PAEDAGOGISCH
TIJ SCHRIFT
VOOR HET CHRISTELIJK
ONDERWIJS
TEVENS ORGAAN DER VEREENIGING
VOOR CHRISTELIJKE PAEDAGOGIEK
110111111111111111111111MMIIIIIIMMIIMEMO11111111111111111111111111111111EIMMINHIMMIIIIIINIMIIMINIMIN

HOOFDREDACTEUR: PROF. DR J. WATERINK
REDACTIE-ADRES: D. WOUTERS,
PROF. LORENTZLAAN 135 - ZEIST
11111111111111111111111111111M111111111111MMIIIIIIIMM11111111111111111111W11111111111111E1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

DRIE EN TWINTIGSTE JAARGANG

1930.1931

1111111111111IMEM111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M1111111111111111111

UITGAVE VAN DE N.V. DAGBLAD EN
DRUKKERIJ DE STANDAARD, AMSTERDAM
N.Z. VOORBURGWAL 58-62 EN 68-70
TEL. Nos. LOCAAL 35300 (6 LUNEN) INTERLOCAAL 35300,35309, 30685

REGISTER
VAN HET

PAEDAGOGISCH TI ► DSCHRIFT VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS
DRIE EN TWINTIGSTE JAARGANG

Schoolhervorming of niet ?, IV, door J. WATERINK . .
I,
Moeilijkheden met nerveuze en minder begaafde kinderen,

door P. G. SCHREUDER
Een ingebogen wand, door G. MEIMA
De kinderlijke belangstelling, door J. VAN GOUDOEVER
Llit de paedagogische lectuur, door T. VAN DER KOOY .
Critische revue, door D. WOUTERS .
Boekentafel
Ingezonden, door A. L. J. WYTZES .
Verklaring, door D. WOUTERS
Verklaring, door J. WATERINK .
Schoolhervorming of niet, V, door J. WATERINK
Moeilijkheden met nerveuze en minder begaafde kinderen,

door P. G. SCHREUDER

.

..

1- 6
5— 14
15— 18
19— 22
25— 27
25— 27
28— 30
31
32
33
33— 36

II,
36— 44

Het na-akte-examen in paedagogiek, door J. WATERINK .
44— 50
Valentin Friedland Trotzendorf, I, door J. VAN GOUDOEVER 50— 54
Critische revue, door D. WOUTERS
55— 59
Jaarvergadering, door G. MEIMA
60
Boekentafel
61— 64
P. Oosterlee, door J. WATERINK
65
Schoolhervorming of niet, VI, door J. WATERINK
66— 69
Critische revue, door D. WOUTERS ....
70
Schoolhervorming ?, door J. C. WIRTZ CzN
71 — 73
Valentin Friedland Trotzendorf, II, door J. VAN GOUDOEVER 74— 95
Boekentafel
96
Het zenuwachtige kind, door J. VAN DER SPEK
97 116
—
Jezus als opvoeder, door A. VAN VELDHUIZEN
116—
126
Het humanisme in ons schoolleven, door A. JANSE .
126—146
Critische revue, door D. WOUTERS . .
146—149
Briefjes, door EMBE
150—151
Mt de paedagogische litteratuur, door P. VAN DER KOOY
152-154
155
—160
Boekentafel
161 —
168
De mechanische school, door M. C. SCHUYTEN
Lotte Muller, door A. J. VEENENDAAL
168-175
Schooltuintjes, door M. B.
176-179
LIU de paedagogische litteratuur, door P. VAN DER KOOY
180-182
.

IV

Critische revue .
. 183-190
Boekentafel
De mogelijkheid en noodzakelijkheid van de opbouw eener
posit. Chr. psychologie voor deze tijd, aan welke eischen
deze zal moeten voldoen, door J. WOUDA
193-214
Critische revue, door D. WOUTERS ...
214-219
Verdriet, door EMBE
220-221
Boekentafel
222-224
lets over de invloed die het opnemen van kinderen uit nietChristelijke gezinnen heeft op onze Chr. Scholen,
door
A. DER APELDOORN

225-235

De Indier, door EMBE ..........
235-236
Proeflesmisere, door M. B. ........
237-241
242-245
Lift de paedagogische litteratuur, door T. VAN DER KOOY
Critische revue, door D. WOUTERS . . .
246-250
Boekentafel
251-256
Het mismaakte kind, door J. VAN DER SPEK
257-271
De moeder-onderwifteres, door EMBE . .
272-273
Critische revue, door D. WOUTERS ..
274-280
Moeilijkheden, door EMMY KLEIN ..
281-283
Llit de paedagogische litteratuur, door T. VAN DER KOOY
284-286
Boekentafel
287-288
Van het geschiedenisonderwijs op onze scholen, I, door T
VAN DER KOOY

289-305

Het speciale ondertvijs voor aardr. op het hoofd-akte-examen
en den Chr. onderwijzer, door J. G. KoHLER

306-309

Critische revue, door D. WOUTERS . .
309-315
Boekentafel
315-318
Algemeene vergadering
319
Ver. voor Chr. paedagogiek
320
Van het geschiedenis-onderwijs enz., II, door T. VAN DER KOOY 321-329
Barthiaansche paedagogiek, door J. JANSE
330-338
Dankbaarheid, door EMBE
339
Ervaringen bij het buitengewoon onderwijs, door A. DE VRIES 340-343
Critische revue, door D. WOUTERS
344-347
In de trem, door M. DRENTH-BOKHOUT
348-349
Boekentafel
Barthiaansche paedagogiek, door J. JANSE
353-363
Vijf en twintig jaar rechtspositie, door J. C. WIRTZ CZN. .
364-372
Vrije maatschappij of inrichting, door A. J. CALLIBER . .
373-376
Critische revue, door D. WOUTERS
377-380
UM de paedagogische litteratuur, door T. VAN DER KOOY .
381-382
Boekentafel
383-384

SCHOOLHERVORMING OF NIET?
VI.
Waarom we juist zoo voorstelden als in een vorig artikel omschreven
werd, -daarover zouden we in idit artikel handelen.
Eenige vaststaande feiten mogen we tbij} de bespreking van de vraagstelling ten ,opzichte van onze sohoolorganisatie niet over het hoofd
In de eerste plaats, .dat ,onze *kinderen voor het dertiende levensjaar
veel gemakkelijkerlmoderne talen leeren dan na dien tijd. Net is eigenlijk
de gekroonde dwaasheid, dat 'we tegenwoordig het onderwijs in de modCrne talen op de Lagere School .verbieden. Dat dat zoo is, komt vermoedelijk omdat we ons tegenwoordig niet ridhten naar de psychologie, noch
naar de paedologie, maar naar de *democratic. En de *demfocratie is tegenwoordigallesbehalve bereid ►m op zij te gaan voor wetenschappelijke
argumenten.
Maar hoe het op het oogenblik dan oak zij, ideaal is, dat we gebruik
makers van het feit, dat kinderen .voor hun dertiende jaar met zeer weinig
inspanning een vreemde taal leeren spreken. Dit fat, trouwens door
meer dan een genoemd. De ,00rlogsjaren brachten Kier allerlei kinderen,
Hongaren, Oostenrijkers, Duitsehers, Beigen enz. ; en merkwaardig was
het, idat .deze kinderen in den regel *binnen ,dric maanden gewoon Nederlandsch meebabbelden, en dat met een uitstekenden tongval en in den
regel met een ve ►b► uffende woordenkennis. Opvallend was het verder,
dat vluchtelingenfamilies, die bier kwamen en geen Nederlandsch kenden,
straks -de 8 tot 14-jarige.kinderen tot talk gebruikten:- vader en moeder
verstionden er nog niets van, de kinderen ► oven de 15 jaar iets meer, *die
van 12 tot 15 jaar nog lets meer„ maar die beneden de 12 jaar waren,
„deden" het uitstekend.
De PsYchologische wet.. die hieraan ten grondslag ligt, mag o. i. de
school voor het opleiden van hen, die den wetensdhappelijken kant opgaan, niet veronachtzamen.
.Een andere wet, die eveneens meermalen vergeten
moet niet
minder in het oog wordenigehouden. Net is de wet, dat voor het ,dertiende
jaar een kind niet kan werkeri met syllogismen, en meer ingewikkelde
logisohe figuren, d. w. z., dot zoo'n kind eigenlijk nog niet den zin heeft
voor 'de wiskunde. Het kan de dingen bij het rekenen not wel wat concretiseeren om tot een zeker resultaat te komen. Het meohaniseeren van
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de tafels van vermenigvuldiging gaat goed. Maar bij kinderen blijven
allerlei bewerkingen „het kunstje (kennen". Vandaar clan oak dat de
meerderheid van de kinderen beneden den twaalfjarigen leeftijd „zoo'n
saort som eerder gehad :met ihethen", om een bepaalde vraagstelling te
kunnen oplassen. Er is nog igeen .zelfstandig logisch functioneeren.
Daarom Iligt het voor de hand am te wachten met het wiskunde anderwijs tot na het idertiende jaar.
Zoo zou er this bij ooze conceptie voor (degenen, die gaan studeeren,
worden tusschengeschoven tusschen ongeveer de derde klas van de
Lagere School, en het gymnasium of ide H. B. S., een sport talenschool,
waarop de kinderen de moderne talen leeren spreken. Doze talenschool
zou kunnen groeien uit onze tegenwoordige U. L. 0. school, gelijk we
in een tvorig artikel reeds zeitlen. Daarbij zal iemand misschien de ,opmerking maken, , dat 'zij idan niet zoo igrondig de moderne talen leeren als
tegenwoordig iop gymnasium en N. B. S. Ik antwoord tdaarop, 'drat ik uit
ervaring weet, ook krachtens mijn ervaring als „deskundige" bij , de eindexamens H. B. S., (hat ide gevallen, waarin de jonge menschen aan het
eind van de H. B. S. (en ,zeker ook aan het (eind van het gymnasium) een
van ,de lmoderne talen vloeiend spreken, werkelijk een groote uitzondering
zijn. Ik wel eerlijk tverklappen tdat, indien er zoo iets eens voorkomt,
de ideskundigen de hoof den ibij elkaar steken, en zoo jets fluisteren van:
„merkwaardig 'goeie leerling voor de bar'. Practisch komt zooiets niet voor.
Wel weet 1k, tlat er sums op gymnasium of H. B. S. de jonge menschen
het hoold vermoeid wordt met alilerlei geleerderigheden over klankwetten, over woordvorming en woordvervorming, igeleerderigheden, waarmee zij de taal niet ileeren spreken, 'geleerderigheden, die zij 'ook stellig
spoedig weer vergeten.
Ik voor mil heb de overtuiging, dat er practisch veel meer verlangd
wordt in de samenleving naar het vlpeiend ,kunnen spreken van een
moderne taal, dam naar het eenmaal allerlei tgeheimzinnigeiwetenswaardigheden te hebben geweten (indien (ook nog maar geweten).
Onze studenten hebben in theorie ailemaal Brie moderne talen geleerd.
Zou 4 'pct. van hen in staat zijn een moderne taal voor tde vuist (weg
vloeiend te spreken?
-

Wanneer nu de inrichting, zooals we ones die voorstellen, burgerrecht
zou hebben verkregen, zou er-ongetwijfeld een heele verschuiving ikomen
ook ten ‘opzichte van ide andere vakken. Ik twijfel er niet aan, of het
rekenen zou op de school voor het leven, geheel naar de practijk gericht
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zijn. Er zou lkomen een totaalinstelling naar datgene, wat men elken •dag
kan noodig hebben als winfkelier, timmerman, metselaar, sohilder, enz.
Aan - den anderen kant zou men heel wat meer tijd kunnen uitsparen
door allerlei ionnoodige ballasterijen te laten schieten. In de plaats daarvan zou men dan ,misschien lop de school voor het leven de jonge menschen in aanraking kurmenlbrengen met de dingen, die zij practisch noodig hebben als burgers van den Stag, dingen waaTop we vroeger
reeds wezen.
Onze tusschen-school voor de jonge menschen, die studeeren
moet ecfhter ook nog he karakter houden, idat het rnogelijk is die school
alleen maar te beschouwen als teen school voor algemeene iontwikkeling.
Het iou ten .eenenmale een foutieve instelling zijn, om van die 'school nu
alvast een drilschool te gaan maken; trouwens, het drilsysteem komt,
daar waar het klassikaal systeem vervalt, en de werkgemeenschappen er
voor in de plaats treden, veel minder goed tot zijn recht, ,eigenlijk gezegd,
het is er veel minder goed mogelijk.
Maar oak deze tusschen-school, (wi ► men, deze U. L. 0.-school, zou
geheel ,moeten zijn ingesteld top het „klaar irnaken voor het leven". Dit
merkten we ook den vorigen keer reeds top.
Natuurlijk blijft dan moon* bij deze z.g. U. L. 0.-school nog te hebben een kop, die bedoelt verder leiding te geven aan het jonge mensch
met het oog op (de gewone levenspractijk. In (dezen kop iou ten voile oat
gegeven kunnen worden op hetgeen one meer ontwikkelde meitsjes behoeven, en op hetgeen jongens behoeven, die „bij vader in de zaak
ko► en" en dergelijke.
Dine U. L. 0. met kop zou ,dan gaan vervangen ide oude N. B. S. van
immers ook bedoelde op te leiden voor het leven.
Thorbecke,
De school zonder de ikopklasse iou dan ►oorbetreiden voor de wetenschappelijke loopbaan: Gymnasium en H. B. S. Maar vanaf (dem( school
(zonder de kopklasse), zou men uit den aard der zaak .00k toegang kunnen hebben tot (de z.g. handelsscholen, en ide litterair-oeconomische
I-I. B. S. Die laatste twee soorten scholen zou het (mote -ten worden onmogelijk gemaakt lets anders na te streven, dan ‘opleiding voor de levenspractijk.
Anderzijds zou (Gymnasium en 1 -1. B. S. nog meer (clan thans het geval
is, toegespitst kunnen worden naar de wetenschappelijke opleiding.
Mt den aard der zaak is Ihet voor ions in de ,eerste plaats de vraag hoe
de topleiding moot zijn tot omstreeks het 16e, 17e levensjaar.
Over de vraagsteiling omtrent het universitaire onderwijs, kunnen we
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ons Met ,wel uitlaten. De problernen van de sahoolhervorming zit in de
eerste plaats problemen van het lager onderwijs.
Bij onze .opvatting krij'gen we dus het volgende schema:

(We doen opmerken date aan'gezien het klasseverband vervalt, de
jaarbegrenzing ook slechts ibij grove benadering aan de werkelijkheid
beantwoordt. De jaar-getallen zijn maximale getallen).

J. WATERINK.

MOEILIKHEDEN MET NERVEUZE EN
MINDER BEGAAFDE KINDEREN EN
JONGELIEDEN 1).
In vereenvo * udigde spelling.

Dit onderwerp stelt mii voor een aangename, doch moeilike taak.
Zeker is het steeds een aangename taak te schrijven over een onderwerp,
dat nauw verband houdt met het werk .dat men lief heeft en dageliks verricht, maar niettemin blijft deze taak toch ,00k ieen moeilike en de moeilikheden liggen in de aard van het onderwerp zelf. We komen in aanraking met he grote gebied van het niet geheel zich normaal ontwikkelende kinderlik zieleleven, die uit de niet norrnale ontwikkeling van het
kinderlik zieleleven voortvloeien. We willen dit zo doen, dat er op enkele
van de hoofdooTzaken van die moeilikheden een helder licht valt, en
doordat wij die moeilikheden zien als voortvloeiende uit een verstoring
van het zegenrijk .evenwicht, dat er under normale omstandigheden bestaat tussen het kind en zijn gehele omgeving, waarbij het .ouderlik huts
natuurlik op de eerste plaats komt, zal het ons tevens mogelik zijn, ,00k
te wijizen op de grate betekenis, die het gezin als levenmilieu voor de
norrnalen heeft.
Zooals ik reeds opmerkte, komen we in aanraking met het geibied van
het niet normaal zich ontwikkelende zieleleven. De bestudering van het
zielsgebeuren is zo buitengewoon belangwekkend, en toch bestaat er zo
in 't algemeen, maar zo'n geringe kennis 'der zielsverschijnselen die we
dageliks bij ens zelf en anderen waarnemen kunnen. Dat ik bir de behan.
deling van mijn onderwerp genoodzaakt ben u van dit beiangwekkende
iets te laten zien, geeft raj hoop dat mijn onderwerp ook belangstel ling
kan hebben van alien, die met deze bepaalde moeilikheden nimmer in
aanraking komen.
.

