsstelsel niet vooruitgegaan. Dit is een verschijnsel, dat juist uit
►
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het niet gewijzigd zijn van de opvattingen omtrent het onderwijsstelsel
in de wet, met zekerheid is te constateeren.
'Ontkend kan niet worden, dat voOr de onderwijswet van 1806 zich een
geleidelijke ontwikkeling voltrok, zoowel wat de ,onderwijsmethodenbetreft
als wat de schoolorde aangaat. Het is hier de plaats niet om precies uiteen
te zetten hoe langzamerhand een bepaald systeem de overhand kreeg,
en hoe uit het dan .bestaande systeem zich telkens weer een nieuw 'antwikkelde. Het is trouwens Been wonder, , dat het zoo ging: wat leeft is
nu eenmaal aan groei en aan een gezonde verandering fonderhevig, en
juist uit de verschillende veranderingen hlijkt de levenskracht.
Daarnaast moeten we constateeren, , dat, wat de ,onderscheiden'methoden
(lees-, reken- .en schrijfmethode) aangaat, in , de laatste Caren inderdaad
belangiijke en zeer toe te juichen wijzigingen zijn gekomen. Men zocht
klaarblijkelijk de reformatie van het onderwijs vooral in de methoden.
Nu is dit vooral in Nederland zoo goed begrijpelijk. Immers wijze menschen hadden voorgeschreven, ,dat het allerbelangrijkste van de paedagogiek was 'de 'opsomming van eenige methodes, de nauwkeurige kennis
van eenige manieren waarop naar (Herbartiaansche theorie het voorstellingsmechanisme in werking kan worden gezet.
En ,onder het juk van deze Herbartiaansche beschouwingen heeft onze
Nederlandsche paedagogiek zich geibogen, minstens een halve eeuw.
Dat dus telkens weer zich nieuwe methoden ,opdrongen, was een
bewijs dat men altijd nog bij de onderwijshervorming in de methode het
zwaartepunt ,legde, maar clan altijd met dien verstande, dat dat begrip
methode geheel `Herbartiaansch was georienteerd. Immers een gezonde
psychologische opvatting, die wat minder slaafs den intellectualist van
het voorstellingsmechanisme volgde, 'zou zich ook eens hebben afgevraagd of deze voorstellingskwestie, deze kwesties die betrekking
hebben op de orde waarin de voorstellingen worden verwerkt, werkelijk
de eenige zijn, die in de kinderpsychologie van belang zijn. De vraag
moet gedaan worden of men nimmer eraan gedacht heeft, dat naast de
algemeene psychologie, die spreekt over een zuiver theoretisch bestaanden mensch, omdat zij slechts algemeenheden bespreekt, niet (ook nog zoo
iets is als de speciale psychologie, of wil men, de erkenning dat de verschijniselen bij iederen individu sterk gevarieerd optreden.
En dit alles klemt te meer, indien we weten, dat de psychologie reeds
lang bekend was met het feit, dat ook het voorstellingsproces door allerlei
individueele factoren sterk wordt beInvloed, en dat ook ide adaptiemogelijkheden, oftewel de •aanpassingskansen bij een kind wel zoo mot zijn,
dat er naast verschillende beste, nog heel veel goede methoden kunnen
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bestaan, •indien men er maar op let, dat datgene, wat men een kind geeft,
samenvalt met een ontwikkelingsmoment, waarin het kind voor datgene
wat het ontvangt nip is.
Zoo moeten we dan constateeren, dat bij een star en onbewogen school-.
ordestelsel de variatie gezocht werd in de mogelijkheden van de onderscheiden methoden, welke manier van doen in elken regel den invloed van
den intellectualist Herbart verraadt.
Een ander merkwaardig verschijnsel doet zich voor in de laatste jaren.
De „democratische gedachte" is in ens ionderwijs doorgedrongen. We
tivillen allerminst spreken over het vraagstuk : Mold der school en personeel; kwesties omtrent ambulantisme en dergelijke zullen we niet
bespreken. Maar er is lets anders.
Het schijnt, dat het niet democratisch is om op de lagere school de
gelegenheid open te stellen om bijy. moderne talen to leeren. Ja, inderdaad,
dat is eon hervorming geweest: iop de lagere school geen moderne talen
meer.
Net is mij ,een raadsel, dat er werkelijk zooveel verstandige menschen
zijn, die het voor zulk een regeling opnemen. Het zou nog better te
begrijpen zijn, dat men dit deed, wanneer men zich consequent iop het
standpunt stelde, dat ide lagere school uitsluitend maar geven mag de
vakken, die zeer beslist noodzakelijk zijn voor het leven. Maar indien
men , dat zou zeggen, dan zou dat toch ook zeker beteekenen, idat er een
ontzaglijke variatie bestond voor de verschillende lagere scholen in
onderscheidene plaatsen, want het leven in Roordahuizum zal wel iets
anders vragen dan het levee in Rotterdam, en het leven. in 'Enschede
zal wel nets andtrs eischen dan het leven in Goes.
Maar iook van die variatie wil men niets weten. Het schijnt, dat men
behalve democratisch ook uniform wil regelen.
Zoo gaat het altijd. Wij menschen hebben telkens de neiging om de
veelvormigheid van het leven te negeeren, en door onze gemakzucht
aan het leven de eenvormigheid op te dringen.
Het is immers ten eenenmale , onjuist, dat de kinderen allerwegen
hetzelfde behoeven. Hoe geh el anders staat een zesjarig Amsterdammertie tegenover verschillende vraagstukken, dan een zesjarig ventje uit
Ane. Moot nu ook ten ,opzichte van hetgeen aan dew twee kinderen
straks gegeven wordt en ten opzichte van hetgeen zij voor het leven
behoeven, geen onderscheid gemaakt worden?
Kan men zich zoo ook niet denken, dat het mogelijk is dat er scholen
zijn, waar eigenlijk practisch geen enkel der kinderen straks middelbaar
,
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onderwijs zal volgen, terwill er andere scholen zijn, waar misschien 80
a 90 pct. der kinderen voortgezet ,onderwijs .ontvangen zal? Moet .dat
nu op het sChoolonderwijs geen overwegenden invloed hebben?
Ja, men zegt dan, „maar de onderwijzier krijgt wel de kans om de
variatie aan te brengen". We antwoorden, dat den kans dan toch een
heel geringe is, en dat de vrijheid en de sleur niet alleen, maar ook de
redelijkheid en het wettelijk voorschrift, zich wel degelijk op zeer onL
redelijke wijze verhouden.
Opvallend mag het verschijnsel genoemd worden, dat he in onzen
tijd bijna niet ,mogelijk is het karakter van ide lagere school precies te
omschrijven. Net wil mij voorkomen, dat de kwestie welke in het voorafgaande ter sprake weird gebracht, .dan ook ten nauwste samenhangt juist
met het left, dat het karakter van de lagere school zoo onbepaald is.
Trouwens aan dat eigemaardig , euvel van donbepaaldheid eigenlijk
heel ,ons onderwijsstelsel. De lagere school schijnt alleen dan maar glorie
te kunnen hebben, wanneer zij , opleidt voor het middelbaar en voorbereidend honer onderwijs. Net schijnt wel, idat de Hoogere Burgerschool,
00rspronkelijk gesticht als een school voor algemeene ,ontwikkeling, niet
tevreden kon zijn voor zij 'mocht ,opleiden voor de universiteit. Maar als
straks ,een bepaatde • talc van de H. B. S. zich afsplitst, streeft ook die
weer onmiddellijk naar , opleiding voor de Hoogeschool.
.Ons U. L. ionderwijs heeft op het oogenblik nog den moed het te wagen
met een examen, dat echt naar het leven georienteerd is. floe lane zaI
dat ,duren? Hlopelijk houden , onze U. L. 0.-mannen 'en -vrouwen het hoofd
ervoor.
Is , er niet reeds ,een tijd geweest, waarin men pogen wilde het kweekschoolexamen zoo te maken, dat het toegang gaf tot de universiteit?
Wat wil eigenlijk ons ,m.iddelbaar onderwijs? Wat wil onze H. B.S.?
Een school zijn voor de universiteit? Uitnemend, maar dan moet er
dadelijk een echte school voor het leven weer naast worden ,opgericht
in den guest van de oude H. B. S. van Thorbecke.
Met , evenveel recht kan ik vragen : wat wil onze lagere' school? De
school zijn, die opleidt voor middelbaar en voorbereidend -hooger ,onderwijs? Best, maar dan moeten we scholen oprichten, die in ieder geval
paralellen beteekenen van ,de hoogere klassen der lagere school, waar
we de kinderen klaar maken voor het leven.
Laten we toch ,ophouden met de kinderen allerlei raadseltjes op te
geven, ze te vermoeien, alle met dezelfde moeilijkheden. Waarom mogen
kinderen nu pas nadat ze ide school verlaten ,hebben ,ophouden met zich
te interesseeren voor iets,, waarvoor ze absoluut geen aanleg hebben
,
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en waarom mogen ze n het verlaten der school pas gelegenheid hebben,
in de richting, waarin e wel aanleg hebben, zich meex te specialiseeren?
Maar bovendiep, geeft de school inderdaad, wat het leven vraagt?
Meen niet, dat ik hier aan onze onderwijzers en onderwijzeressen een
verwijt maak. Zij mogen niet anders en zij , kunnen dikwijls niet anders
dan zij ,doen, omdat zij van alle kanten gedwongen warden te loopen
precies tangs het lijntje.
Maar wanneer ik, zooals tonlangs in de zevende klas eener lagere
school de kinderen allerlei betoogen boor houden over he lijdend voorwerp, het (ik geloof) medewerkend voorwerp, en over , een biivoegelijken
biizin en ,een bijwoordelijken bijzin, en al dergelijke fraa igheden meer,
dan vraag ik mij of nu die tijd niet beter besteed was aan jets anders.
Pogen onze leidende onderwijsmenschen niet to veel allerlei fu iliteiten, die zij zelf moesten leeren, — ook al weer tengevolge van een
dwaas systeem ook in de lagere school in te dragen?
Beseffen zij wel, dat het kind niets, maar dan , 00k letterlijk niets, te
maken heeft voor het gewone leven met allerlei stokpaardjes van drillende ,opleiders en gnuivende examinatoren?
►
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Zoo heb ik dan niet alleen bezwaar tegen het klassikaal systeem en
wat daarmee samenhangt, maar ook tegen wat men zou kunnen noemen
den totaal eest, waarvan het onderwijs in sommige vakken is doortrokken, en tegen de leidende gedachten, , die dikwijls voorzitten bij het voorstellen van het leerplan eener lagere school.
Wanneer we het er over eens zijn, dat de normen voor de paedagogiek
normen zijn van wijsgeerigen, dogmatischen, ethischen, logischen en
aesthetischen aard, en dat de hulpwetenschappen voor de paedagogiek
zijn ,de psychologie en de sociologic, dan zullen we , dus ook naar de
normen ons gedragen en door de hulpwetenschappen ons laten voorlichten.
Opvallend mag het geheeten worden hoe ter verdediging van het .
stelsel, dat thans vigeert, heele stellingen worden verzonnen.
Nog zeer kort geleden verdedigde een onderwijssp- ecialist, dien ik
overigens zeer hoog acht, het fei't, dat de knappe kinderen op school
veelal wat luieren, met de opmerking, idat van die knappe kinderen in het
later leven meer zal worden gevraagd, en idat het dus zoo goed is,
wanneer zij energie opsparen ( !) in hun jeugd. Energie opsparen in de
jeugd voor het later leven! Alsof een worm van psychologie dat ook
maar 'ooit zou hebben verdedigd als mogelijk ! 'Het is inderdaad
onzin, maar het is , een stelling om er het klassikaal onderwijs moe te
►
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verdedigen. De werkelijkheid echter is , dit, dat alleen die energie, die
door belasting geprikkeld wordt, neiging vertoont om constant aanwezig
te zijn. Ware de stelling van mijn onderwijsman waar, dan zou men ook
kunnen zeggen : stuur die knappe kinderen 's avonds , om zes uur naar
bed, tot hun twaalfde jaar, dan behoeven ze tusschen hun 35ste en 40ste
jaar heelemaal niet te slapen. Wanneer we , den eisch stellen aan paedagogische theorieen, dat zij, naar de goede normen de gegevens van
psychologise en sociologie zouden gebruiken, dan zeggen we daarmee
toch eigenlijk, dat we den eisch stellen, dat men met .ons onderwijs en
met onze schoolorde gaat tot de ordening, die God voor het leven heat
gegeven.
Immers, ide regelen en wetten, die God voor het menschelijk geestesleven en voor het leven van de maatschappil heeft ingesteld, zullen
we dankbaar .en gehoorzaam volgen en een hulpwetenschap, die zich
buigt voor dezelfde normen, die voor de paedagogiek gelden, zal in
staat zijn betrouwbare gegevens aan de paedagogiek to verschaffen.
En nu weet ik wel, , dat men ,er o zoo spoedig bijI is om to zeggen,
dat er in deze opvatting te weinig rekening wordt gehouden met de
eischen van de practijk, maar dan antwoord ik : °a, is het niet zoo,,
dat christenen in de eerste plaats den moed hebben om naar beginselen)
te vragen, en dat zij dan altijd zeggen, dat de practijk van zelf zich
regelen zal en zich zal later vinden?
Ja,
wij maar ijverig samenwerken!
,

,

(Wordt vervolgd.)