De moeilikheden, waar we het thans over hebben, vloeien voart uit een
verstoring van het evenwicht, .dat er tusschen het kind en zijn omgeving
behoort te bestaan, ze komen steeds weer bier op neer, dat het kind door
zijn psychiese afwijkingen of tekorten niet kan voldoen en zich niet kan
aanpassen aan de .eisen, die de ,omgeving hem stelt, terwijl niede de vormende, de .opvoedende werking, die van de omgeving op het kind behoort
nit te gaan, verloren gaat doordat het de omgeving onmogelik is zich aan
te passen aan de tekorten en afwijkingen van het kind. Kort ,gezegd: De
2)
Dit onderwerp werd door mij behandeld te Rotterdam in een lezing, die
een populair karakter droeg. Het is de uitbreiding van een lezing voor de
afdeeling Arnhem der Vereeniging voor Christelijke paedagogiek.
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moeilikiheden vIoeien voort uit de psychiese geaardheid van het kind enerzijds, de fouten van de volwassenen en de bezwaren van het milieu anderzijds, waarbij natuurlik bij tauten van de volwassenen niet gedacht moet
warden aan karakterfouten of grove tauten, die ze in hun opvoeding
maken, maar in de eerste plaats aan de onder gewone omstandigheden
onmogelik te vermijden fouten, die noodwendig tegenover het afwijkende
kind gemaakt warden.
Nu wil ik iets van de moeilikheden, die zich alzo voordoen, behandelen
aan de hand van een paar voorbeelden uit de praktijk, waarbij men wel
voor ogen moet houden, dat als ik de moeilijkheden met enkele kinderen
teken, ik hiermede zeer individuele gevallen geschetst heb. Zoals bij de
opvoeding van ‘gewone kinderen elk geval anders is, zo is dit nog veel
meer met afwijkende kinderen het geval.
Om nu te laten zien hoe de ,moeilikheden, die er zijn, verband houden
met de psychiese geaardheid van een bepaald kind, moet ik dat zieleleven, tenminste wat enkele punten betreft, in biezonderheden tekenen,
die tot ons eigeniike onderwerp slechts in verwijderd verband staan,
maar die toch, zoals ik reeds zeide, zeer belangwekkend zijn. Ik ga dus
nu zeer bepaalde moeilikheden verklaren, die in een enkel geval zo zijn
voorgekomen, waarbij niet moet vergeten warden, dat de moeilikheden
in elk geval verschillend zijn, maar nu in een zeer bepaald geval laten
zien, hoe de imoeilikheden werkelik voorkomen uit de psychiese geaardheid van het kind enerzijds, de fouten van de volwassenen en de bezwaren van het milieu anderzijds. Indien het lichamelike gebreken betrof, zou
ik met plaatjes een en ander kunnen laten zien, nu met ik met een beschrijving volstaan.
Ik wil dan behandelen ieen geval van intellectuele remming, van ongeremdheid, van nerveuze remming, en wil iets zeggen over de zoveel voorkomende minderwaardigheidsge ► oelens. Daarna zullen we lets zeggen
over de betekenis van het Christelike gezin, en ten slotte wil ik de vraag
bespreken voor welke kinderen of jonge mensen men hulp zoeken moet.
We beginnen dan met het geval van Willem 1)
Willem is op ogenblik 17 jaar:itlij heeft een kleine, doch zeer forse
en gedrongen gestalte en zware handen en voeten. Hij heeft buitengewone
lichaamskraaht, doch weinig uithoudingsverm'ogen. Willems ouders zijn
beiden zeer begaafd, .de vader heeft een .zeer drukke werkkring, de moeder is de gehele dag haar man behulpzaam. Hij heeft twee broers, de
oudste is normaal begaafd. Willem is de middelste.
1 ) Namen zijn veranderd, de omstandigheden, zooveel het mogelijk was,
zonder het beeld te schaden.
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Willems intellectuele achterstand is vrij grout. Toth is dit intellectuele
tekort geenszins vold oende om verschillende moeilikheden te verklaren, waarrnee ieder, die met hem te doen iheeft, moet worstelen.
Van de psychiese aftwilkingen, die een zeer ongunstige invloed op het
oordeel van de buitenwereld over Willem uitoefenen, moeten in de allereerste iplaats 'genoemd worden, een zeer beperkte bewustzijnsomvang en
een abnormaal sterke secondaire functie.
Onder bewustzijnsomvang verstaan we ongeveer het volgende: Net is
ons mogelik tegelijkertijd aan zeer verschillende dingen te denken. TerwijI ik hier tot u sta te spreken, luistert u niet alleen naar wat ik tot u
spreek, maar tegelijkertijd neemt u waar, hoe ik er uit zie, .en misschien
vraagt u zich allerlei biezonderheden of over mijn persoon en mijn .dageliks werk. 'Onwillekeurig gaan ∎dikwijls, zonder dat u iets bepaald mist, zo
nu en dan uw gedachten uit naar uw omgeving tuis of naar uw werkkring,
naar de zaal bier en naar de andere aanwezigen.
Niet sonder alle omstandigheden is echter onze bewustzijnsomvang even
groat. Willen we nu begrijpen, welke gevolgen de beperkte bewustzijnsomvang voor Willems levensuitingen, voor Willems gedrag ten ,opzichte
van zijn omgeving heeft, dan moeten we ens goed indenken in de emstandigheden, dat we zelf zo'n beperkte bewustzijnsomvang hebben. flit
is bijvoorbeeld het geval in de geheel normale toestand van sterke aandachtsconcentratie. Indien we ionze aandacht sterk bij een bepaald ding
bepalen, verinindert onze toegankelikheid veer prikkels, die geen betrekking hebben op het onderwerp, waarmede onze geest bezig is. Bij
inspannende lektuur, bij teen bezigheid, die ons geheel in beslag neemt,
horen we niet als men ons roept, geven een kedachtenloos antwoord ,en
gaan moeilik tot een andere handeling over. Hier komt nog iets merkwaardigs bij. Als wij zo ingespannen met iets bezig zijn, vinden ..-we het
ook biezonder onaangenaam gestoord te worden. Het hindert ons als wij
midden in seen zin, waarvan we de betekenis in het verband ons trachten
eigen te maken, op moeten houden .om antwoord te geven op .een vraag,
die ons ,gedaan wordt. Als een onderwerp onze gedachten .geheel vervult
en we met hart en ziel bij een bepaalde bezigheid zijn, vinden we het
onaangenaam .die te moeten onderbreken. Net is als het ware of onze ziel
met al haar krachten op een ding gericht is, en veer het andere er tijdelik
geen plaats is, zodat wij dit andere, waar •wij niet mee bezig zijn, zoveel
mogelik afweren, buitensluiten, en als lets onaangenaams ondervinden.
Niet enkel bij sterke aandachtsconcentratie hebben wij een beperkte
bewustzijnsomvang, dit is onder heel andere omstandigheden ook het
geval. Als tweede voorbeeld noem ik u die gevallen, waarin we aan een
.
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sterke gemoedsaandoening ten prooi zijn. De gemoedsaand.oening, het
affekt zoals men zegt, neemt heel ons bewustzijn in beslag en verhindert
ons in belan►grijke mate iom met andere dingen bezig te zijn, als met datgene wat ons ontroert. Dit kan zo sterk zijn, dat we zeggen, dat we buiten
ons zelf zijn van blijdschap of smart, van schrik, angst of toorn. We zijn
er zo geheel van vervuld, dat al het andere voor ons weg valt en alleen
dat ene blijft en .ons geheel en al in bezit neemt. We kunnen aan iets
anders niet denken, we willen ook aan iets anders niet denken. Omnogelik
is het .ons, forn plotseling tot lets anders over te gaaii tot een onverschillig
onderwerp van alle dag. Elke poging om .ons ineens, zonder overgang, op
Lets anders to brengen, voelen we als jets ionbillijks, iets wreeds, lets
onmogeliks, het schrijnt ions en we verzetten ons er tegen. Eerst moeten
we wat bedaren, onze gemoedsaandoening bedwingen, ons zelf weer beheersen, voor er weer plaats is voor iets anders don dot, wat onze
gemoedsaandoening te voorschijn riep.
En als derde groep van verschijnselen, waarbij wij alien tijdelik een
zeer beperkte bewustzijnsomvang hebben, noem ik de gevallen, waarin
wij gepreoccupeerd zijn. We spreken van preoccupatie, als we ender
bepaalde omstandigheden slechts in stoat zijn een bepaalde handeling te
verrichten en wij alle andere handelingsmogelikheden voorbij zien. Als
voorbeeld noem ik bij een kleine onbetekenende brand in blinde angst
wegvluchten in plaats van te blussen, ofwel, ofsdhoon men ionder normale
omstandigheden de onjuistheid van die handeling kent, toch water over
een brandend petroleumstel , gieten in plaats van te doyen met zand, een
kleed of iets ,dergelijks. Een dergelike beperking van bewustzijnsomvang,
die hier aan verwant is, is bijvoorbeeld het in der haast jets vergeten. De
drang ,am weg te komen overheerst zo in onze geest, dat .er geen ruimte
over blijft om behoorlik na te gaan of we alles wel hebben. Jets .deigelijks
hebben we ook bij echte examenvrees. Net denkbeelid van het zo gewichtige igebeuren, vermengd met de angst 'om niet te slagen overheerst zo,
dat er geen Woofs imeer ioverblifft voor iets anders, en al onze kennis,
ons weten gelheel weggedrongen blijft. In al ideze gevallen zijn we iontoegankelijk voor andere gedadhten, door het one den'kbeelid dat ,ons overheerst. In igevallen van echte preoccupatie verzetten we ons tegen elke
paging; waarbij men ons in onze voorgenomen handeling zou willen
verihinderen. We vinden het in de grand onaan ► enaam om onderibroken
te worden als wij ons weg haa ►ten, en elke direkte ,poging om iemand
die aan echte examenvrees lijIdt op andere gedachten te brengen,
schipbreuk en versterkt slechts de vrees.
Bij deze drie groepen 'van verschijnselen, die ons glen uit ons gewone
,

9
normale zieleleven bekend Ziff vinden we
dit gemeenschappelike,
dat bij een beperking van onze bewustzijnsomvang een plotselinge
verandering van de inhoud van ons bewustzijn, met zeer onaangename
gevoelens gepaard gaat. Verkeert men in een toestand van sterke
gemoedsbeweging, ,dan gaat het plotseling ,zich afwenden van datgene
wat ideze toestand wakker riep, niet alleen zeer imoeilijk, maar
heel onze zie1 komt er tegen in opstand, vaak is het ons onmogelijk.
Eerst moet dan het affect af-ebben, voor wii aan iets anders kunnen
denken. In een toestand van preoccupatie zijn we niet tot anders handelen in staat .dan we doen. We verzetten ons tegen ieder, die ons zou
willen verhinderen deze bepaalide handeling te verrichten.
En nu de , secondaire functie. Dit is ieen vrij moeilijk begrip en ligt te
ver buiten het ,onderwerp om op het begrip zelf diep in te gaan. Kort
kunnen we het zo uitdrukken: dat naar de mate waarin het verleden,
onze reeds verworven zieleinhoud op ons handelen van het heden van
elk oogenblik meer van invloed is, we sterker secondair functionneren,
naarmate echter ons handelen meer staat onder de invloed van het
oogenblik, zijn we meter primair. Prof. lieymans heeft deze belangrij ► e en diepgaande •nderscheiding als een der criteria voor zijn
karakterleer gebruikt, en mensen met een sterke secondaire functie
hebben dan ook in tal van opzichten geheel andere karaktereigensohappen dan imensen die racer primair zijn, of, zoals we idat beter
zeggen kunnen, die slechts een .zwakke secondaire ftmctie hebben. Ze zijn
op allerlei gebied elkaars tegenovergestelden. Dit zal blijken uit het
vo ►gende lijstje van eigenschappen waarvan het bptreden door een
sterke of door een zwakke secondaire functie beinvloed wordt:
sterke seoondaire functie
rustig
doorzettend
goedmoedig
rustig en gelijkmatig van
steminingen
zelfstandig in denkbeelden
weinig iettend op het uiterlik
medelijdend en hultrvaardig
gesloten karakter
geneigd om zich te verdiepen
in abstracte overpeinzingen

primaire functie
bewegelik
spoedig uit bet veld geslagen
heftig
vrolik wisselend van stemmingen
geneigd om na te idoen
ijdel
egoisties
.demonstratief
liefhebber van sport

Ik noem er ram enkele, de lijst kan naar willekeur verlengd worden.
Dit is eater voldoende om te later zien, welk een belan:grijk verschil het
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maakt of men een sterke of zwakke secondaire functie bezit. Een te veel
of te kort aan secondaire functie is altijd een nadeel.
Van de vele eigenschappen nu, die .mensen met een sterke .secondaire
functie vertoonen, zijn de volgende voor het begrijpen van Willem van
veel belang. Net zijn mensen met vaste gewoonten en een vaste gang in
hun leven ; met zin voor orde en m01; ze houden vast aan hun 'meening
en hebben hun principes en zijn niet toegankelijk voor redeneering. Vaak
hebben ze een good geheugen.
Deze beide verschijnselen, de beperkte bewustzijnsomvang-en de abnormaal sterke secondaire functie, drukken hun stempel op heel Willems
gedrag.
If% heeft een sterke .zin voor orde en idoet niets liever ,dan wat opruimen. Aan tafel moeten diegenen, die ei gen levels en vorken hebben, ze
ook gebruiken, en ziet hij dat jets niet goed dan wil hij het veran(Wren. Servetringen waarin letters gegraveerd zijn, moeten zo liggen, dat
de letters rechtop staan. Hij heeft ingeroeste gewoonten, die hem met
geen mogelikheid of te leren zijn. onze internaten, waar men zijn
eigenaardigheden kent en die begrijpt, weet men de moelikheden te
ondervangen, in de gewone maatsdhappij, thuis waar ,dit niet mogelik is, is hij ionzegbaar lastig. Alles moet gaan naar het ritueel, dat hij
zich aangewend heeft, en het is geheel (onmagelik hierin plotseling verandering te brengen. therbij spreekt de beperkte bewustzijnsomvang een
belangrijk woord mee. Elke handeling, die Willem verrichten moet en die
hij zelf als noodwendig voe1lt, fascineert hem idermate, idat voor andere
gedachten geen plaats en van een afwijken van een voorgenomen plan
gewoonweg geen sprake is, zodat hij ,zich , op idezelfde wijze verzet als
een normaal mens dat doet, (die Of zijn aandacht ergens ten voile bij
heeft, o f sterk ,gepreoccupeerd is. Eike paging hem een handeling te
beletten, wekt evenals bij normalen in een toestand van beperkte bewustzijnsomvang een sterke negatieve gevoelstoon, een sterk ,onlustgevoel
op, dat juist (doordat de beperking van de bewustzijnsamvang vrij sterk
blijvend is, spoedig tot een affect, 'd.j. een hevige gemoedsaandoening,
stijgt, die soms een sterke afweerreactie tengevolge heeft, en in ieder
geval idusdanig remmend werkt dat Willem tot geen enkele lhandeling in
staat is, totdat het affect is wegge-ebd. Willem schijnt dan ook, voor wie
hem niet goed kent, in hoge mate koppig. Wil Willem eenmaal jets niet
doen, idan valt het dikrwiils uitermate moeilik hem tot de verlangde handeling te bewegen. Vaak heeft de weigering een zeer gegron,de reden.
Een sprekend voorbeeld herinner ik imij van ongeveer jaar geleden. Willem weigerde pertinent om mee naar school te gaan. Noch met igoede
woorden, noch met geweld was hij te bewegen een stap te verzetten. Het
.
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was mijn vrouw, die onmiddellik de situatie begreep en het verlossende
woord sprak. Wtt was het geval? Zij had Willem 'beloofd, dat hij
voor het naar school gaan nieuwe handschoenen mooht passen. Nu is
voor Willem nieuwe kleren, zoals voor zoveel kinderen, een zeer belangrijk ding, en op dit handsahoenen passen had hij zich erg verheugd.
Toen ik dus met een grapje Willem bij de voorkamerdeur, waar hij m.i.
helemaal niet hoorde, weg had willen ;halen, terwol hij juist in ide voorkamer zijn moest. voor het passen, was het dontlikt ontstaan. Willem
sprakeloos van ontzetting, idat het beloofde en bovendien zijn inziens
noadzakelike pretje hem zou ontgaan, had geweigerd, zidh verzet, en toen
ik hem eenmaal buiten de deur en op de weg had, *eigerde hij een stay
te doers. Daar ik (hem al wel zover 'kende, dat ik wist dat in dergelijke
gevallen er haast altijd een reden voor het conflikt te vinden is, keerde
ik- terug, en nauweiliks was mijn vrouw ge ► aarschurwd en er bij gekomen
of ze zei : „Maar jij moest ook nog handsdhoenen passen, he Wim?" Daar
veranderde als met tooverslag de geihele situatie. Het hangende hoofd
Van Wim ging somfhoog. Net bleke, sombere gelaat, met de saamgetrokken
wenkbrauwen en de ogen vol van koppige angst, werd verlicht door een
blijde glans, de ogen straalden, tofsahoon ide wenkbrauwen nog in spanning bleven. Een blij hoofdknikken gaf ons de zelkerheid, dat we
de oorzaafk van het contlikt gevonden hadden, en toen de belootde
plechtigheid eenmaal achter .de rug was, iging Willem stralend en innig
gedukkig, ,dat alles zoo good afgelopen was, zonder vender enige moeite
of last te veroorzaken, mee naar school.
Di't onsohuldige conf ► ikt is zeer leerrijk voor ons doel van hedenavontd,
n.l. om te laten zien, welke 'moeilikheden een ,dergelijke jongen thuis op
met leveren, en hoe die voortkomen uit de tauten van de vaIwassenen
en uit het milieu. Juist omdat de bier gemaakte tauten zo klein waren en
het plaats greep in het ideale milieu, dat ZonneschUn-Zonnehoeve voor
Willem biedt.
Zoeken we dus allereerst eens de fouten op, die ik gemaakt had.
Dat was ongetwiifeld ideze, dat ik voor ik Willem van de voorkamerdeur
verwijderde, me niet voldoende .overtuigd had, dat hij er niets te maken

had. 'Hoogstwaarsdhijnlik .zal ik wel gezegd :hebben: „Korn WW1, vooruirt,
we moeten naar school en je mag niet naar de v ► orkamer, dat weet je
wel!" Heel het zoeven hes-airmen psyohiese proces speelde zich toen
af. Had ik geweten, dat Wim handschoenen moest passen, clan zou ik
een ionvergeeflike flout tegenover hem helken begaan. Nu kan mijn_
optreden nog enigszins geweten 'warden aan de omstandigheden, dat is
in dit geval het milieu. Het milieu werkte in Dover angunstig, .dat het .

Mijn wow beloofde tegnovrWilmdaBenhivormd.
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handschoenen passen, ik wilde dwingen naar school te gaan. En ontegenzeggelik moest het tegenover Wim, met zijn beperkte bewustzijnsomyang en zijn klein verstand, waar Been ruimte is voor overweging van
meerdere magelikbeid van handeling, wel een eenheid vormen. Willem
heeft op 'het leven altijd maar een antwoord, zijn antwoord, klaar en kan
niet snel genoeg veranderen, als het milieu plotseling andere eisen stelt.
Het as nu wel •uidelik, welke geweldige moeilikheden een dergelijke
jongen in een gewoon gezin Beef t, reeds hierom, dat een gezin nimmer
een dergelijke eenheid kan vormen. Dat is slechts mogelik op een deskundig .geleid instituut, zoals Zortneschiin-Zonnehoeve biedt, waar deldagelikse levensgang van Wim aan vaste, juist voor hem geschikte regels
wordt gebonden waren de levenseisen, die aan Wim gesteld worden i,
zadanig zijn, dat hij er aan kan voldoen, zodat hij , houvast heeft en met
vertrouwen tegenover zijn ,omgeving kan staan. Net laatste is een belangrijk ding. Voor een jongen als Willem mag nergens, ook niet schijnibaar,
willekeur bestaan, terwiji tevens met vaste hand moet worden vastgehouden aan een eenmaal gestelde els.
Maar nimmer mag een onredelike eis gesteld worden. En onredelik is
het van Wim plotseling een verandering te eisen van lets, dat hij zich
zijins inziens met recht heeft voorgenomen. Weet Willem, dat hij iets
doet wat niet mag, weet hij , het van te voren, dan is het ,wat anders, maar
dan is er ook nimmer, in ieder geval hoogst zelden, sprake van koppig
verzet, als het hem verboden wordt. Weet hij het echter niet van te voren,
maar wordt iets wat hij tot nog toe mocht, verboden, dan is dit onredelik.
Wim kan dit onmogelik zo ,gauw verwerken, en verzet is het volkomen
begrijpelike gevolg. flit is wel de grootste tout van de volwassenen met
Wim, •nze onredelike willekeur, .die gewone kinderen meestal zonder
bezwaar verdragen, dank zij de plasticiteit van hun geest, maar waarop
Wim juist krachtens :zijn eigenaardigheden, wel op de bekende wijze
reageren meet. En voor een niet onbelangrifk deel is de willekeur, de
vedvormigheid van de men, die een gewoon gezin stelt, en niet anders
dan stellen kan, een der oorzaken, dat Wim zelfs in de vakantie moeilik
thuis kan zijn.
Daarbij komt, dat dank zij zijn sterke secondaire functie, hij zich tuis
al erlei onaangename gewoonten heeft aangewend, en gerwend is zich
daar te -verzetten. De eisen, die het milieu tuis hem stelt, zijn veel te
veelvuldig. Net gezin, ide omgeving, kan zich niet wijzigen. Komt Wim
in die omgeving terug, dan leidt dit altijd tot conflikten, en bovendien is
Wim er .gewend om conflikten te hebben. Hij weet: tuis hoef ik niet te
gehoorzamen, daar doe ik wat ik wil. Bij ons moet hij gehoorzamen, dat
is ook zo geweest. Zo zijn de uit milieu-oorzaken, geenszins uit
►