J. WATERINK.

CULTUUR EN ONTAARDING.
Een park is iets anders dan een Bosch; een vijver jets anders dan een
ven, ,een stuk bouwland iets anders dan een stuk heidevlakte.
Bosch en yen en hei, ze zijn natuur, de aarde biedt ze derl mensch als
telkens opnieuw bekorende verrassingen.
Park en vijver en 't bebouwde land daarentegen zijn cultuur; de
mensch forceerde ze, als op de aarde, dikwijls eerst met ingespannen
volharding, verwonnen.
bebouwde land,, ze zijn cultuur in den
Park en vijver, inzonderheid
meest oorspronkelijken zin en beteekenis. Want cultuur stamt van een
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Latijnsch woord, idat in zijn eerste beteekenis wil zeggen geschikt maken
tot bebouwing, bebouwen. Agricultuur immers is akkerbouw. Cultuur is
toebereiden, van den bodem, van den akker, om het gewas gelegenheid
tot groei to geven; 't is ook zaaien, teelen, kweeken van dit gewas; 't
alles uitloopend op de vrucht, die in het verschiet toch reeds nu de bedoeling is van al het spitten en zaaien.
Ik wil al dadelijk op een bijkomstigheid uw aandacht vestigen. therop,
dat men bij , den akkerbouw spreekt van roofbouw en wisselbouw, en
van braakleggen. En ik noem den woorden, omdat ik (er straks,, wanneer
ik den zin van het woord cultuur uitgebreid zal hebben ver buiten de
enge beslotenheid van zijn oorspronkelijke beteekenis, andermaal gebruik
van maken; dan in het verband met ons onderwerp : Cultuur en
ontaarding.
Roofbouw — de uitputting van den grond, in cultuur gebracht, door
gestage bebouwing, dikwijls van eenzelfde gewas, zonder dat aan
den grond nieuwe grondstof fen, 'voor den groei , en het vruchtdragen van
het gewas noodzakelijk, toegevoerd warden, hetzij idan door bemesting
of door braak leggen. Braakliggen, onbebouwd op- en , opengebroken
laten liggen van den grond, in een chaos van kluiten, izoodat de natuur
weer een tijid lang vrij spiel heeft. Ik herinner er aan, , dat een herhaalde
bebouwing van een akker met eenzelfde gewas — en dat zeker zonder
toereikende bemesting — aan dit gewas schade doet. Net in zijn ontwikkeling belemmert; en de opbrengst van het gewas verkieint. Vandaar
de wisselbouw, die op eenzelfde plek van den akker gewas met gewas
doet afwisselen.
iopnieuw binnen het begrip cultuur de ordening
Maar daarmee
gebracht. Opnieuw — want alle cultuur houdt rekening en moet
rekening houden met de gezette Widen; is afhankelijk van de ordening,
buiten den mensch , om, over hem zich voltrekkend van lente en zomer
en herfst
,00k van winter. Alle cultuur is slechts mogelijk, wanneer
zij zich buigt order de .ordening van 1::1 ,e gezette tijden, naar de jaar 7
getijdn,warzchodeptanrigvdewsselbouw naar de verschillende behoeften der opvolgende gewassen.
Meer zeg ik niet over de oorspronkelijke beteekenis van het woord
cultuur.
'Cultuur wordt daarnaast in overdrachtelijken zin gebruikt van
alles, waardoor het leven der gevestigde, der sessiele Iandbouwende
bevolking, straks gezeten bevolking geheeten,
gezeten ook nu nog door
ons in den praegnanten zin van welgesteld, rijk gebruikt,
zich onderscheidde van het leven der zwervende, der nomadiseerende stammen.
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Zeker, ook die nomadiseerende, zwervende stammen hadden wel al
een primitieve cultuur, cultuur nu even in oneigenlijken zin gebruikt,
waar opvoeren der cultuur 'begint toch eerst recht, als die stammen
landbouwende cultuurvolken warden. Om straks tegenu het einde der
elkaar gestaag opvolgende imperiuths, der wereldheerschappijen, een
toch wel al te iopgevoerde hoogte te bereiken.
iCultuur,, 't samenstel ider gekweekte levensbehoeften tezamen met .de
mogelijkheden barer vervulling, in gestagen wedijver van behoefte en
vervulling, mogelijkheid en gewenschtheid zich uitbreidend over en zich
verheffend binnen leder terrein van imenschelijk lager lichamelijk en
hooger geestelijk bestaan! Cultuur als geestelijke bouw in ,eersten aanleg
een met die religie van den primitieven imensch, dan nog geheel iopgaand
in den cultus, woord van denzelfden stam ails cultuur; den cultus, de
vereering van zijn god, imaar in , dien cultus .00k alles nog opnernend
en .daaronder samenbrengend, subsumeerend. iCultuur straks zich spreidend in al idie richtiingen, waarin ook ide cultus der religie zich verbijzondert, met als laatste, als vierde rijk tenslotte he rijk der techniek.
Cultuur, 't onverbrekelijk samenhangend samenstel der gekweekte
lichamelijke ien geestelijke levensbehoeften, to zamen met , die mogelijkheden barer vervulling.
Maar idaarmee zal die cultuur van groep tot groep, van tijd tot tijd
wisselen. Daarmee zal die cultuur voor den in een anderen tijd buiten de
groep levende ieen vreemd, ieen ,oineigen, dikwijls ieen vijandig karakter
dragen.
lets daarvan komt tot uitdrukking in woorden met een iongeveer
gelijke beteekenis als cultuur, in ieen woord als , domesticatie, brengen
binnen die omtuining van het huis ,en zijn bewoners, maken tot huisdieren,
temmen, maken tot slaven van het huis. Iets , daarvan komt tot ultdrUkking in een woord als civilisatie, ,opnemen binnen het gehied, waar de
rives, ide burgers wonen, doen deelen in de cultuur dier burgers, met ,de
verwatenheid, dat ,die cultuur den vreemde ,opgelegd, zachter, beschaafder is, geciviliseerder dan de cultuur direr vreemden, aan wie men de
eigen cultuur oplegde, zeif.
cultuur en besehaving
beschaafder ! Niet waar
(De eigene cultuur
ook zij behooren bijeen. Want 't ruige, 't ruwe, dat splinters in -de er
langs gliidende wingers ,drijft, is primitief, mist de gladheidi, het vloeiend
glijidende der beschaving idoor ,de cultuur gebracht. Maar 't schaven, 't
beschaven kan helaas iook te ver gaan; dan verliest .de plank de sdraagkracht, waarvoor zij onheschaafd toch wel degelijk berekend was geweest; , dan goat die cultuur Widen aan de overbeschaving, die ,de ge-
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kweekte lichamelijke en geestelijke levensbehoeften doet .ontaarden, zooals zii tegelijk daarimee ook .doet ,ontaarden, wat ter harer vervulling
noodzakelijk te werk wordt gesteld. 't Is de spiraalgang, beter, althans
optimistischer dan : de kringloop der culturen, die elkaar in den loop , der
eeuwen , opvolgden.
Ik weet wel, dat de ,opvatting, die bij en in de culturen der analogie
van het menschenleven 'n jeugdperiode gevolgd ziet door een pe,riode van
voile imannelijkheid, bum daarna moe en oud to worden en heen te gaan,
niet onweersproken biijft. Toch zien wij, niet 't minst in haar beschaving,
culturen opbloeien, rijpen, overrijp worden — ontaarden, afsterven.
Zooals in den oude van , dagen de aard van den aankomenderi jongeling
en den rijpen intacten man zich wel lijkt te verloochenen, en te vergeefs
meer gezocht wordt.
Neen, er is wel , degelijk een cultuur-ziel als samenvatting van wat min
of meer bewust leeft bij een bepaalde groep, in een bepaalden tijd. En die
cultuur-ziel, die cultuur kenmerkt zich telkens weer door haar-alleen toekomende 'karaktertrekken. In ons Westersch cultuurleven zien wij zoo
achtereenvolge ►s — maar men moet dit t och vooral niet al te letterlijk , opvatten als een , erfopvolging, waarbij , de ieen eerst in rechten treedt als de
ander volkomen dood is, — en ik geef nu bovendien maar een heel grof
schema, in ons Westersch cultuurleven 'zien wij elkaar opvolgen een
theistische cultuur, een humanistische cultuur, ieenimaterialistische cultuur,
en nihilistische cultuur. Dat wil zeggen: een cultuur, waarin de God in 't
middelpunt van 't cultuurleven stored ; dan een waarin de mensch 't middeipunt werd ; vervolgens een, waarin de stof 't cultuurleven centreerde.
De laatste — de cultuur, waarin het materialisme zijn hoogtij beleefde in
't natuurwetenschappelijk ,onderzoek en in de fabrieksmatige productie en
bewerking der stof. Zie ik goed, dan is ook den cultuurperiode bezig
zich te wiizigen en zich te vervormen, zich op te lossen in ,een nihilistische
cultuur, nihilistisch of chaotisch in 't bijzonder.
In 't .bijzonder, bier door mu er bij gevoegd, omdat iedere cultuurperiode
zelf nog weer ieen eigen iontwikkeling doormaakt. Blijvend binnen iedere
cuituurperiode wisselt een tijd van long, krachtig, opgewekt, orde scheppend cultuurleven af met een tijd van dogmatische verstarring, met een
tijd van chaotische revolutionnaire omverwerping. Nadat het firissche,
in ongebroken kracht, overwintting op overwinning behalend materialistische natuurwetenschappelijk ionderzoek zich in dogmatische gebondenheid verstard en gevangen had, brak ook binnen deze cuituurperiode
in onze dagen de revolutionnaire geest , de natuurwetenschappelijke
dogma's en tradities af, deze tot een chaos omver- ens dooreenrwerpend.
:
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En deze chaos dreigt blijvend te worden. Vandaar mijn vraag, of wii na de
theistische, na de humanistische, na de materialistische cultuurperioden
nu misschien staan voor een chaotische, nihilistische cultuurperiode in
't bijszonder.
U begreep reeds waa,r ik heen wilde. Na de ontaarding, waarop ik wees
als mogelijk voorkomende binnen iedere cultuurperiode voor zich, wil
ik wijzen op de ontaarding die zich, volgend den spiraalgang van de
opvolgende culturen, in ons Westersch cultuurleven bezig is te voltrekken.
Want ik meen in deze opvolging seen ontaarhding te moeten zien van de
cultuur, van hde cultuurziel, die elk sdezer perioden sdroeg. Mag ik deze
ontaarding met een enkel woord kenmerken, dan trad in ieder dezer cuttuurperioden de ziel van den mensch als zijn pershoonlijk hoogste steeds
meer terug, om in onzen tijd van 't modern arbeidsproches — en dit geldt
zosowel van den handenarbeider als van den hoofdarbeider —ohm in onzen
tijd van op de spits gedreven technihek als zijn persoonlijk hoogste wel
gains' zoek te raken.
Wat is de zin van den cultuurarbeid van hden modernen fabrieksarbeider
en van hden modernen kantoorbediende (deze laatste tegenwoordig met
zijn machinalen arbeid evenzeer als , de eerste) vergeleken bij den cultuurarbeid van den landbouwer? Is er een spreuk ontleend aan deze soort van
arbeid, sdie in cultureele beteekenis kan evenaren den di'epen cultureelen
zin van de ,whoorden: ploeg diep, zaai veel! Komt met het diep ploegen
niet de hdisepte, nu in geestelijk cultureelen zin, in 't leven in, zooals het
machinate hendel-beweeg langzaam in het leven de oppervlakkigheid ,doet
binnen sluipen. Began met het verifies van den eigen akkerbouw de
ontaarding misschien?
Ik noemdhe onzhe cultuur chaotisch-nihilistisch. En ik wit ter rechtvaardiging daarvan als been der uitingen van de cultuur-ziel van nu hdit naar
voren brengen, , dat nooit te voren als nu de bekommernis van den eenen
mensch som den ander zoo gering is geweest. Wat gaat tegenwoordig de
eerie mensch den anderen mensch meer aan! ? Men leeft n,aast en tegenover
elkaar, niet met -elkaar ondanks alle bonden en horganisaties. 'n1Chaotisch
nihilum! Is in de sevenredige vertegenwoordiging in onzen tijd zoo hoogelijk geprezen niet nets van deze nihilistisch-chaotische cultuur-ziel tot
adequate uitdrukking igekomen? 't Is hechter nog erger. Niet alleen in de
samenleving komt diet chahotisch-nihilistische tot uiting, de individuedle
mensch is izelf in tbreede zielelagen seen chaotisch-nihilum, 't tegendeel
eener persoonlijkheid. Deze cultuur-periode wordt getypeerd door een
gebrek aan persoonlijkheden, met als gevolg seen verhoogde suggestibiliteit, een verhoogde vatbaarheid voor suggestie, been innerlijke gedeeldheid,
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een innerlijke gespletenheid, een innerlijke onrust, een verhoogde prikkelbaarheid,, een snel intredende vermoeibaarheid.
En zoo gaat de mensch dezer cultuur-periode als persoonlijkheid, als
enkeling in de veelheid op, neemt collectieve arbeidscontract ook hem
mee op in de naamloosheid der massa ; bepaalt hij zijn inzichtennaar de
propaganda die hem toevallig bereikt, loopt hij aan achter reclame. Monnik en ridder als cultuur-typen der ,middeleeuwen! Zijn voor onze cultuur
niet chauffeur en journalist typeerend? Hier behoeft toch wet niets aan
toegevoegd te worden!
Ik trok slechts een enkele lijn om de cultuur-ziel van den huidigen
mensch te schetsen. En om lets te doen voelen van de ontaarding, die
bezig is zich aan den mensch te voltrekken.
Ontaarding. Ontaarde.n wil evenals „o ►t" dit doet bij ,ontsieren, onterven,
onteeren, ontgoochelen, ontdekken, zeggen, 'den waren aard wegnemen,
den waren aard doen verdwijnen. Wij gebruiken het in een meer algerneene,
wijdere beteekenis, en in , een engeren zin. In zijn meer ,engeren zin wordt
ontaarden gebruikt in de erfelijkheidsleer. Ontaarding, degeneratie zou
dan moeten beteekenen een te loor gaan van den oorspronkelijken aard in
een opvolging van geslachten, maar dan altijd zoo, dat dit te loor gaan
tevens teen qualitatieve achteruitgang van het geslacht beteekende, een
achteruitgang, die in de verdere volgende geslachten nog , doorzette, of
stationnair ► leef, of zich niet verder loon doorzetten, doordat, dank zij' die
degeneratie zelf, het geslaoht uitstierf. In dien 'zin dacht de Franschman
Morel zich de degeneratie. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat men
met het constateeren teener degeneratie echter zeer voorzichtig moet zijn.
Bekend is het voorbeeld der kinderen van de arbeiders uit de Lever-zeepfabrieken, die voordat de fabriek naar Port Sunlight verplaatst werd,
opgroeiend in ,donker verstikt Liverpool, ver ,onder de maat bleven wat
lichaamslengte en lichaamsgewicht betrof. Toch bleek dat geen wezenlijke
ontaarding. Want eenmaal overgebracht naar Pori Sunlight, haalden in
deze tuinstad aan den zeeboezem de kinderen hun achterstand al heel
spoedig in.
Een wezenlijke ontaarding was 't niet geweest.
Nu de ruimere beteekenis van ,ontaarding. Deze is die van vernal, van
decadentie, van regressie. Met opzet noem ik deze woorden, omdat ,ontaarding vele malen vaker in dezen zin gebruikt wordt, dan in de beteekenis, waarin het moderne ,erfelijkheids-onderzoek het woord ,ontaarding
gebruikt.
Zijn waren aard verloren ihebben of schijnen te hebben, zich verloopen
hebben in een verkeerde richting, gevallen, gezakt, teruggetreden te zijn;
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tot een primitiever cultuur-stadium gezakt of teruggekeerd te zijn; ziedaar de andere beteekenis, waarin ontaarding gebruikt wordt.
In beiderlei zin wordt ontaarding in verband gebracht met het cultuurleven.
Als de akkerman, als de landbouwer zijn gewas wil opvoeren, , dan
doet hij twee , dingen; dan zal hij in de eerste plaats zijn zaad kiezen,
maar uit , de zaailingen hij andermaal , een keus doen. Cultuur is
selectie,, is beperking. Cultuur is ook kweeken ; is .dekken tegen verkillende koude en schroeiende warmte. Is tijdig bevochtigen; is op tijd
wieden en van .onkruid zuiveren. Dit wat cultuur in den, eigenlijken zin
betreft.
Maar ,00k in den oneigenlijken zin, waarin ik cultuur nu gebruik, is
cultuur selectie, beperking, uitroeiing; is cultuur kweeken en beschermen,
is cultuur hygiene.
Cultuur als selectie, cultuur als hygiene — ,beide richtingen aan het
cultuurleven inhaerent. Maar ook beide richtingen met telkaar in strijd.
Want 4dikwijls zal, wat de hygiene probeert te sparen en op te kweeken,
de selectie juist trachten uit te ziften en als 't nutteloos kaf trachten
te verbranden.
Selectie en hygiene, twee richtingen, die zeker, indien op de spits
gedreven, maar toch ook wel reeds lang vOOr dat dit gevaar dreigt,
ongewild de ontaarding binnen het cultuurleven trekken. Wij weten,
dat in enkele staten in Amerika wetten bestaan, die uit cultureele overwegingen het aan den Staat veroorloven aan ontaarde individuen, aan
zwakzinnigen en psychopathen , de voortteling van het geslacht onmogelijk
te maken. Ziedaar in zijn merest krassen vorm , de selectie, de ibeperking,
de uitroeiing dienst der cultuur tot stand gebracht. De Amerikaneri
dachten deze selectie en uitroeiing naar beneden des te meer noodzakeMk, om-dat juist bij deze ontaarden —in menig opzicht de bedreigers
der cultuur — de voortteling van het geslacht zoo ongewoon groat was;
althans vela malen grooter ,dan bij , de cultuur-heroen, ide scheppers en
dragers der cultuur, die heel dikwijls ,ongetrouwd blevetr, of heel kleine
gezinnen bezaten.
De cultuur vereenzaamt. Alle cultuur vereenzaamt. Wij zien het in de
groote steden, de cultuur-centra bij uitnemendiheid. Nergens is de eenzaamheid zoo groot als daar. En menigeen vlucht naar de centra der
cultuur, juist om , de cultuur to ontvluchten wonderlijke paradox;
zooals 'de eenzaamheid te midden der overgroote talrijkheid immers
ook zelve in wezen paradoxaal is. Maar ook in tinder en zin vereenzaamt
de cultuur — en ontaardt daarmee den mensch, die toch wel het gezel,
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ligheidswezen bij uitnemendheid is. .0m cultureel te kunnen klimmen,
zoowel als om cultureel te kunnen scheppen, schijnt de eeenzaamheid
noodig te zijn van het coelibaat of van het kleine igezin, met toch vooral
niet meer clan twee kinderen.
Ik wijs er hier onmiddellijk op, dat dit voor het bloc, niet der scheppers
van cultuur, maar wel van de verwerkers en doorwerkers der cultuur,
al diegenen, .die de cultuur dragen en hooghouden, zeker niet geldt. En
ik wijs in sdit verband op de beteekenis, die juist voor het bewaren .eener
bereikte cultuur de groote gezinnen en speciaal groote gezinnen in
pastorieen hebben ,gehad.
De cultuur vereenzaamt; ontaardt .daardoor en .daarin. En 't is de
eugenetische beweging — die er op wees, dat van de dertig duizend millinen bewoners onzer aarde, als men alle cultuur-coryphaeen bij elkaar
optelt, op iedere zes millioen ,menschen slechts een zoo'n coryphae voorkomt, — ik zeg, 't is de eugenetische beweging, die er ook op wees, dat het
gehoorte-cijfer der cultuurdragers steeds geringer wordt, en het ,geboortecijfer der voor de cultuur belangelooze massa steeds grooter, zonder
dat — en daar kornt het op aan — er een voldoende overgang uit de
laatste groep naar de eerste groep plaats vindt.
En nu de hygiene. Deze werkt waar 't de cultuur, hier in gesprek,
geldt, haast even hard, indien al niet nog niets harder, tegen, wat de
selectie tracht tot stand te brengen. De moderne hygienische verzorging,
die iden gemiddelden levensduur verlengde en het sterftecijfer verlaagde,
is wel ieen der rijkste zegeningen van onze cultuur. Door haar werd
meinigeen in 't leven behouden, die in later leven nog voor de cultuur van
beteekenis werd. En zij heeft vele andere oiNTerwinningenbehaald. Wie Diets
weet van de ionhygienische toestanden, waarin arm en rijk, zelfs op de hoogtepunten der cultuur in vroeger eeuwen leefde en daarmee vergelijkt de
tuinsteden, waarin zelfs ,onze minder gegoede jeugd, een heerlijk blije jeugd
kan uitleven, die zal geneigd zijn den lof te zingen der .moderne hygienische begrippen als uitvloeisel van onze cultuur. Maar in de hygiene ligt
ook .een bedreiging der cultuur, in zooverre deze spaart en kweekt, wat
ode kiemen en .de factoren tot ontbinding dier cultuur met zich en in zich
draagt. De natuurlijke zelfreiniging, idat in de leer der levende ,organismen en de biologie zoo dankbaar aanvaarde evenwichtsbeginsel wordt
door de hygiene op allerlei manieren tegengewerkt. Toch zou niemand
terug verlangen naar de toestanden dier primitieve culturen, waarin juist
door haar medisch hygienischert arbeid onze medische vending zoo zeer
ten zegen werd. 't Wijst er alleen op, dat er in onze cultuur met haar
hoog opgevoerde hygiene iets niet in orde moet zijn. Vraagt men mij wat
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dit is, dan antwoord ik, omdat de geestelijke hygiene, als ik 't nu eens
zoo noemen mag : de tucht , des geestes, niet in gelijke mate to ontwikkeling werd gebracht als de tucht, waarbinnen en waardoor , de lichamelijke
hygiene teerst •mogelijk werd gemaakt. De imoderne cultuurmensch heeft
zich niet leeren onderwerpen aan deze tucht des geestes„ zooals hij , zich
wel moest onderwerpen aan de tucht der lichamelijke hygiene. Vandaar
dat chaotische, dat den modernen cultuurmensch kenmerkt; zijn geestelijk
innerlijk bleef verstoken van wat zijn lichamelijkheid ten voordeel werd.
Verstoken van de tucht van den geest ! En terwijil een der kenmerken van
alle cultuur tot op heden is, dat ze den mensch dwingt om zijn wenschen
uit te stellen en de bevrediging zijner begeerten te verlaten, worden nu,
door het gebrek aan geestelijke tucht eenerzijds en door de verbeeldende
bevredigingen niet 't minst in bioskoopzaal en op dansvloer anderzijds,
die begeerten en wenschen in surrogaat-belevingen bevredigd, om straks
in de chaotisch-nihilistische cultuur wellicht volkomen gerealiseerd en
uitgeleefd te 'warden, gelijk dit als de berichten juist zijn —in 't
moderne Rusland geschiedde ik gebruik met opzet den verleden tijd
Verstoken van de tucht van den geest! En in zijn chaotische veelheid en
verwardheid vermoeiend. Want als men vraagt, of onze cultuur nu meer
ontaarding kept dan vroegere culturen, dan zal de psychiater, die dit het
best weet, moeten antwoorden: in den zin, waarin Morel van ,ontaarding
sprak, zeker niet. Hij zal er echter bij moeten voegen, wel in dien zin, dat
de vermoeidheid, de geestelijke vermoeidheid, als een gevolg van de
gedeeldheid en de verscheurdheid van het geestelijk leven, als een gevolg
van de onevenredigheid tusschen de door de cultuur gekweekte lichamelijke en geestelijke levensbehoeften en de 'door diezelfde cultuur verstrekte mogelijkheden tot vervulling, is toegenomen. Wat in onze Westersche cultuur gevoeld wordt, dat ze als geheel bezig is oud te worden,
dat ze vermoeid en zwaar van gang werd, dit zelfde, kan 't ,00k anders,
treffen we :bij den mensch dezer cultuur. Daar heeft de oorlog toe meegewerkt, , die sden droom, dat 't zoo goed ging, , dat 't beter ging met onze
cultuuur ,dan met vroegere culturen, wel heel wreed en benauwend afbrak.
Daar heeft wellicht de na-oorlogsche periode, idie liet zien, dat 't alles
voor niets was geleden en doorstaan, nog veel meer toe meegewerkt. En
't moderne arbeidsproces -- nog eens, even goed voor handen- als voor
hoofdarbeiders, — de moderne techniek, 't moderne zakenleven, de ,moderne
manieren zelfs in wetenschappelijk arbeidende kringen, ze maken zoo
moe. Dat in dezen zin althans de cultuur wel degelijk ontaardend is. Net
best tot uiting komend in het , decadente, dat nu zelfs in die kringen waardeering vindt, waarvan het vroeger vanzelf verre bleef. Het deca-
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dente, het verval — ook door middel van het goedkoope, zinnenprikkelende boek, wellicht eerst heimelijk binnen gesmokkeld, al gauw door de
tuchteloosheid des geestes en de regressie-neiging, het dringen naar een
lager geestelijk niveau, openlijk met bijval begroet. Het decadente
met als een paar uitersten de dandy en de revue-girl. Onze cultuur
ontaardend en fontaard. Het best tot uiting komend in de belangstelling voor het decadente in allerlei tot idusver daarvoor ontoegankelijke kringen. Net best tot uiting komend in de regressie tot lager
cultuur, wier primitieve rhythmiek, dank zij de radio in allerliel huitzen,
daarvoor anders gesloten, binnen gedrongen, de cadans werd eener
algeheele levensvervlakking. Vermoeid, geestelijk vermoeid, geestelijk
ontaard en in zijn vermoeidheid, zooals altijid, neigend tot meer primitieve, minder beheerschte uitingen en gedragingen; tot verval, tot
decadentie; zooals ook bij groote lichamelijke vermoeidheid het mees1
apvalt, dat de turgor er uit is, de sappige elasticiteit, waardoor de vermoeide gestalte er ingezakt, vervallen uitziet.
In die vermoeidheid zelf zou , een middel gegeven kunnen zijn om uit
de ontaarding ionzer cultuur te k ►men. Zooals de lichamelijkie en geestelijke moeheid ions immers ook tot den slaap kan dwingen, tot idie regressie
tot onbewuste krachtshernieuwing, die ons uitgerust, frisch weer tot
nieuwe taak bekwaamt. Maar ik vrees zoo, idat de cultuur-vermoeidheid
te groot, te intens zal zijn, dan dat zij door teen gezonden slaap tot herboren frischheid en ongebrokenheid 'kan worden gerestaureerd, Neen,
als iets nog uitredden kan, dan zullen in de cultuur zelf de krachten
moeten worden aangeboord, die ,eenmaal aangeboord, als spuitende
energie-bronnen, uit eigen aandrift machtig genoeg zullen blijken, die
cultuur te hernieuwen.
Of die krachten er ondergrondsch op den bodem der ziel dan toch nog
zullen blijken te zijn? Of de pessimistische beschouwing van den cirkelgang der culturen ,dan toch nog door een meer optimistische mag worden
vervangen? VOor daarop antwoord, wijs ik er op, idat als er nog kracht
tot vernieuwing der cultuur ergens vandaan te tooveren zal zijn, dit
men zeker niet door verkeerde suggesties al van te voren gehandicapt
mag worden. Wie in zich zelf verdeeld begint, heeft al verloren. Terwij1
de suggestie van het optimistisch beginners, naar het Latijnsche spreekwoord, reeds halverwege het te bereiken doel is aangekornen,
Terzake. Ik geloof zoo, ik ben althans nog nalef genoeg om te gelooven, dat de chaotisch-nihilistische cultuur die rijzende is, onmiddellijk
kan verkeeren in het ander uiterste van den door mij schetsmatig geteekenden ontwikkelingsgang der culturen. Onmiddellijk kan verkeeren in

336
een nieuwe theocentrische cultuur. De akker 'der cultuur ligt in deze tijden
braak — de chaos van het kluitige akkerland! En, mits de ploeger met
vaste hand zijn voren nu maar diep genoeg snijdt, mits het overwinterde
zaad nu maar kiemkrachtig genoeg twerd bewaard, dan is in sdat ieerste
de voornaamste voorwaarde vervuld voor den 'opbloei eener nieuwe
cultuur : eerier nieuwe 'theocentrische cultuur. De Neilige Schrift, in heerlijk
hoogrozend geloofsoptimisme, spre ekt over God als te midden van veel
verwarring en idonkerheid scheppenfde 'e'en nieuwen hemel en een nieuwe
aarde, waarin gerechtigheid wonen zal. God zelf bezig een nieuwe cultuur
te scheppen, .waarvan het kenmerkende zal zijn haar door-en-door ethisch
karakter. Ook Ruslands dictator Lenin wilde in wezen niets anders. Ook
Indie's voorganger Gandhi wil in wezen niets anders, dan e'en , nieuwe
waarlijk ethische cultuur scheppen. Zij beiden, leder op zijn eigen wijze,
met eigen opvatting van cultuur nieuwe cultuur en ethiek en nieuwe
ethiek, kwamen in verzet tegen de ontaarding door de cultuur, te midden
waarvan zij leefden, veroorzaakt.
Wij hebben nog den moed, ondanks alles wat ,dit wel schijnt tegen te
spreken, te gelooven in de ziel van het 'Christendom. Moge den Christenen dan al niet gelukt zijn, wij gelooven, dat, desnoods ondanks de
Christenen, 'God .machtig is Zijn herscheppingsplan iook met betrekking
tot de cultuur en haar ethische vernieuwing 'door to zetten en te voleinden.
Aan ions, die in Hem gelooven en die van goeden wille zijn, 'de taak de
ontaardende invloeden van cde cultuur, te midden waarvan wij leven,
zooveel wij vermogen keer to gaan. En dan sta in het middelpunt, als
't hart van de 'ethische toewending tot de cultuur : de waardeering van,
misschien aanvankelijk nog de erbarming met de enkele ziel, met 'de ziel
van den naaste. En dan is als eerste noodig 'de verdieping van 't inzicht
in de ordening van alle 'dingen, de verdieping van "t inzicht in de
ordening ook der menschenwereld naar imaatschappelijke klassen, naar
karakters, naar persoonlijke 'overtuigingen in politiek en religieus opzicht.
ik schreef daarover al 'in 't begin van d it opstei, toen ik wees op den
nauwen samenhang, , die er is tusschen cultuur, die wil slagen en vruchten
oogsten, en inzicht in 'de ordening der 'opvolgende tijden en opvolgende
gewassen. De waardeering van de enkele ziel zal slechts mog ►lijk zijn
voor hem, die leeft uit de grondgedachte der vrijheid van iedere persoonlijkheid,, slechts gebonden door eigen karakter en eigen overtuiging,
maar dan iook de vrijheid van iedere persoonlijkheid. De waardeering
van de enkele ziel zal slechts mogelijk zijn voor wie inzicht bekwam in
de ordening der persoonlijkheden. Zoowel ide psychologie van het polltieke partijleven als de zielkunde van het moderne arbeidsproces, die beide
.
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het hare, en tdat niet als een klein gedeelte, bijdroegen, tot de ontaarding
van het hedendaagsche cultuurleven, zullen er wel bij varen. Het zal niet
nalaten invloed te oefenen bij de wijsgeerige bezinning , op de techniek,
die meer dan op alle andere culturen, toch eigenlijk eerst recht op de
cultuur onzer tdagen (haar stempel zette. Die techniek, die voor 't eerst
mensch en menschheid, mensch en wereldleven tot •een tweeeenheid
samenklonk ; en die aan de ruimtelijke en tijidelijke, gebondenheid van alle
cultuur-perioden tot op heden teens voor al een , einde schijnt to zullen
maken. Zij het ook, dat zij zelve, verkeerd begrepen, in de ,eerste plaats
mee oorzaak werd van de chaotische nihilistische cultuur, 'die tons omringt. Droeg zij bij tot de ontaarding onzer cultuur, tot de geestelijke en
lichamelijke vermoeienis van mensch en menschheid en cultuurziel, zij
bevat ook, mits wijsgeerig doordacht en zielkundig aan , de behoeften van
den mensch, die in haar arbeidt, zoowel als van de menschheid, voor wie
zij arbeidt, aangepast, nieuwe ►mogelijkheden. Begon de ontaarding der
cultuur op het oogenblik, dat de eigen bodem verlaten mock 'worden, in
den wedstrijd, wie het goedkoopst de energie-bronnen, waarover hij beschikte, doen arbeiden — van het oogenblik af, dat de techniek de
energie weet te distribueeren, zooals God zijn energie in zonlicht en
regen over de in cultuur gebrachte akkers distribueert, kan , de mensch
weer terugkeeren tot eigen .bedrijf, tot eigen bodem.
Neen, 't pessimisme bij 't beschouwen van den vermoeienden wenteltrap-gang der culturen, is niet gerechtvaardigd voor wie hoopt en gelooft.
Overbeschaving met als noodzakelijk gevolg decadentie, regressie en
ontaarding, izal te niet gedaan warden, waar ide ethiek van het Koninkrijk
Gods met zijn gerechtigheid, de wortel van het persoonlijk geestelijk en
het maatschappelijk cultureele levee is. , Ondanks de ,Christenen, als 't
moet, zal God zegevieren, zijn eigen niieuwe cultuur scheppend ; zijn eigen
nieuwe cultuur, waarin cultuur en cultus op 't innigst saamgeweven zullen
zijn, zooals in de merest primitieve onzer bekende culturen. Nu echter
niet in vreeze des doods, zooals daar, maar in liefde tot den naaste en in
verheerlijking van den Vader.