►
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direkte paedagogiese tauten, gewordene conflikten, dank zij de overdreven secondaire functie, tuis blijvend igeworden. Nimmer zal Willem in het
gewone leven op zijn plaats zijn. Nu hij wat ouder is geworden, vindt hij
op Zonnehoeve, ons instituut voor voortgezette leiding aan nerveuzen en
minderbegaafden, een werkkring in tovereehstemming met zijn kunnen en
kan hij in het voor hem meest gealgende millieu, een bliivend geschikte
()moving en een realit 'gelukkig seven vinden, terwijil anders niets dan
onaangenaamheden hem en zijn omgeving te wachten zouden staan.
• Hob ik in de beschrijving van Willem een geval tgetekend van intellektuele remming, gepaard gaande met .een 'overdreven sterke secondaire
functie, zoo is Kareltje in alle opzichten het tegen ► vergestelde type. Van
Willem springt zijn ,gebrek tdadelijk in het otog; zijn trouw, zijn beide,
zijn aanhankelikheid, zijn werende zorg, zijn absolute eerlijkhe ►d, die ondanks al de 'mo.eilikheden van Willem een echte edele j ► ngen maken, met
hoog staande karaktertrekken, topenbaren tzich eerst aan hen, die hem goed
kennen. Kareltje daarentegen is een redht vrolike snuiter, met een, alike
toet en een paar heldere, pientere, glinsterende ogen, steeds iopgewekt en
altijd bereid ,om tgrapjes te maken, de lieveling van ieder met wie hij in
aanraking kwam. Is Willem geremd, Kareltje is ►ongeremd, is Willem
secondair, Kareltje is primair, slechts in igeringe mate toeganlkelik voor
ervaring. Steeds gaat alles bij Kareltje het ene oor in en het a ►dere uit.
Kareltje deed, voor hij bij ons kwam, steeds alles waar hij zin in had en
Kareltjes ►auders waren er van overtuigd, dat 'geen macht ter wereld in
staat was om Kareltje te beletten om lets te , doen, waar hij zin in had.
Kareltje is een allerleukste, bewege ►ike, grappige jotngen, met slech ►ts
geringe intellectuele idefecten, 'zodat ieder die Kareltje ziet en met
Kareltje praat niet kan begrijpen, dat Kareltje wat mankeert. En toch
mankeert Kareltje zo heel veel.
Heel in kort spreek ik even over Kareltje, tom de tegenstelling met
Willem sterk te doen uitkomen. Merkwaardig is dit, dat ofschoon Willem
sterker defect is, het todh veel moeiliker valt het zieleleven van Kareltje
ons in te denken. Dit komt omdat wij alien met het ouder .worden antgroeien aan de bekoring, die uitgaat van het ogeinblik. Volwassenen zijn
en warden tot op zekere hoogte steeds meer ervaringsmensen, kinderen
zijn van nature veel meer spontaan. Zo wijzigt zich zelfs een fundamentele .eigenschap van ons temperament Widens ons leven. Willen we dan
ook tons Kareltjes zieleleven indenken, dan m ► eten we denken aan die
zeldzame maar heerlike ogenblikken, dat we ons pakje van volwassenen
uittrekken en in een dolle bui aan duin en strand of bos ons laten
gaan alsof wij jong waren. Dan komt er lets terug van de overmoedigheid
en spontaanheid van once jeugd. Dan gaan wij ook reageren op elke
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impuls, die in ons opkomt en elke prikkel die onze aandacht trekt, dan
leren we voor een enkel ogenblik weer roepen en daveren, joelen en juichen, Aachen en schateren, rennen en springen, totdat we corns eensklaps
weer volwassenen zijn en ons weer voegen moeten naar de eisen, die de
maatschappij cons stelt. Dit zich voegen naar de eisen, die ide maatschappij ions stelt, leert elk kind geileidelik en zonder inspanning al is
het tdikwiils niet wader verdriet en strijid. Bij Kareltje echter ontbrak
dit. Er was geen blijvende ervaring, die ,sterk genoeg was de kracht
van aiet ogenblikkelike te breken. Kareltje kan niet zijn in een gewone
omgeving, want .doze werkt Kareltjes gebrek in alle opzidhten in de
hand. Dan is zoveel, dat voor Kareltje een ioniweerstaanbare bekoring
heeft, daar wordt Kareltje spoedig het alles tot 'zidh trekkemd middelpunt, daar is niets wat 'op Kareltje een remmende invloed kan uitoefenen,
omdat de rem er niet is als zij er behoort te zijn, daar zijn geboden, en
verboden vooral, die Kareltje onmiddellik vergeet als er zich lets heerliks
voordoet, daar is geen eenvormig geheel, dat altijd Kareltje kan remmen
en kan helpen en corrigeren, als hij zich zeif niet kan remmen en zidh wil
laten gaan.
Kareltje heeft nodig een omgeving die een eenheid is en die steeds aan
Kareltje dezelfde eisen stelt en die Kareltje corrigeert en aan die eisen
herinnert op ogenblikken, dat hij ze vergeten wil, niet nadat hij ze vergeten heeft. Kareltjes intellectuele defecten zijn maar heel gering, maar
Kareltje kon op school absoluut niet mee, omdat hij te vluchtig was.
Door heel veel oefening, door een ononderbroken gewenning, moet
Kareltje leren zich zeif in bedwang te houden en niet maar te doen wat
er in zijn gedachten op komt. Daartoe is nodig een onbemerkt, niet als
zodanig gevoeld, maar ononderbroken toezicht, dat voortdurend hem
helpen en remmen kan, totdat Kareltje steeds meer leert zich zeif in
bedwang te houden, en niet meer door elke plotseling opkomende impuls,
maar ook door vaste regels zijn handelen bepaald wordt. Stelde bij Willem het milieu idoordat het geen eenheid vormde, aan aanpassingsvermogen te zware eisen, in het geval van Kareltje waren die eisen
te onderscheiden en te veelmorig om een werkelijk goed resultaat te bereiken. Kareltje, die gelukkig jong bij ons is gekomen, heeft een goede
kans dat hij later nog heel redelijk zal slagen in de maatschappij, maar
eerste voorwaarde hiertoe is zijn opvoeding in een voor hem geschikte
omgeving. Anders is Kareltje zeker tot mislukkikng gedoemd. Deze omgeving kan echter 'door Kareltjes defect nooit gevonden warden in een
gewoon gezin.
(Wordt vervolgd).

Arnhem.

P. G. SCHREUDER.

EEN INGEBOGEN WAND.
Twee kleine klenters waren gevellig aan het spelen in de straat, toen
er een ijsco-kar in de verte aan kwam kleppen. „Ik vraag om een ijsco".
zei de een. „Ik ook", zei de ander en beiden holden naar hits. „Moeder,
mag ik een ijsco?" „Neen, lieve kind, dat gaat nu niet. We gaan dadelijk
lekker eten". „Achter 't eten aan, moes?" Neen, daar heeft moeder een
heerlijke pudding voor Maar, yin je dat niet fijn?" „Ja moes", en
huppelend gaat het kind weer op straat, cm aan het vriendinnetje te
vertellen, dat ze lekker gaan eten en een pudding achteraan krijgen.
Maar het vriendinnetje was er nog niet. Die had ook gevraagd om
een ijsco en toen had moeder gezegd : „Neen, hoe kom je er bij ! Ik kan
toch elken dag geen ijsco voor je koopen!" „'k ieb heel de week nog
geen ijsco gehad en 't is nou net zoo warm, toe maar, moeder!" „Kind,
schei toch uit met zeuren, moeder heeft het nog zoo druk, velar vader
thuiskomt." „Nou, ik krijg nooit een ijsco, andere kinderen altijd", en
met een edit pruilerig, vervelend gezicht hing de kleine aan moeders
rokken. Na heel wat tegenstribbelen van moeders zijde, die ook nog vrij
wat aan te merken had op „die kerels met hun karren, die de kinderen
in verleiding brengen", gaf ze haar kind een stuiver, om een ijsco te
koopen. Innerlij k was ze er niet over voldaan, maar om maar van het
kind af te komen, gaf ze toe. Een ingebogen wand!
Deze beeldrijke ui drukking van den psalmist komt ons onwillekeurig
in de gedachten, wanneer we menig ouder, menig onderwijzer bezig
zien in den arbeid der opvoeding. De tweede moeder vertoont ons het
beeld van zoo'n ingebogen wand. liet kind leunde er tegen en al spoedig
boog de wand in: moeder gaf toe. En dat had juist toen niet mogen
gebeuren. Moeder had stevig mov)ten blijven staan op haar eerst ingenomen standpunt: 't was geen tiyd voor een ijsco.
In dat opzicht was het optreden van de eerste moeder heel wat beter:
zij handhaafde, wat zij gezegd had, maar schoof bovendien tactvol
dadelijk iets anders voor de aandacht van haar kind : een tekkere
maaltijd en een heerlijke pudding achteraan. Zoo leidde zij , de gedachten
van haar kind van de ijsco af, maar gaf meteen aan die gedachten een
andere richting, nieuw voedsel. Dat is in het algemeen verstandig:
wanneer een kind zijn gedachten heeft vastgezet op een bepaalde zaak,
die wit niet kunnen inwilligen, dan moeten we beslist weigeren, maar
‘meteen kunnen we wel jets anders geven, wat de teleurstelling minder
maakt en een gezonde afleiding biedt van het begeerde voorwerp. Dan
wordt de druk op den wand niet zoo sterk, anders zou die oak nog ems
'
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kunnen gaan inibuigen. Daarom moeten de kinderen loslaten, kortaf.
Hoe longer zij aan een begeerd voorwerp denken, hoe begeerlijker het
wordt. Daarom is zeuren zoo gevaarlijk, niet alleen, omdat de wand
gevaar loopt in te buigen, maar ook, omdat het begeerde wint aan
bekoorlijkheid en al het andere ze weinig meer kan schelen. Zeurende
kinderen krijgen een trek van verveling, want ze willen maar den ding
en daar is al hun aandacht op gericht. En daarom is een moeder, die op
een ingebogen wand lijkt, voor kinderen, die een ,beetje vaste leiding
noodig hebben, zoo noodlottig. 't Is trouwens ,00k voor kinderen een
alles beihalve prettig igevael, dat ze geen steun vinden, waar ze dien anders
rechtmatig zouden mogen verwachten. Ze voelen zich hun eigen
wenschen en verlangens zoo onzeker en moeten nu van meet af weten:
vader en moeder zullen het wel zeggen. Het kind, sdat de ijsco geweigerd
werd, huppelde vroolijk weg: het voelde de vaste leiding en zag lets
anders in het verschiet. Daar komt bij„ dat de kinderen al heel gauw
weten, waar ze met zeuren wat gedaan kunnen krijgen en waar niet.
'k Geloof ook, dat het onprettig humeur, het vervelend ontevreden
gezicht van zeurende kinderen verklaard moeten worden uit de omstandigheid, dat ze menigmaal een lange periode van dwingen en huilen
moeten ,doorworstelen, voor ze lets gedaan krijgen. Ik zou zeggen, laten
we onze kinderen en onszelf de huilbuien en die drenspartijen sparen.
Laten wij hun onmiddellijk geven, wat wij meenen, .dat goed is, maar
laten we ook nooit toegeven, wanneer we eerst gezegd hebben, .dat het
niet goed voor hen was. Wat moeten de kinderen wel van ons idenken!
„Ze zeggen maar wat!" Heusch, ze kunnen geen steun vinden aan een
ingebogen wand.
Hoe staat het in dezen met de school? De ionderwijzer heeft er zeker
minder gevaar voor, dat hij het beeld vertoont van den ingebogen wand.
In vele gevallen kan wel gezegd warden, dat het gezag in de school
steviger is dan in huis. Er wordt consequenter gehandeld, omdat men
met een grooter aantal kinderen te doen heeft en dus alien op voet van
gelijkheid meet behandelen. Toch zijn er nog wel onderwijzers, die het
beeld vertoonen van een ingebogen wand.
Daar staat remand voor de klas, die zoo in den loop vooral van den
namiddag dan warden de verhoudingen vaak wat meer gespannen —
een riitje schoolblijvers heeft verzam ld, die hij ender nog al strenge
betuigingen verzekerd heeft, dat ze brommen zullen. Zoo tegen dat de
school uitgaat, warden de lastigsten mak, ze zitten keurig, ze werken
vlijtig, kortom, ze betoonen betering des levens. En de meester wil
eigenlijk van de schoolblijvers ook wel af: hij meet uit, aan de studie,
►
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heeft wat anders. beloofd. En nu worden al de schoolblijvers, die antlers
het onweer reeds boven hun hoofd voelden loskomen, vrijgelaten: de
meester is een ingebogen wand.
Of, de juffrouw heeft de kleintjes nog al kras de les aangezegd, dat
de sommetjes af moeten wezen, voor ze naar huis kunnen gaan. Maar
als het eindelijk zoo ver is, dat de bedreiging moet worden uitgevoerd,
begrijpt de juffrouw, dat ze al die kleuters Loch niet school kan houden.
Ze beziet de zielige gezichtjes en besluit idezen keep, haar bedreiging
maar in te trekken. Dat mag niet te vaak gebeuren, wil , de juffrouw niet
gaan gelijken op den ingebogen wand.
Ingebogen wanden gelijken ook de ionderwijzers, die heel wat
plannetjes ,opzetten, maar bij de iminste moeilijkheden, of als het maar
even op volhouden aankomt, bezwijken. Zoo wordt er met de kinderen
afgesproken, idat er voortaan aanteekeningen in een apart schrift zullen
worden gemaakt, dat de ,dictee's een afzonderlijk cahier zullen krijgen
en voortaan elke week aan de beurt zullen komen, dat de .meester de
taalschriften zal hebben nagezien, voor de volgende les in dat vak aan
de beurt is en nog zooveel meer dingen, ze worden pier en daar, nu en
dan, zelfs bij herhaling, afgesproken en ze raken weer in het vergeetboek. De meester heeft wel eens een bevlieging, .dat allies weer eens in
de purities moet, maar 't houdt geen stand. Een ingebogen wand!
Heel duidelijk vertoont de man, de vrouw voor de klas dat karakter,
wanneer er huiswerk wordt opgegeven en de kinderen vinden het wel
wat veel, beginnen af te pingelen en smaken werkelijk ,00k ide voldoening,
dat ze er wat af krijgen. Of, het cijfer, .dat ze voor ,een stuk gekregen
hebben, is wel wat laag naar hun zin. Daar gaan ze eens over onderhandelen en werkelijk -de wand buigt in: het cijfer wordt verhoogd.
't Is jammer, dat in de opvoeding in huis en school deze karaktertrek
van mindere vastheid en zekerhieid wel eens vertoond wordt. Die is van
minder goeden invloed op de karaktervorming van vele kinderen.
Ongetwijfeld zijn er kinderen, die tilt hun aard hun werk goed zullen
maken, die geen stevigen steun noodig hebben, mar veel grooter is het
aantal van hen, die een voortdurenden prikkel noodig hebben en die niet
komen, waar ze konden komen, wanneer de wand, waartegen ze leun ► n,
eens niet inboog. En de kinderen voelen zoo gauw, waar ze voor noodzakelijke dingen komen te staan. 't Is nog altijd, zooals de kleine jongen tegen
zijn moeder zei. In huis was hij iongehoorzaam en traag. In school ging het
goed. Daarom zei moeder een keen „Ik be ► rijp niet, dat je het in school
zoo good maakt." „O, Imam in school, daar moet het!" Twee onderwijzers
geven in een klas ,een opstel op : de een krijgt op het bestemde uur van al
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de kinderen prompt het opstel binnen, de ander, die er .een ander vak geeft
in .die-klas, meet wel een paar dagen hengelen, voor hij ze allemaal binnen
heeft. Hoe koimt .dat? Vraag dat eens aan de klas. Zuiver de kwestie van
den stevigen en den ingebogen wand !
Met de beslistheid en de stevigheid in de opvoeding moet begonnen
worden, wanneer de kinderen, de leerlingen nog klein zijn en •dan moet
er eenheid zijn in de lijn, die men trekt in huis gedurende verschillende jaren, in school door de verschillende klassen heen. Daarom moet
het gezin een eenheid zijn, vader moet het niet anders willen idoen dan
moeder; natuurlijk niet, waar vinden de kinderen anders hun steun!
Daarom meet de school een eenheid zijn, natuurlijk, de eene klas mag
het niet anders toelaten dan de andere, waar moeten de leerlingen zich
anders per slot aan houden? 'Daarom is het zoo wenschelijk, dat school
en huis een lijn trefkken, daft is voor de karaktervorming van veel belang.
Vader en meester, moeder en juffrouw, ze moeten 'menschen zijn, .die
elkander goed kennen, die het met elkander eens zijn, die samen welbewust den stevigen wand vormfen, waartegen het kind kan leunen.
Dien steun heeft het ook later /weft. 't Is de ramp van vele jonge
'evens, dat ze niet weten, waar ze zich aan te houden hebben. Van huis
uit hebben ze niet gemerkt, wat noodzakelijk, wat nuttig, wat schadelijk
is. Het onderwijs, dat ze kregen, imoest neutraal zijn, en nu staan ze voor
de vraagstukken van het leven, ongesteund, zonder lijn. Gelukkig daarentegen is het kind, dat van jongs of werd opgevoed door een vader
en een moeder, die wel idurfden te zeggen, wat niet mocht die hun wil
durfden door te zetten ook. Gelukkig bovendien de jongelui, die straks
in hun verdere loopbaan de herinnering meedragen aan een onderwijzer,
die wist wat hij wilde, die van zijn leerlingen wat vroeg, die niet met de
helft tevreden was, bij wien ze hebben leeren werken en volhouden.
Of zulke menschen zich dan nooit eens vergissen? Of die .dan nooit
water in hun wijn behoefden te mengen? Jawel, maar dat wordt uitzondering en dan kunnen ze ook gerust even van koers veranderen,
want hun stevigheid wordt geen koppigheid. Zij worden voor veelvuldige
koersverandering, voor gedurig laten vallen van eigen eischen bewaard,
omdat ze bij maatregelen eerst even goed adenken, .omdat ze voortdurend met hart en ziel bij hun werk zijn en ook bij de kinderen de overtuiging wekken, dat ze niet door luim worden geregeerd.
Nooit mogen we, en dat wel in 't belang van onze kinderen en ook tot
eigen bevrediging, het bead vertoonen van , den ingebogen wand, den
aangestooten muur."
►
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Groningen.

0. MEIMA.

DE KINDERLIJKE BELANGSTELLING.
In het Zeitschrift fiir angewandte Psychologie, Band 32, Heft 4-6,
jaargang 1929, doet dr. Hans Busse mededeeling van ,een onderzoek naar
de belangstelling bij schoolkinderen. Belangstelling noemt de onderzoeker
het „strebend •Gerichtetsein" van den geest op bepaalde bewustzijnsinhouden, waardoor een bepaalde toestand van opmerkzaam-zijn ontstaat.
Deze door ,lierbart aangeduide onwillekeurige opmerkzaamheid is
duidelijk „lustbetont" en heeft de tendenz .zich de iopmerkzaam
beschouwde materieele of geestelijke objecten toe te .eigenen, omdat deze
als waardevol worden opgevat. Zoo geeft de studie der belangstelling bij
kind en jeugd een inzicht in het proces der waardevorming en eveneens,
voor zoover een waarde door de jeugd gepersonificeerd en geconcretiseerd
wordt, in het proces der idealenvorming. Want (kind en jeugd zien
idealen alleen in personen belichaamd en het is eerst zaak van den
adolescent, die idealen en waarden objectief te waardeeren.
Het is Been wonder, dat, zoo ibeschouwd, het probleem der belangstelling steeds de aandacht heeft gehad en nog heeft van de psychologen.
Want inderdaad geeft dan deze studie tevens een inzicht in het proces
der wordende persoonlijkheid.
Eveneens is het te verklaren, dat ook de paedagogen zich voor deze
onderzoekingen interesseeren. Immers, wanneer afdoende zou blijken,
dat de waarden en idealen, door kind en jeugd gevormd, in flagrante tegenspraak zijn met de waarden en idealen, die de school aanbiedt, dan zou
in die laatste een totale ommekeer moeten plaats hebben.
Want, al kunnen, ja, moeten wij als einddoel blijven stellen de waarden
en idealen, die in de gemeenschap de hoogste verwerkelijking vinden— dit
wil niet zeggen, dat wij deze objectieve waarden niet zouden benaderen
vanuit de waarden- en idealen-sfeer van kind en jeugd.
Tal van onderzoekingen zijn er dan ook reeds op dit gebied gedaan
dr. Busse wijst er fop, dat onderzoekingen meermalen gingen over zulke
gebieden van het geestesleven, die wel voor het standpunt van den volwassen mensal, echter minder of in het gelled niet voor dat van kind en
jeugd van belang zijn. Ook het feit, dat vaak uitgegaan wordt van een
bepaalde serie vragen, die beantwoord moet warden, 'beinvloedt de resultaten van het onderzoek diewigs in minder gunstigen zin. Eveneens wo7dt
zoo o.i. meer de reactieve, dan wel de spontane persoonlijkheid onderzocht. En zeker is het noodig, juist bij dergelijke onderzoekingen, het
spontane op den voorgrond te stellen.
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Dr. Busse ging bij zijn onderzoek uit van het standpunt, dat een nattiurlijke bron van inzicht in de kinderlijke belangstelling zijn de 'spontane
vragen. Dat is ongetwijfeld waar; maar het is buitengewoon moeilijk om
schoolkinderen tot spontane vragen te brengen over dingen, die hun
werkelijk nauw aan het hart liggen; waarin zij werkelijk belangstellen.
Dr. Busse nam echter een middel te baat, waardoor succes niet uitbleef.
Hij bediende zich van de onzen lezers ongetwijfeld bekende „Vragenbus",
zooals deze vroeger —en missohien ook thans nog wel gebruikt werd
op jongelings- en knapenvereenigingen. In die bus ,mochten alle vragen,
die de leerlingen van den onderzoeker wilden stellen, gedeponeerd
worden. Tweemaal per week werden deze vragen dan beantwoord; naar
haar geschiktheid al dan niet klassikaal of p rsoonlijk. Zoo ikreeg ,dr.
Busse in den loop van een schooljaar 655 vragen van de 39 jongens eener
tweede klasse van een Jongens-Real-Schule. Gemiddeld waren die
jongens 121/2, jaar oud. 'Het grootste deel der jongens waren pupillen
van een Roomsch internaat. Natuurlijk kwamen niet al die vragen
uit weetgierigheid voort. Er waren er ook, die gesteld werden nit
overwegingen van „schoolpolitiek", t. w. opdat door de beantwoording
ervan de gewone les zou worden opgehouden. Toch hebben ook deze
vragen beteekenis, want ook zij seven een beeld van de voorstellingswereld, waarin het kind leeft.
Dr. Busse kwam al heel spoedig tot de opinie, dat de vragenbus groote
paedagogische beteekenis heeft. Ze bleek toch te zijn een ventiel voor
bepaald psychotische naturen. Er zijn van die menschen, die aan wat de
Duitschers noemen „Errotungspsychose" lijden. Wanneer zij in gezelschap een vraag 'moeten stellen, blozen zij al van te voren en — de vraag
blijft ongedaan. Of: er zijn bepaalde gesloten karakters. Mondeling verkeer is met hen onmogelijk. Voor al zulke naturen is de vragenbus een
uitkomst. Zoo vertelt dr. Busse, dat een jongen, uit seen hooggelegen dal
afkomstig, ,welks bewoners bekend zijn om hun geslotenheid, in het mondeling verkeer nooit eenige vraag ‘stelde, maar van de vragenbus in dat
Use schooljaar 36 maal gebruik maakte.
In de tweede plaats heeft de vragenbus ook beteekenis uit didactisch
oogpunt bezien. Immers, zij leert ons, wat de belangstelling van het kind
heeft en daarvan uitgaand, kunnen wij ons onderwijs opbouwen. Dan
zullen wij inzien, dat tal van feiten, die wij veronachtzamen, wel de
belangstelling van het kind hebben; terwill andere, waarvan wij meenen,
dat zij het kind interesseeren, hem zonder eenige beroering voorbij gaan.
Ook geeft zij ons een dieper inzicht in de individualiteit van onze leer►
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lingen, waarvan wij weer gebruik kunnen maken bij ooze paedagogische
en didactisehe maatregelen.
Speciaal voor dr. Busse's proefpersonen had de vragenbus een bijzondere beteekenis. Zooals wij reeds mededeelden, was het gros van zijn
leerlingen pupillen van een internaat. Daardoor waren zij verstoken van
de natuurlijke bran tot het beantwoorden van vragen, n.l. de ouders.
Wellicht zal .dan ook op . de gewone school de vragenbus niet zooveel succes hebben. Hoewel het anderzijds waar is, dat juist op lien leeftijd van
12 a 13 jaar de kinderen zich van de ouders gaan losmaken, om zich tot
vreemden, die zij meenen te kunnen vertrouwen, te wenden.
Wat nu de versohillende belangstellingsrichtingen aangaat, kon dr.
Busse aan de hand van de vragen tot de volgende indeeling komen. Daarbij
werden deze groote gebieden onderscheiden : religie; cultuurkennis en
geschiedenis; taalkunde; natuurkunde en geographie; levenskennis (d. w.
z. kwesties van sexueelen en erotischen aard); techniek; oorlog en politiek; dagelijksche gebeurtenissen (sport, e. d.) ; school- en internaatsleven. Het behoeft geen betoog, dat lang niet iedere groep een gelijk aandeel heeft in het totaal aantal vragen. Het meest komen voor : vragen
over religie (14.8 pCt.) ; over de natuurkunde en geographic (15.4 pCt.);
over levenskennis (16.9 pCt.); over techniek (14.5 pCt.) en over schoolen internaatsleven (16 pCt.). Een bespreking van al deze bijzondere
belangstellingsgebieden czou dit artikel te lang maken. 'Daarom behandelen
wij alleen nog de conclusies, waartoe idr. Busse komt.
Wat de formeele ontwikkeling van de kinderlijke belangstelling betreft,
concludeert hij, dat ideze uitgaat van een subjectief uitkiezende geesteshouding om te komen tot appreciatie van abjectieve waarden. Eerst is de
belangstelling slechts gericht op feiten, die de eigen levens- en aanschouwingswereld betreffen. De liturgie, die in de religie door het klad zelf
beoefend wordt, de niet-begrepen feestgebruiken, de natuurverschijnselen,
die het kind nut kunnen geven of sehade toebrengen, de fabricatie van
door het kind gebruikte werktuigen — dit alles trekt de subjectieve belangstelling. Daarna volgt een tusschenstadium, waarbij niet meer de
onmicldellijk aanschouwde objecten de directe belangstelling vragen. Maar
het zijn dan de uitvinders, de ,,,helden" der techniek, de groote mannen,
die al s idealen gewaardeerd worden en het kind interesseeren. Ten slotte
volgt .dan de periode van .de belangstelling voor abjectieve waarden en
idealen, die niet meer in personen, maar als zoodanig ervaren worden.
Dat is de periode, wanneer de puberteit voorbij is en de adolescentie
is begonnen.
Wanneer dr. Busse de resultaten van zijn onderzoek uit materieel
'
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punt beschouwt, dan rneent hij te molten onderscheiden een tweetal belangstellingstypen, n.l. het natuurwetenschappelijk-technsoh type en _bet
cultuur-wetenschappelijk type.
In het bijzonder wat deze conclusie betreft, is o. i. voorzichtigheid
geboden. Net totaal aantal proefpersonen is te klein om reeds zulke
verstrekkende conclusies te kunnen nemen. Dit wordt trouwens ook door
dr. Busse reeds toegegeven. En in de tweede plaats en vOoral — al mag
het dan waar zijn, dat de belangstelling een symptoom is van de behoeften van het kind — die behoeften worden niet eenig en alleen bepaald
door de innerlijke eischen van den kinderlijken geest, maar ook door tal
van factoren, als : voorbeeld der ouders, opvoeding, milieu, sociale structuur, enz.,, enz. Het wil ons voorkomen, dat deze en meerdere „Umwelt"factoren van groote beteekenis en invloed zijn voor en op de belangstellingsrichtingen van kind en jeimd, zoodat men pas tot algemeene conclusies mag overgaan, wanneer men al deze factoren in oogenschouw genomen iheeft.
Immers : terwij1 het Roomsche kind meer belang stelt in religieuse
kwesties op het gebied van den cultus, ritueele ceremonien, enz. zal
het Protestantsche kind zich meer richten op zuiver rel'igieus- intellectueele vraagstukken, wanneer bet komt uit kringen, die de religie in de
eerste plaats verstandelijk beleven. Wordt daarentegen in dergelijke
kringen de religie meer mystiek beleefd, dan zal ook dit element
in de belangstelling van het kind overheerschen. Om dan nog maar niet
eens te spreken van 'het kind, dat uit niet-religieuse kringen komt.
Ook op het gebied van de levenskennis maakt het o. i. een groot verschil, of men te doen heeft net jongens uit een internaat — zooals in dit
geval — dan wel met kinderen, die zich rustig in het huisgezin kunnen
ontwikkelen. Zoo heeft dit onderzoek in de allereerste plaats o. i. heuristische waarde en wekt het op tot eigen onderzoekingen op dit gebied,
Daarnaast moet echter erkend worden de groote beteekenis van de
vragenbus, die dr. Busse in de school introduceerde. Deze kan ,ongetwijfeld een buitengewoon goed middel zijn om zich te .bezinnen op tal van
didactische vraagstukken, door deze ook eens te bezien van de zijde van
het kind. Eveneens kan zij ons meer inzicht verschaffen in de groeiende
persoonlijkheden, waarmede wij op ide school te doen hebben, en 'dit alles
kan niet anders dan tot heil strekken van de aan onze zorgen toevertrouwde jeugd. 1)
Weltevreden — N. 0.-I.
J. VAN GOUDOEVER.
1 ) Noot van die red.: Is er in N. O. I. onder de leden van de Vereen. v. Chr.
Onderw. in N. O. I. niet iemand, die eens wat propaganda wil voeren, voor ons
P.t.v.h.C.O.? Hij schrijve eens aan de directie, N. Z. Voorburgwal 58-62,
A'dam en vrage proefnrs.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
Opvoederstypen. De bekende professor Spranger hield te Charloftenburg een voordracht over „Tildvragen der jeugdopvoeding”. Hij zei o.a.
dat er voornamelijk twee
n.aar we in het Berliner Tageblait lezen
typen van opvoeders zijn: het gebondenen en het milde.
Voorbeeld van het gebonden systeem tis de oude inglitairistische dwangopvoedinig. Op grand -van een vaststaand, algemeen opvoedingsdoel kiest
dit een bepaalden weg in opvoeding en onfderwijs.
De milde ,opvatting grondt zich op verstaan en toegeven (!), en wil de
individu ►liteit zooveel mogelijk ruimte geven. Spranger eischt van den
opvoeder een besliste keuze voor teen van dezie beide.
De laatste mag zich tegenwoordig inzonderheid fin de gunst verheugen,
zoowel in huis als in school. Ms zij de autoriteit van den opvoeder niet
ondermijnen zal, .dan ionderstelt zij bij hem kunstenaarsgaven van den
eersten rang.
Wat sedert den oorlog aan den dag is gekomen. De tijd van opwinding,
idealisme en groote plannen is voothij, aldus een schrijver in het Zeitschrift
far Deutschkunde. Men heeft de grenzen der opvoedinfg weer zoeken
vast to stellen of te t„ontdekken". Reeds heeft men tot bedachtzaam'heid
gemaand, en gewaarschuwd voor „verscholing". Men begint den stand
der paedagogische resultaten weer eens vast te stellen; dit bewijst, dat
men zich de afsludting van een bepaald ontwikkelingstildp ► rk be- -

wustord.
Toch heeft men wel het gevoel, dat de levende stroom der opvoedingsbeweging intusschen verder igaat. De oogenblikkelijke kalmte in het
paedagogische leven brengt geen innerlijke geruststelling. Er is een gevoel
van onzekerheid, dat na een vastere fundeering een veiliger onderbouw
verlangt.
Invloed van sport. De sport duet in onze dagen wel Naar invloed kennen,
zegt een schrijister in de Evangelische Lehrerinnen-Warte. Een verruwing
van het gevoel, een vereenvoudiging en vervlakking van bet heele leven,
is niet te miskennen. Zie rnaar eens goed in het gezicht van zoo'n
sportmensch!
In plaats van een gezonde lichaamsverzorging komt er miff en racer
een kun► tmatig athletendom. Hoe ver ,deze geest doorgedrongen is, laat
zich aftneten aan de brute opwinding, die een sportprestatie te voorschijn roept.
Meer en meer dringt de zienswijz e der natuurvolken door, die lichame!like kracht boven alles schatten.
•
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Toch moeten we met het badwater het kind niet wegwerpen. Liehamelijke oefening is goed, maar het zijn de (mtaardingen, die ons op een
h► llend vlak voeren.
School en gezin. De Educateur Belge bevat een artikel over den
gezinsgeest op school ; de schrijver schijnt daarbij, inzonderheid het oog
te hebben op de kostscholen voor voortgezet .onderwijs, en geeft terloops
waardevolle beschouwingen over het verband van school en huis.
De school is de aanvulling en ontplooiing van het gezin, en (met als
zoodanig de gezinsbanden bevestigen. De kinderen moeten er leeren, hun
ouders beter ten meter lief te hebben. Notoit mag de schoolorde aan de
grillen 'en verlangens van touders, in betrekking tot afscheid en vacantie,
warden opgeofferd. Maar wel ligt het op iden weg van het personeel, zoo
betoogt de schri ►ver, om de kinderen te wijzen op de zorgen, de genegenheid en tde opofferingen, 'die , de ouders hun betoonen, en ze aan te sporen
tot dankbaarheid ten wedervergelding.
De schrijver heeft het ook over het tutoyeeren. Dat wil hij Hever
nalaten. Tutoyeeren zond er wederkeerigheid herinnert op minder aangename wijze aan superioriteit, en liet men het oak we ►erkeerig toe, clan
zou het gezag 'schade lijden.
Vooral bij ons in Holland!
.

De twaalf jarige fezus. Welk een hone mate van vrijheid en zelfstandigheid lieten Jozef en Maria hun twaalfjarige, zelfs in de .groote,
onbekende stad ! Aldus citeert het Schweizerische Evangelische Schulblatt uit eon boek van Traugott Hahn, „Glaubt an das Licht".
Zelfs in die mate, dat eerst in den avond van den eersten reisdag zijn
afwezigheid ze begint te verontrusten.
Zoo i moet altijd naast de opvoeding tot gehoorzaamheid de vorming tot
vrijheid ten zelfstandigheid staan, en die twee moeten in felkander griipen.
Oehoorzaamheid moet molt 'ophouden, teen van de gewichtigste zijden
van het daglijksch leven te zijn. Maar de wijze van uitvoering moot zoo
ver molt* aan de zelfstandige overweging van het kind overgelaten
warden.
Zoo leert het kind zich zelf verantwoordelijk voeren.
Voor de opvoeding van den wil in Christelijken geest is het de meest
beslissende proefsteen, of in een getzin tof school de jeugd eon streng
gedisciplineerden en tegelijk onbevangen en vrijen indruk maakt. Zij
moet evenzeer leeren zelfstandig te handelen als blind gehoorzamen,
zest de schrijver.
,

Vlaardingen,

T. VAN DER KODY.

CRITISCHE REVUE.
In ons Februari-rummer heb ik de wonderlijke artikelen, die in de
Nederlander door dr. Ph. J. Idenburg geplaatst waren, en die een sport
wetenschappelijk instituut propageerden, om de z.g.n. onderwijs-verslechteringen te bestudeeren hm ! uitvoerig becritiseerd. Ik volgde daarbij
die artikelen van zin tot zin en noteerde:
a. de hoer I. vindt die klachten allerminst uit de lucht gegrepen, maar
zelf vindt de heer I. ook het eerste argument voor slechte resultaten
zonderlinge en rare sollicitatie-briefjes en briefjes van ouders — niet
voldoende.
b. hij ,spreekt nog van clementie, als zelfs biji pas- ,ontslagen leemlingen
een gebrek aan kennis wordt geconstateerd. Dr. I. zegt, dat men voorzichtig moet zijn met zulke krasse voorbeelden.
c. daarna comt !het rapport der z.g.n. beklijvin:gscommissie en we zien,
dat een ruim 40 schoolhoofden er aan meewerkten, door het beantwoorden
der vragen en, slechts een zeer klein getal over 't geheel verwacht, .dat er
veel van de schoolkennis blijft.
Eerstens treft het nu, dat de heer I., die zelf eigenlijk geen der argumenten voor slecihte resultaten aanvaardt, 'clan toch zegt: „floe komen we uit
het moeras" en dan vreemd opkijkt, als ik zeg: „Wel er is geen moeras",
en dan praat de heer I. van niet ernstig en de oogen sluiten, maar gaat in
geen enkel argument mijn gedocumenteerde bestriiding tegen, nosh geeft
hij aandacht aan wat de heer Sdhmidt in het interview in Valcooch zei. En
dat zijn al te zamen toch igegevens, waarnaar gethoord moet worden. Even
lastercampagne is getrnakkelijk en heat wort het gehoor van hofjes-buurvrouwen, maar als het in ide pers komt, is er geen hofjessfeer.
Thaw heeft de Cheer Idenburg .een tweede artikel tgeschreven, waarin
hij het buitenland te hulp roept en van de uitkomsten van Duitscthe vragenlijsten vertelt. Natuurlijk ook daar resultaten ellendig. De heer I.
spare zicih de moeite dit ook na te gaan voor Noorwegen, Hawai, Japan,
Oostenrijk of Mexico, Andorra enz., want ik profeteer hem 't is overal
van 't zelfde taken eenzelfde pakje voor „de kielne man".
Maar sterker:
Wanneer men — ik of iemand anders — den heer Idenburg en zijns
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gelijken eens vragen mocht stellen over vakken, die zij grondig op h.b.s.
of gymn. doorgestudeerdihebben, waarop zij voldoendes haalden, maar die
niet tot hun dagelijksche sfeer meer behooren, nou, ilk , geloof dat de heer
I'denburg c.s. in verhouding ,geen beter fitguur zullen maken dan de andervraagde leerlingen onzer lagere scholen.
Ik spreek hier uit ervaring, waar ik ►henhaaldelijk opmerkte, hoe
universitair gestudeerden van sommige vakken — als litteratuur of historie waarvan ik een klein beetje weet, omdat ik daarin geregeld nog
werk — zeer weinig meer positief wisten.
Trouwens „laten we alle harten maar naar ors eigen rekenen. 4 Als ik
gevraagd wordt naar natuurkennis, naar wisk. aardr., naar rekenk. stellingen, naar heel veel, dan zal blijken, het met mijn kennis ,daarvan ook
zeer , droevig igesteld is. Kan ik nog „worteltrekken?" Neen, en ik heb het
uitstekend, zelfs met breuken of zoo lets, tot op 140 of zoo nauwkeurig —
als ik wartaal uitsla reclameere men bij iden heer I. — geleerd.
Wat weet ik van valwetten, en lichtwetten en eb en vloed en veel
niet genoeg!
Als ik nog eens een ingewikkelde vormsom zou moeten maken, nou het
resultaat durf ik niet te zeggen en toch.... als jongen van 12 jaar i ekende ik uit de 3de verzameling van Boeser, voor zoo ► er ik imij herinner
sommen van een zwaarte, die men ook op de onderwijzersexamens gaf!
En nu... ik kan ze met Been mogelijkheid meeT: het is SanskTiet
voor me.
Ik wil nog eens citeeren, wat de hoer Schmidt in Valcooch zei:
„Na over zijn werk voor de drankbestrijding en de positie van den
tegenwoordigen onderwijzer te hebben gesproken, vroeg mej. Belinfante
den heer Schmidt, hoe hij idacht over de kinderen van dezen tijd.
„Ja, daarmede is het treurig gesteld", was het antwoord. ,,Ik bedoel de
zesde en zevende klassen : het .gewas van 1917 en 1918. Net zijn de kinderen, die in het ergst van den mobilisatietijd werden geboren, de vader aan
de grens, moeder en kinderen .ondervoed, alien even nerveus en onder
abnormale tomstandigheden opgegroeid. Ze zijn niet opvallend ondeugend ; 'daartegen ware nog lets te doen, maar er is niets mee te beginnen.
't Is ,om wanhopig te warden. En er zijn veel zieken en zwakken : tuberculosen, geslachtszieken zelfs onder, het is treurig. leder onderwijzer in
Amsterdam doet die ervaring op. Hij ploegt op rotsgronden."
En denkt men dat met wetenschappelijke studiecommissies te verhelpen? Hoe nalef en buiten de werkelijkheid levende!
Feit is dit: vroeger, op heden en in de toekomst zullen alle leerlingen
der lagere scholen, die door milieu, onderwijs aan rijpere jeugd, zelfont-
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wikkelingscursussen, door lectuur en omgang, het geleerde op de lagere
school niet meer toepassen of repeteeren — in enist : wat schrifven veal
kinderen nog, al's ze van school zijn; pas, als ze wat ouder zijn, z.g.n.
minnebrieven — reeds spoedig zeven achtste, zoo niet meer, van het
geleerde kwiit zijn., evenals ook able unirversitair-gestudeerden, hun kennis
op h. b. s. of gymn. vergaard, en alleen voor het examen henut, vergeten
zijn.' Men heeft de kinderen nu al zoo vaak met vragen lastig igevallen, ik stel voor dat die wetenschappelijke klagers zich eens voor een
onderzoek naar hun kennis beschikbaar •stelleil; de haren zullen ons ten
Berge rijzen en die theeren kunnen wat' oot ►moedigheid er door leeren.
Dit is wel waar, en in zoo verre ben ik voor het herhalingsonderwijs
aan rijpere jeugd en volwassenen, dat goede leerlingen der 1. s., die jaren
van school waren en wier kennis en kunnen blijkbaar geheel verdwenen
was, in betrekkelijk korten tijd veel weer ophaalden; maar de middelmatigen en minder-begaafden gaven aan dat herhalingsonderwijs spoedig den
brui!
De heer Idenburg moet nooit zijn tegenstanders kwalificeeren, gelijk hij
deed, als niet ernstig en met de oogen dicht, want hij ,meant door een
wetenschappelijk ion:derzoek en met een bureau wat ten bate van de
volksontwikkeling to kunnen bereiken, 'mar forndat hij dat m.ieent, is het
nog niet zoo, en hij sluit
oogen niet en hij is ernstig, zeker, maar hij
lijidt in dit opzicht aan een verrukking van zinnen, (gelijk de •woestijnreiziger, !die bijna van idorst iversmacht en ,dan ten .stotte aan de kim ide lokkende ioase met haar bronnen ziet, mar ... het is zand en dor —
0, zoo (dor.