Heemstede.

J. VAN DER SPEK.

CRITISCHE REVUE.
Lachen is gezond. Er is wel ieens gezegd, in alien ernst, dat , er te weinig
gelachen wordt. Nou, , daar is wat van an. Er zijn veel nieuwigheden, die
men meestal te ,ernstig ne,emt en dan er over gaat debatteeren, terwij1
weglachen het beste meest afdoende zou zijn. In de N. Rcrt. stond een
aardig stukje, het komt wat ilaat, want er is misschien al veel kwaad door
de ernstig-nemerij der moderne-school-propagandisten, vooral onder de
theoretic' en liefhebbers, gesticht, dat ik hier overneem.
Een paedagoog ,schrijft ons:
Toen ik op de trem stapte, zag ik mijn vriend, de Naieve Nieuwe Paedagoog
op het achterbalcon staan en omdat hij rookte, gooide ik anijn fsigaar weg en
ging binnen zitten. Maar ik had wel op mijn vingers kunnen narekenen, dat
het me niets helpen zou; pas zat ik •goed en wel, of hij kwam ook binnen.
Nu ,schuw ik niets zoozeer als gesprekken met den N.N.P. vooral in een voile
trem. Want de medepassagiers kijken soms zoo vreemd bij zijn frisch enthousiasme. Enfin, er was niets aan te doen en gelaten waahtte ik den storm van
geestdrift af.
Na de gebruikelijke oonstateering van den stand van het weer had je 't at:
„Wat zeg je wel van de nieuwe Ausdruckkultur? Schitterend man, schitterend. Het van binnen naar buiten stralende magische krachten complex,
"
dat den nieuwen mensch zal brengen
alier kwam de conducteur.
Maar dan is eerst noodig een nieuwe school, waar het kind in glanff
zende extase zijn verborgen geestelijke machten zal bevrijden. Weg met dat
eeuwige leeren ! Heb je ,gehoord van de school \Tan de zuster van Isadore Duncan? Daar maken ze heerlijke opstellen en prachtteekeningen, dank zij het
dansen. Op jullie ifolterinstituten verschrompelt de persoonhijkheid. In de
toekomst zal de gymnastiek, de dans, het rhythme
Zijn handen gingen op en neer, zijn stem verhief zich — ik zag een juffrouw
tegenover ons Ibedenkelijk kijken.
Het is bier in Holland veel te benauwd. Ze vallen dood op een taalfout en
meenen, ,dat de school een tonderwtsinrichtingl is. Ze hebben ,geen flauw
benul, dat de school meet zijn het middelpunt van het socialo, het geestelijke,
het emotioneele leven. Daar zal jong en oud tezamen komen in voile vrijheid
en zich uitleven en zoo zal de Ausdruckkultur
„Wie moet dan brood bakken?" vroeg ik.
„Brood," zei hij, „wat bedoel je?"
,,En wie de straat vegen. „Gebeurt dat soms ook al met Ausdruck?"
Hij schudde het hoofd. „Luister eens", zei hij, ,,de nieuwe Widen zullen een
omwenteling tot stand brengen, de groote bevrijdende kracht van de zich ten
voile uitdrukkende persoonlijkheid zal een 4nensahengeslacht kweeken, 'dat

339
lateen zal om de tafels van vermenigvuldiging en de Fransche thema's en zien
in voile overgaaf tot den zelf gekozen arbeid
Hij gesticuleerde alsof hij voor een vergadering stond. Een heer naast
ons zal met groote .00gen den N.N.P. aan te staren.
„Weet je, wat 1k niet begrijp," zei ik. „W:aarom moeten jullie altijd zoo
geweldig veel praten en zulke ontzettende woorden gebruiken. Wat bedoelen
jUllie eigenlijk?"
De N.N.P. keek me medelijdend aan.
„Hoor eens amice, ik wil je niet beleedigen, maar dat zijn zaken, die je
moet aanvoelen. Je bent nog ,geheel verstrikt in het oude, je volgt een ,sleurgang, je probeert je leerlingen van buiten of vol te stoppen met allerlei overgeleverden onzin. Maar de nieuwe Ausklruckkultur
„Ja, dat weet ik nu al", zei ik een beetje onschuldig. „Het verwOndert me,
dat al die schoone denkbeelden, altijd komen van menschen, die buiten bet
werk staan. Als ik me niet vergis, heb je al in keen jaren, nadat je die erfenis
hebt gekregen, voor een klas gestaan. Geloof me, dan zou je wel anders
praten. Zoo had ik een oude tante, en die zei altijd
De N.N.P. stand op. Blijkbaar had hij niet veel met oude tantes op.
„Bonjour", zei ik, „en het beste met je Ausdruckkultur."

En Thijssen heeft het ook aardig gedaan, in een boek van humor van
zijn hand, een bundel schetsjes 1) ; hij neemt daar een loopje met de
modeme-school-propagandisten. Nu zal men zeggeni: grappen maken over
lets is goedkoop, maar.... er is al zoovaak ernstig betoogd de ,dwaasheid
van velerlei modern gedoe, dat een satirisch word zeker op zijn pas komt.
i legit staat dien bundel Egeltje en heet sprookje en goat over gerwetensvoile ouders met ,een kindje. Luister:
„De ouders hadden tot heden onbezorgd geleefd met hun kind, en gedacht:
over twee jaar komt pas de tijd dat we onze jongen naar school moeten sturen.
Maar op zekere dag kwam de moeder een andere moeder tegen, en die andere
moeder vertelde hoe haar kind op een Frobel-school ging, en hoe aardig het
daar was, en hoe paedagogies.
Toen werden die ouders onrustig; hun geweten ging knagen, en zij deaen
hun kind op een bewaarschool, en twee maanden lang knaagde ,hum geweten
iuiet. Maar toen ontmoette de vader een Montessoriaan, en deze fling hem
afgrijselike taferelen op van de bewaarschool-mishandeling, en legde hem ae
Montessori- idee uit. De vader probeerde eerst nog, het gewone bewaarschooltje
te verdedigen, maar hij was niet tegen de Montessoriaan opgewassen, en zijn
geweten begon wederom te knagen. Hij kreeg van zijn vrouw gedaan, dat ,the
eens kijken ging in de Montessori-school, en de vrouw kwam terug — ook
met een knagend geweten. Na een week was het zelfverwijt dezer mensen
niet langer te harden, en zij deden hun kind naar 't Montessori-tsdhooltje."
Na een gewone school, kwam het op een school met Fransch en... Maar toen las de vader een brochure over de verfoeilike eenzijdigheid der
huidige school, en een vriend bleek stom verbaasd, dat het kind niet ems
handenarbeid leerde. De ouders informeerden, wet h;andenarbeid was, en hun
1

) Egeltje, C. A. J. van Dishowk, Bussum.
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inlichtingen waren zo ,daverend gunstig, idat hun geweten weer knagen ging:
en zij kwamen pas weer tot rust, teen zij voor 't kind een school met handenarbeid hadden gezooht en gevonden," maar een tante vond , ; zo'n dresseerinrichting met 'n simpel uurtje namaak-arbeid", niks gedaan, „doe je kind, je
enigste kind notabene, toch op een echte arbeidsschool."
„De vader wist er niets tegen in te brengen, en deed zijn kind op 'n echte
arbeidsschool", en daarna op een kostschool in onmiddellijk verkeer met de
natinlr.
„Maar een kennis die dat hoorde, zei : „Wat is dat, is jullie kind nog op zo'n
slavenschool, waar het maar te gehoorzamen heeft, en nooit sal leren zichzelf
te regeren? Bah, en er zijn tegenwoordig zulke goeie scholen met zelf-regering
#der kinderen."
Het geweten der ouders ging weer knagen, en zij zagen 't elke dag als een
groter misdaad, hun kind als een islavenziel te Eaten grootbrengen. En zij
haalden het terug naar de stad en deden het op een zelfregeringschool.
„Mooie zerlfregeringsehool," zei toen op een dag een buurman. „Een school
waar de kiok en het papieren leerplan en de lesrooster regeren. Neen, de ware,
vrijheidsschool is die van mijn kinderen; daar volgt de onderwijzer de aanwijzingen der groeiende kinderziel, en eist nooit andere dan de natuurlike belangstelling." En hij was zo geestdriftig, idat het geweten der beide , ouders weer
heftig te knagen begon, en zij deden het kind op de waarlik-vrije sc;hool.
Maar toen ontdekten zij in bun omgeving allerlei bedenkelik hoofdschudden:
„Het eind zal de last dragen, het kind verwildert en leert niets, nets, dan
onbruikbare wetenswaardigheden."
Teen overlegden die ouders en zeiden: Wat moeten we doen, naar een gewone
school ons kind •zenden .gnat tech 66k niet, dat zou al te lichtzinnig zijn in
deze moderne tijd voor moderne ouders. Gelukkig maakten zij toen in ,Zand,voort
kennis met een meneer, die gloeide voor een school waar de tijd niet versnipperd, werd in uurtjes; wear de kinderen leerden, weken aaneen hun
belangstelling te koncentreren om een bepaald onderwerp, en op die manier
tot fameuze geleerdheid kwamen. De ouders kregen het cadres van die school
en deden bun kind er op.
Maar teen kwam er een idealistiese kollega van de vader, en betuigde zijn
afgrijzen over doze leerschool die het allereerste verwaarloosde, w'at een kind
nodig had : opvoeding als lid der gemeenschap. Mar zorgde alleen de 'gemeenschapschool voor, die zijn broer had opgericht, en die gesteund werd door eon
grote groep weldenkenden.
En ,de ouders schaamden zich een week lang, dat zij hun kind het allereerstnodige onthielden, en zij werden lid van de 'groep weldenkenden, en deden ,hun
kind op de gemeensehaps-school."
Natuurlijk lazen die ouders allerheftigst allerlei onderwijskundige brochures.
En ,,de brochures lieten hen niet met rust, en weldra knaagde hun geweten
weer; net zo lang, tot zij hun kind op 'n Montessori-lagere-sehool hadden
gedaan.
Maar toen bewees hun iemand, dat het de echte Montessori-lagere-school niet
was — en zij hielden 't nog een maand uit; maar toen wend he gewetensknagen zo erg, dat zij hun kind overplaatsten naar de wel echte Montessori-lagiereschool.
Maar toen kwamen zij aan .de weet, dat er Dalton-scholen waren, verbeterde
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edifies van de Montessori-scholen, Angelsaksies e praktiese zin geent op Italiaans hervormingsvuur. En zij stuurden hun kind naar de eenste officiele
Dalton-school.
Maar then kregen zij bezoek van een meneer in 't manchester en met een
baard en een uilenbril; die had een nieuwe groep weldenkenden gesticht, en
propageerde het religieus beleven der leerstof met zodanige nadruk, dat de
ouders hem hun kind niet dorsten te onthouden.
Maar then woonden zij een bijeenkomst bij, waar een erge mooie .wijdingsvoile Indiese man in een zijden japon zeven rijen van zeven meisdes met losse
haren in kuise nachtponnen een zevental symbolieke Jansen Net uitvoeren ; en
de ouders zaten zich dood te schamen, want hun jongen had voor zijn verjaardag om voetbalschoenen gevraagd. En zij deden hun kind op het neo-humanitair
instituut, dat het physies-psychies parallelisme tot grondslag der opvoeding
had genomen.
Maar toen ontmoetten zij demand, die hun kart en goed het verwerpelike aan
toonde van elk vooropgezet stelsel en elke grondslag in de opvoeding, en , die
alle tot heden toe bestaan hebbende scholen dwangbuis-inrichtingen noemde. Hij
had daarom de Anti-school-School gesticht, waar kinderen en onderwijzer zich
zonder meer eenvoudig uitleefden; hetgeen reeds binnen drie maanden tot de
opmerkelikste resultaten had gevoerd. En de ouders deden hun kind naar de
Anti-school-school.
In doze periode viel de tiende verjaardag van het kind, en na de viering van
deze dag gebeurde het, .dat de moeder de vader ernstig toesprak, en zei : „Ik
gcloof ni-et, dat ik nog ' ,anger de verantwoordelikheid voor het hebben van een
kind zal durven dragen."
En de vader antwoordde: „Dat is buitengewoon jammer, want ik had juist
willen voorstellen, dat jij voortaan alleen die verantwoordelikheid, nam. lk heb
er óók meer dan ,genoeg van."
En zij vervielen in gezamenlik gezucht, waarvan het resultaat was, dat zij
tot elkaar zeiden : ,, Konden we dit kind maar voor een jaar of wat — totdat
deze moeilike schooljaren voorbij zijn — aan een ander overdoen. Maar dat
zal niet gaan."
„We zouden ons krankzinnig kunnen laten verklaren, en ons laten opsluiten,"
sprak de man, „en als de schooljaren van het kind voorbij waren, zouden we weer
beter kunnen worden. Op die 'manier zouden we de zwaarste jaren door komen.."
„Ach," wierp de vrouw hem zuchtend tegen, „maar het is voor een kind w
naar, een pair krankzinnige ouders te hebben."
De man dacht even /la; toen zeide hij : „Hm. Maar ik twijfel er wel eens aan,
of de jongen 't tot nu toe zo'n lolletje heeft gevonden om verstandige ouders
te hebben."
Toen begon de moeder te schreien, en sprak : „Ook ik heb of en toe zo'n bang
gevoel, dat we nooit het beste voor ons kind zullen vinden; ik .zie al tegen de
volgende moderniteit op."
„Ja," zei de vader, „ik wou dat ik nooit geweten had, wat er te koop is in de
opvoedkunde. Maar we zitten nu eenmaal in het schuitje, en moeten meevaren.
En je kunt in deze tijd toch óók niet je kind zo-maar naar een gewone school
sturen
En de moeder rilde bij het horen van die naam „gewone school."
De volgende dag kwam de vader somber thuis, en zeide : „Het is al weer zoi
•
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Er is alweer een betere school uitgevonden: de maderne school. We zullen d'r
aan moeten, moeder, anders begint ons geweten toch weer."
En zij schreven hun kind in voor „de moderne school."
En toen gebeurde het wonder : die vader en die moeder kregen rust. Hun
geweten knaagde niet meer, ook niet wanneer zij hoorden van de allernieuwste
snuffen op onderwijsgebied; zij waren om zo te zeggen onaandoenlik; want
hun kind ging op de moderne school; — en sums, als de moeder een vriendin
op bezoek had, en de vriendin deed verhalen over de buitenissige school waar
haar kind leerde, dan vermocht de moeder zelfs medelijdend te glimlachen, en
in alle eenvoud sprak zij : „Hans van ens is tegenwoordig op d e moderne
school" en de vriendin ,ging verontrust heen.
Maar toen geviel het, dat de vader eens met de noon konverseerde over de
school en tijdens deze konversatie de argwanende gedachte niet ken onde drukken: wat lijkt die moderne school onheilspellend veel op ide school
mijner jeugd. En hij sprak deze gedachte niet uit tegen zijn vrouw, maar zeide
wel zo langs zijn neus weg: „Lieve, ik heb geen tijd zo midden op de dag, maar
jij moest toch eens poolshoogte gaan nemen op dat school van onze Hans."
En zijn vrouw knikte hem geruststellend toe en sprak : „Wel beste man,
ik haalde reeds enige keren ions kind ,af, en we kunnen gerust zijn. Want ik heb
de concierge aan de deur zien staan, en die had een mart fluwelen koibertje,
en lang haar. En hoven gde deur stond in van die vermicelli-stijl-letters: Moderne school. Neen, ens geweten kan rustig zijn, Hans is nu in goede handen4"
►

En nu gaan we maar congressen en zwaar debatteeren over de resultaten van sons onderwijs, en een commissie van onderzoek instellen en
een nieuwe school — de aller-aller-nieuwste — in elkaar zetten.
D. WOUT ERS.

Zeist.

:

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
let Educational supplement of the Times
heeft hierover een artikel. Een groot aantal smenschen over de heele
wereld spreekt maar met verbluff ende zekerheid over laud en nieuw in
betrekking tot de sopvoeding. Hebben zij, grondig of oppervlakkig, eenige
nieuwe conceptie van opvoeding? Zoo ja, is hun conceptie gezond en
duurzaam, of van vosorbijgaanden aard?
De opvoeding kan van twee gezichtspunten nit worden beschouwd: van
de zijde der kindergeneratie, en van de zijde der oudersgeneratie. De
Oude en nieuwe opvoeding.

►
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voorstanders der nieuwe beweren nu, dat de opvoeding to nu toe altijd
te veel is beschouwd van het standpu t der ,ouders. Net kind wil vrijheid
en geen beperking; Beef het dus vrijheid, en doe alle beperking verre weg.
De voorstanders der nude opvoeding willen het kind , echter geven,
niet wat het zelf verkiest, maar wat de ,ouders nuttig achten.
inconsequentie der nieuweren is, zoo betoogt de schrijver, dat zij
hun theorie tot nog toe niet consequent in practijk hebben gebracht. Er
wordt al tijd gezocht naar een compromis, en er warden beperkingen
ingevoerd.
Onok zullen weinigen van oordeel zijn, dat de eindoplossing van het
probleem der opvoeding gevonden is, en dat de methodes der nieuweren
het ideaal nabij komen.
Het kind moet niet het middelpunt der opvoeding zijn ; dat moet God
zijn, de Schepper, uit en door en tot Wien alle dingen zijn ; zoo besluit
de schrijver.
Ook de vrijmetselaars! De uiterste nongeloofspartijen willen het opvoedingswezen socialiseereni, zoo zegt het Schweizerisches Evangelisches
Schulblatt, maar ook de vrijmetselaars komen in de „paedagogische
arena". onk 7i; willen gednhtenvii idealen in de harten der jetigd
brengen. Welke idealen zijn dat?
Daarop geeft een hunner schriivers het volgende antwoord : „Hun inhoud is geest. Hun wezen is vrijheid. Hun werken is liefde. Hun symboliek tonthult de heele idiepte der zedelijke wereldorde. Hun krachtoefening
is bet zedelijk bouwen van binnen uit, idat alle geestelijke en zedelijke
krachten wekt, en in ieder individu en in het geheel tracht een tempel te
bouwen, waarin geloof en trouw, liefde en offervaardigheid, gerechtigheid
en waarheid, en iedere deugd, woont en werkt."
Net blad herinnert dan aan het vrijmetselaarscongres, dezen zomer te
Amsterdam gehouden, waar besloten werd, een samenkomst van alle
vrijmetselaars-jeugdvereenigingen te doen houden, teneinde de vragen
der opvoeding te bespreken.
Bijbelkennis en leugenachtigheid. De Belgische Torenwachter herinnert aan, de uitspraak van een Amerikaansch professor, " die meer dan
duizend kinderen had onderzocht, en tot nde slotsom kwam, ndat bij de
kinderen, die het best met de Bijbelsche geschiedenis op de hoogte waren,
ook het grootste aantal leugenachtigen voorkwam. De geleerde wierp de
schuld van dit feit op den Bijbel zelf.
De schrijver in den Torenwachter protesteert daartegnen: Een boek kan
immers verkeerd gebruikt worden, maar de gevolgen van zoo lets zijn
niet aan het boek te wijten.
►

'
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Wel maant het echter tot voorzichtigheid bij opvoeders en onderwijzers.
nelzorger te zijn bij kinderen is wel het ernstigste werk, dat aan een
iiensch kan worden toevertrouwd. Ouders en onderwijzers behooren zelf
n een eerbiedige verhouding tot den Bijbel te staan.
Kinderen zijn fijne opmerkers, en bespeuren heel gauw onwaarachtigieid. Als onze daden in tegenspraak zijn met onze woorden, en wij toch
..erbiesd willen afdwingen,lkweeken wij ihuiehelaars. Wij hebben nauw acht
:e geven op sons zelf.
Fouten. Net Zeitschrift fiir Ptidagogische Psychologie geeft seen artikel
Dyer fouten in het , dagelijksche leven en bij het leeren.
Iedere prestatie 'berust op het samenwerken van vaardigheid en eisch.
Die qualitatieve gesteldheid der prestatie wordt bepaald door de betrekcing tusschen die twee. Zij behooren tegen elkaar op te wegen; er moet
Ziet iets boven vermogen van het kind geeischt worden.
Waar dit niet het geval is, waar de vaardigheid verminderd is, of , de
ischen te hoog worden gesteld, daar ,ontstaan fouten.
In de practijk van het ionderwijs doet zich het geval veelvuldig voor,
tlat de ieischen, hetzij sdoor het leven, hetzij door de school, te worden
sesteld. Leeren ionderstelt niet-kunnen ; dit wordt dikwijls vergeten.
Kunnen onderstelt tijd en oefening ; het bloote weten is niet voldoende.
Maar, voegen wij er bij, de mechanische oefening verveelt de leerlinen, vooral als zij wat ouder beginnen te worden. Zij willen veel liever,
die van Athene, „wat nieuws hooren". En cook de souders begrijpen
ioms niet, waarvoor ,de kinderen , , op een ihoogte' 'moeten blijven; „ze
iebben dat immers al gehad".
Toch moet de onderwijzer er naar streven, de vaardigheid te dosen opwegen tegen de eischen; dat voorkomt de fouten. Het weten met over;aan in kunnen.
De veelbesproken quaestie. De Deutsche Lehrerzeitung haalt uit de
Roomsche Nassauische Schulzeitung een en ander aan betreffende de
Nelbesproken zaak : ,de lichamelijke tuchtiging op de volksschool. Men
ioude zich toch ,overtuigd, dat de onderwijzers de lichamelijke straf tegenwoordig beschouwen als noodzakelijk kwaad, als uiterste remedie ; zoo
)etoogt de schrijver. Net beeld van den tuchtmeester, die met zijn roede
;ewapend voor zijn sidderende kudde staat, behoort reeds lang tot de
;eschiedenis. In de gevallen, waarin een ervaren en nauwgezet onderwij7,er als laatste middel naar , de roede grijpt, moet men hem daarin niet
iinderen. Zeker zijn er kinderen, en ook geheele klassen, voor wie hij dat
lief noodig heeft; niemand zal daarover gelukkiger zijn dan hij zelf.
Vlaar er zijn cook jongens — vooral in hun heldenleeftijd, van 9 tot 13 Mar,

345
voor wie lichamelijke straf in bepaalde gevallen het natuurlijkste en
heilzaamste middel is.
Van ,menig geval van z.g. mishandeling werd aanvankelijk met verontwaardiging kennis genomen. Net werd een politiezaak. Verder hoorde
men er niets van. Hoe kwam .dat? vraagt de schrijver. En hij antwoordt:
omdat , de bevoegde autoriteiten bij. nauwkeurig onderzoek van alle
omstandigheden nets strafwaardigs konden. vaststellen. Echter warden
zulke gevallen door antipathiek gestemde personen gaarne ten nadeele
van school en onderwijzer uitgebuit.

vi.