Zeist.

D. WOUTERS.

BOEKENTAFEL.
Helene Swart h, Avonddauw; 104 bl. o f 2.25 ingen. en f 2.90 geb. J. H.
Kok, Kampen.
Helene Swarth is nu al zeventig en welke Nederlander van eenige ontwikkeling kent haar naam niet. Zij heeft mee aan het begin gestaan van de vernieuwing onzer letteren en terecht noemde Van Deyssel haar eens het zingende hart
in onze letteren. Helene Swarth heeft een zwaren levens -wieg gehad, en thans,
nu de weg achter haar niet meer in al zijn onderdeelen te overzien is, is de
rust en vrede in haar hart gekomen als ziende den onzienlijke. Daarvan getuigen deze verzen. Wij hopen dat deze bundel, door Kok uitnemend technisch
verzorgd, in onze kringen het onthaal vinden nal welk de verzen van Helene
Swarth verdienen. D. W.
,

E. H. B. van Lie r, arts, Gezondheidsleer van de voortplantingsorganen, met
een voorwoord van prof. Th. M. van Lgeuwen; prijs ing. f 0.90; P. Noordhoff, Groningen.
De bekende Utrechtsche medicus van nationale vermaardheid voor ziekten
beneden het middenrif heeft eenige jaren geleden een Gezondheidsleer uitgegeven,
thans in tweeden druk, die gebruikt wordt ten dienste van het onderwijs, verpleegsters, scholen voor m.o., ulo., enz. Dit boekje is een nocKlmakelijke
aanvulling daarop. Het behandelt de moeilijke zaken eenvoudig en zonder yakgeleerdheid, die voor den leek niet noodig is; het stuurt direct op het doel of
en is als zoodanig te loven. Aanbevolen. K.
C. M. T a n k i n k, Valsche schaamte, no. 4. Bibl. Bijb. opvoedk.;
drukkerij Stichting Hoenderloo.

13,de jg;

J. M. W a n s i n k, Na de mondelinge les, Vad. geschiedenis voor de Chr. school;
deel I en II voor het 5de en 6de leerj., deel III en IV voor het 7de leerjaar en Mulo; pits I en II f 0.85, III en IV f 0.95.
Wansink heeft hier de Vad. gesch. behandeld gelijk Prop dat bij Thieme deed
voor de °pent). school, alleen is hij wat uitvoeriger: Korte lessen, met plaatjes
en kaartjes er mast of er onzer; achterin vraaglessen en jaartallen. Het geheel
ziet er goed verzorgd uit, maar m.i. had in de inleiding wel naar Prop's arbeid
verwesen moeten warden. Men ziet namakerij tegenwoordig veel in de schoolmethocliek en het woydt tijd dat eens op de kaak te stellen. Diels zei reeds
hetzelfde, en Wansink is het eerste slachtoffer, maar hij krijgt thans wat
reeds anderen eerder verdiend hadden. M.
Wilhelmus a Brake I, Geloofsbezwaren opgelost, voor tegenwoordige lezers
verduidelijkt door Ds. H. W. Laman; J. H. Kok, Kampen.
L. M. van der S 1 u y s, Experimenteerboek handleiding bij het nemen van
natuurkundige proeven zoowel op de lagere school als op scholen met
• meer uitgebreid leerplan, de kweekschool, en de middelbare school; ingen.
f 6.75, geb. f 7.50; D. A. Daamen Uitg. Maatschappij, Den Haag.
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Dit fraai uitgevoerde boek geeft een massa proeven. Voor de 1. s. achten
wij zulk werk onnoodig, tijdverslindend en van zeer weinig nut. Maar voor de
andere genoemde onderwijsinrichtingen lijkt het ons een practische handleiding.
Lageronderwijswet 1920, voorzien van aant. en alphab. register; Januari 1930;
?de druk% :pits f 1.25; N. Samson, A1phen aan den Rijn.
3de,
Dr. W. J. Hartma n, De finantieele administratie van schoolbesturen;
herz. uitg. ; prijs f 0.90 ; N. Sam.som, Alphen aan den Rijn.
D. W.
Zeer goede, handige uitgaven.
Dr. Fritz Kiinkel en Ruth K ii n k e 1, Opvoeding tot persoonlijkheid,

uit het Duitsch vert. door dr. P. H. Ronge, arts., 203 blz. f 125, geb.
f 2.—; Maatij. voor goede en goedk. lectuur, Amsterdam-Sloterdijk.
Dr. S. 0. L o s, Groote paedag'ogen; H. A. van Bottenburg, Amsterdam.
In dit 88 bladzijden tellende boekje behandelt dr. Los op zijn bekende, heldere
wijze Comenius, Pascal en de royalisten, Locke, Franeke, Rousseau, de Philantropijnen, Pestalozzi, Herbart, FrObel en Spencer. Natuurlijk is dit werkje
niet alleen historisch, maar ook critisch en toetst dr. Los de beginselen der
genoemde paedagogen aan de beginselen die hij belijdt voor geloof en leven.
Als zoodanig rwint het daardoor aan waarde, waar een geschoold man als
dr. Los met zijn breed en diepe kennis een en ander doorsohouwt. Uit dit
kleine boekje is veel to leeren voor school en leven. D. W.
Van firma P. Noordhoff, Groningen:
De Noordzee. Aardrijkskundig leesboek veer de hoogste klasse der lagere
school en de eerste klasse van het voortgezet lager onderwijs, door
J. M. F e y t e r — 182 blz., geill. — 2de verbeterde druk f 1.15,
gebonden f 1.50.
Een prachtig iboekje. Als geknipt voor het zevende leerjaar. 't Hospitaalkerkschip De Hoop ontbreekt niet. Zeer mooi, good werk. M.
Verschijnselen en toepassingen. Eenvoudige lessen over de levenlooze natuur,
door B. L a a r z e n 4de deeltje, voor het 7de leerjaar — geIll. f 0.60,
2de druk.
Vragenboekje bij Toestanden en gebeurtenissen IV,
f 0.1,5.

door B. L a a r m a n,

behoorende bij Toestanden en
Tijdtafel der vaderlandsche geschiedenis,
gebeurtenissen, door B. L a a r m a n, 10de omgewerlde druk, f 0.10.
Practische wenken bij de studie van de Fransche taal, door R. B o r ggrey e en dr. D. van der Mole n, 2de verbeterde en vermeerderde
druk — met alfabetisch register — in heel linnen, f 2.25.
Engelsche teksten ter vertaling in het Nederlandsch voor gymnasia, h.b.s.,
kweekscholen en candidaten voor de akte 1.o., door M. J. C. B u c h 1 i en
P. J. H. 0. Schu t, f 1.60.
De losse zinnen, opgegeven op het examen 1. o. Fransch 1923•1929, van
talrijke aanteekeningen voorzien, door L. G. A. Laforêt — tweede
serie, f 0.50.
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ten gebruike bij het onderwijs op handelsseholen,
cursussen en privaat-opleiding voor een der handelsvakken, alsook voor
zelfonderricht, door C. Z i e s e 1, f 2.75, gebonden f 325.

Practische handelskennis

door J. C. G. Graze en C. v a n
Heerikhuize n, f 2.75, gebonden f 3.20.

An idiomatix reader for higher forms,

by F. Marion Crawford, deel III in de
Library of contemporaty authors annotated by C. Grondhoud and
P. Roorda — 3rd edition, f 2.10, gebonden f 2.60.
Beknopte Italiaansche spraakkunst voor Nederland,
door Martina G. de
Boer — 3de druk, f 1.75 gebonden f 2.25.
Het boek voor Italiaansch studeerenden.

A tale of a lonely Parish

Supplement 1929 op ideel II van de Vraagstukken over differentiaal- en intograalrekening en over analytische en beschrijvende meetkunde,
in het
bijzonder met het oog op het examen wiskunde K V door prof. dr.

Fred. Schuh, f 0.75.
C b r n. M a a r s, Mijn examen I, Rekenen, Mijn examen II, Ned. taal, aardr.
en gesch., voor toel. ex. h.b.s. en ,gymn.; 82 en 152. blz. a f 0.75 en f 1.—;
J. Mousses, Purmerend.
C. Apeldo or n en A. Goudsmi t, Leeren en repeteeren II, een verz.
dictees ter voorber. voor het toel.ex. h.b.s., gymn. en lyceum. 84 blz.
f 0.70; J. Muusses, Purmerend.
G. J. Ypkem a, Plantkunde voor mulo, kweeksch. e.a. inr. voor voortgez.
onderw.; 176 bl. a f 2.75, geb. f 3:40; D. A. Daamen, Den Haag.
R. M e u r e r, My Secondbook, inl. bij het onderw. in het Eng., II; gec. 88
bl. a f 1.25 ; D. A. Daamen, Den Haag.
J. E. van B e y n u m, Verlegenheid, Stichting Hoenderloo.
Dit nummertje uit de Bibl. voor Bijb. opvoedk. geeft van de hand van den
actieven directeur der Johannastichting te Arnhem — de inrichting van
onderwijs voor licihamelijk-gebrekkige kinderen — een liefdevolle, teedere

bespreking over de verschillende uitingen, oorzaken en bestrijding der verlegenheid. De prijs van een jg. van 6 nrs. is f 0.90. Afz. nrs. f 0.20. Elk
nr. is 16 bladz. ,Deze reeksen geven iets goeds voor onze ,scholen. Men make
maar eens kennis met een nummertje.
D. W.
A. J a n s e, Ale onze, kinderen den Heere vreezen,
13de jg. Bibl. voor Bijb
opvoedk. ; nr. 2 en 3, Stichting Hoenderloo te Hoenderloo.
D i e't K r a m e r, Kleine levens, uitg. maatij. Holland, Amsterdam.
Onze 'Christelijke prozakunst gaat vooruit. In dit werkje toont deze jonge
schrijfster, die in Opwaartsche wegen debuteerde, een opmerkelijk talent en
het is een verheugenis van taalschoonheid haar schetsen te lezen. Zij beschrijft
niet met zich 'Leif als nr. een — de fout van veel schrijvers — maar
het gebeuren beeldt zich zelf. De autrice vermoeit niet door hinderlke tusschenzinnen en door de iethiek er dik op te leggen. Haar proza is direct en van
creatieve waarde, waaraan het fijne sentiment der vrouwelijke psyche een

groote bekoorlijkheid geeft. Hier is novellistische kunst van een Christelijk
schrijfster van litteraire qualiteit, dat zich handhaaft naast Wilma's boeken
en juist door het minder visionaire, sterker van levenswerkelijkheid is, gezien
in .deemoed en afhankelijkheid. Van Diet Kramer mogen wij nog veel verwachten; dit boek is al niet meer belofte, maar reeds een eerste rijpe vruoht. D. W.

INGEZONDEN.
Weledele Heeren.

protesteeren tegen de
Ondergeteekende neemt bij idezen de vrijlheid
bespreking van de zaak-L:emmer in de laatste Critischo revue van he
Paedagogisch tieidschrift en !de geheel voorbarige en beleedigende qualificaties, die de beer Wouters zich daarin conditionesel veroorlooft mar
aanle ► ding van een krantenverslag, waarvan thij de juistheid, volgens zijn
schrijven, niet kent. De heer Wouters verwaarloost bier seen ider eerste
eischen van peen criticus : kennis van zaken te bezitten van de dingen,
waarin men zich mengt.
Ondergeteekende betreurt (het, dat de heer Wiouters igeen informaties
heat ingewonnen, waar , dat kon .gesdhieden en meent te magen !opmerken,
dat het met de „standing" van het Paedagogisch tijdschrift allerminst
overeenstemt, dat op .dergelijke wijze wordt 'geschreven over zaken, die
van zoo ingrijpend gewicht zijn voor , ortze Christelijke sdholen as de
zaak-Schurer, iterwiji !voldoende kennis van zaken iontbreekt.
Met beleade ihoogachting,,
Uw , dw. idn.:
A. L. J. WIJTZES.
Naschrift I. Ter voorkoming van imisverstand wvil ik er voor de zooveaste maal nog wel weer op wijizen, ,dat ibij ons blad ide regel was geBeen recht
►
steld, dat de hoofdredacteur over wat de redacteuren schrijven
van spreken heat. De redaoteuren konden schrijven, wat ze wilien; cie
hooldredactie is slecJhts verantwoordelijk voor artikelen van niet-redacV001 het feit, !dat 'ze opgenomen
teuren; — en dan cook nog maar
worden, — niet voor den inhoud in zijn geheel of in izijn onderdeelen.
Intusschen is derse regel met den aanvang van den nieuwen jaargang
gewiizigd. Alles wordt in den vervolge zoo opgenomen, cla..t de h ► ofdredacteur verantwoordelijk is voor de opname van hot stuk; natuarlifk
niet voor den inhoud. J. W.
wat hij behoorde ste
N a s c h rift II. De heer !Wiitzes verzuknt
ontkent ook niet het
doers — de beleedigen ► e qualificaties te nOemen.
geciteerde uit De Nederlander en sdaarop bhift mijn qualificatie in voile
- D. W.
kracht gehandhaafd.

VERKLARING.
Naar aanleiding van het ingezonden van den heer Wijtzes e.a. heeft op
de bestuursverg. der Ver. voor Chr. paed. een bespreking plaats gehad,
waarvan het onderschrift onder dat ingezonden, van de hand van prof.
Waterink, het gevolg is.
Naar aanleiding daarvan het volgende:
In mijn vorige Critische revue heb ik het geval Schurer aangeboord. Ik
heb vooral ernstig protest aangeteekend tegen die alinea in het verslag
uit De Nederlander, waar de heer Wijtzes zest, dat de propaganda voor
kerk en vrede schadelUk is voor de belangen van de ChristelUke school.
Van deze algemeene uitspraak zeg ik, dat deze van een arrogantie is, die
in eigen exclusivisme zal vergaan. Verder onthoud ik mij van een oordeel
in de zaak-Schurer, omdat, gelijk ik in die Critische revue reeds schreef,
ik te weinig van de achtergrondszaken wist. Waar ik geen lid ben van de
Chr.-dem. partij, noch van Kerk en vrede, noch van School en vrede, noch
van Volkenbond en vrede, gaat mijn protest in al zijn kracht uitsluitend
tegen de algemeenheid van die uitspraak, die m.i., na-reformatorisch niet
duldbaar is. Waar nu de heer Wijtzes in zijn ingezonden op geen enkele
wijze de zaak verheldert, noch het verslag in De Nederlander verklaart
niet te aanvaarden of anders te interpreteeren, en toch deze zaak de aanleiding is tot het besluit van het bestuur der Ver. voor Chr. paed., als waarvan prof. Waterink in zijn onderschrift melding maakt, bedank ik bij dezen
als redacteur en als secretaris der redactie van het P. t. v. h. C. 0.
De onder mijn berusting zich bevindende kopijen zal ik bij prof. W. voor
10 Mei e.k. doen bezorgen. Voor tijdige verschijning van afl. 2 hoop ik nog
te zorgen. Ook beeindig ik met dat nr. — dat is de consequentie ervan —
de rubriek Critische revue.
Ik betuig mijn dank aan de directie en adm. van de drukkerij N.V. De
Standaard, A'dam, voor de vlotte en correcte behandeling van mijn wenschen voor druk, proeven en verschijning.
Zeist, 24/4 '30.

D. WOUTERS.

VERKLARING.
Het bleek, dat door een samenloop van niet-voorziene omstandigheden
het besluit van den heer D. Wouters om of te treden als redacteur-secretaris van ons tijdschrift zonder voorafgaand overleg was genomen, en dus
zonder dat dit besluit m.i. een definitief karakter behoef de te hebben.
Sinds heeft een onderhoud tusschen den heer Wouters en mij plaats
gehad.
In dat onderhoud werd den heer Wouters duidelijk, dat Been enkele persoonlijke aanval van eenige zijde op hem bedoeld was, en dat integendeel
zijn medewerking zeer werd gewaardeerd, en verklaarde hij zich ten slotte
tot onze blijdschap bereid „de zaak op den ouden voet voort te zetten".
Amsterdam, 13-5-'30.

J. WATERINK.

SCHOOLHERVORMING OF NIET.
V.
Zetten we in de vorige artikelen uiteen, waarom er schoolhervorming
dient te komen en hoe bij ons onderwijs de totaal inrichting naar onze
opvatting het best aan het doel zou beantwoorden, thans komt de vraag,
hoe wij ons een school-inrichting denken.
Met andere woorden
indien iemand vroeg „laat ons uw ideaal-school
nu eens zien" wat zouden wij hem dan antwoorden?
Voor we het antwoord op deze vraag beschrijven, eerst eenige opmerkingen vooraf.
De principia van welke we uitgaan zijn wel in hoof dtrekken door ons
geteekend, maar eischen toch eenige nadere toelichting en misschien ook
een uitbreiding hier en daar.
We bedoelen toch, te zoeken de ordeningen Gods.
Nu is het evenwel de vraag, hoe we deze ordeningen Gods kunnen
kennen.
Natuurlijk in de eerste plaats uit de Schrift. Indien Gods Woord ons
op eenig punt duidelijke inlichtingen geeft, indien het ons duidelijk spreekt
door uitdrukkelijk bevel of voorbeeld, hebben we stellig in dat Woord
in de eerste plaats de bron voor de kennis van de ordeningen Gods te
vinden.
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Maar ten opzichte van vragen als de wijze, waarop we onze school
moeten inrichten, vinden we in dat Woord stellig geen bepaalde uitspraak.
Evenwel zijn er zekere algemeene gedachten in de Schrift, welke we
niet mogen voorbijgaan.
God wil volgens de Schrift alles behandeld hebben naar Zijnen aard. De
Schrift spreekt ons van de „gezindheden van het kind", van het eigen
voedsel van het kind van het „te niet doen hetgeen des kinds is". Bij
dergelijk spraakgebruik wordt zeker gezinspeeld op den natuurlijken
aanleg, van het kind. Dat wil dus zeggen, dat de Schrift wil, dat wij bij
het kind zullen vragen naar datgene, wat de aard van het kind is. Deze
geheel eigen aard van het kind wordt dus door de Schrift erkend.
Waar nu de opvoeding van het kind naar den aard van het kind moet
worden gericht, hebben we de ontwikkelingswetten, die voor het kinderleven gelden als reguleerende invloeden en motieven voor de opvoeding en
voor het onderwijs te erkennen.
Deze wetten toch zijn wetten, die onze God voor het leven heeft gegeven.
En we mogen die niet ongestraft overtreden.
Natuurlijk staan daarnaast de beginselen voor het zedelijk leven en de
gegevens, die we omtrent den zedelijken staat van onze kinderen bezitten.
Deze zedelijke toestand en deze zedelijke wetten grijpen in in de ontwikkelingswetten; maar nimmer heffen zij die wetten op.
De zonde tast niet het zijn, maar het wel zijn der dingen aan.
De zedelijke opvoeding bedoelt niet een zijn in het leven te roepen, maar
een wel zijn bij lets, dat reeds is.
Nu is een van de meest opvallende regelen voor de orde, die onze God
onder zijn schepselen heeft gesteld, de variatie. Wij menschen maken de
dingen naar vaste modellen; de mensch maakt de rechte lijn; de mensch
is de massa-producent.
Behalve wanneer hij een enkele maal kunstenaar is.
Onze God is altijd de kunstenaar.
Hij geeft voortdurende variatie.
Nu is de mensch evenwel steeds geneigd, de werktuigelijkheid te plak
ken op het leven. De mensch is telkens genegen om te modelleeren naar de
beperktheid van zijn blik.
Maar de opvoeder mag zoo niet doen.
Hij moet eerbied hebben voor de variatie, voor de verscheidenheid; en
dit, omdat God zelf het leven zoo verscheiden heeft gemaakt en Juist in
die verscheidenheid zijn veelkleurige wijsheid heeft uitgedrukt.
Juist bij die variatie toch komt de wijsheid, die God in den enkeling
heeft uitgedrukt zoo goed tot haar recht.

35
Want er is in ieder mensch een eenheid.
Deze eenheid is van dien aard, dat de verhoudingen tusschen denk-,
wits- en gevoelsleven bij hem zoo zijn, als ze zijn. Verstoring van deze verhoudingen is aantasting van de persoonlijkheid.
Maar nu moet het duidelijk zijn, dat deze verhouding verstoord wordt,
indien van een zeker getal kinderen alien intellectueel voor dezelfde taak
komen te staan.
De meer begaafde kan zijn wilsleven, zijn „zich echt inspannen" wet op
non-activiteit zetten.
De zeer weinig begaafde, die toch mee wil komen, moet zijn „wil" extra
spannen. (Voor zoover er dan bij een kind van een wil sprake is).
Zoo komt er een verbreking van het evenwicht.
Maar zoo komt er ook een aantasten van de persoonlijkheid, waarin
God gelegd heeft zekere ordelijke verhoudingen, maar waarbij wij die
verhoudingen gaan verbreken.
Ook om deze reden dus zullen we naar de variatie ons moeten schikken.
Nu wordt echter met een beroep op de gedienstigheden van de practijk,
het klassikale stelsel geprezen.
In het uitnemende werk van D u y vend ii k en V i s s e r lezen we
een opsomming van een negental punten, voordeelen van het K(lassikaal)
0 (nderwijs).
We zullen deze negen punten een voor een de revue laten passeeren.
1. Het K. 0. spaart tijd. Meerdere kinderen ontvangen tegelifk hetzelfde
onderwijs.
Stel dat dit juist ware, dan was het al een heel zwak argument. Het gaat
er immers niet om, de kinderen met zoo weinig mogelijk verlies van tijd
zoover te brengen als ze komen moeten.
Maar het argurrient is aok onjuist.
Op de manier van het K. 0. spaart men slechts schijnbaar tijd, want
a. Wat men aan tijd schijnt uit te sparen, vermorst men dubbel en dwars,
ja vele malen, aan lestijd der beter begaafde kinderen,
b. Men spaart Keen leertijd uit. Want het is niet juist, dat K. 0. beteekent onderwijs aan alle kinderen van de klas tegelijk; het is feitelijk:
onderwijs aan de domsten, waarbij de knapsten meedoen, maar zeker nimmer invloed hebben op de bepaling van het tempo.
Van tijdsbesparing doordien minder menschen met het onderwijs bezig
zijn, is alleen dan (en dan nog ten onrechte, zooals we onder a zeiden)
sprake, indien vast staat, dat er minder menschen noodig zijn bij het
K. 0. dan bij een andere methode.
.
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Argument 2. Het K. 0. spaart geld. Om dezelfde reden als I.
Op denzelf den grond als in de laatste alinea bij 1. genoemd aanvechtbaar.
Argument 3. Door de mindere kosten voor iederen leerling afzonderlijk
kunnen de lokaliteiten beter en de leermiddelen in grooter getal aanwezig
zijn.
Ook dit argument vervalt met het vallen van 1 en 2. Bovendien, stel
het ware juist en stel de lokaliteiten waren iets minder goed, wat zou
dan beter zijn, 4 a 5 jaar in een iets minder goed of 6 a 7 jaar in een iets
beter lokaal.
Argument 4. De onderwijzer kan beter worden bezoldigd en men mag
daardoor aan hem hoogere eischen stellen.
Ook dit argument bouwt voort op 1 en 2. Maar is dus niet houdbaar.
Bovendien blijkt na 100 jaar klassikaal onderwijs van die hoogere eischen
weinig. Ja! — men vraagt meer kennis. Maar maakt dat iemand tot een
goed paedagoog? Is niet juist het ambt van ondefwijzer voor ieder toegankelijk, die een beetje studeeren kan? (Wordt vervolgd).
J. W.

MOEILIKHEDEN MET NERVEUZE EN
MINDER BEGAAFDE KINDEREN EN
JONGELIEDEN.
II.

(Slot).
In vereenvoudigde spelling.

Heb ik in mijn beschrijving van Willem een geval van intellektuele
remming getekend en de moeilikheden, die daaruit voortvloeiden, en in
Kareltje een geval van gebrek aan remming en aan secondaire functie,
nu wit ik als derde geval een leerling met nerveuze remming bespreken.
De moeilikheden, die Dolf heeft, zijn van geheel andere aard dan die
van Willem, en zeker van geheel andere aard dan die van Kareltje. Was
Willem moeilik voor zijn omgeving, Dolf heeft het moeilik voor zich zelf
en is daardoor in een gewone omgeving niet op zijn plaats. Of schoon ook
Dolf een intellektueel tekort heeft en dit natuurlik zijn stempel op heel
zijn geesitelik even zet en hem een eigenaardige kijk igeeft iop de wereld, de
verschillende sociale omstandigheden bijvoorbeeld, en zijn eigen betekenis
en dit hem in zeker opzicht over dit alles kinderlik en eenvoudig doet
oordelen, toch is dit intellektuele tekort nog in veel mindere mate de
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oorzaak van de moeilikheden, als dit bij Willem het geval was. Die schuilen in Dolfs gevoels- en gemoedsleven. Dolf stamt uit een fijn beschaafd
milieu. Reeds enkele glesiladhten Mang zijn zijn voorouders imensen van
aanzien in ons land. Vader en moeder zijn beiden zeer intelligente mensen,
en van hen heeft Dolf een fijn besnaard gemoedsleven geerfd, dat echter
oorzaak van zijn moeilikheden is.
Wil men zich indenken welke moeilikheden Dolf heeft, dan moet men
zich voorstellen dat men een zeer lbelangrijke beslissing heft te ne ►men en
men uit verschillende mogelikheden kiezen moet. Bijvoorbeeld dat een van
onze lieve verwanten zwaar ziek is en wij de keuze hebben tussen
opereren en niet opereren, terwijl beide gevaarlik zijn. Welk een tweestrijd, welk een benauwing, welk een angst brengt zoiets mee. Of wel dat
we staan kort voor een belangrijke gebeurtenis in ons leven, een gebeurtenis waarvan wij de afloop en ook de gevolgen niet overzien kunnen.
Er is niets aan te doen, wij moeten het ondergaan, wij moeten handelen,
maar hoe zal het aflopen, hoe zullen wij ons houden, zal het gelukken?
Of wel dat we omringd zijn door velerlei gevaren. Die toestanden kennen
we nauweliks, in onze rustig geordende maatschappij. Maar stellen we
ons voor een eenzame schildwacht op een ver vooruit geschoven post, of
een soldaat in het duister verdwaald in niemandsland, tussen de loopgraven
van vriend en vijand. Beweegt zich hier iets, is er daar gevaar, die zwijgende duistere ma ssa, wat is dat? En Binds achter dat bosje, loert daar
misschien de dood?
Die angsten kunnen wij meevoelen niet waar, ook al waren we gelukkig
nimmer in een !dergelike situatie, erg , 00k , die benauwing 'Gm de zo gewichtige beslissing, die spanning over de afloop der belangrijke gebeurtenis.
Welnu, zulke angsten, zulke moeilikheden moest Dolf dageliks doormaken, en hoewel het de laatste jaren aanmerkelik verminderd is, toch
blijft dit alles voor hem bestaan. De eenvoudigste dingen van het dageliks
leven vervullen hem met twijfel aan zich zelf, een benauwing en een angst,
dat het hem niet goed gelukken zal. Als men bedenkt hoezeer een gemoedsaandoening beperkend werkt op de omvang van ons bewustzijn,
zoals reeds bij de behandeling van het geval Willem ter sprake
kwam, dan kan men zich indenken welke remmingen van een dergelijke
gemoedstoestand het gevolg zijn. Het overgaan van de ene handeling in
de andere is voor Dolf steeds'een ogenblik van pijnlike aarzeling, en alles
is voor hem een reden tot angstige zelfcritiek. Zie hoe Dolf op de schrijfmachine een adres schrijft. Zorgvuldig wordt de briefomslag in de
machine gedraaid en met zekere angst wordt nagegaan of de omslag wel
zuiver recht in de machine staat. Na een ogenblik van pijnlike aarzeling
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wordt de envelop tot de juiste hoogte neergedraaid. Maar is het wel de
juiste hoogte? Weer na een aarzeling begint het tikken onder een voortlurende angst dat er fouten gemaakt zullen worden, hortend en stotend.
En bij elke nieuwe groep van bewegingen, bij elke nieuwe handeling steeds
weer het aarzelend zich afvragen of er juist gehandeld is. En zo is het
met alles wat Dolf verrichten moet. Hier koinen nog enkele bepaalde
ingsten bij. Angst voor honden, angst voor schuine hellingen, angst om
yen trap of te lopen, angst om beneden te slagen. Voorwaar, het leven is
voor een jongen als Dolf verre van gemakkelik.
Hoe hem te helpen, hoe hem zoveel mogelik te genezen van dit verschrikkelik gebrek aan zelfvertrouwen en deze duizenderlei gevaren en
bezwaren ziende gemoedsgesteldheid. Er is maar een weg, een milieu
waarin de moeilikheden aanvankelik zoveel mogelik worden weggenomen,
doordat Dolf steeds iemand bij zich heeft om op te steunen en een versterken van Dolfs zelfvertrouwen. Dolf mag niet beproefd worden boven
zijn vermogen. Dragen, helpen en hem doen slagen bij wat hij onderneemt,
dat is de weg om tot verbetering te komen, de weg waarlangs wij nu
reeds buitengewoon veel hebben bereikt. Falen betekent voor Dolf altijd
achteruitgang. Tans is Dolf een flinke jongeman, nog steeds biezonder
nerveus en wat eigenaardig in zijn optreden, maar toch reeds in belangrijke mate zelfstandig in zijn optreden, en hij komt steeds meer los te
staan van ogenblikkelik succes. Hij geniet van zijn werk, voelt zich nuttig
bezig en onmisbaar. Doordat hij het gevoel heeft, dat hij nog heel wat kan,
komt er rust, zekerheid en een blij vertrouwen in zijn leven. Hij voelt zich
ewaardeerd en dat sterkt hem, verhoogt zijn gevoel van eigenwaarde.
In het gewone leven echter is Dolf niet op zijn plaats. Daar zijn de eisen
tussen eigen kunnen en dat van anderen een voortdurende oorzaak van
zenuwachtige spanning die tot steeds grotere remmingen leidt. Ook met
de meeste inspanning, de tederste zorg en de hartelikste lief de van de
zijde van zijn ouders, staat Doll weerloos tegenover het te veel ,aan spandat het huiselik gezin op den duur hem brengen zou. Met de
ang6tigste voorzichtigheid en de pijnlijkste voorzorg in kleine dingen,
wordt toch te veel van hem verwacht wat zijn geestelik zijn betreft. In
gezelschap in de wereld is Dolf niet op zijn plaats. De sterke steun, die
het !even op Zonnehoeve hem schenkt, de opbouwende dragende en helpende kracht, die er van zijn rustig leven in welgeslaagde arbeid voor
hem uitgaat, kan hij niet missen, zal hij ook nimmer kunnen missen. Dolf
moet gesteund, geleid, geholpen en gedragen worden, hij moet voor zijn
gevoel tot de besten, niet tot de slechtsten behoren.
De oorzaak van dit alles ligt echter niet in hoof dzaak in Dolfs intellek-
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tied tekort, man in Dolfs gemoedsleven en de nerveuse remmingen,
waaraan hij onderhevig is.
De bespreking van het geval Dolf leidt ons van zelf tot de behandeling van een groep van verschijnselen, die we samenvatten onder den
naam van minderwaardigheidsgevoelens. Bij Dolf hebben we deze reeds
leren kennen als een der oorzaken, al.tw. de ondergrondse bron van zijn
nerveuze remmingen. Bij nerveuze kinderen spelen deze minderwaardigheidsgevoelens vaak een heel grote rol. Van luiheid, prikkelbaarheid, vernielzucht, plaagzucht, zucht om te bluffen en alle mogelike ondeugden zijn
ze vaak 1de veriborgen (oorzaak. Ook van ,angsten en tal van nerveuze toestanden, waarvan wij bij onze beschrijving van Dolf enkele tekenden. Jan
lijkt in heel veel opzichten op Kareltje, maar bij Jan is er iets bijgekomen,
dat er bij Kareltje niet was. Dat is, heel diep in zijn hart, zodat hij het
zelf niet weet, het gevoel dat hij niets kan, niets waard is. En daarom
kan Jan alles, weet Jan alles, Jan schept op en wil heersen over zijn
jongere kameraadjes met wie hij in ea klas zit. Jan kart niet imee (op school
en moest nu al weer worden teruggeplaatst. Jan plaagt zijn broertjes en
verhindert hun spel. Jan beliegt zijn ouders en geeft de brui aan het gehoorzamen, straf noch zachtheid of goede woorden baten en zijn falen
op school, gevoegd bij een vergrijp, dat nog al sensatie veroorzaakte,
waren oorzaak, dat bij ons hulp gezocht werd.
Geheel anders is Jans gedrag op Zonneschijn. Bij mijn bezoek aan de
ouders vertelde de vader mij, dat als Jan aan een ding een hekel had, het
was aan werken. Van dat Jan bij ons is, heeft hij uitstekend gewerkt.
Maar het werk ligt ook binnen zijn bereik. Het gevoel, dat hij het toch
niet kan, het id us iook de moeite !fie waard is tom izich in te ,spannen is
verdwenen. Zijn activiteit, die zich in bewegingen moet uiten, kan zich
bij ons speciale onderwijs ontplooien op een wijze zoals dit in de gewone
school onmogelik is. Tans is Jan nog pas enkele maanden bij ons, maar
zijn vorderingen zijn belangrijk. Bepaalde moeilikheden geeft hij niet, en
gezien zijn maar geringe intellektueele defecten, zal hij, dank zij het geeigend onderwijs, later naar alle waarschijnlijkheid behoorlik slagen in de
maatschappij.
Hoe komt het nu dat Jan op Zonneschijn heel anders is dan tuffs en
op de gewone school? Dit heeft een dubbele oorzaak. Ten eerste lijkt Jan
op Kareltje en heeft hij reeds daarom behoefte aan een speciale omgeving,
die hem in zijn defect op dezelfde wijze tegemoet komt als dit bij Kareltje
het geval was. Maar ten tweede, dank zij het geeigende onderwijs en dank
zij de ,hulp en de stem, .die van zijn omgeving uitgaat, slant Jan nu, waar
hij eerst faailde. Jan voelt, dat hij wat kan, Jan voelt dat zijn werk gewaar-
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deerd wordt, lediggang en verveling kent Jan niet meer, en daardoor leert
Jan bezig te zijn en bij een ding te blijven, waaraan hij begonnen is. Daardoor ook wordt de heerszucht minder en vermindert de opschepperij, terwill op den duur door een geleidelike gewenning aan vertrouwenswerkjes,
de kracht om zelfstandig op te treden en ook schijnbaar zonder toezicht
zich te gedragen zoals het hoort, de kracht om te gehoorzamen en het
weten hoe het moet, ook als de begeerlikheid van het ogenblik in een
andere richting werkt, gestaald moet worden. Voor dit alles is voor alle
dingen nodig, dat het fundament, waarop zoveel verkeerds rustte, de wortel waaruit het uitgroeide, aangetast wordt, en die wortel is het minderwaardigheidsgevoel, dat Jan langzaamaan verworven had. Want zieleleven wil werkelik zeggen leven. Ons zieleleven is niet iets wat heden
precies hetzelf de is als gisteren, maar onophoudelijk wijzigt het zich,
wordt het verrijkt en bloeit het schoon, of ook wel het verschrompelt, en
verdort.
wil zeggen 'organisatie z ►►el van dat, wat van ibuiten of
tot ons komt, als van de eigen zielekrachten, en deze organisatie heeft niet
plaats volgens de wetten van ons denken, maar volgens de wetten van ons
gevoel. Indien een kind op velerlei wijze faalt, op allerlei manier zich telkens weer de mindere moet gevoelen, kan dit alles zich verbinden tot een
groot blok, waar steeds elke nieuwe teleurstelling, elke krenking mee verbonden wordt. Daarom is het van zo'n verbazend grote betekenis voor een
kind, of het leeft in een gelukkige omgeving. Anders is het levensmilieu
van het kind van het platteland dan dat van de grote stad. Anders dat van
het kind uit de ambtenaarskringen dan het milieu van de rijke koopmansstand. Anders het milieu in een arbeidersgezin dan dat van de hofkringen
in Den Haag, en elke omgeving drukt onafwendbaar noodzakelik haar
stempel op de kinderen, die er in opgroeien en de personen, die er in
leven, maar voor de geestelike gezondheid van het kind is van meer betekenis dan iets anders, dat het kind leeft in een omgeving, waar vrede en
geluk Iheerst. Waar liefde twoont, daar geibiedt ide Neer poik in , de io ► ovoelding
zijn zegen. Niets erger dan dat kinderen opgroeien in een omgeving, waar
de harmonie verstoord en de eenheid, die in een gezin na zijn ontstaan
behoort te zijn, verbroken is. Van overgrote betekenis is de I T
. erhouding
van de ouders onderling en tot de kinderen. Geen beter voorbehoedmiddel
tegen nerveuze stoornissen op latere leeftijd dan een gelukkige jeugd vol
liefde en zon. Bij de bespreking van de verschillende gevallen heb ik steeds
weer de nadruk er op gelegd, van welke grote betekenis de omgeving voor
nerveuze en minderbegaaf de kinderen en jonge mensen is. Maar zo is ook
voor normalen een blijde en zonnige jeugd, het opgroeien temidden van
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een waarlik gelukkig gezinsleven een der eerste voorwaarden voor het
slagen van onze opvoeding. En hierbij komt het niet aan op den uiterliken
schijn, maar op het innerlik wezen. Kinderen onderscheiden o zo goed en
zo fijn. Geen uitwendig vertoon en van eenheid en liefde kan baten als de
innerlike harmonie verbroken is. Een der heerlikste vruchten van het
Christen zijn is, dat zowel de echtelike liefde als de ouderlief de geheiligd
wordt door en geworteld en gegrond is in de lief de tot den Heer. Maar ook
niets erger dan een zogenaamd Christelik gezin, waar de ware liefde, die
vrucht van Christus' liefde is, ontbreken zou. Ware lief de betekent ook
voor ouders die voortdurende zelfverlochening, die voortdurende zelfbeheersing, volkomen zelfoverwinning, het dageliks dragen van Christus'
kruis in de ikruisiging van het zelfzuchtig In ► die steeds weer kerende
bekering van eigen zonde en gebrek, die de enige goede grondslag voor
elke opvoedingswerkzaamheid is. Liefhebben wil zeggen kennen en naar
God toe dragen. Liefhebben is niet enkel een gevoelen, maar bovenal ook
een streven. Liefhebben is daad, is werkzaamheid. De ware liefde kent het
voorwerp van die liefde, zoals het waarlik is, zij droomt het niet zoals zij
het gaarne hebben zou. Maar ook de ware liefde ziet het voorwerp van die
liefde in de volheid van de heerlikheid, waartoe God het eens brengen wil
en zij is een werkend streven, om haar voorwerp steeds nader te brengen,
steeds voorwaarts te dragen, voortdurend te schragen tot het de volheid
van die heerlikheid bereikt. Zo wordt uit de Christelike lief de noodwendig
de Christelike opvoeding geboren, maar vindt de laatste in de volwassene
haar grens, geen elude kent het week der liefde.
Liefhebben is kennen, is de werkelikheid kennen en daarom is Iiefhebben
ook altijd lijden, een lijden dat de liefde vermeerdert. Dit geldt ook van de
lief de van de ouders tot hun kind. Onze kinderen zijn zo anders dan wij
dat zouden wensen, zio anders dan wij idroomden en holm:sten dat ze zijn
zouden. Onze eigen zonden, onze karakterfouten, onze gebreken en tekortkomingen, we vinden ze terug bij ons kind. Maar ook, hoe beter wij kunnen, hoe meer uit onze liefde weg valt al wat zelf lief de, al wat zelfzucht
genoemd moet worden. Dan leren wij niet ons zelf te zoeken, de vervulling
van ouderwensen, de streling onzer oudereerzucht, de hoogmoed van ons
eigen hart, en onder pijnlike smarten van zelfverloochening en zelfverzaking wordt de zuivere lief de geboren, die zich zelf niet zoekt, geen
vrees kent en nimmer vergaat.
Dubbel smartelik is dit werkelikheid kennen, als wij moeten ervaren, dat
ons kind niet als andere kinderen is, en het daarom ons moeilikheden bereidt, die boven de gewone moeiten en zorgen uitgaan. En spoediger beseft
men, dat voor het lichamelik gebrekkige kind, het blinde, dove of mis-
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maakte kind, men biezondere hulp bij de opvoeding nodig heeft dan dit
met het psychies niet normale kind het geval is. Die psyc ► iese afwijkingen,
die tekorten, zijn dikwijls zo fijn, ze springen vaak zo weinig in het oog,
ons kind lijkt toch zo normaal. Het is wat druk, wat opgewonden, wat
,schuchter, wat lui, wat dom, wat stout, maar dat men biezondere raad,
hulp of steun zou behoeven, dat er werkelik iets niet geheel zou zijn als
het zijn moest, dat het kind wel eens zou kunnen lijden onder onze opvoeding, dat het tekort zou kunnen komen aan begrijpen, dat het zich niet kan
aanpassen aan de vele moeilikheden die het leven biedt, dat het met het
gewone onderwijs niet gebaat is, en dat het nodig zou kunnen hebben een
zeer speciale opvoeding, en dat de ouders voor de opvoeding van dit kind
in het gunstigste geval dringend behoefte hebben aan voortdurende raad
en bijstand van iemand, die zelf geregeld met afwijkende kinderen omgaat en deskundig is op zijn gebied, dat wil er bij hen niet in.
En daardoor is er reeds in het leven van overigens normaal zich ontwikkelende kinderen zo verbazend veel onnodig leed. Een goede raad die
nageleef d wordt, deskundige voorlichting bij de opvoeding kan voorkomen
dat een wat zenuwachtig kind op later leeftijd patient wordt, en kan heel
de jeugd van zo'n kind van de miezerigheid van miskenning en tekortkoming omzetten in blijheid en zon.
Liefhebben is lijden, ouderlief de is smartelik lijden als van die lief de de
volmaakte overgave gevraagd moet worden, de volmaakte overgave aan
het welzijn van hun afwijkend kind, die pijnlike kennis omtrent het eigen
lieve kind, die uiterste zelfverlochening, die de -kracht heeft om voor het
geluk van hun kind tijdelik afstand te doen van de eigen opvoedingsarbeid
en de verantwoordelikheid en de zorg te leggen in handen van anderen,
die door aanleg en karakter, door studie en inzicht en door de macht van
de geeigende iomgeving gesteund, Imeer voor hun kind vermogen ,dan het
eigen gezin te doen vermag. Maar een rijke zegen schuilt er in dit offer.
Het gezin, al te vaak ontwricht door de moeilikheden die er waren, komt
tot rust en de opvoeding van de andere kinderen ondervindt niet langer de
nadelige invloed, die van de moeilikheden met het afwijkende kind het
gevolg was.
En het kind voelt zich ins zijn nieuwe ,omgeving zeer spoedig op zijn
plaats, het wijzigt zich, het goede dat dikwijls schuil ging achter al de
verdrietelikheden die er waren, komt te voorschijn, het gevoelt zich niet
langer de minste van alien, zijn er intellektuele tekorten, dan komt het
onderwijs hieraan tegemoet, het kan zijn activiteit ontplooien, het kan
voldoen aan de eisen die het gesteld worden, het vindt hulp en steun daar
waar het die vroeger noodwendig ontberen moest, het gevoelt dat het
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begrepen en doorzien, dat het gewaardeerd en gedragen wordt. Dragen
en waarderen, steunen en helpen, schragen door een lief de die een juiste
kennis en helder inzicht van de moeilikheden, hun oorzaken en gevolgen
omvat, dat is in wezen de taak van de opvoeder, wiens werkzaamheid niet
enkel een opvoeden maar ook een genezen is.
Deze taak der geneesopvoeding, vindt haar meest ideale verwerkeliking
in het deskundig geleide' schoolgezin, waar door de nauwe band van
dageliks geheel samen leven een nauwkeurige kennis en helder inzicht
verworven wordt, en ieders individuele behoef ten geheel tot zijn recht
komen kunnen, waar de enkeling niet onder gaat in de massa en waar niet
examenopleiding en examenvrees het onderwijs beheerst. Niet het uitwendig resultaat, de innerlike genezing is het doel. En al wordt het
resultaat soms door de aanleg en wat verworven is beperkt, de taak om
door geluk en door liefde, door het scheppen van de meest geschikte
omgeving, het afwijkende kind te brengen tot de voile ontplooling van al
zijn gaven en krachten, tot zoveel mogelike normale ontwikkeling, tot een
leven vol vertrouwen, vol heerlikheid en zon, is er niet minder groot, niet
minder heerlik om.
Het afwijkende kind, dat zo bitter vaak beproef d wordt, heeft dubbel
recht op, en heeft nog veel meer dan het normale kind behoefte aan, een
leven vol geluk en vol liefde, waarin het zich zelf als een blij en gelukkig
kind terug kan vinden en vaak veel wat het geschaad heeft te boven
kan komen.
Bidden wij dan om die rijkdom van lief de-vol kennen, die voor elke
opvoedingsarbeid de onmisbare voorwaarde is. Zeker, als Christenen
hebben we niet het alleen bezit der ware ouderlief de, en in zelfoverwinning en zelfverlochening worden wij vaak door anderen op zijn
droevigst beschaamd, maar toch, wie zijn leven heeft leren verliezen aan
den Heer, wiens levensmiddelpunt niet meer is het eigen ik met al zijn
strevingen en verlangens, maar Christus en deli Vader, en uit Gods Vaderhand het al heeft leren aanvaarden wat het leven hem brengt aan liefde en
geluk, maar ook aan zorg en aan leed, zal leren het eigen afwijkend kind
te zien als een zegen van den Heer, daar het in de offers, die het van het
liefhebbend en lijdend ouderhart vraagt die lief de verveelvoudigt en zo
een schone vrucht voor het eeuwige leven rijpen doet.
Wij hebben dan de vrijmoedigheid om ook met onze moeilikheden in de
opvoeding, ons gebrek aan lief de en zelfkennis en ons zelfzuchtig zien van
onze eigen kinderen, tot God te gaan en Hem te smeken om de kracht en
de loutering van onze geest, al de zelfoverwinning, die alle opvoeding
vraagt, te heiligen in onze lief de tot den Heer. Deswegen buigen wij de
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knieen en wij bidden dan dat Hij, overeenkomstig de rijkdom Zijner
heerlikheid, ons genadiglijk naar de innerlike mens door Zijn Geest
krachtig versterke, zodat Christus, door het geloof in onze harten wonen
moge, terwij1 wij in liefde geworteld en bevestigd worden. Worde onze
lief de voor onze kinderen, de liefde waardoor heel onze opvoedingswerkzaamheid gedragen en bepaald wordt, gevoed en gesterkt door de alles
overtreffende lief de van , Christus, ,dan zullen door Zijn genade
gedragen en idoor Zijn lief& geisteund het moeilik en teder werk der
opvoeding naar Zijn wil in zelfverlochening, toewijding en ware liefde
volbrengen kunnen.
Arnhem.
P. G. SOFIREUDER.
,