T. v. d. K.

VACANTIEMORGEN.
Luister. Ik Moth
.dat we vanmorgen een les a la Theo
Thijssen op den schooltuin gehad hebben.
De scholen hebben vacantie. Alle jon.gensgroepen kora:en nu tegelijk;
wie wil, mag komen. De opkomst is geheel vrijgelaten.
Voor negen uu-r stond er een patrouille jongens, uitgerust met citybags, sloopen en imanden voor het hek, waar de naam Flora's helm boven
geschilderd staat.
1k rook een pijp, het is vacantie; zoo, rookend en tevreden kom
dus bij den tuin. Tot in de toppen van de vingers het besef : Net komt er
maar half op aan vandaag; het is maar vacantiewerk. Er zullen wel
minder jongens sdan and-ers zijn; natuurlijk; want het is vacantie.
Kolkman, een handjegauw, zest, refsereerend op den voorlaatsten
keer, toen we beslist plezierig samengewerkt 'hebben:
„Is u d'r weer alleen?"
1k kijk achter me; ik sta daar met mijn Res aan de hand ; ik kijk links
en rechts, kwasie .om me to 'avertuigen:
,„Ik geloof 't wel."
Fn Kolkman, nog niet hseelemaal ingesteld op dat snort comedic van
antwoordt goedi-g:
„Gelukkig."
Ik Open de voorsstelling met teen korte spiets, waar ik me yea voldoening van beladde onderweg, maar die me toch maar half bevalt. Ik
-
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zeg zooiets als dat het me niet aanstaat, dat sommige jangens er als
de kippen bij zijn, om hun eigen tuin te verzorgen; maar nergens te
vinden zijn, als het groote pad moet geharkt warden ; tof het rabat
gewied. En dat ik er voor •bedank om zelf voor die karweitjes op te
draaien; en het tdus anders doe vandaag. Ik kies ti'en jongens uit,, om
een half uur lang voor de gemeenschap te werken; voor ze aan hun
eigen tuin kunnen beginnen.
Verder wordt het plan de campagne besproken. Net is dof weer; nu
en dan verrast ons een regenbui. De tuinboonen moeten nu pers6 opgeruimd worden; en drie rijen van zestien andijvieplanten moeten er voor
in de plaats komen. Wel te verstaan, drie keurig rechte rijen. De mop
van de teekenles sloeg wel in; zelfs Piet iKastanjeboom glimlachte met
veel respect. „Weet je waarvoor je teekenen leert op school, Piet?"
„Nee, meneer."
„Om hier rijen andijvie te kunnen planten zoo recht als een teekenlat.
Begrepen?"
„Ja meneer."
Ze moeten eerst het bed, waar de boonen gestaan hebben, omspitten;
de kluiten kapot harken, en dan met den schop er drie gleuven in steken.
En zoo voort. Voor iedere andijvieplant, die ze minder , dan de voorgeschreven zestien op een rij bergen, krijgen ze vanavond teen boterham
minder; en, als gezegd, wie een rij als een kromme regenworm maakt,
die
,,Gaat vanavond met bloote beenen naar bed," vult Piet Kastanjeboom
aan, behulpzaam.
En — een vermaning besluit weer doze schoolmeestersgrappen —
niemand bergt zijn gereedschap top, voor elf uur. Net is heel aardig als
de krant m:ooie stukjes over den schoaltuin schrijft, — er is de vorige week
een krantenman geweest waar antes er zoo keurig uitziet, maar als
de tuin .zoo blijtven 'zal, 'motet je niet om kwart over negen gaan zeuren,
of je weg mag. Als je zO6 wil, kun je beer thuis blijven. Dus — om elf
uur is het pas opbergen.
De bolsjewieken marcheeren naar hun tuin met schoffel en schop
over den tschouder als mitddeleeuwsche poorters met hun goedend,ag....
Ja, het is wel echt vacantie. reset werk gaat ons twee maal zoo gemakkelijk van de hand als anders. Er zijn waarschijnlijk ook niet zooveel jongens, hoewel ik er niet toe kom, te gaan
Willem Rietdekker heeft zijn vader meegebracht. Net is aardig to
zien,, hoe , de man
• ter voor zorgt, dat hij zijn portie behdo- rlijk binnenkrijgt.
flii brengt zijn lasch naar huis, en fietst terug met teen grootere mand.
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boonen. Die boonen beteekenen voor hem
I-Iij heeft meer dan tien
heel wat anders dan voor mij ; hij heeft vijf kinderen; en zijn buurman
heeft er tien, vertelt hij. Zijn aanwezigheid daar, en zijn huisvaderlijk
respect voor tuinboonen doen evenveel goed aan ons moreel als de
best geslaagde spiets van mij.
„Meneer, ik ben klaar. Hebt u nog ander werk voor me?"
Werkelijk, ik kan hulp krijgen, zooveel ik wil. Ik kom ier zelfs toe,
de rabarber te laten wieden, die in een vergeten rommelhoek staat,
waar geen mensch komt. Ik kom ook op het idee, dat de boonen van de
jongens, die er niet zijn, ate laten roolen, Pik laat ze in de scha.duw
brengen ; ieen is er secretaris, en zorgt, dat 'bij elke stapel, den naam
van den .eigenaar komt te staan, die ze deze week nog kan afhalen.
Maar het meeste succes heeft toch de comedie met Kolkman. We
nemen beide een bos andijvieplanten en gaan leder er van voorzien.
Bij elk wordt ieen kleine voorstelling gegeven, waarmee we meer succes hebben, naarmate we, bij iederen nieuwen klant, ideze vaker hebben
gerepeteerd. We worden al met een glimlach verwacht, op het laatst.
„Kastanjeboom, wat heb je liever, de grootsten of de kleinen?"
„De grootsterk, ineester."
„Gerrit, zoek hem de kleinsten er uit." Kolkman grinnikt; zijn gebit
lijkt nog grooter dan anders. Lippen he.eft hij ,om zoo te zeggen niet.
ih en jongen roept wat uit de verte. Net is niet erg welopgevoed,
niet dichter .bij te komen, als je wat te vragen hebt ; en zooiets geeft
aanleiding tot een vervelend geschreeuw steeds; dan links, idan rechts
van je.
„Je moet telefoon laten aanleggen, kerel. We komen niet verder idan
een meter."
En ,als even later een ander, in zijn ijver,, ieveneens op onbehoorlijk
grooten of stand oim planten roept ; is het Gait Kolkman, die weer
bescheid geeft:
„Je belt ons maar op, als je een boodschap voor ons hebt."
Wanneer die rijen niet netjes geplant zijn, weet Gerrit zijn meening
kernachtig te zeggen:
„Waar moet die rij naar toe, jong?" breekt hij los bij een kromme
colonne van andijvie-babies. „Een kwartje voor die bult."
Om elf uur beginnen we het gereedschap op te bergen. Een regenbui
zet de kroon op onze andijvieplantage. We schuilen even in de schuur.
Vader Rietdekker ook, die wat verlegen schijnt met zijn houding en
zich te buiten gaat aan sympathiebetuigingen met het schooltuinwezen.... Vacantie .... We werken niet „uit eel -hugs"; het komt er
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maar half op aan vandaag. Komt het daardoor, dat alles ons zoo van
de hand gaat; en we meer kunnen doen dan anders? Ik dacht,, dat
er minder iongens waren dan anders? De schuur is mudvol . . . . ik tel
de koppen....
....En ik iontdek, dat ,er dien morgen, met een stuk of wat loge's mee,
die oogluikend op den thin zijn toegelaten, veertig jongens zijn geweest;
dat is twee keer zooveel dan ik er anders in mijn groep heb.
Zw.
M. B.

BOEKENTAFEL 1).
lnleiding tot de speciale psychologie, door G. Heyman s, oud-hoogleeraar te 'Groningen; uitg. Volksuniversiteitsbibl., Erven F.
Bohn te Haarlem.
lnleiding in de karakterkunde, door dr. H. C. R m k e; uitg. Volksuniversiteitsbibl., E,rven F. Bohn te Haarlem.
Onze Nederlandsche psychologische litteratuur is ongetwijfeld zeer
verrijkt door het verschijnen van deze twee nummers — drie deeltjes —
uit de Volksuniversiteitsbibliotheek.
Het karakter van het werk van Heymans is een ander dan dat van
het boek van Riimke. En geen wonder, dat Heymans, de pas overleden oudhoogleeraar te Groningen, is op bijna iedere bladzij de man met het ei gen
standpunt, ide man met de breede beheersching van litteratuur en feiten.
Riimke is ook in de litteratuur uFtnemend georienteerd, maar mein
merkt overal den ved jongere. Dit laatste is echter allerminst bedoeld als
critiek in onaangenamen zin. Doordat Riimke meter de man is,, die geen
eigen standpunt heeft te verdedig ►n, is zijn werk veelszins veelzijidiger,
een veelzijidigheid die natuurlijk ook weer beter mogelijk is bij Riimke,
doordien het onderwerp zoo veel beperkter is.
We zijn er hartelijk dankbaar voor, dat prof. Heymans nog aan het
einde van zi ►n loopbaan ons deze inleiding h,eeft gegeven. Van dezen Oroninger hoogleeraar bezitten we nu in de Nederlandsche litteratuur tenminste een overzicht van de speciale psychologie. En het zou ten
zeerste te betreuren geweest zijn, wanneer het daartoe niet gekomen
was. Heymans is een figuur met een wereldnaam en zoo iemand moet
.

1 ) De ,uitgaven in of 1. 10 — de vorige — aangekondigd op bl. 317 — Hoogwerf
en Baarslag. — tot hi. 320 — De Bouter en Nauta — waren alle uitg. der Fay.
P. Noordhoff te Groningen.
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toch in zijn eigen taal een overzicht van zijn opvatting publiceeren.
it et is hier ide plaats niet om breeder in te gaan op het principieele
standpunt van ►lleymans, dat natuu'rlijk het onze niet is. Maar wie
zich zet tot het bestudeeren van dit werk is iemand, die dan ook wel
zooveel ontwikkeling heeft, dat hij door eigen standpunt dat van Heymans critiseert.
Enorm is de rijkdom aan feiten, waardoor Heymans' werk uitmunt.
Overal ziet ge , den man, die jaren lang de litteratuur heeft doorgestudeerd, die zelf een eigen standpunt heeft gepropageerd, die zeif — met
Wierma — zeer belangrijke onderzoekingen heeft ingesteld.
Riimke's werk geeft een uitnemend overzicht van verschillende vraagstellingen van de karakterkunde, al hadden we ook gaa,rne gezien, dat
het boa zich ietwat meer had losgemaakt van wat nu eenmaal des
schrijvers , doel was.
Immers zijn doel was den weg te wijzen in de verschillende stroomingen,
de beginselen der methoden te leeren zien, en de moeilijkheden te leeren
begrijpen. Aan dit doel beantwoordt dit boekje zeer goed. De schrijver
is er o. i. uitnemend in geslaagd iom dit doel to bereiken, maar we
zouden nu .00k gaanie van hem nog eens wat meer iiitspraken hebben;
laten we dan zeggen, dat we hopen op een vervolg.
Mag ik even terloops , opmerken, dat de meening van Los, die toch
ook een Nederlander is, en een eigen .opvatting heeft, in dit boekje niet
wordt vermeld?
A.
J. W.

I. I(aart van Palestina, door prof. dr. A. M. B r u w e r; met handleiding.
IL Kaart van Paulus' reizen, enz., door H. Br e e k v e l d t en prof. dr.
A. M. B r o u w e r; met handleiding, uitg. Noordhoff, Groningen.
Ter resencie werden ions toegezonden twee kaarten, een van
Palestina door prof. dr. A. M. Brouwer, en den van Paulus' reizen, de
tocht der Is,raelieten, en het Euphraat en Tigris' gebied, door den heer
Breekveldt met medewerking van prof. dr. A. M. Brouwer.
De laatste kaart beleeft hiermee den derden druk. Bij de kaart van
Palestina is een toelichting geschreven door den vervaardiger — evenals
bij die van Paulus' reizen ---,, die dienen meet om den onderwijzer of
leeraar te 'helpen bij het uiteenzetten van de eerste beginselen van de
aardrijkskunde van Palestina.
Niemand zal ontkennen, dat prof. Brouwer wel een van de eerst-aange-
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wezenen is ,om een kaart als deze te vervaardigen, en voorzoover we
na kunnen goon en in staat zijn een en ander te beoordeelen, is de handleiding bij de kaart voortreffelijk.
Er bestaan reeds verschillende kaarten van Palestina voor de school.
Er zijn er ik zal maar geen namen noel-nen, om hirer niet tegelijkertijd
reclame te maken voor andere kaarten — van onderscheiden geleerden
en hooggeleerden. De kaart van Brouwer geeft alleen de topogafische
gesteldheid van het land aan, voorzoover het betreft de ligging van de
plaatsen, de grenzen, de rivieren,, enz. De ondergrond van de kaart is
dus wit. Daardoor is de kaart voor plaatsnamen en lijnen zeer duidelijk.
Toch vraag mij of of het dienstig is om het beeld van het land, vooral
voor de oudere kinderen, zoo voor te stellen. Een goede kaart, die is
uitgevoerd op zulk een wijze, dat men den indruk krijgt, dat , 00k de
hoogte van het terrein in relief op de kaart is aangebracht, zal ,o.i. racer
bevorderlijk zijn voor het inzicht in de gesteldhed van het land bij tie
kinderen. Immers het zijn joist de hoogere klassen, die de aardrijkskunde
van Palestina ,moeten beoefenen, of wel het zijn de klassen van het
voortgezet onderwijs, en daar is m.i. voldoende geoefendheid om een dergelijke reliefdruk te lezen. Ik neem echter gaarne aan, dat in zulk een
geval de idruk veel en veel duurder zou worden, wat niet alleen voor
scholen, maar vooral , 00k voor catechisatielokalen, Zondagsscholen enz.,
een zeer groat bezwaar tot aanschaffing zou kunnen zijn.
Conclusie : Wie een goede, duideiijke niet dare kaart met hetrouwbare
toelichting iomtrent Palestina zoekt, schaffe zich prof. Brouwer's kaarten aan.
,

'A.

J. W.

Dr. J. Water in k. Inleiding tot de theoreasche paedagogiek. —Deell.
De paedagogiek als wetenschap, derde stuk. Zeist. N.V. G. J.
A. Rays, Uitgeversmaatschappif.
Met bewonderenswaardige vlugheid is het derde stuk van het Eerste
deel het tweede opgevolgd. Dit snel verschijnen van zulk .een bock over
een niet gemakkelijk en principieele materie levert wel het bewijs voor
de werkkracht en den ijver van den hoogleeraar in de paedagogiek aan
de Vrije universiteit. Terecht hebben , de directeuren dezer stichting prof.
Waterink, die tot dusver fungeerde als buitengewoon hoogleeraar, benoemd tot gewoon hoogleeraar aan .deze universiteit. Uit alles blijkt, dat
de keuze van idezen man een gelukkige is geweest.
Dit derde stuk, handelend over de paedagogiek en haar ,grondwetenschappen geeft een hoofdstuk over de paedagogiek en de philosophie,
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daarna een over de paedagogiek en de idogmatiek, vervolgens over de
paedagogiek en de ethiek, voorts over de paedagogiek en de logica, en
eindelijk over de paedagogiek en de aesthetica.
(Het was te voorzien, 'dat de uiteenzetting van deze vraagstukken niet
even gemakkelijk zou zijn. Het ,ontmoet het minste bezwaar om de verhouding te statueeren tusschen paedagogiek en dogmatiek en ,ethiek,
omdat door de iGereformeerden in deze beide laatste vakken tamelijk
veel gewerkt is. Moeilijker wordt het de relatie aan te geven, tusschen
paedagogiek en philosophie — prof. Waterink omschrijft op m.i. volkomen juiste wijze de philosophie als de wetenschap die de ,principla en voor
het wetenschappelijk totaal en voor elk vak van wetenschap en elke groep
van vakken heeft tie ,onderzoeken, bladz. 377 —. Maar het moeilijkst was
de verhouding aan te geven van de paedagogiek tot de logica en de
aesthetica, omdat, vooral door de Gereformeerden, over deze vakken nog
niet veel is nagedacht en betrekkelijk weinig is gepubliceerd. Hier liggen
nog terreinen braak, waar gearbeid moet worden en waarvan de toekomstige paedagogiek of seen tweede , druk van prof. Waterink's werk vruchten kan plukken.
Met den inhoud van hetgeen de schrijver hier biedt kan ik mii over
het algemeen heel goed vereenigen. Hij handhaaft het zelfstandig karakter van , de paedagogiek en geeft nauwkeurig en helder aan, waar deze
afhankelijk is van de inormwetenschappen en hoever deze afhankelijkheid
gaat. In bijzonderheden kan ik veelal met den auteur meegaan. Toch zette
ik hier en daar ieen vraagteeken,, b. v. op bladz. 432 v.v., waa,r hij het
heeft over ide verhouding van geest .en ziel. Wat prof. Waterink ieigenlijk
wil, is ine ‘ook na de artikelen in de Geref. school nog niet ,geheel
duidelijk. Net schijnt mij op zijn standpunt , moeilijk aan een trichotomi
te , ontkomen. En dat wil hij zelf toch ook niet. Daarom zal het goed zijn,
dat hij , de vraagstukken, die met dit zware problem samenhangen, nog
eens doorwerkt en dan later zijn gevoelen in den breede publiceert.

K.

T. HOEKSTRA.

1. Domain Kalbris par Hector Malot, edition simplifiee et annotee par
J. A. Dijkshoorn, docteur es lettres, cinquieme edition, avec
'illustrations de Jan W i e g m a n, f 1.50.
Deze nieuwe uitgave is geheel herzien, bligewerkt en geillustreerd
jets wat bij de vorige uitgaven niet het geval was. Zonder twijfel zullen
de aardige silhouetjes van Jan Wiegman er niet weinig toe
bijdragen het boekje in den smaak te doen vallen bij de jeugdige lezers.
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2. Le Cid par P. 'Corneille, quatrieme edition, avec une introduction et
des notes explicatives par E d o u a r d B o r 1 e, revue par K. J.
R iemen s, •docteur es lettres. f 1.—.
Tot heden werd Le Cid bewerkt door den heer Boil& met wien de
heer Riemens van het begin der serie Les Meilleurs Auteurs Francais
of samenwerkte. Thans, bij den vier -den druk, heeft idr. Riemens deze
taak alleen overgenomen; deze nieuwe druk zal echter even welwillend
ontvangen worden als tot heden met de vorige drukken het geval was.
3. Petite anthologie des prosateurs Francais I, Conies et Nouvelles, par
i0. W a l c h, quatrieme edition f 1.45.
De heer Wa'lch heeft dit werkje geheel omgewerkt, enkele verouderde
stukken doen vervallen, die eenigszins uit den tijd waren en deze door
andere vervangen, zoodat het werkje meer dan tot nu toe aan de algemeene eischen zal kunnen voldoen.
4. D r. K. J. Rie men s, Pour bien parley le Francais en voyage .et dans
la conversations. flandboekje voor practisch Fransch. Prijs
f 0.85.
5. D r. W. v an Ma a n e n, Six short stories by Maarten Maartens
selected and annotated ;
6. Dr. C. St.° f f e 1, Handl. bit het onderw. in het Engelsch, 11 17de druk,
herzien door prof. dr. A. E. Swaen;
7. Monsieur Baucaive, adapted en annotated by P. J. H. 0. Schut and
M. J. C. Btichli, geill.;
Nr. 1-7 uitg. van J. M. Meulenhoff to Amsterdam.
Eduard Spranger, Psychologie der jeugd; 418 bladz. ; f 6.—
ingen., f 725 geb. ; A. E. Kluwer, Deventer.
Duitschland 12 maal herdrukt. Mr. J. L.
Dit boek werd yin 5 jaar
Gunning vertaalde het voor Nederland. De inhoud is: Taak en methode;
Proeve van een algemeene psychologische karakterist!i'ek der jeugd;
Het fantasieleven en -scheppen der jeugd; De erotiek 'der jeugd; Over
de psychologie van het sexueele leven der jeugd, , Onderling verband
van erotiek en sexualiteit ; (Hoe de jeugid tot lid der gemeenschap
opgroeit ; De zedelijke ontwikkeling der jeugd ; ►Het rechtsgevoel der
jeugd; De jeugd en de politiek; De jeugid en het beroep; Wetenschap
en wereldbeschouwing in het leven der jeugd, De religieuze ontwikkeling der jeugd ; Typen van het levensgevoed der jeugd.
Net geheel pis van een groote doorschouwing en breede opvatting en
voor allen, idle met de hedendaagsche jeugd in contact komen als
leiders van groote waarde, al onderschrijft men niet alle denkbeelden.
D. W.
Een zeer belangrijk boek.