HET NA-AKTE EXAMEN•PAEDAGOGIEK.
Dat het naakte-examen er niet gemakkelijker op wordt is wel door de
meeste candidaten ondervonden.
Met instemming neem ik hier over een stukske van den heer Lens uit
De School met den Bijbel van 23 Mei.
De heer Lens schrijft als volgt:

Schoolraad-examen.
Ik ben in de gelegenheid, enkele opmerkingen, die ik mocht opvangen,
mee te deelen.
De eerste is, dat er wel meer ernst gemaakt wordt met de studie, dan
vroeger gebeurde. Toch komen er nog te veel candidaten naar het examen,
zonder voldoende voorbereiding.
Het nieuwe programma is nog niet voldoende bekend. Telkens blijkt
dat. Er zijn zelfs candidaten geweest, die het programma in het geheel
niet gezien hadden!
De richting, waarin gestudeerd werd, toonde dat niet allen zich van den
aard van het examen bewust waren. Verondersteld mag worden, dat
iemand, die met een voldoende cijfer voor geschiedenis b.v. voor de hoof dakte slaagde, daarvan, als dat slagen niet al te lane geleden plaats vond,
wel voldoende kennis zal hebben, om onderwijs te kunnen geven. Het
examen-schoolraad stelt echter eigen eischen. En de voldoening daarvan
vraagt andere studieboeken, dan neutrale studieboeken, zooals nog vaak
gebruikt worden.
1k hoorde van een candidaat, die mededeelde, dat hij voor paedagogiek
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R o m b outs had bestudeerd ! Een best boek, maar niet voor d i t
onderzoek! Hier moet principidel worden gestudeerd. 't Zelfde geldt voor
b.v. Barendse: Eenvoudige Zielkunde. Wie dat heeft bestudeerd, kan wat weten, maar hij weet zeker niet genoeg van de geestelijke
strooming en de principieele gronden, waarop zijn eigen opvoedings- en
onderwijstheorieen moeten gebaseerd zijn.
Hoe slecht het programma wordt gelezen, blijkt wel uit het volgende:
Gevraagd wordt, bij het nieuwe programma, dat de candidaat opgeve
een werk van een bekend opvoedkundige, dat hij speciaal bestudeerd heeft.
Ditmaal werden opgegeven de volgende werken:
1. Rousseau. Emile enz.
2. Spencer. Met inleiding van Dr. Los.
3. Dr. Gunning. Montessori, de Italiaansche onderwijshervormster.
4. Ligthart. Over opvoeding.
5. De Raaf. Comenius' Onderwijsleer.
6. Dr. H. Bavinck. Paed. Beginselen.
7. Id. Beginselen der Psychologie.
8. Id. Nieuwe Opvoeding.
9. Prof. J. Wader, Wat is het Doel van 't Chr. Nat. Schoolond?
10. Aug. H. Francke. Opvoeding tot Godzaligheid enz.
11. Dr. J. Waterink. De tucbt op de Lagere School.
11a. Inl. tot de Theor. Paedagogiek. Stuk 2 en 3.
12. Dr. Los. Groote Paedagogen.
13. Dr. J. H. Gunning. Paed. opstellen.
14. D. Langedijk. De strijd om den Bijbel op de School.
15. Dr. J. H. Bavinck. Inl. in de Zielkunde.
16. Duijvendijk en Visser. Nieuwe Zielkunde.
17. Dr. J. Waterink. Geweten. *)
18. Ligthart. Jeugdherinneringen.
19. Prof. Dr. S. Freud. Over psycho-analyse.
20. Wirtz en Meima. Paedagogiek.
21. Salzmann. Ameisenbuchlein.
22. Ellen Key. De Eeuw van het Kind.
23. Dr. Los. Karaktervorming.
24. Dr. J. H. Gunning. Over zenuwachtigheid en opvoeding.
25. C. Smissing. Karakterkunde en Opvoeding.
26. J. Kuiper. Gesch. der Opvoeding.
*) Hierbij merk ik op, dat dit „werk" niet bestaat. J. W.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

P. Oosterlee. Onze opgroeiende kinderen.
Id. Van kleinen en grooten.
Comenius. Didactica Magna.
P. de Zeeuw. De worsteling om het kind.
G. Kerschensteiner. De komende school.
J. Kooistra. Zedelijke opvoeding.
Fenelon. Meisjesopvoeding.

Wie die lijst vergelijkt met de ter bestudeering opgegeven boeken in de
bij het programma verschenen boekenlijsten, zal zien, dat verscheidene
der opgegeven boeken niet voor speciaal-studie in aanmerking konden
worden gebracht. Ik noem b.v. de nummers 6, 7, 8, 9 11a, 12, 14, 16, 20,
26, 30. Het nieuwe programma veronderstelt zeer duidelijk, dat deze
boeken door de candidaten als studieboek zijn gebruikt.
Dan komt men bij de speciaal-studie niet klaar met 't gekozen boek even
in te kijken. Verwacht mag worden, dat de candidaat het boek kent, en
in staat is de beginselen, waarvan het uitgaat, aan ons eigen beginsel te
toetsen.
Het Schoolraad-examen wordt niet gemakkelijker. Wie meent, het na
een half jaar matige studie gemakkelijk te behalen, komt licht teleurgesteld van het examen terug.
De akte, die verkregen kan worden, behoort tot de best betaalde akten.
Ze behoeft dan ook niet cadeau gegeven te worden! Wie meent, haar
gemakkelijk te kunnen verwerven, komt bedrogen uit!
Ik schrijf dit alles zonder eenige opdracht. Ik geef alleen maar weer,
wat ik in Utrecht heb bekeken en beluisterd. En ik eindig met het zelf de,
waarmee ik begonnen ben: Er is voosuitgang!" J. L.
Tot zoover de heer Lens.
Nu dacht ik, dat het voor a.s. candidaten niet onaardig zou zijn ook
eenige vragen (volledige examens) te zien voor het vak paedagogiek.
Misschien kunnen ze sommige onzer lezers van dienst zijn. Tijdens het
examen werden deze vragen nauwkeurig opgeteekend.
(De vragen gevolgd door X-teeken werden f out beantwoord, die gevolgd door een ±-teeken goed, en die door een — in 't geheel niet).
Examen A.

Wat is paedagogiek?
Chr. paedagogiek? X
Wat is een hulpwetenschap der paedagogiek? X
Waarom hulpwetenschap? —
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Wat zijn de grondwetenschappen?
Waarom zoo genoemd? —
Welke richtingen in de psychologie kent U? —
Waarom is de metaphysische psychol. Been richting? —
Wat is 't verschil tusschen algemeene en spec. psychologie? —
Kent U resultaten der nieuwere eap. psychologie?
(Candidaat noemt de denkpsychol.).
Wie is de vader dezer richting?
Tot welke conclusies kwam hij?
Bezwaren tegen to eenzijdige toepassing der eager. methode?
Geschiedenis der paedagogiek. Hoof dtijdperken?
Comenius' leven?
Werken? X
Hoof dfiguren van het rationalisme? X
Critiek op het rationalisme? X
Naturalisme?
.
De tucht bij de naturalisten?
Critiek op Rousseau? — (De candidaat had '„Emile" gelezen).
Invloed der philantropijnen op onze wetgeving?
Methode Langkamp B. G.? +
Waarom v. d. Hulst onvoldoende? X
Methode Langkamp Aardrijkskunde?
Schoolbioscoop? X
Organische eenheid der leerstof? X
Catechismus leeren?
Tucht — karakter?
Opvatting Ds. J. Kok? X
Tucht en vrijheid (Gunning)? X
1878 X
Methoden van oplossing (stelsels) voorgedragen in 1878? X
Wat bedoelde de wetswijziging van 1905? X
(Deze candidaat verwierf het cijfer 2).
Examen B.
U doet examen voor den Schoolraad; wat is de Schoolraad?
Opgericht? Aanleiding?
Wanneer werden opgericht C. N. S.? C. V. 0.?
Wat is de beteekenis van 1857 als keerpunt in den Schoolstrijd? X
Wat gebeurde er in 1842? X
Wat van 1806? ±
Boekenlijst en Bijbel? X
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Autorisatie-bepalingen? —
Mannen van beteekenis in ons vaderland voor de paedagogiek in de
dagen van den Schoolstrijd?
Platen van v. Lummel?
Verschil tusschen Pestalozzi en ons bijzaakonderwijs? X
Lockes inzichten? X
Verhouding Locke en Rousseau? X
Francke? (Deze candidaat had een boekje van Francke bestudeerd.)
Catechismus en Bijbel bij Francke? X
Tucht bij Francke?
Het wezen v. h. kind? +
De drif ten? —
Gebed met het kind? —
Karakter van schooltucht? —
Karakter van verschillende soorten van zielkundige gegevens?
Experimenteele zielkunde en empirische zielkunde?
Methoden der emp. zielk.?
Bezwaren?
Wat is Psychotechniek?
Wat is Psychoanalyse? ±
Hoe verhouden zich psychologie en paedagogiek?
Wat zijn de grondwetenschappen der paedagogiek?
Methode Langkamp Vad. Gesch.?
(Deze candidaat verwierf het cijfer 3).