SCHOOLHERVORMING OF NIET.

Een vraagstuk van geheel eigen karakter is de kwestie van de nationale
beteekenis van het onderwijs.
ons onderwijs is maar niet een middel om enkele individuen te midden
van de menschen van hun eigen natie een fatsoenlijke hoeveelheid kennis
te verschaffen, maar ons onderwijs is ook het imiddel om het nationale
ontwikkelingspeil te doen rijzen — of te (doen dalen
Al weten we zeer wel, dat de ,ontwikkeling van 'e'en yolk niet gelijk is
aan het , gemiddelde van de kennis van al de leden; van idat yolk, en al
weten we dat het mogelijk is dat een yolk bij hetwelk de nationale ontwikkeling op vrij laag peil staat, toch geleerden van naam voortbrengt
uitvinders en kunstenaars ander zijn zonen telt, toch kan anderzijds niet
ontkend worden dat er groote woorde gehecht ,moet worden aan wat we
zouden kunnen noemen het ontwikkelingspeil van hen die de lagere school
verlaten.
iNiet, zooals men van naturalistische zijde betoogt, alsof kennis macht
zou zijn, en we daarom, strevend naar de macht, streven naar meer kennis.
Want kennis op zich zelf is dood goed ; indien bij een bepaald yolk alle
jongens en meisjes van 18 jaar de ontwikkeling bereikt zouden hebben
Nan het eindexamen h. b. s. 'clan beteekent dot nog absoluut niet, dat we
dan te doen hebben met een yolk dat werkelijk een ,ontwikkeld yolk is
en een yolk, dat in de concurrentiestrijd der volkeren .gemakkelijk het
hoofd boven water zal kunnen houden.
Wanneer naast dat yolk een ander yolk woont waar de jonge menschen
van 18 jaar bijna alle een vak kennen en vaardigheid verworven hebben
am .de industrie te dienen, of wel om naar .de modernste methoden de
landbouw te drijven, of wel om de vaderlandsche handel ook in het buitenland te vertegenwoordige:n, dan is het heel .goed mogelijk dat de 18-jarige
uit het laatste land minder een veelweter is dan de 18-jarige uit het eerste
land, maar intusschen veel meer beteekent voor zijn land en yolk, veel
meer beteekent ook als mensch wiens gaven tot hun recht komen.
De theorie dat kennis ,macht is heeft gelukkig zoo langzamerhand, in
den ouderwetschen worm althans, afgedaan.
Maar wel is waar, dat 'een volk dat sterk wil zijn, alle gaven en krachten
waarover het beschikt moet uitbuiten in de strijd ,om het yolksbestaan.
Landbouw en veeteelt, industrie en handel spitsen .zich alien steeds meer
toe op geraffineerde methaden om de bate al grooter te maken. Maar dat
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grooter maken van de bate beteekent ook een sterk maken van de eigen
positie jegens de concurrentie. Net beteekent ook dat er mogelijkheden
komen om de invloedssfeer over de grenzen uit te breiden en bij genabuurde volkeren in huis te komen , op de meest vreedzame manier.
Nu heeft de historie ,ons geleerd dat er bijna niets gevaarlijker is voor
een volk , dan , deze penetration pacifique, en dat een yolk op weg is zijn
invloed, en zelfs zijn zelfstandigheid in te boeten zoodra het de mindere
wordt op eenig terrein van zijn concurreerende Buren. En voor zoo ver we
nu kunnen .zien in onzen tijd zal het op het terrein van den komenden
striid voomamelijk gaan om het bezit van geschoolde werkkrachten.
Wat 1111 Nederland bereft, kunnen we onze ingenieurs en wat velen
van .onze oudere leidende vakmenschen aangaat, trotsch zijn.
Maar ik vrees dat er allerminst reden is tot bilzondere tevredenheid
wanneer we vergelijken wat de jonge menschen beneden 20 jaar elders
aan vakkeimis en industrieele fontwikkeling hebben en wat zij , bij ,ons te
dezen opzichte bezitten.
ook ons vakonderwijs toch heeft soms de neiging om wat al te geleerderig te doen.
Het is mij ,bekend dat op een avondcursus waar dienstmeisjes koken,
strijken ,enz. leeren, , 00k paedagogische lessen ,gegeven worden, en dat
een van de dienstmeisjes die dezen cursus volgt, des avonds over een
boek gebogen zit en als maar repeteert : Pestalozzi, Pestalozzi, Pestalozzi, Johann Heinrich, Johann (Heinrich, Pestalozzi, (enz.) Net belangrijkste bock is : „Wie (Ger-trut iere Kinders leert".
Voor (dergelijke dwaasheden imoesten wij, verstandige Nederlanders,
toch te igroot zijn. Maar 'zulke dwaasheden komen juist voor uit het feit,
dat we meenen,, idat dingen, die we zelf voor een examen er,in moesten
stampen, ,00k perse aan anderen, die aan ons yak wat doen, moeten
worden bijgebracht. Ik zou zeggen, laat het betrokken dienstmeisje eens
op een moedercursus komen, als ze gaat trouwen; maar laat ze voorloopig op de cursus, waar ze nu is, leeren koken, bakken, braden, strijken,
wasschen, ienz. Al haar geleer over Pestalozzi, Rousseau, enz., is ongaar
gedoe, hersenplagerij. Wat zij ervan leert, heeft noch voor haar, noch
voor anderen beteekenis. Net gelukkigst is het kind, als ze het maar zoo
gauw mogelijk weer vergeet. Maar het gevaar is niet denkbeeldig, dat
zij werkelijk nog meent, , dat zij er beter of knapper door wordt, door
al die onbeteekenende dingen in haar hoofd te stampen.
Bovenstaand voorbeeld illustreert het feit, idat we bij ons tonderwijs in
het algemeen ,opmerken: we zijn veelal te onevenwichtig en we doen
dikwijis pogingen om de jonge menschen allerlei wetenswaardigheJen
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bij to brengen, waaraan zij practisch niets hebben, die zij ook niet kunnen
verwerken, waarvoor zij hevig moeten blokken, maar die tenslotte maar
het best zoo gauw mogelijk weer vergeten worden.
Natuurlijk weet ik wel, dat het voorbeeld, dat ik gaf, er een is ontleend
aan het vakonderwijs, maar telkens weer moet de vraag gedaan worden
of niet veel meer dan we eigenlijk wel willen weten dergelijke dingen
over heel de linie voorkomen.
Een van de oorzaken daarvoor is, dat we zoo weinig scholen hebben
met een werkelijk eigen karakter.
Allerlei scholen bedoelen in de eerste plaats de jonge menschen klaar
te maken voor het leven, iop een zeker peil van ontwikkeling en vaardigheid, maar bedoelen daarnaast dan ook nog ze klaar te maken voor meer
uitgebreid onderwijs. En dat is eigenlijk een van de meest funeste dingen
in ons onderwijssysteem.
In een vorig artikel wezen we er reeds op hoe daardoor de school, die
voor het leven bedoelt klaar te maken altiid in het gedrang komt, en
hoe we toverhouden een school, die op iets anders dan op het leven zich
rich't. Merkwaardig is dan ook, dat verschillende takken van industrie en
bedrijf overgegaa -ri zijn tot het oprichten van eigen cursussen en leergangen. En nu wil ik allerminst zeggen, dat op die cursussen en leergangen de 'zaak volmaakt is.
Ook op verschillende van die cursussen doet men nog weer te geleerderig. Dat komt oak, ,omdat verschillende van de leeraren toch ook
graag wel iets van hun geleerdheid luchten, •fwel ,omdat zij zelf heel
erg ,ander den indruk zijn van enkele schoonheden in hun vak. En hoewel
dat nu 'op zichzelf prachtig is, behooren zij toch zich juist de meerderen
te toonen door de beperking.
De sociale beteekenis van eon goed georganiseerd onderwijssysteem,
speciaal van igoed georganiseerd yak- en nijverheidsonderwijs kan moeilijk worden ioverschat. De vergrooting van den uitvoer van een land met
een millioen gulden beteekent allicht, dat ongeveer 300 menschen meer
werk hebben in dat land.
Zoo zien we zelfs verband tusschen het werkeloozenvraagstuk en het
nijverheidsonderwijs enz.
Maar aanvaarden we dit feit, dan beteekent dat ook, dat we hebben te
zorgen, ,dat ons onderwijsstelsel ook en zeker niet het minst, daar waar
het gaat over nijverheids- en vakonderwijs, minstens zoo goed moet zijn,
ja eigenlijk beter moet zijn, dan dat onze buurstaten, Beter zelfs,
zeiden we, immers een land, dat over minder natuurbronnen beschikt,
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rnoet dat gebrek aan natuurbronnen overwinnen door betere outillage op
het terrein van de werkkrachten.
Zullen we echter zoo ver komen, dan moet ,o.i. grooteren invloed worden
toegestaan dan thans veelal het geval is, aan menschen uit de practijk,
oak bij het onderwijsvraagstuk.
Het is zoo buitengewoon gewenscht, dat eindelijk de gedachte eens
doordringt, dat de menschen van het onderwijs wel verstand hebben van
onderwijs geven, maar weinig verstand hebben van datgene, wat de
samenleving vraagt.
n nooit mag de houding worden aangenomen, alsof het leven er is
voor de school, maar altijd is het zoo, dat we vast moeten houden de
gedachte, dat de school er is voor het leven. De school houde altijd haar
dienend karakter.
Zoo wil ik ,dan de hervorming van het onderwijs uitstrekken over het
geheele terrein.
Als ideaal zweeft mij voor oogen het volgende:
De lagere school zij geheel ingesteld op de eischen van het gewone
leven. Zij hebbe een zoo weinig mogelijk uitgebreid leerplan. Maar zij
brenge de kinderen in aanraking met al die dingen, die zij in de practijk
van het leven noodig hebben. Dat de kinderen als zij van de lagere school
komen, niet precies weten, welke steden er liggen aan de Dnjeper, of
hoeveel maanden van het jaar de Wolga bevroren is, is werkelijk niet erg.
Maar zij moeten wel een fatsoenlijke brief kunnen schrijven (o De Vries
en Te Winkel !) ; zij moeten weten, wat er gebeuren kan, wanneer zij in
overtreding zijn met de wet of een misdaad begaan. Ik bedoel zij moeten
in groote trekken op de hoogte zijn van een rechtsprocedure. Zij , moeten
weten hoe zij een postwissel moeten invullen; (gelukkig leert men dit
tegenwoordig op meer dan een school), hoe zij een girobiljet moeten
behandelen; hoe zij simpele karweitjes moeten opknappen. Maar hier
roep ik .mijzelf meteen een halt toe, want naar mijn opvatting behoort
dat ,opknappen van simpele karweitjes niet meer tot het terrein, waar de
school moet ingrijpen. Ik geloof, dat het de taak is van de .ouders om
hiervoor to zorgen.
Naast de lagere school kan voor het terrein van de hoogere klassen
als ideaal gesteld worden een parallelschool voor die kinderen, die meer
onderwijs zullen moeten ontvangen dan cre lagere school of de vakschool.
Op die parallelschool zouden de moderne talen kunnen worden geleerd;
en wanneer met die ,moderne talen begonnen werd door de kinderen op
9-jarigen leeftijd, zouden zij na 4 jaar bij juiste methode er evenveel van
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kunnen weten, althans evenveel practische oefening kunnen hebben als
thans aan het eind van de 5-jarige h.b.s.
Hoe men deze school noemen wil, laat mij natuurlijk koud. Maar wel
geloof ik, idat een school als deze van groote beteekenis zal kunnen zijn,
,mits we het aandurven om allerlei oude methoden om talen te leeren
te laten varen en de kinderen ech:t te brengen in he milieu, waarin zij
op natuurlijke wijze zich het spreken van ,een taal eigen maken. 1k stel
mij voor, dat deze school 4 of 5 klassen heeft, en geboren kan worden
uit ons tegenwoordige ulo.-onderwijs.
D:eze school behoudt echter .00k nog echt het karakter om klaar te
willen maken voor het leven. Zij geeft practisch wel voorbereiding voor
de middelbare school, maar zij zij een school, die niet zich door allerlei
examendrillerij, en schoolsche eischen laat leiden.
Misschien is op deze school dan mogelijk een kop van bijvoorbeeld
2 jaar, waar de tegenwoordige ulo.-opleiding wordt afgemaakt.
De jonge menschen echter, die 'gymnasium of h. b. s. bezoeken willen,
behoeven die kop„klassen" niet te loopen. Zij kunnen, wanneer zij zich
de moderne talen en de verdere school kennis, die correspondeert met
de kennis van de hoogere klassen van de lagere school hebben eigen
gema a- kt, o -v-erg-aaii naar do school your middelaar of voorbereidend
honer ionderwijs. Natuurlijk is het het ideaal, dat voor al deze scholen
het begrip „klasse" vervalt. Voor het begrip „klasse" treedt dan in de
plaats het begrip „werkgemeenschap". Wanner we 'dit schoolsysteem
aandurven zouden we ervaren, dat zeer veel kinderen 2, ,misschien soms
3 jaar eerder klaar zijn met het m. o. dan ibij het huidige system.
Bij de hier gegeven uiteenzetting hebben we echter geheel de lijn
gevolgd, die loopt naar de wetenschap.
Net moet 0. i. zoo blijven, dat tenslotte deze lijn door de weinigen
wordt bewandeld.
Daarom is
dat de gewone lagere school voor het leven
opleidt, maar dat op die lagere school dan volgt het vak- en nijverheidsonderwijs. Dit yak- en nijverheidsonderwijs dan niet overladen en opgedirkt met allerlei fraaie en minder fraaie overtollgheden, maar echt naar
het leven en mar de behoefte van handel en nijverheid, beroep en bedrijf
.georienteerd.
Het is de vraag in hoeverre voor deze school kan worden ingelascht
een psychotechnisch onderzoek en een goed omschreven beroepsadvies.
Dit wat betreft de totaal ordening van het onderwijs.
Waarom we het juist z66 voorstellen, daarover een volgende maal.

Amsterdam.

J. W ATERINK

COMMISSIE VAN BEROEP,
BEDOELD IN ARTIKEL 89 ZEVENDE LID LAGER-ONDERWIJSWET 1920.

Hierboven genoemde wetsartikel regelt de rechtspositie van de
bijzondere onderwijzers. De bedoeling van den wetgever van 1905,
tijdens het ,ministerie Kuyper was,, Join de rechtspositie van den bijzonderen
ionderwijzer eenigermate in overeenstemming te brengen met die van
den onderwijzer in dienst bij de gemeenteschool. Deze is tegen een
willekeurig iontslag beschermd door het recht van beroep op Gedeputeerde Staten, wegens artikel 38 tweede lid, en op de Kroon volgens
artikel 17 der Lager-onderwijswet.
Had in 1905 nog een enkel kamerlid bezwaar tegen dime beperking
van de vrijheid van de besturen der bijzondere scholen, het toenmalig
kamerlid Bij'leveld vond het zelfs onnoodig , dergelijke bepalingen op te
nemen, thans denkt niemand er meer aan tegen ideze regeling oppositie
te voeren. Integendeel er is bij besturen en bij onderwijzers vraag
naar uitbreiding.
De wet van 28 Mei 1925 S. 207 heeft er al een uitbreiding aan gegeven
in dezen zin, dat onderwijzeressen, die wegens het aangaan van een
huwelijk worden , ontslagen van het recht op beroep zijn uitgesloten. Dat
ook tijidelijke onderwijzers recht van beroep hebben tegen een niet
gevraagd eervol ontslag voor het verstrijken van den tijd waarvoor zij
zijn aangesteld, spreekt van zelf.
De uitspraak van de Commissie van beroep heeft het karakter van
een arbitrale beslissing; beide partijen hebben zich aan die uitspraak te
onderwerpen.
Voor de schoolbesturen zou verzet tegen die uitspraak neerkomen op
verlies van rijksbijdrage, zoolang dat bestuur blijft aangesloten bij de
Commissie van beroep, aan welker uitspraak het zich niet heeft onderworpen; in elk ,geval over het jaar, waarin het conflict zich heeft
voorgedaan.
Nu hebben zich gevallen voorgedaan, dat een schoolbestuur voor een
bepaald geval bezwaar heeft tegen de Commissie van beroep, waarbij
het zich heeft aangesloten, omreden b.v. dat een der rechtskundige
feden zich beschikbaar heeft gesteld als raadsman van den ,ontsla ►ene.
Stel het geval, dat de procedure toch door zou gaan bij ontslag, dan zou
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genoemd lid het wel niet op een wraking aan laten komen, maar zich
laten vervangen door zijn secundus. Het schoolbestuur kan van meening
zijn, idat in een dergelijk geval de positie van de tegenpartij, ongewild
misschien, versterkt is, zoodat de raadsman, zijn ,medeleden kenne:nde,
zijn pleidooi idaarnaar inricht. Natuurlijk heeft het schoolbestuur formeel
het wettelijk recht zich, voordat het ontslag gegeven is, aan te
sluiten bij een andere Commissie van beroep. Het zedelijk recht van
deze daad is betwist,, en wel op grond, , dat die onderwijzer eenerzijds
onttrokken wordt aan het rechtslichaam, waaronder hij tot nog toe
ressorteerde, en waarvan hij een rechtvaardige behandeling van zijn
zaak mag verwachten. Immers hi,/ is nooit in staat een dergelijke daad
te prononceeren.
Inderdaad is ide positie van den onderwijizer, in zoo'n geval zwakker,
dan die van het bestuur. Evenwel is dit bijna altijd het geval. Een
bestuur moet voor de ,oprichting van de school, zich aansluiten bij eene
Commissie van beroep, en het te benoemen personeel moet zich bij , die
aansluiting wel neerleggen. Hetzelfde is het geval, als een onderwijzer
aan een bestaande school benoemrd wordt. Ook daar vindt hij eon
Commissie van beroep, aan weiker samensitiling iiij in vele gevallen
niet heeft medegewerkt, en aan welker uitspraak hij zich eventueel toch
heeft tie onderwerpen.
Aileen bij benoemingen en herbenoemingen van leden der commissie
tijdens zijn diensttijd aan de school, heeft hij , een woord mee te
spreken, voorzoover het vacatures betreft van vertegenwoordigers 'der
onderwijzers.
Erger, veel erger wordt het geval, wanneer een schoolbestuur zich
wel neerlegt bij een gevallen negatieve beslissing van , de Commissie
van beroep, maar zich daarna losmaakt van de eerste commissie en zich
aansluit bij een ,andere commissie, en er jets op weet te vinden om
andermaal iontslag te seven. Natuurlijk staat deze laatste commissie
geheel vrij tegenover het bij haar aangebrachte beroep en beslist ze
onafhankelijk van het eerste geval.
Ook komt het voor, dat een niet op eigen verzoek gegeven ontslag
door de commissie niet wordt gehandhaald, om formeele redenen,
terwij1 doze duidelijk te kennen geeft, dat overigens het iontslag voor
bevestiging vatbaar is. Twijfel is gerezen of het acceptabel is om het
eerste ontslag in to trekken, en te vervangen door een nieuw, waarbij
de gepleegde informaliteit dan natuurlijk wordt vermeden. Formeel is
dan de zaak in orde, maar de Commissie van beroep zal moeten
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maken of hier ook de bekende rechtsregel geldt van het „non bis in
idem", waarvoor alle aanleiding bestaat.
Zeldzaam zijn de gevallen, waarin remand ontslagen wordt wegens
ongeschiktheid. De ongeschiktheid moet a heel apert zijn wil die
voorgebracht warden bij ,de Commissie van beroep, die op stukken en
op mondelinge getuigenissen oordeelt. Een zelfstandig onderzoek
instellen naar de ongeschiktheid, zal meestal wel ,andoenlijk zijn, vooral
als er geen deskundigen in de commissie zitting hebben. En dat de ontslagene de ongeschiktheid erkent komt niet voor, iom dat dat geval
geen beroep zou zijn ingesteld. Er zijn nog twee gevallen, waarin de
commissie gemoeid kan worden. Artikel 94 van de Lager-onderwijswet
bepaalt, dat de schoolbesturen .de volgende straffen aan den onderwiizer
kunnen iopleggen, a. waarschuwing en b. schorsing voor ten hoogste een
maand met of zonder behoud van wedde. Van het besluit tot schorsing,
kan de belanghebbende in beroep komen bij , de commissie, aan Wier
uitspraak het schoolbestuur zich heeft te onderwerpen.
De vraag heeft zich voorgedaan of de schorsing hangende het beroep
opgeheven moet worden en indien de schorsing is uitgesproken met
stilstand van salaris, de ,onderwijzer hangende het beroep in genot blijft
van zijn salaris.
Op beide vragen heeft de praktijk iontkennend geantwoord. Een eenmaal uitgesproken schorsing, goat krachtens den aard eerier schorsing,
dadelijk in en aan artikel 94 is geen bepaling toegevoegd zooals die,
vervat in den slotzin van artikel 92, waarbij bepaald wordt dat de
onderwijzer, hangende het beroep van zijn ,antslag, in het genot blijft
van zijn salaris.
'Oak heeft zich het geval voorgedaan, dat een Commissie van beroep
den termijn van een maand veranderd heeft in een van veertien dagen;
evenzoo kan men zich denken, dat ieen commissie het „zonder salaris"
wijzigde in „met behoud van salaris". Daartegen is niets te doen. Het
schoolbestuur en de in beroep komende .onderwijzer hebben zich in elk
geval aan , de uitspraali der commissie te onderwerpen. En er is in ions
land geen macht, die een dergelijke uitspraak kan vernietigen of wijzigen. Aileen zou de burgerlijke rechter over de sanctie ,daarvan een
uitspraak kunnen doen. 'Diet tweede geval is genoemd in artikel 125
eerste lid, dat bepaalt dat wachtgeld ten laste van het Rijk,, wegens
opheffing der school of der betrekking alleen clan verleend wordt, als
Deze is
het ontslag gehandhaafd is door de Commissie van beroep.
daarbij gebonden aan , de bepaling, dat een zoodanige handhaving geweigerd wordt, indien de ,opheffing der betrekking niet in ov&een-
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stemming is met de statuten of reglementen der instelling of vereeniging,
onder welker bestuur de school stoat, of niet ter goeder trouw heeft
plaats gehad. De gevallen hebben zich natuurlijk voorgedaan, dat de
opheffing der school of der betrekking slechts gedaan werd, .om van
een bepaalden ionderwijzer of te komen, om, nadat dit verkregen was,,
de school of de betrekking weder in te stellen. De vrijheid der schoolbesturen .om een bepaalden onderwijzer te .ontslaan, met voorbijgaan
van anderen, indien de reglementen geen voorschriften ,daaromtrent
bevatten, heeft gemaakt dat in veel gevallen op het op wachtgeld stellen
het odium van mindere geschiktheid werd gelegd, of dat een minder
geschikte zich vrijwillig voor ontslag aanbood. De 'herplaatsing van
dergelijke wachtgelders heeft daardoor nog al veel moeite veroorzaakt.
De bijna 25-jorige practijk der Commissie van beroep, heeft aanieiding
gegeven tot critiek, hoewel de zegenrijke werking ervan algemeen worth
geroemd.
Dat de behoefte gevoeld zou zijn aan experts, op het gebied van de
practische geschiktheid, is nog niet gebleken. Er kan immers gebruik
gemaakt worden van de getuigenjsscn der rijksinspeeleurs, .die op de
hoogte, en onbevooroordeeld zijn. Net overgaan van , de eene commissie
naar de andere, zou bemoeilijkt kunnen warden, door dat te verbinden
aan een stage. De behoefte aan een hooger beroep, op de uitspraak van
de commissie, wordt toch wel algemeen gevoeld._ floe hierin te voorzien? In de lijn der zelfberechting voor het bijzonder onderwijs, ligt
het, .dat in zoo'n hoogere instantie de zaak behandeld wordt door een
college, dat weder uit de kringen van het bijzonder onderwijs gekomen
is en dat b.v. samengesteld zou zijn uit de voorzitters der bestaande
commissies, of uit een zestal ,daaruit. Deze voorzitters, niet gekozen
door de besturen en de onderwijzers, maar door de commissieleden
zelf, zouden het meest geschikt daartoe geacht kunnen worden, krachtens hun positie en hun ervaring. 'Om eenigszins een rem aan te leggen
tegen het automatisch-in-beroep gaan, zou het noodig zijn, een vrii
hoog bedrag aan griffierechten te eischen, waaruit gedeeltelijk de
onkosten betaald moeten worden en voor de rest zouden due pondponds gewijze verdeeld kunnen worden over de samenwerkende
commissies.
H.

B.

'T GEBED IN DE SCHOOL').
Wie over 't gebed in de school spreekt of schrijft, kan zich zeker
rekenen van de belangstelling van alien, , die het Chr. ond. liefhebben.
een zaak van- het hoogste gewicht. leder Christen
Immers 't gebed
kent het; ieder Christen heeft ,de heerlijke waarde er van in eigen Leven
ervaren; ieder Christen moet er ,dus belangstelling voor voelen; te meer als
't in verband wordt gebracht met de opvoeding en het onderwijs onzer
kinderen.
Ook de Christelijke onderwijzer moet er daarom voor voelen.
Dat was reeds vroeger zoo ! Getuige 't feit, dat 't schoolgebed reeds
als vraagpunt voorkwam op de agenda van de vergadering van .de
Vereen. v. Chr. ond. enz. in den jare 1857. Dus 3 jaar na haar , oprichting.
,

Getuige verder 't felt, dat op de vergad. ,derzeifde vereen. in het jaar
1867 de heer E. Kuiper, van Amsterdam, ,de vraag „Op welk
standpunt moet de Christelijke onderwijzer zich plaatsen t, wanneer hij
in de school voorgaat in gebed?'

Terwijil eindelijk prof. Hoekstra in 1923 nog sprak ,o.m. over ,de
waarde van het gebed voor de karaktervorming.
Blijkt idaaruit niet duidelijk, dat men in de kringen der Chr. anderwij ► ers groote beteekenis hecht aan 't schoolgebed?
Wie zou het ook anders verwacht hebben?
Gemakkelijk is het niet, te handelen over 't gebed in de school. 't Is
zulk een teedere, heilige zaak ! Er over te schrijven geschiede met de
grootste voorzichtigheid!
,

Terecht zijn we niet gewend over 't bidden te redetwisten. De
kritiek zwijgt, en we verlagen 't niet tot ,onderwerp van debat!

Toch kan een .opstel er over zijn nut hebben, en ernstige, liefdevolle
samenspreking kostelijke vrucht dragen.
Maken we ,dan eerst over 't gebed in 't algemeen een tenkele opmerking.
Wat is eigenlijk bidden?
In Zijn heilige Wet geeft ons de Heere 't gebod als een richtsnoer
voor ons leven; stelt Ilij ons de eischen, waaraan wij bij onze gedragingen hebben te voldoen, op straffe van Zijn ongunst.
't Gebod geeft aan, wat wij behooren te zijn; wat we moeten doen
1

) Referaat op de verg. v. h. district Zuidhorn voor Ger. schoolv., 8 Nov. '29.
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en nalaten. 't Spiegelt ons 't heilig ideaal voor, waaraan wij moeten
beantwoorden, waarnaar wij moeten grijpen.
't Gebod stelt vast de normen voor ons zedelijk leven, eeuwige,
onveranderlijke, vaste normen, waaraan wij moeten voldoen.
aielaas, als we evenwel ons leven vergelijken met wat God in Zijn
wet eischt, komen wij voor 'n allerschromelijkst te kort te staan. Wat
we doen, beantwoordt in de verste verte niet aan wat gedaan moet;
sterker nog, onze daden druischen; rechtstreeks in tegen de ordeningen,
die de heilige God ,ons zet. En zoo km-1.d 't schandelijk te kort van ons
leven op 't schrilste uit in 't licht van Gods wet.
Schaamte zal ,ons daarom bedekken; voor de naderende vloek zoeken
we schuilplaats; we begeeren berging tegen 't komend oordeel!
Waarheen to vlieden? Zullen we tot de bergen vluchten met de bede,
dat ze ons bedekken? Zullen we de heuvelen smeeken, op ons to vallen?
Dan, 't zal ons niet baten.
„Al bedde ik mij in de hel, .00k daar zag
Uw Goddelijk oog.”
Wat dan? De Christen vindt door het geloof een schuilplaats bij
Christus. Deze bedekt zijn ,ongerechtigheid voor Gods aangezicht met
Ziin gave gerechtigheid, met Zijn vlekkelooze ,heiligheid. En zoo ko'mt
hij door 't Geloof als een gerechtvaardigde voor zijn God te staan.
Zijn zonde is verzoend! Ja meer nog, aan de eischen van 'Gods heilige
Wet is voldaan, „evenals had — hij zielf nooit zonde gehad of gedaan."
En zoo kan hij, in Gods gunst hersteld, weer met zijn God in gemeenschap treden!
Die ,gemeenschap nu oefenen, idoet hij in 't gebed, de derde schakel
in de religie.
't Gebed is derhalve de gemeenschapsoefening van de in Christus
geredde en vrijgemaakte ziel met God. Zij stelt zich daarbi ► in contact
met Naar God. Ja, er wordt een samenleven met God in 't hart geboren.
Door het geloof worden we ingeplant in de ware wijnstok; worden
we ingevoegd in het groote geestelijke raderwerk van Gods glorie. Maar
dat is niet genoeg! Eisch is, dat ook het rad van ons leven in de
beweging van het koninkrijk des Heeren wordt opgenomen. 't Moet
tintelen door ,ons leven, 't moet trillen in ons hart, wat we in Christus
hebben. De ade m des Heeren moet levenwekkend door onze eigen ziel
gaan. Dat nu geschiedt in het gebed!
Reeds volgt hieruit, dat in hoogeren zin alleen de geloovige bidden
kan, wiens geloof wortelt in de eerbied voor 't goddelijk gebod.
,,,En list dat diep ontzag voor het gebod op de bodem van ions hart,
en wortelt diep in dat ontzag een uit Clod gewerkt ,geloof, waardoor
'
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we ons verzoend, gerechtvaardigd en Gods kinderen weten, dan is het
gebed, en het gebed alleen, de eigenlijke daad der religie, waarvan alle
goede werken slechts uitvloeiselen en afschijnselen zijn. In het gebed
is het kind van God niet meer lijdelijk, maa,r komt het tot levensuiting.
Al wat voorafging doelde op oefening van gemeenschap met het `Eeuwige
Wezen, en nu, zie, in het waarachtige gebed, dat bidden heeten mag,
komt op wondere wijze die heilige gemeenschap tot stand! Zoodra het
tot waarachtig gebed komt, is er niet maar voorbereiding voor religie,
maar straalt die religie feitelijk haar glans uit, en doet ze haar werking,
omdat ze iontwaakt is tot zelfbesef."
,„liet echte bidden is een verkeeren in de hemelen; een , opgeheven zijn
der ziel tot den God der goden. Hooger komt de religie dus niet. In het
gebed schittert de religie .op de toppen der bergen van Gods heiligheid.
En daarom gaat ihet dan uit 't gebed weer omlaag, weer het leven in.
Altoos op en neer! Uit de diepte in de smeeking, en van de hoogte der
gebeden weer naar de vlakte van onze dagelijksche worsteling, om uit
de vlakte weer tot de hoogte der gebeden op te klimmen."
„Altoos is en blijft 't gebed 't middelpunt, waarin alle kracht der
religie zich saamtrekt, en vanwaar ze weer uitstraalt in en door ons
leven."
— Aldus dr. Kuyper in E. Voto. —
Vraagt men nu naar de eischen voor zulk gebed, dan met in de
eerste plaits worden opgemerkt, dat we bidden moeten, omdat God het
vordert. De Heere wil, dat Zijn schepsel met gebeden en smeekingen
tot Hem roepen zal. ons gebed zij dus geen vrucht van redeneering,
maar daad van gehoorzaamheid. , God wil het; God legt het ons op ! Hij
vordert het van ons. En wij hebben te beginnen uit gehoorzaamheid, en
zonder morrend verzet uit te voeren, wat Hij van ons eischt.
God spreekt. ,,,Rep mij aan!" Dus moeten we Hem aanroepen. Hij
gebiedt: „Bid zonder ophouden!" Daarom ga er geen dag zonder gebed
voorbij.
Evenwel, en dit worde goed verstaan, 't is niet zoo, dat wij buiten
de 11-leilige Schrift iom geen drang tot gebed in ons zouden gevoelen! Dat
wij eerst door den Bijbel tot het inzicht zouden gebracht moeten worden,
dat wij hebben te bidden. Immers, dat zou in strijd zijn met wat de
menschelijke natuur ons overal leert en openbaart. Zelfs bij ide verst
afgedoolde ,natien, bij de diepst gezonken volkeren vindt men het gebed,
en heel de historie leert ons 't gebed kennen, als een algemeen menschelijk
verschijinsel.
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Bij het jonge kind merkt men reeds, hoe het gebed er als van zelf
ingaat. E:en kind vindt het tniet vreemd, als aan ,moeders zij de knietjes
buigt.
Ja, in de kringen, waar men zich boven 't gebed verheven waande,
dringt het in oogenblikken van spanning, angst en gevaar weer naar
de lippen, al bezigen deze anders Gods Naam noodt, dan in vioek en
lastering.
't Is dan .00k onloochenbaar, dat in de gevallen mensch de ,drang tot
't gebed nog nawerkt. Zoo verzelt het bidden alle menschelijk leven,
terwiil bovendien elk kind Gods de genieting van het gebedsleven kent.
Als dus de Schrift .ons de ieisch stelt om te bidden, wordt ons daarmee
geen vreemde last opgelegd, maar als heilige roeping van Gods wege
voorgeschreven, wat reeds uit de drang onzer menschelijke natuur volgt.
Opdat in de gebrokenheid ,onzer natuur aan alle slingering des gemoeds
een .einde worde gemaakt, komt het Goddelijk gebod tot ons, als , een
stimulans van wat nog gehavend overbleef van de , 00rspronkellike .drang
naar gemeenschap met iGod, naar 't 'gebed dus.
De ,overtuiging, dat 't gebed plichtmatig is, ien dat .dus jegens God in
gehoorzaarnheid kort schiet, w ie in 'dozen naiatig is, was steeds een
der sterkere steunpunten van het godsdienstig leven. Waar de kracht Bier
overtuiging wordt verzwakt, verdwijnt spoedig ,00k 't- gebed, en de
ervaring toont, waar het dan met de religie heengaat.
Immers in het gebed ligt en behoort ,00k te liggen, een betoon van
eerbied ,aan , onze God. Wie voor Hem verschijnt, doet dat .onder 't sluiten
der oogen voor de wereld, om 't 'oog , der ziel te ontdekken voor Zijn
hemelsche Majesteit. En dan is die indruk van die majesteit zoo sterk,
dat we ons tot eerebieding genoopt gevoelen. En wadr de ziel, door die
indruk .overweldigd, wordt aangegrepen, daar deelt zich die aandoening
der ziel aan ons lichaam mee, en , openbaart zich in heel , onze ,houding.
't Is waar, de zonde werkte hier ontredderend en verzwakkend„ maar
tech blijft .dat betoon van eerbied voor de tleere onze God zeker
beteekenis beihouden. Immers die eerbied komt niet op uit .onze dankbaarheid, maar uit ontzag, .dat we als creaturen voor de almachtige
Schepper gevoelen. En daarom vormt die eerbied en ,hulde nog niet 't
ware gebed van Gods kinderen. Gebed moet een bewuste daad der
zieil zijn.
Ook de hemelen vertel'len , Gods eer. De jonge raven roepen tot God.
Net hert schreeuwt naar de waterstroomen! Heel het schepsel zucht!
Maar aan , deze levensuiting ontbreekt het bewustziln. De onbewuste aanbidding der redelooze natuur onderscheidt zich daardoor van de aan-
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bidding van het kind Gods, dat de laatste een bewuste daad van een
redelijk schepsel is.
Juist dit bewuste karakter maakt het bidden zoo moeilijk ! Immers ons
bewustzijn wordt zoo licht vastgehouden door allerlei belangen en
gtheurtenissen. In ons bewustzijn. komen zoo vaak en zoo vele booze
Bingen, die foils gebed verhinderen en verstoren. 't Is voor de bidder vaak
een bange, booze macht ! En each kan het gebed niet zonder bewustzijn!
't Ontleent ,er zijn kracht aan! 't Bewuste levee is zijn element. De bekeerde
en verlichte ziel, die haar God kent, in Christus weer toegang tot Hem
heeft, leeft met hem in bewuste, wezenlijke gemeenschap, welke in het
gebed haar hoogtepunt bereikt.
En daarom verbindt zich ook met het gebed het danken! „Bid zonder
ophouden!" ,Dank God in alles!" Dank wegens genoten weldaden, voor
ontvangen zegening, maar ook voor verhooring des gebeds.
► at de Psalmist zingt:
„Och, wierd ik derwaarts weer geleid,
U de ieere geven!"
Hoe zou miin
is uitgangspunt.
„Zich herinnerend hoe 'n teug nit de Fontein alles Coeds 't 'even
vernieuwde, voelt de ziele , drang ,om naar dezelfdelBron weer toe te gaan,
om opnieuw genade te molten indrinken. Vanzelf paart zich zoo het
danken, dat 't verleden omvat, aan het gebed, dat de toekomst grijpt
— ,E. Voto.
Jioe stoat nu", ziedaar een tweede vraag, „het kind ten opzichte
van het gebed?"
Wanneer het gebed aan .de gestelde hone eischen ,moet voldoen, kan
en mag een kind dan eigenlijk wel bidden? 'Goat het aan, is het feitelijk
geen protanie, geen farizeisme, als het dan toch doet, alsof het bidt? Is
dan het gebed niet te heilig, 'clan , dat het mag misbruikt, of iook verlaagd
tot zinledige vormendienst?
„la", zoo hebben er gezegd, en zij beweerden, dat het kind nog geen
begrip had van de iernst der religie, de , ernst van 't gebed. Eerst op rijpere
leeftijd worde het kind met de geheimen van die godsdienst in kennis
gesteld. Zoo lang 't niet Nip is, om die geheim.en te doorgronden, late men
het 'er buiten, spreke men met hen niet over de religie, en doe men hen
niet bidden.
En toch ! „Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen, hebt , Gij
sterkte gegron,dvest" of, zooals Jezus het zegt : , hebt Gij U lof bereid".
,
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En toch ! „Zoo gij niet wordt als een kindeken, gij kunt het Koninkrijk
Gods niet zien!"
toch ! „Laat de kinderen tot Mij. komen, en verhindert hen niet;
Want derzulken is het Koninkrijk der liemelen."
En toch! Toen Hager met Ismael in de woestiln doolde, en de knaap
kermde van dorst,, hoorde de Hem de stem van de jongen, die mogelijk
nauwelijks wist, dat zijn , geschrei om water een bidden naar God was.
Bovendien! 't Is waar, dat een onbekeerde geen gebed bidden kan,
dat als reukwerk opstijgt voor 's'lleeren aangezicht; doch daarom mag
niet elk gebed afgesneden, dat niet aan de hoogste ieischen voldoet ! Zoo
heeft de Kerk des treeren nooit gedaan! Steeds drong ze er op aan, ‘dat
't gebed, ook der kinderen, in eere zou worden gehouden.
Men ► ergete niet, wat we straks reeds topm ► rkten, .dat in het gebed ook
eerbied en vreeze voor de Goddelijke majesteit tot uiting .komt; ja, idat
tijdens ons gebed de indruk dier majesteit op heel ons bestaan moet
warden gevoeld.
Die indruk nu is juist bij het kind in hooge mate aanwezig. „En schoon
is het soms", ,merkt dr. Kuyper op, „om te zien, hoe in de stint houding
van een Jong wicht een uitdrukking van eerbied voor zijn God spreekt,
die ons ouden vaak beschaamt."
Vooral het kinderhart is zoo ontvankelijk voor het besef van Gods
heilige tegenwoordigheid! Met welk een vertrouwen legt het zijn nooden
en behoeften, zijn zorgen en zijn moeiten, vooral in de prille jeugd, aan
de groote Kindervriend voor, smeekend om broertjes herstel, om wegneming van eigen pijn, am.... am, ja am alles wat zijn kinderhartje deert.
En het is goed, ja noodig, dat dat gevoel . versterkt worde. De ervaring
leert, dat waarachtig gebedsleven in de kinderziel opwaakt, wanneer de
opvoeders medewerken ,om dit op te wekken, te leiden, te ontwikkelen.
't waar, soms komt het spontaan voor de dag, waar elke ,opvoeding
tot het gebed ontbreekt, maar regel is dit niet. Integendeel, wanneer 't de
kinderen niet in hun jeugd geleerd wordt, zullen ze op latere leeftijd een
Leven leiden zonder gebed.
Oak hier geldt het Bijbelwoord : „Leer de jongen de eerste beginselen
naar de eisch zits wegs, en wanneer hij oud zal geworden zijn, zal hij
daarvan niet afwijken. Of, wat tome auden aldus uitdrukten:
„Jong gewend, oud gedaan."
Immers wanneer door de opvoeding in huis en school bij het gebed
het gevoel der Goddelijke tegenwoordigheid wordt versterkt, wordt
daardoor het religieus besef als ingeweven in het wassend gedachten-
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leven; 't groeit er mee samen;
komt straks tot openbaring in het
persoonlijk, zelfstandig gebed.
Want altoos, als moeder bidt bij wieg of ledikantje, of vader voorgaat
bii de maaltijd, altoos spreken ze tot Iemand, Die ze als God aanroepen.
Zoo wordt kennis van God aangebracht. En vele zijn de getuigenissen
van ,ouden van dagen, .die kunnen spreken van de zegenrijke invloed op
hen uitgeoefend door de heugenis eener biddende imoeder; door de
herinnering, hoe ze aan moeders zij voor hun bedjes knielden.
Door= wordt in huis en school met en voor , de kinderen gebeden!
Ook in de school!
Zeker, we weten het wel, op zich zelf zal het gebed van elk kind op de
bankeri geen bidder maken ! Aileen de Heere wederbaart het hart, door
Zijn Gee:st. En het echte bidden kan 'eerst opkomen uit het wedergeboren hart! Net schoolgebed werkt dat niet uit ! Net geloof is
gave 'Gods.
Maar anderzijds is het even waar, dat God voor ons het middel heeft
gegeven; het middel , 00k, om , wat Hij in kiem gal, tot rontwikkeling te
brengen. ,eischt van ons, ook inzake de religie van onze kinderen, dat
we bidden en werken zullen. We bidden, alsof al .onze arbeid, ions
zwoegend zweeten niet de geringste invloed uitoefent. Maar we werken
ook! De van God gegeven middelen zullen we aanwenden, doende wat
onze hand vindt om te doen, met alle macht, alsof het slagen enkel en
alleen afhing van ,onze arbeid, onze toewijding, onze inspanning, .onze
moeite.
En daarom zullen we ook in school bidden, met onze kinderen. Opdat
het opkomend geslacht voor God leert buigen, en zich geiwent ook 'aan
het .ontzag voor Zijn majesteit.
Deus buigen we samen het hoofd; vouwen we samen de handen; sluiten
we samen de oogen; roepen we samen God aan om ondersteuning en
kracht; belijden we samen onze schulden, en smeeken Um vergeving en
gena! Ook loven en danken we samen voor genoten zegen! Zoo verhindert valsche schaamte .ons niet, in gemeenschappelijk huldebetoon , CMS
diep voor God te verootmoedigen.
En welk een kostelijke vormende waarde heeft dan niet het gebed ! Ook
het gebed in de school!
Van een school, die in hart en nieren iChristelijk is, niet slechts met,
maar ook naar den Biibel, gaat vormende invloied ult. Zulk een school
wordt gedragen door de Chr. religie, en die is karaktervormend meer
clan iets anders. Ze vormt mannen van stavast, van beslistheid, van
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rotsvast, onwankelbaar geloof. Ook door het gebed! Indien het op
gepaste wijze wordt gebeden, in heilige stemming verricht, sterkt het de
levenseenheid, en bevordert dus de vorming van het karakter.
Het dienen van God is het ideaal, waarnaar dan gestreefd wordt. Dan
„beheerscht een zucht het leven": Gode welgevallig te 'zijn. Dan is er ,een
Iijn in idenken en streven; en komt er vastheid in l evensrichting.
Dan worden helden gekweekt. 't Is bekend, dat een De Ruyter nooit
gevecht of ,zeeslag aanging, of hij had in zijn kajuit geknield, en om de overwinning geworsteld. En stadhouder-koning Willem III boog reeds als
jongeling zijn knieen, iom een voedsterheer en steunpilaar der Kerk van
Christus te mogen zijn!
Paulus, die niemand vreesde, boog diep voor God. Elia,, , die kalm tegen
Achabs .opbruisende woede zich stelde, worstelde in geloof op Karmels
top, tot God hem de tijding van een wolke als eens mans hand liet
aanzeggen!
En zoo is het nog! Een yolk top de knieen is een yolk van karakters,
en onverwinbaar!
En om aan de vorming van zulke mannen en vrouwen 'mede te werken,
moeten we hebben, en houden, een Christelijke school, waar met en voor
de kinderen gebeden wordt.
En 't is hooge gunst, die aan de onderwijzer bewezen wordt, dat hij
daarbij mag voorgaan!
Doch het stelt ook, ja, juist daarom, hooge eischen. Mechanisch een
gebed opzeggen, bidden als eigen ziel er niet biji is, met de lippen tot
God genaken, terwijl het hart zich verre houdt, is niet het rechte bidden.
Bidden uit sleur heeft geen invloed op het kind. Of ja, het schaadt!
Immers het kind merkt spcedig, dat de , onclerwiizer niet eerbiedig tegenover God is. Zulk gebed bederft, misvormt het karakter en doet
het schade.
Daarom moet de onderwijzer zelve een bidder zijn; uit eigen ervaring
het gebed kennen. Bij God moet hij kracht zoeken, tot 'I verrichten van
zijn arbeid. Als hij zich voorbereidt voor Zijn werk, inzonderheid voor de
Bij ► elles, ja bij al ziin arbeid, heleft hij zich te sterken in het gebed.
En zoo treedt hij voor de klas, in 't besef van eigen kleinheid, tegenover
de Goddelijke majesteit; van eigen afhankelijkheid tegenover Gods
almogendheid; van eigen zonde en schuld tegenover de vlekkelooze
heiligheid des Heeren.
Daarom bidt hij met zijn kinderen. Elgen flood en , die der kinderen legt
hij neder voor de troon van Hem, Die zegt, dat wij met vrijmoedigheid
mogen toegaan tot de troon der genade.
'
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Maar dan is noodig, dat de klassesfeer in overeenstemming zij met de
te verrichten heilige daad.
Daarom worde bij het aangaan der school geen lawaaierig geschreeuw,
geen stoei- of vechtpartij geduld, mar moeten de kinderen er aan wennen
in beh:oorlijke orde rustig hun plaats op te zoeken. Niet alsof reeds
dadelijk bij het binnentreden van 't schoollokaal een beklemmende stilte
moet heerschen, alsof bange spanning alter ziel en zinnen gevangen
houdt. 'Ook dat ware aan de juiste gebedsstemming niet bevorderlijk.
Wanneer dan de tonderwijzer de deur gesloten heeft, voor de klas
treedt of achter de lessenaar plaats neemt, zal in een goed beheerschte
klasse gewoonlijk geen of slechts een ,enkel woord behoeven geiegd te
worden. De sprekers zwijgen vanzelf; alien plaatsen zich recht in de
bank; de hoofden buigen zacht voorover, de handen vouwen zich, de
oogen sluiten!
Niemand roepe de stilte te voorschijn door een harde klap op bank of
lessenaar! Daardoor kan de vereischte stemming en wijding wel verdreven, nooit te voorschijn geroepen worden. Indien soms jets gezegd
met worden, dan is ,een zacht : „Kinderen, zullen we samen bidden?" of
een „Eerbiedig, kinderen!" ruim voldoende om kinderen uit onze kringen,,
die het gebed nog in eere houden, de vereischte houding te idoen aannemen.
Is de orde gekomen, de stilte ingetreden, dan wachte de onderwijzer
nog eenige ioogenblikken, alvorens met het gebed te beginnen. Al te
plotselinge overgang uit he gewone, vlakke leven naar de gebedsinStelling,
mocht storend werken! Ook hierin betoone men de ,eerbied, verschuldigd
aan de 'majesteit ‘Gods.
En dam-Dm .eenige ioogenblikken van gewijde stilte ! Doch niet te lang,
opdat de aandacht der kinderen niet worde afgeleid. Stemmingsvolle
stilte zal niet zoo lang beslag op hen kunnen houden.
En daarna beginne de onderwijzer zijn gebed. friji spreke vooral
natuurlijk, d. w. z. In , overeenstemming met de woorden, die hij bezigt.
Green gegalm, geen zalvend geteem, geen ratelend gedreun, geen
eentonigheid.
Noe geheel anders zal 't : „Dena o God, hoar milli gebed!" of 't ,,o God
weep mij ,zondaar genadig!" gelczen moeten worden ,dan 't : „U ahem, U
loven wiji" 't „Oeloofd zij , God met diepst ontzag!" Zoo zij het ook
in 't gebed!
Dus klinke .de toon anders bij het dankend, .dan bij het biddend .gedeelte
van 't gebed. De lofzegging ,onderscheide zich van die aanbidding. Boetvaardige schuldbelijidenis verschille in toon van de smeekbee om genade.
Voorts spreke de onderwijzer niet te vlug : de kinderen moeten hem
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kunnen volgen; zij. moeten meebidden, hem nabidden. Daarom moet, wat
hij zegt, tot hun bewustzijn kunnen doordringen, en een te snel hen voorbijsschietende woordenstroom zal dit niet wel mogelijk .maken. Wanneer
de tonderwijzer met bezieling bidt, is hij de kinderen niet slechts een
voorbeeld, maar neemt hij hen in zijn gebed mee. Zijn gebed wordt het

hunne.
Daarom kieze hij ook woorden, die ‘ze kunnen begrijpen; geen voor
hen inhoudlooze klanken, die hen ontgaan, •moor eenvoudige woorden,
zonder platheid of ruwheid. 'Geen hoogdravende stijl ; en toch ook weer
niet al te „kinderlijk”. „Wie dat 'doe, stelt zich bloot aan 't gevaar, eigen
en der kinderen ,gebedsleven te schaden" merkt Jonkman ergens op. En
zoo is het ook!
Evenzeer mijde de onderwijier, wat ik zou willen noemen, het clichégebed. Het steeds weer herhalen . in elk gebed van dezelfde woorden, voor
dezelfde gedachten, vaak in dezelfde volgorde moet vermeden. Het maakt
de indruk van een van buiten geleerd Iesje, enkel product van 't geheugen.
liet is niet het echte bidden, dat opvoedend op het gebedsleven der kinderen moet inwerken, en dat .00k kan doen.
Daarom zij er onderscheid tusschen het gebed bij het begin en dat aan
't eind der lessen; daarom verschille 't gebed op Maandagmorgen van
dat bij het einde der schoolweek.
Vooral wachte de onderwijzer zich voor het lange gebed!
Wie uit ervaring weet, hoe moeilijk het voor hem zelf is, tijdens het
z.g. lang gebed in de kerk, de aandacht te houden bij het ,gebed van de
Dominee; wie daarbij in oog houdt, dat het voor kinderen, met hun
wisselende stemmingen, nog veel moeilijker is, hun aandacht gedurende
eenige tijd op dit erf te concentreeren, die verstaat, , .dat het gebed in
school kort moet zijn.
Nooit zoeke de ,onderwiizer zijn kracht in veelheid van woorden. Net
zal het kind vermoeien, en dat mag niet. De aandacht moet gespannen
zijn tot den einde toe, en ,daarom wake de ,onderwijzer er voor door
lange gebeden aanleiding ate geven tot verveling der kinderen.
lEn zoo plaatse de ,onderwijzer zich met en naast de kinderen op den
niveau, om samen, als klasse, 'zich voor God te stellen. Hij is de tolk,
de voorbidder, en hij idraagt in 't gebed op, wat de klasse raakt!
Daar zij dankzegging voor genoten weldaden! Voor de gunst, die de
Neere verleende, in verkwikking door nachtrust of spijze. Voor 't voorrecht weer gezond aan de arbeid te mogen gaan.
Daar zij dankzegging bij het einde der schooltijd voor geslaagde arbeid,
voor betoonde hulp, voor zegen, zoo natuurlijk als geestelijk.
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Er worde gebeden am vergeving van zonde en schuld ; wegens to kort
aan ijver en plichtsbetrachting. Zoo worden de zonden der klasse beleden!
Over persoonlijke zonden van de onderwijzer, of een der leerlingen
worde gezwegen! Zij worden in het schoolgebed niet genoemd!
Vooral, wanneer ernstig wangedrag van een leerling oorzaak is geweest van ernstige storing in de verhoudingen, doet de onderwijzer verstandig, dat in het gebed niet aan te alen. Hij is immers .00k mensch —
en loopt idaarom gevaar, in zijn gebed als aanklager op te treden tegen
de jeugdige zondaar. En .daarmee zou hij zoo veel bederven.
0, ik weet het wel, de mogelijkheid bestaat, dat niets dan diepe droefheid over 'it wangedrag van 't kind hem vervult; dat niets dan innig
medelij en met de tovertreder hem drijft; dat uit zijn hart opwelt en als
van zelf naar de lippen perst de bede, de zielekreet: „Heere, reken hem
deze zonde niet toe!" En , dan, waar geen gekrenl te ijdelheid, geen beleedigd zelfgevoel, maar werkelijke, hartelijke liefde tot 't kind hem drijft,
dan kan en mag het kwaad genoemd worden; dan zal het goede invloed
kunnen hebben.
Doch tons menschelijk hart — ook dat van tde onderwijzer — is zoo
arglistig! En daarom, men zij voorzichtig! Zwijge liever! Opdat er niet
lets feeders gebroken worde in het hart, in het gevoelige, ontvankelijke
gemoed van een der leerlingen!
Er worde voorts gebeden om zegen en hulp bij de arbeid, inzonderheid
om zegen bij het onderwijs in de Bijb. Gesch. Er worde gebeden om
bewaring voor kwaad, om verlossing van de booze.
Er worde gebeden voor hen die ziek zijn; vooral in ernstige gevallen.
Gebeden om herstel, doch ook om geestelijke zegen.
Er worde gebeden bij het einde van de weektaak took om een zegen voor
de kinderen, als ze Zondags in .de kerk zijn! Daar wordt iook hun de
boodschap des hells gebracht. Hun harten hebben opening noodig, .opdat
het Evangeliezaad vruchten kunne dragen.
En als dan het „Amen" van de lippen des bidders is gekomen, blijve
nog oenige oogen likken de stilte bewa.ard. Wanneer dan plotseling, *frier
een yak wordt dicht geduwd, daar ,een boek wordt neergeklapt, of voetgeschuifel of stemgegons uit de klas .opstijgt, treden de kinderen zoo
ruw uit de nabijheid des ,Heeren in het gewone leven terug, dat de vraag
gewettigd is, of de eerste wel eens is gevoeld. 't Maakt de indruk of
de kinderen verveeld — hebben zitten wachten op 't verlossende Amen,
en reeds tijdens , de laatste woorden bepeinsden, wat ze aangrijpen zonden.
Daarom iopenbare de hooge ernst van 't gebed zich nog enkele oogen►

►

►

►
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blikken in de voortdurende stilte. Eater — niet te lang! Het meet geen
namaak zijn, doch natuur! Alle gemaaktheid zij hier verre!
Hoe moeilijk is dan voor ons als onderwijzers het gebed in de school.
Als we zien op onze vele tekortkomingen daarbij, hoe moeten we ons
dan verootmoedigen, en belijden, dat 't wel een bijzondere genade Gods
is, dat we door onze gebeden niet nog veel bederven. Waarlijk, iook de gerechtigheid van ons bidden is in 's Heeren oog een wegwerpelijk kleed.
Net trooste ,ons, te weten, dat de tleere wel hoort op bet gebed, doch
niet om het gebed !
Want hoe vaak is ons gebed niet, wat 't wezen moet ! 4 X per schooldag
gaat de onderwijzer in den gebede voor. En als hij huisvader is, zal hij
bij de maaltijden — 3 X per dag — zijn priesterlijke plicht niet verzuimen.
10 X per dag bidt hij dan overluid.
Kunnen wij daarbij geestelijk frisch blijven? Zal ons gebed geen sleur
worden? Kunnen we ,ons zooveel keeren per dag opwerken tot de hoogte,
om ons voor Gods aangezicht te stellen?
Hoe vele, vele malen schieten we daarin niet bedroevend te kort!
Zullen we daarom onze luide gebeden maar niet wat beperken? Alleen
bij de aanvang van de morgenschooltijd, en bij het einde der middaglessen?
Dus, 'zooals prof. ilioekstra het wenschelijk acht, bij het begin, en het
einde van de schooldag? En als ons gebed dan nog niet aan de hooge
eischen beantwoordt, zullen - we 't dan maar niet doen bij aanvang en
slot van de weektaak?
Ach, ik vredze, dat dit middel nog erger is dan de kwaal. Dat , daardoor het gebed meer en meer zal vertragen.... misschien op de duur
geheel zal verstommen!
0, 't zou misschien kunnen, te wachten met 't gebed, tot de ware
gebedsdrang kwam, als we alien op geestelijk gebied kerngezond waren.
Mocht dan de lust en de drang naar gebed, naar gemeenschap met de
heilige God, een ioogenblik kfinnen verflauwen, dan zou wachten tot
herstel in de geestelijke toestand intrad, misschien niet schaden. Evenmin
als 't voor een kerngezonde knaap schaadt, dat hij eens een maaltijd
mist.
Dan, wie onzer is kerngezond op geestelijk gebied? Zijn we niet alien
lijdende? Is onze toestand er vaak niet een van verzwakte bloedarmoede!
En is juist verflauwende gebedsdrang daarvan niet het ernstig symptoom?
Neen, tegen deze .kwaal is gebedsvermindering geen geneesmiddel, dat
herstel brengt; veeleer zal achteruitgang daarvan 't 'gevolg zijn. Evenals de kundige arts aan 't bloedarme kind geen vermindering van spijs,
maar eer vermeerdering van voedsel en .maaltijklen voorschrijft, zoo moet
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ook hier nietnaar vermindering van he aantal gebeden worden gestreefd.
Wanneer wij over te weinig gebedsdrang in school hebben te klagen,
ons bidden te veel sleurwerk wordt, — en wie onzer kent niet die tijden?
dan ligt de .00rzaak in verzwakking van ons persoonlijk gebedsleven.
Dan ,hebben we ions ionze gebedsplicht weer in te denken; dan stij:ge 't bij
de voortduur uit ons op : „tleere, leer ons bidden!" Daardoor herstelt
de geestelijkie krankheid :onzer ziel, keert de vraag tot gebed weer terug,
en kunnen we ook in school weer bidden.
den verhandeling over 't gebed in de school ware hier te eindigen,
indien niet nog een paar vragen te 'beantwoorden restten, die het onderwerp, zoo niet rechtstreeks, dan Loch ziideings rakers.
Daarover dus nog enkele woorden!
De eerste vraag luidt: , 0!s het niet wenschelijk met erg lastige en
bijzonder ondeugende kinderen eens onder vier ioogen te bidden?"
Deze vraag zou ik geneigd zijn, met eenige restrictie, in 't algemeen
bevestigend te beantwoorden.
Er kan van een samenspreking, gevolgd door gemeenschappelijk
gebed, van ,onderwijzer en leerling .een Iheilzame invloed uitgaan. Mits —
er bij de onderwijzer zij een verheven stemming, dat hij zich inderdaad
onderwindt , om tot God te spreken. Zijn gebed moet spontaan nit 't -mile
gemoed tot God opstijgen. Dan kan veel zegen volgen, gelijk ide .ervaring
van velen bevestigt.
Doch, men zij .00k hier voorzichtig! Net geval moet bijzonder ernstig
zijn. Opdat niet in de sfeer van het gewone naar beneden worde getrokken. in bovendien hoede men zich ,er voor, 't .gebed te verlagen tot
een opvoedingsmiddeltje; waarmee anderen succes hebben gehad ; dat
men dus ook eens goat probeeren. Dan is er kans, dat nog veel meer bedorven wordt, wat anders mogelijk nog had kunnen gored worden.
Ik geloof ,dat de persoonlijkheid van de onderwijzer hier van bijzonder
groote beteekenis is. Vandaar, dat ik niet gaarne als algemeene regel voor
elke ionderwijzer zou willen zeggen, dat hij met ondeugende kinderen
onder vier oogen moet bidden.
De tweede vraag betreft 't wenschelijke van gemeenschappelijk gebed
van de onderwijzers eener school. Zooals 't op enkele scholien gebruikelijk
is,, dat 't personeel 's Maandagsmorgens voor de aanvang der lessen een
oogenblik afzondert, gezamenlijk des tfeeren zegen of te smeeken
over de te beginnen weektaak, en bij einde daarvan, om God dank te
brengen voor bij de verrichte arbeid ontvangen zegen.
't Is een goede gewoonte, die ook heilzaam werkt op de ,onderlinge
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verhoudingen. Niets verbroedert tons meer, dan dat we samen ons in
ootmoed buigen voor de troon der genade; nets werkt beer mede, om
de kleine geschillen, die ons sums scheiden, weg te slijpen, dan dat we
samen verschijnen voor 't oog van een heilig God ; nuiets bindt ons
nauwer samen, dan dat we gezamenlijk als broeders en zusters onze
hemelsche Vader aanroepen om voorziening in alle geestelijke en stoffelijke nooddruft.
Zuidhorn, November 1929.
P. TINEV1ERMANS.

CRITISCHE REVUE.
't Is torch een rare boel in de wereld. Als men wat sceptisch tegenover

alle gedrijf en gespreek en geschrijf staat, leef je zooveel geruster. Want
het loopt tooh wel erg de spuigaten uit somas. Vanavond kwagn ik thuis
en Coen de knop van de radio aangedraaid was, kreeg ik een speech
van •een burgemeester nit .een of ander dorpje , ergens in Zeeland —
natuurlijk een dardig dorpje, met dardige men'schen, en die burgemeester
hield ieen propaganda-speech voor de ,openbare school. Hij sprak niet
slecht, d. w. z. wat zijn rede als vocale voordracht betreft, maar de
inhoud was weer ,demagogue van een sport, waarin men de stellingen poneert, zonder ,ze te bewijizen en dan boa zegt dus. Een der fraaie argumenten tegen de pacificatie was , de minderwaardigheid der kleine school.
iNatuurlijk
ze leeren het nooit. , Gelijkthiclig had te Utrecht, terwill
volgens een advertentie — 700 van de hoogste autoriteiten
stad en
land dat bijwoonden — 'de opening plaats van den Utrechtschen raadskelder. een stadsherberg dus ! 'Wife die 700 hoogste autoriteiten waren:
nou, natuurlijk een hoop kamerleden, dan een hoop gemeenteraadsleden
en dan een nog grootere hoop vrijgestelden en ,dan ambtenaren, zooals
Fruytier, die beslist een hooge post in Den Haag moest hebben. Veel lui
van de exacte wetenschappon, weinige der abstracts, misschien wel geen;
want de rechten behooren theoretisch er wel toe, maar naar de practijk
zullen ze zich beter bij de eerste thuis vinden; 't was er dus exact en
extract, vooral in de buffetten. En even ,daarna een protestmeeting over
kerkvervolging yin Rusland — waarvan we zoo weinig echt weten, men zegt:
de olio At achter die hetze! ; deze broederlijke samenwerking doet
niet echt aan; in alle andere levensopenbaringen staan die heeren als
kemphanen tegenover elkaar, verketteren de een den ander; — hadden ze
in 1914 maar eensgezind met evenveel vuur en moed — een vlammend
protest hier tegen de Sofjet is goedkoop — tegen de oorlogsverdwazing
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der machthebbers gewaarschuwd, dat had zeker, als ze ,00k als een man
in able cultuurlanden geprotesteerd hadden, dadelijk succes gehad, maar
nu was .deze vertooning met de portretjes in de kranten 'van een zielige
leegheid; en dan in de krant I 500 belooning voor hem of haar, die de
aanwijzingen kan ,bijbrengen, dat de gevangen verdachte van den moord
te Bennekom, als gevolg daarvan veroordeeld wordt!! En dat na GiessenNieuwkerk ! Dat een verdachte nog geen dader behoeft te zijn, al is de
schijn zeer tegen hem, wordt hier schandelijk over 't hoofd gezien.
Onderdehand is er in Den Haag een tentoonstelling voor Volkenbond
en vrede en er wordt veel reclame voor gemaakt; terecht! Men kan, er
de oorlogsverschrikking zien in beeld en techniek, maar niet gelijk 'een
oorlogskerkhof in natura, niet als Donauemont met zijn massagraven, niet
a, dazende protesteerders met „vlammende" protesten tegen sofjet
als
niet als in die ziekenhuizen, waar nog heden oud-soldaten
en gepeoe
uit den wereldoorlog leaven en verpleegd worden, zonder dat men weet,
wie ze zijn, omdat deze stakkerds geen enkel menschelijk vermogen
meer bezitten, waardoor ze hun vroegere persoonlijkheid kenbaar zouden
kunnen maken!!
En te Lemmer geschiedt het volgende, — en van vlammende protesten
verneem ik nog niets — verslag geciteerd uit De Nederlander:
Naar aanleiding van de moeilijkheden die in de Vereeniging voor Chr. Not.
Schoolonderwijs te Lemmer zijn gerezen in verband met het optreden van het
bestuur tegen den onderwijzer den heer F. Schurer, die een aanzegging van
ontslag heeft ontvangen, indien hij zijn anti-militairistische propaganda c.a.
niet staakt, tegen welke waarschuwing 87 leden hebben geprotesteerd, heeft deze
vereeniging zeer (druk bezochte buitengewone vergadering gehouden op verzoek
van een tiental leden, die een uitspraak wenschten over het karakter der vereeniging. Op verzoek van het bestuur gaf de heer J. Wytzes, directeur der Chr.
kweekschool to Sneek, inspecteur van de Ver. van Chr. Nat. Schoolonderwijs aan
de hand der statuten een uiteenzetting van Joel en streven der landelijke Ver.
voor Chr. Nat. Schoolonderwijs.
Van de gelegenheid tot debat maakte o.m. gebruik ds. M. van dre Voet, Ned.
herv. predikant te Lemmer, die, instemmend met doel en streven van C. N. S.,
bezwaren had tegen de rede van den heer Wytzes en het bestuur verweet dat het
door het optreden tegen den heer Schurer een aanslag heeft gepleegd op het Chr.
geweten en schade aan de school heeft toegebracht. — Hier is ten minste een protest van een orth. pred. waartoe wat moed noodig is. D. W. — iSpreker had ernstige bezwaren tegen het optreden als inquisitie en adviseerde den heer Schurer met
rust te laten en zijn ouders te willen sparen. De heer Wytzes wilde in zijn repliek
op allerlei persoonlijke aangelegenheden niet ingaan, wij1 hij slechts gekomen
was om te spreken over het karakter van C. N. S.

I) Men leze eens het boekje: De taak van de lagere school ten opzichte van
de vredesgedachte, door H. G. Overduin, P. Noordhoff, Groningen, prijs f 0.30.
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Hij wees er orm. op dat de vredesbeweging van „Kerk en Vrede" tot groote
schade der Chr. 'school is. — Als het verslag joist is, is deze uitspraak zeer
zeker getuigend van groote geestelijke arrogantie. D. W. — De vereeniging
staat en valt met het al of niet letterlijk handhaven van haar belijdenis.
Velen zijn bij de school gekomen, die er niet bij behooren en leven uit het
humanist isch beginsel. Dezulken kunnen gemist worden.
Ds. v. d. Voet merkte, in tweede instantie het woord voerend, ap dat als het
dTeigend ontslag van den heer Schurer doorgaat vele ouders hun kinderen van
de school zuilen nemen en deze dan niet meer komen onder de beademing van het
Evangelie, wat apr. een schreienden toestand vinden zou.
De heer Wytzes, dupliceerend, merkte op dat de Chr. school een opvoedingsinstituut is, maar geen middel tot Evangelisatie en dat ook nooit mag worden.
Men moet de consequentie aandurven en wie het beginsel to strak vindt, moet
heengaan. Wij1 het debat meer en meer in persoonlijke dingen verliep, sloot de
voorzitter de vergadering *).

Uit deze roerigheid in ,een klein plaatsje zou je dus moeten opmaken, dat
het on-Christelijk is tegen militairisme , en voor den vrede te propageeren.
Maar ik deel die mewling niet. 1k weet verder van die Lemmersche herrie
weinig, ken geen der er bij betrokken lieden,noch hungeestelijkequaliteiten,
en misschien zit er meer achter dan we uit de bladen vernemen; maar in elk
geval diende men dat dan te publiceeren. Een rechtzinnig predikant spreekt
h► er tegen den inspecteur van C. N. S., en er wordt met „persoonlijke dingen" gewerkt. De }niers hebben aan dergelijke uiteenzettingen weinig.
Deugt die onderwijzer of ,deugt hij niet? iGeeft hij 'Christelijk onderwijs of
geeft hij dat niet? Is hij in ,zijn openbaren levenswandel zich iopenbarende
als een Christen of niet? Maar.... als hij tegen oorlog' en voor vrede propa.ganda maakt, wordt hij daardoor ontchristelijkt? Laat men Loch klaren
wijn schenken?
De tijden zijn voorbij toen men, omdat men niet met de bovenliggende
partij meeging, al bij voorbaat veroordeeld was. Men kan Christen zijn en
anti-monarchaal! Men kan Christen zijn en voor de vereenvoudigde spelling. Natuurlijk heeft ieen prive-schoolbestuur het recht alleen zulkeonderwijzers aan zijn school te benoemen, die gelijkdenkend met ze zijn en
natuurlijk moet een ondercvijzer die anders gaat denken, de consequenties
van zijn andere levenshouding billijken, imaar.... men veralgemen ► seere
niet, alsof spreken voor volkenbond en vrede onchristelijk zou zijn. Een
1 ) L e m m e r, 17 Maart. De Christelijke onderwijzer Schurer te Lemmer
heeft geweigerd om een verklaring te teekenen, hem voorgelegd door het
schoolbestuur, waarin verzocht wordt om de propaganda voor de vredesbeweging van de Christelijk democratisehe unie te staken. De heer Schurer
is daarop onmiddellijk gesahorst, terwijl ontslag is aangezegd per 1 Mei. De
heer Schurer komt in appel bij de Schoolraadcommissie, waar hij zal worden
verdedigd door mr. Pollema uit Leeuwarden en ds. Buskes, Geref. predikant te'
Oosterend.
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bestuur zou in de aanstelling dat moeten vastleggen. Net gaat niet aan,
dat een ,Chr. ,onderw. ontslagen zou kunnen worden, .omdat hij een andere
Chr. pol. partij voorstaat, dan het bestuur, tenzij dat in de aanstelling
staat. Net is al te! Men zou op deze wijize gaan afhangen van de particuHere inzichten zijner bestuurders en als lid van een geh. onth. ver., kerk
en vrede, ver. spelling, enzoovoort, kans toopen daarom reeds ontslagen
te warden. Hier .diende eerder een „vlammend" protest geuit te worden.
Zoo is het ,niet in orde. Is die ,onderwijzer als mensch minderwaardig, als
belijdend Christen in zijn openbare leven in strijd Met de !leilige schrift,
dan wordt de zaak anders. Maar een optreden voor Kerk en vrede tot
groote schade van de Chr. school verklaren, toont een verketterende
geesteshouding, die in eigen exclusivisme moet vergaan. Vele rechtzinnige
predikanten zijn lid dezer organisatie en vele Chr. leeken (ook. — Ik zelf
tusschen haakjes ben green lid, ook niet ivan de Chr. dem. partij. D. W. —
't Is een verwarde boel in de wereld. Comenius heeft het al in zijn
Labyrinth der wereld en paradijs des harten l) eenvoudig en schoon gezegd
Vele menschen zoeken het hoogste goed — summum bonum — in dingen
die buiten hen zelf gelegen zijn en die daarin hun Neil zoeken. Doordat zij
het daarin niet vinden, betuigt Salerno, de wijste der menschen, die eveneens
den vrede zijner ziel zoekende, nadat hij de geheele wereld reeds doorreisd
en doorschouwd had, ten laatste toch bekennen moest: „Daarom haatte ik
dit leven; want dit werk docht mij kwaad, dat onder de zon geschiedt, want
het is al ijdelheid en kwelling des geestes —Pred. II : 17 —
In zijn absoluten zin is dit woord van Salomo vernietigend voor velerlei
gedrijf en gestreef. Wat wordt er niet gekuipt en gewroet om een of ander
te bereiken ! Het is fraai ! En met een beroep op de Heilige schrift tracht
men veel vreemde zaken te verdedigen. Een adjudant-onderofficier te Leiden is uit de ouderlijke macht ontzet, omdat hij zijn eigen kinderen geen
onderwiis deed geven, welke zonderlinge houding hij verdedigde met zijn
gel oof sovertuiging !
En.... op de humanitaire school te Laren — een fraaie naam, alsof
andere scholen niet humanitair zijn! — is het langzamerhand zoo'n
communistische janboel geworden, dat het bestaan der school ernstig
bedreigd wordt.
Ten slotte lets nog dwazer van een deftig genootschap, dat reeds lang
tot de jaren des onderscheids gekomen moest zijn, maar blijkbaar — helaas
kindsch wordt. In Onze vacatures leven we:
Een mooie vertaling, van de hand van drs R. A. B. Oosterhuis, goed
technisch verzorgd door de firma Kemink en loon te Utrecht, is in den boekh.
verkrijgbaar; f 3.50 ingen. f 4 geb.
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Ziehier een berktbt.
Het N.O.G. heeft zich bij referendum met 706 tegen 645 stemmen en
159 blanco uitgesproken voor leerplieht tot 18 jaar.
Wij verheugen ons bier van harte in, want je kunt nooit genoeg leeren. Alleen
maar dit gaat ons niet ver genoeg. We willen leerplicht tot het dertigste jaar.
Want menschen tusschen 18 en 30 jaar kunnen en moeten nog heel wat
leeren.
Ook zouden we een wettelijke bepaling wensehen, dat zij, die op hun dertigste
niet door een diploma kunnen bewijzen, dat ze met vrucht het onderwijs gevolgd
hebben, niet mogen trouwen.
Op deze wijze willen we meteen het vraagstuk van de overbevolking opgelost
zien.
Voorts willen we de kinderen tot hun dertigste jaar schoolvoeding en schoolkleeding .geven. Ook eischen we voor hen een matig weekgeld, om hen in de
gelegenheid te stellen, op gepaste wijze uit te gaan.
Men ziet, het N.O.G. is wel op den goeden weg, maar doet half werk. En dat
is jammer. Men meet er steeds op bedacht zijn, zooveel te vragen als maar immer
mogelijk is.
Kinderen van 18 jaar al van de leerplicht te ontslaan, idat is tech eigenlijk
schandelijk en komt niet te pas.
Maar, men zal zien, het N.O.G. gaat langzamerhand wel verder.
K.
Hoe ouder hoe gekker.

Er staat boven Onverzadigbaar, het had m.i. beter kunnen luiden, met een
heenwijzing naar dat kindsch: hoe ouder hoe gekker!
IDeze Critische revue is wat bizar; heeft met paedagogiek niets te maken,
zegt er misschien een. Ja, lezen kunnen velen, condanks het -- volgens
de hoofdinspectie voortreffelijk leesonderwijs der laatste jaren niet.
Ik zeg: dat ,deze critische revue een opvoedend stuk is; maar wie niet
hooren wil, blijft doof, al staan er ook honderd daverende luidsprekers in
zijn Goren te toeten.
Zeist.
D. WOUTERS.
1 ) In
De Nederlander van 11 Maart Imam dr. Idenburg terug op zijn
stukken in ,genoemd dagblad van 6 en 7 Januari 1.1., die ik in de Critische revue
van ons Februarinummer grootendeels overnam en critiseerde godocumenteerd.
Op dit artikel van 11 Maart kom ik nader terug. Aileen zij het mij vergund
mijn verbazing even uit te epreken over de volgende woorden van dr. I.
„Nu kan men uiteraard de oagen hiervoor sluiten. Zoo 'dad de heer D. Wmters, die in het Paedagogisch tijdschrift voor het Christelijk onderwijs op onze
vraag welken weg wij moeten inslaan om uit 't moeras te komen, meende te
moeten antwoorden : „Wel: er is igeen moeras !" Men kan ook ale ernstig
mensch"
Ik wreef ,mijn oogen uit then ik dit las. Wat is idat nou? Ik heb de art. van
dr. I. bekeken, ernstig en met de nuchtere practijk voor oogen. Wat is dat nu
voor dwaasheid en onhoffelijkheid — bepaald een vergissing van de anders
zoo hoffelijke en charmante heer I. — „Nu kan men uiteraard de oogen hiervoor
sluiten. Zoo doet de heer Wouters". Kom, kom; ik geloof niet, dat de heer I.
de onhoffelijkheid van den zin dezer woorden bedoelt. Dat zou al te zijn.
D. W.

AGENDA
VAN DE JAARVERGADERING DER VEREENIGING
VOOR CHRISTELIJKE PAEDAGOGIEK OP
22 APRIL 1930, DES AVONDS ZEVEN UUR, IN HET
GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,
MARIAPLAATS, UTRECHT

1.

Opening door den voorzitter.

2.

Notulen van de vorige algemeene vergadering en
jaarverslag.

3.

Zie in dit nummer van ons
Statuten•wijziging.
orgaan
Bestuursverkiezing. Prof. dr. T. HOERSTRA treedt af.

4.
5.

Lezing van prof. dr. A. VAN VELDHUIZEN
paedagoog.

6.

Rondvraag en sluiting.

Jezus als

De secretaris
G. MEIMA.

VEREENIGING VOOR CHRISTELIJKE
PAEDAGOGIEK.
Concept-wijziging der •tatuten te behandelen Dinedag
22 April 1930. Punt 3 van de agenda.

STATUTEN.
Naam.
Artikel 1. De Naam der vereeniging is: Vereeniging voor Christelijke
paedagogiek en zii is gevestigd te Utrecht.
Doel.
Art. 2. Haar doel is : de bevordering van de studie der Christelijke
paedagogiek in haar geheelen omvang en van haar hulpwetenschappen,
ten behoeve van de Christelijke opvoeding en het Christelijk onderwijs
in den ruimsten zin — lager, middelbaar en hooger — in binnen- en
buitenland.
Middelen.
Art. 3. Zij tracht haar doel te bereiken o. m. door : vergaderingen,
geschriften, vacantie-cursussen, winterlezingen, studiekringen, een bureau voor paedagogische adviezen, een paedagogische bibliotheek, schoolcongressen.
Geldmiddelen.
Art. 4. Zij ontvangt haar geldmiddelen door: a. bijdragen van leden en
begunstigers ; b. giften, schenkingen en legaten.
Leden.
Art. 5. Leden kunnen zijn personen, vereenigingen, en afdeelingen van
vereenigingen, die verklaren in te stemmen met het doel , en den grondslag van een der volgende vereenigingen ; a. Christelijk nationaal schoolonderwijs ; b. Christelijk volksonderwijs c. Gereformeerd schoolverband;
d. Vereeniging van Christelijke ,onderwiizers en onderwijzeressen in Nederland en overzeesche bezittingen ; e. Unie van Christelijke onderwijizers, f. of
van een andere vereeniging voor opvoeding of onderwijs, die op Christelijken
grondslag staat en die, blijkens dien grondslag evenals bovengenoemde
vereenigingen, den Bijbel aanvaardt als Gods woord en alzoo als regel
van wat wij te gelooven en te doen hebben, ook voor de Christelijke
opvoeding en het Christelijk onderwijs.
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Men wordt lid, door zich als zoodanig op te geven bij het bestuur.
Net lidmaatschap houdt op a. door overlijden; b. door bedanken; c. door
het niet betalen der verplichte jaarlijksche bijdragen genoemd in artikel 7.

Begunstigers.
Art. 6. Begunstigers zijn zij, die de vereeniging steunen met een
jaarlijksche bijdrage van f 2.50.
BUdragen.
Art. 7. De jaarlijksche bijdragen van persoonlijke leden bedragen
van andere leden I 25.— of I 10.—. De beslissing over de vraag,
welk bedrag ieder der laatstgenoemde leden heeft bij to dragen, blijft
aan elk dier leden afzonderlijk overgelaten.
Algemeene vergadering.
Art. 8. Er wordt jaarlijks minstens ,den algerneene vergadering
gehouden.
Stelmrecht.
Art. 9. Aileen de leden hebben stemrecht. Net stemrecht wordt uitgeoefend op een vergadering der vereeniging. Vereenigingen, of aideelingen van vereenigingen, die lid zijn, hebben het recht zich doen
vertegenwoordigen door twee afgevaardigden, die Rieder een stem uitbrengen. De overige leden hebben elk een stem.
Bestuur.
Art. 10. Het bestuur bestaat uit zeven personen, gekozen door en uit
de persoonlijke leden, en de afgevaardigden der andere leden. De bestuursleden verdeelen de functien onderling. Jaarlijks, voor het eerst in
1930, treedt volgens rooster , een bestuurslid af. De aftredenden zijn niet
terstond herkiesbaar. De keuze der leden wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.
Duur.
Art. 11. De vereeniging wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaar,
te rekenen van den dag,, waarop de statuten koninklijk zijn goedgekeurd.
Indien de vereeniging wordt ontbonden, zal het ontbindingsbesluit
tevens de wijze van liquidatie en bestemming van goederen en gelden
aanwijzen; een en ander met inachtneming van art. 1702 Burgerlijk
wetboek.
Tot het nemen van ieen besluit tot ontbinding is noodig, idat minstens
twee derde der leden aanwezig is, en dat Brie vierde der uitgebrachte
stemmen tot ontbinding besluit.
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Zijn op de eerste vergadering geen twee derde der leden aanwezig,
dan heeft binnen een maand een tweede oproeping plaats ; onverschillig
het aantal der dan aanwezige leden, kan dan tot ontbinding wordenbesloten
met , drie vierde der stemmen.

Slotartikelen.
Art. 12. Zes of meer leden kunnen een afdeeling vormen, welker
huishoudelijk reglement niet in strijd mag zijn met deze statuten.
Art. 13. Wijziging , der statuten kan, behoudens koninklijke goedkeuring, plaats hebben op voorstel van het ,bestuur of van ten minste 10 leden,
bij meerderheid van twee ,derde ider uitgebrachte stemmen.
Art. 14. Verdere bepalingen, betreffende het uitbrengen van stemmen,
het nemen van besluiten en wat verder voor den goeden gang van zaken
noodig wordt geacht, worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement, dat
niet in strijd mag zijn met deze statuten.
Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.
HET BESTUUR.

BERICHTEN.
De abonne's warden beleefd verzocht aan de administratie van het
Paed. tijdschrift voor het Christelijk onderwijs NZ. Voorburgwal 58-62 te
willen opgeven of zij een stempelband wenschen. Deze is verkrijgbaar
a I 1, . Te bestellen rechtstreeks of over den boekhandel. Een complete
inhoudsopgaaf over den geheelen jaargang wordt gratis ier bij gezonden.
—

N.V. DAOBLAD EN DRUKKERIJ DE STANDAARD.

Aan het einde van den 22sten, jaargang spreken redactie en directie
van het Paedagogisch tijdschrift voor het Christelijk onderwijs
hun voldoening uit en tevens hun dank aan de medewerkers en abonne's voor hun
geregelden steun om te bereiken, dat ons tijdschrift op tijd heeft kunnen
verschijnen. Zij vertrouwen tevens, dat in den nieuwen jaargang
die steun ook niet zal ,ontbreken, zoowel wat de medewerking betreft
a an den inhoud, als de propaganda voor het aanbrengen van nieuwe
abonne's, of het opwekken tot het nemen van ,een abonnement, of om lid
te warden van de Vereeniging voor Christelijke paedagogiek. Secretaris
der vereeniging is G. Meima te Groningen. De contributie per jaar is
f 5,—. Men ontvangt als lid der Vereeniging voor Christelijke paedagogiek het Paedagogisch tijdschrift voor het Christelijk onderwijs
gratis.

BOEKENTAFEL.
J. C. Wirtz C z n., Tempel des heiligen geestes, een woord van waarschuwing aan ouders, ,onderwijzers en andere opvoeders ; J. It
Kok, Kampen.
Dit boekje handelt over geheime zonden en Wirtz meent dat het noodig
is, , opnieuw de aandacht te vestigen op dit kwaad, waarvoor velen blijkbaar nog geen oog hebben". K.
,

Dr. J. Waterink, Onze houding tegenover het vak lichamelifke oefening op
de lagere school, no. 28 der reeks voor onderwijs en opvoeding,
uitg. van het Gereformeerd Schoolverband; N.V. De Standaard,
Amsterdam.
fGelijk alley wat prof. W. schrijft is ook deze inleiding vlot van opzet .en
uitwerking. En met de strekking . ervan kan ik miji geheel vereenig'en. 1k zie
nog al eens prachtige schoolzalen, ► ngericht voor tichamelijke oefening, ze
kosten kapitalen maar.... het is op de meeste scholen gelukkig spielerei.
Waterink zegt bij het kind als lichamelijke oefening spel, uitstekend, geleid spel, zeer goed, en overdreven sportvereering vermijden, perfect.
Wie wat goeds en nuchters over deze zaak wil lezen, bestudeere Waterinks referaat.
Dever dagen sprak 4k een medica, gteen ongeschoolde bestud'eerde juffrouw, imaar ieen, ,die jaren practijk had en zelf kinderen. Zij klaagde mij
haar ontstemming over de nonchalance, die ze zag op de speelplaatsen en
in de lokalen als ze scholen bezocht: bijv. het geheele personeel of enkelen
ervan, loopt te babbelen en de kinderen doen wat ,goed is in hun oogen; ze
ravotten, ze halen ,stiekum kattekwaad uit, met een woord : 't is een bende!
Bij het aanloopen en uitgaan .der school constateerde ze herhaaldelijk dat
voor- en achterdeur van de school geliiktUdig open stonden, terwifl de
kleinen in de rij moesten staan, om te wachten op een teeken, om gezamenlijk te vertrekken en dat terwijl een felle tocht door de gang gierde!
Net personeel 1:1.a.cht niet aan, .zelf met kraag op en jas of mmtel
aan! Zij woonde het bij, dat bij het binnengaan der kinderen in een
ook al de ramen open stonden, waardoor eveneens de binnenkomenden
een flink tochtbad ontvingen. En als deze doctoresse de juffrouw er
opmerkzaam op maakte, was het „Ounst, ja mevrouw, tocht het? 1k zal
gauw sluiten." „Alike ionnadenkende schapen," zei mevr. tegen me. „Ja,
en domme mannen, ook!" Natuurlijk is idat niet goveral zoo, zelfs geloof
ik, dat het uitzondering is, maar.... ik meen ook, dat aan deze allereerste eischen van correcte, doordachte, parate gezondheidsverzorging
wet meer aandacht door het personeel der scholen kan geschonken
D. W.
warden.