Examen C.
Noem enkele schoolmannen uit de 19e eeuw?
Wie was Wiersinga ?
Wat weet ge van zijn optreden tegen Merkens?
Argumenten van W.? +
Wat was het wezenlijke verschil tusschen Groen en v. d. Br. in 1857? +
1878? ±
Systemen van oplossingen van de kwesties?
Schoolraad?
Wat is paedagogiek?
(Deze candidaat had mijn „Inleiding" bestu
deerd).
Hoe bewijzen we de geldigheid der paedagogiek?
Wat zijn hulpwetenschappen?
Wat zijn grondwetenschappen?
Systemen van psychologie?
Uiteenzetting van systeem van Windt? F
-
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Critiek?
Herbart?
Critiek?
Denkpsychologie van Kii1pe?
Sociologische gegevens voor de paedagogiek van beteekenis?
Jonge en oude cultuur?
De puberteit in de stad en op het land verschillend?
Tucht in school karakter?
Tucht bij de naturalisten?
Kritiek?
Philantropijnen? Kritiek?
Methode Langkamp Vad. Gesch.?
Krijgsgeschiedenissen ook?
Van buiten leeren? Catechismus, deelen v. d. Schrift? +
Het dogma op school en in de kerk?
Gezag en vrijheid?
Het wezen van ware vrijheid?
„De sfeer" volgens v. d. Hulst? ±
(Deze candidaat verwierf het cijfer 5).

Candidaat D.
Grondslagen voor de opvoeding? —
Beeld Gods in enger en ruimer zin? —
De mensch als redelijk en zedelijk wezen? —
De zedelijke opvoeding?
Lichamelijke opvoeding?
Onderverdeeling der geestelijke opvoeding? X
Aesthetische opvoeding?
Religieuse opvoeding Vak Bijb. Gesch.?
Hoof ddoel Vad. Gesch. ond.? —
Doel"van Christelijk ond.? —
Catechismus op school? —
Voorbereiding voor de bijbelles? —
Waarom is het boek van v. d. Hulst Been leerplan?
Wat zijn concentrische leerkringen? X
(Er ontwikkelt zich een vraaggesprek over Abrahams of ferande + X).
Karakterkunde — systemen? —
Karakterkubus? —
Emotioneele kinderen? —
Emotionaliteit? X
De naam Heymans? — (Nooit van gehoord!)
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Typologien? —
Wet 1920? +
Naam van den minister uit 1920? —
Wat deed Cort v. d. Linden? —
Wat C. v. d. L. rechts of links? X (!)
Bevredigingscommissie? —
Unierapport?
1878? -f
namen van vooraanstaanden? —
(Deze candidaat verwierf het cijfer 1).
Ik heb nog meer verslagen. Indien de ruimte het toelaat geef ik een
volgend maal misschien nog een „vervolgje".
J. W.

VALENTIN FRIEDLAND TROTZENDORF.
Een van de merkwaardige mannen uit de historie der paedagogiek is
Valentin Trotzendorf. Hij behoort tot het tijdperk van het Humanisme —
dat bewijst zijn streven naar de Latijnsche eloquentia. Anderzijds is hij
een noon der Ref ormatie, getuige de religieuze opvoeding, die hij zijn
leerlingen gaf.
Toch zou hij alleen om deze twee feiten niet tot de merkwaardige
figuren uit de geschiedenis der opvoedkunde behooren. Hoogstens zou
men hem daarom kunnen rekenen tot de talrijke, meer of minder verdienstelijke schoolmannen, waarvan dr. Georg Mertz in zijn „Das Schulwesen der deutschen Reformation im 16. Jahrhundert" een lange opsomming Beef t.
Evenmin is hij bekend geworden om zijn vele paedagogische geschrif ten,
want eerst na zijn dood verschenen er enkele didactische werken van
hem, die door zijn leerlingen werden uitgegeven, terwijl tevens werd overgegaan tot een nieuwe bewerking en herhaalde afkondiging van de
„Schoolwetten" der Goldberger School, noodzakelijk om tot de instandhouding van een gezag to geraken, dat tijdens Trotzendorf's leven niet
vanwege die wetten, maar wel door zijn paedagogische persoonlijkheid
zich handhaaf de.
En al is het waar, dat Trotzendorf een innig-vrome persoonlijkheid is
geweest, wien het allereerst ging om de vorming van het religieuze leven
zijner leerlingen, zoodat hij herhaaldelijk moet gezegd hebben: „Nehmt
mir den Katechismus — d. i. den katechetischen Religions-Unterricht
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und ich habe meine Furstfiche Entlassung", toch is hij ook daarom niet
allereerst een der merkwaardige schoolrectoren uit den tijd der Ref ormatie.
Evenmin zou hij tot de buitengewone schoolmannen gerekend worden
om zijn zeer bijzondere verzorging van de Latijnsche welsprekendheid, die
zoodanig moet geweest zijn, dat tijdens zijn rectoraat aan de Latijnsche
School te Goldberg zelfs de knechten en de meiden in den omtrek Latijn
spraken, waarvan mededeeling gedaan wordt in een lofgedicht op Trotzendorf in de Trotzendorfsche Kapel in de Johannes-kerk te Liegnitz: „So
hat er die rOmische Sprache alien eingegossen, dasz es fiir Schande gait,
in deutscher Zunge zu reden, Knechte und Magde konnte man Latein
sprechen horen, man hatte glauben sollen, Goldberg liege im Latium".
Immers — Schmid wijst naar aanleiding hiervan er op, dat „tibrigens auch
von der Hieronymianerschule in Amersfoort um 1550 eine ahnliche Teilnahme der Bevolkerung an den Studien ihrer Schule ist ilberliefert".
-- Schmid, Geschichte der Erziehung, 112, pagina 292 —.
Maar de groote beteekenis van Trotzendorf ligt in zijn paedagogische
persoonlijkheid, waardoor hij van 1531 tot aan zijn dood in 1556 toe, rector
was van een school, die geregeerd werd volgens inzichten, die men in
onzen tegenwoordigen tijd als modern beschouwt en waardoor Trotzendorf
als de geestelijke voorvader van die genoemd mag worden, welke het
beginsel der zelfregeering huldigt.
Het is zeer zeker aan die gansch bijzondere paedagigische persoonlijk, heid van Trotzendorf te danken, dat van hem een buitengewone invloed
is uitgegaan, speciaal op het Duitsche schoolwezen ten Oosten van de
Elbe en die nog driehonderd jaar na zijn dood een zekere lief devolle vereering in de scholen in Silezie doet bestaan, waarvan de woorden van
pfarrer Karl Julius Loschke: „Von meinen Lehrern auf dem Gymnasium
zu Gorlitz habe ich den Valentin Trotzendorf lieben gelernt. Sie liebten ihn
kennen zu lernen. Seine Lebensbeschreibung, zunachst im Schlesischen
Schulboten im J. 1842 erscheinen, ware mein erster schriftstellerischer
Versuch. Seitdem bin ich unausgesetzt bemiiht gewesen, Nachrichten fiber
ihn zu sammeln, und zwar in der Absicht, bei dem 300-jahrigen Gedenktage seines Todes, falls Gott mich diesen Tag erleben liesze, die Biographie des geliebten alten Lehrers neu zu bearbeiten", waarmede hij zijn
„Vorwort" tot zijn werkje „Valentin Trotzendorf nach seinem Leben und
Wirken" aanvangt, een warm getuigenis afleggen.
En wanneer Loschke dan de „Jugend-Geschichte" van Trotzendorf
begint te vertellen, klinkt het als een sprookje: „In Trotzendorf lebte um
das Ende des fiinfzehnten Jahrhunderts ein ehrbarer, schlichter Bauersmann, Bernhard Friedland .3 Am 14. Februar 1490 wurde demselben von
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seinem Weibe Dorothea ein Sohn geboren, dem er, weil er am Tage Valentin das Licht der Welt erblichte, in der heiligen Taufe den Namen Valentin
geben liesz".
Trotzendorf's leven laat zich gemakkelijk in drie groote perioden
indeelen:
Eerste periode: Zijn jeugd, van 1490-1516.
Tweede periode: Ontwikkeling door, zooals Loschke karakteristiek
opmerkt: „Lehren and Lernen", van 1516-1531. In deze periode valt ook
Trotzendorfs reformatorische werkzaamheid van 1524-1529.
Derde periode: Zijn rectoraat te Goldberg, van 1531 tot zijn dood in 1556.
Dicht bij Got.litz in Silezie ligt Trotzendorf, (tegenwoordig Troitschendorf). Daar werd Trotzendorf in 1490 geboren. Zijn vader, Bernhard Friedland was een eenvoudige boer. Trotzendorf heette dus eigenlijk Valentin
Friedland; naar zijn geboorteplaats nam hij den naam Trotzendorf aan.
De oude Friedland kwam veel in aanraking met de monniken uit het
Franciskanerklooster in Gorlitz. Immers deze monniken hadden hem
aangesteld als bewaarder van de vele gif ten en gaven in natura, die zij
van de vromen uit Trotzendorf en omgeving ontvingen. Van tijd tot tijd
bracht Friedland dan van deze gaven naar het Gorlitzer klooster. De jonge
.Valentin vergezelde zijn Vader vaak op deze tochten. Zoo kwam Valentin
voor het eerst in aanraking met de wijsheid, die in boeken staat, want
meermalen mocht hij in de kloosterbibliotheek een kijkje nemen. De monniken bemerkten al spoedig, dat Valentin een goed verstand had en rieden
daarom vader Bernhard en moeder Dorothea aan hem te laten studeeren.
Vooral moeder Dorothea was daar heel sterk voor. Het was haar ideaal
haar Valentin bij de geleerdheid te weten. Vader Bernhard scheen er
minder ooren naar te hebben — het was tenminste al 1506 geworden —
Valentin was dus reeds 16 jaar oud, voordat hij toestemming kreeg,
om naar het Gorlitzer klooster te gaan, om zich te bekwamen in de wetenschappen.
Helaas, nauwelijks was Valentin in de allereerste beginselen der leeskunst ingewijd, of vader Friedland had iets gevonden, waardoor Valentin
naar huffs geroepen kon worden: hij moest vader helpen in het boerenbedrijf.
Nu toonde Valentin echter eerst goed, dat het hem ernst was met de
studie. Want, al gehoorzaamde hij zijn vader, toch gaf hij „het veroveren
der letters" niet op. En ijverig studeerde hij in zijn vrijen tijd bij den
pastoor en den koster, die op verzoek van moeder Dorothea haar zoon
onderwezen in lezen en schrijven. Al ontbrak het hem daarbij aan schrijfmateriaal — geen nood: berkenbast verving voor hem het papier, roet de
inkt, zoodat hij toch zijn schrijfoefeningen kon verrichten.
•
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Moeder Dorothea had haar wensch echter nog niet opgegeven. Al had
zij zich voor het oogenblik voor den wil van haren man gebogen — toch
kwam zij steeds op het oude chapiter terug: „Valentin moet studeeren".
In 1509 overleed, volgens dr. Gustav Bauch in zijn werk „Valentin
Trotzendorf and die Goldberger Schule", de oude Friedland; en „der Tod
des Vaters ermoglichte der Mutter", zooals Bauch zegt, „auf ihren Wunsch
wieder zuriickzukommen", zoodat in datzelf de jaar nog Valentin naar
litz terugkeerde om zijn studien te hervatten. Bij het afscheid tusschen
moeder en zoon, dat plaats vond te Neisze bij Gorlitz, spoorde zij hem
met deze woorden aan: „Lieber Sohn, bleib' ja bei der Schulen" en aan
dezen wensch is Valentin steeds gehoorzaam geweest.
Zijn studiejaren in Gorlitz bracht Trotzendorf niet in ledigheid door.
Onder leiding van den rector der school, Alexander Cuspinianus — Spieszhammer, wiens eigenlijke naam Thomas Peutzelt was —, studeerde hij
ijverig, zoodat hij, zooals Bauch mededeelt, „die ihm zuerst uberlegnen
Mitschiller binnen kurzem iiberholte". In 1514 was Trotzendorf zoo. ver,
dat hij zich naar Leipzig kon begeven, om daar zijn studien aan de universiteit voort te zetten. In het zomersemester van dat jaar liet hij zich daar
voor de studie van het klassieke Ciceroniaansche Latijn en van het
Grieksch inschrijven. Zijn leeraars te Leipzig waren de bekende Petrus
Mosellanus voor Latijn en de Engelschman Richard Crocus voor Grieksch.
Ook te Leipzig toonde Trotzendorf een buitengewone begaafdheid, zoodat hij verreweg, speciaal in de studie van het Latijn, de beste der studenten was. Reeds in September van het jaar 1515 behaalde hij zijn eersten
academischen graad, die van baccalaureus. In dien studietijd keerde hij
slechts eenmaal naar het dorp en zijn familie terug, toen n.l. zijn moeder en
zusters door de pest weggenomen werden. Slechts een broer bleef hem
over, de jongere Frans. Nadat de kwestie der nalatenschap geregeld was,
waarbij Trotzendorf volgens een bij Bauch afgedrukten brief de hulp van
zijn oom Barthol Jost in Gorlitz inriep, werd de jonge baccalaureus einde
1515 of begin 1516 leeraar aan dezelf de school te Gorlitz, waar hij de
eerste schreden op den moeilijken weg der wetenschap gezet had. Practisch schijnt hij echter reeds gewerkt te hebben aan een school te Leipzig,
want in het reeds genoemde werk van Bauch zegt deze op pagina 58: „Er
scheint schon in Leipzig an einer Schule gewirkt zu haben".
Zijn leeraarsloopbaan te Gorlitz vine Trotzendorf aan onder den rector
M. Andreas Buttner. Spoedig was de 26-jarige humanist niet alleen de gelief de leermeester der leerlingen van de Gorlitzer school, maar schaarden
ook rector en andere leeraren zich om hem, teneinde in het Grieksch onderwezen te worden. Ook las hij met ze de boeken van Cicero: „Over de plichten" en het aan Plutarchus toegeschreven werkje: „Over de opvoeding".
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Reeds in die jaren was Trotzendorf in geheel Silezie beroemd en hielp
hij vele schoolmannen bij de reorganisatie hunner scholen volgens het
humanistische ideaal. Terecht merkt Bauch dan ook op: „Er wird jedoch
nicht allzulange in Gorlitz geblieben sein". Zoo moet Trotzendorf, zooals
Bauch zegt, ook leeraar geweest zijn aan de school te Schweidnitz.
In het jaar 1518 werd zijn leeraarsloopbaan onderbroken en volgde er
van ongeveer 1519-1524 een intermezzo, in welke periode Trotzendorf
niet aan de scholen, maar wel aan de kerk zijn krachten gaf. Volgens de
nieuwere onderzoekingen toch van Bauch moet Trotzendorf in dat tijdvak
verbonden zijn geweest als geestelijke aan het Breslauer domkapittel.
Bauch zegt dan ook: „Trotzendorf ist also zum Priester geweiht gewesen,
ja, er war es schon 1518, wie der Titel Dominus in den Kapitelsakten
anzeigt". Verschillende uittreksels uit deze akten, loopende van 23 Juli
1518 tot 2 November 1524, vermeldt Bauch tot staving van zijn bewering.
Intusschen heeft Trotzendorf in deze periode ook te Wittenberg gestudeerd, ja, woonde zelfs in 1519 te Leipzig het twistgesprek, dat Luther
met dr. Eck had, bij, met tal van andere Wittenbergsche studenten.
Derhalve moest Trotzendorf geregeld verlof gekregen hebben om zijn
standplaats te Breslau te mogen verlaten, waarop Bauch in zijn werk
wijst. Zoo is ook te verklaren, waarom Valentin Friedland, die zich naar
humanistischen trant ook wel Irenaeus — aldus zijn naam vrij ver-Grieksend — noemde, zich te Wittenberg in het album der universiteit liet inschrijven als „Valentinus Drossendorf" — door latere geschiedschrijvers is
er van gemaakt via „Trozendorf f", Throzendorff zooals hij zichzelf
ook wel schreef — en Trotschendorf de naam, dien wij thans gebruiken
„Trotzendorf" Hij was, zooals Bauch zegt, als Roomsch geestelijke wel
genoodzaakt incognito naar Wittenberg te gaan om daar bij Luther en
Melanchton te studeeren.
Te Wittenberg bekwaamde hij zich ook in het Hebreeuwsch, zoodat
hij reeds spoedig het Oude Testament kon lezen en de psalmen aan
anderen kon verklaren. Zijn leermeester in die taal was de gedoopte
Spaansche jood Hadrianus. Deze werd door zijn leerling betaald met
huisknechtdiensten. Terecht zegt Bauch: „Die Armut war iiberhaupt die
Signatur dieser seiner Studienzeit and zwar besonders wohl, nachdem er
seine Stellung in Breslau aufgegeben hatte, doch die Bute Sache half ihm
dariiber hinweg." Zoo valt dus Trotzendorfs besliste overgang tot de
nieuwe leer ongeveer in 1524 en hij is sedert dien een van Luthers trouwste en ijverigste aanhangers geweest.

(Wordt vervolgd).
De Bilt, December 1929.

J. VAN GOUDOEVER.

CRITISCHE REVUE.
Telkens lawaait er wat op dit aardsche tranendal, in kleinere en
grootere eenheden, die soms blijken geen eenheden te zijn. En de gekken
krijgen de kaart. Ja vaak, maar slechts voor korten tijd. En dan gaat het
weer vooruit. Wie thans vooraan zitten, komen overmogen op de mat voor
de deur.
Daar heb je nu de vroeger zoo bekende burgemeester van Rotterdam,
mr. Zimmerman. Sinds hij Oostenrijk gesaneerd heeft is het mis. Eerst
schreef hij een dwaas stuk over taalonderwijs, waaruit bleek, dat hij niet
wist dat taal en spelling twee zeer verschillende taken zijn, die eigenlijk
heel weinig geestelijk contact met elkander hebben en de spelling slechts
bij benadering de taal in woorden geuit, helpt verbeelden, en of ik dan
verk0000pen met een of met honderd oo's schrijf, dit met het begrip verkoopen niets niemendal te maken heeft; evenmin als de schrijfwijzen een
vrouw, eene vrouw of ene vrouw, evenmin als mensch en mens, en het
alleen een conservatieve behoudsreactie is, om ene of mens leelijk te
vinden.
Nu heeft deze financier in ruste weer lets zonderlings geschreven.
Hij schreef het in De telegraaf en in de Bode lazen we er over:
We moeten het nog een keer over dr. Zimmerman hebben. Het ,staat voor
hem vast, dat :het onderwijs meer karaktervor ►end zou kunnen zijn. We willen
aannemen, dat hij „door eigen waarneming" in het milieu, waarin hij verkeert,
inderdaad tot ervaring is gekomen, dat in zijn kring wel het een en ander aan
de karakters ontbreekt. Maar nu is het imerkwaardig en vermeldenswaard, op
welke wijze hey de karakters meent te vormen. Indien we de oud-burgemeester
van Rotterdam niet voor een ernstig man hielden, zouden we idenken, dat hij
de lezers van „De Telegraaf" bij de news nam. Maar dat mogen we niet
verwachten van een man van zijn standing, die zooveel reputaties heeft te
verliezen. Daarom gelooven we, dat hij geheel au iserieux is, als hij schrijft:
,,De meest volledige spieroefening wordt vermoedelijk door het
boksen verkregen en het vuistgevecht is ook in hooge mate karaktervormend. De tegenstander in een nauw omheinde ruimte te ontnioeten,
hem niet te kunnen ontwijken, hem steeds in het oog to moeten zien,
geheel en al op eigen kracht te zijn aangewezen en de strijd niet
te kunnen opgoven. Bij dat .alles zekere vaste wetten van eerlijk
spel te moeten volgen, slagen to geven en te verduren zonder da.arna
eenige wrok tegen de ander te koesteren, ,dat maakt alles te zamen
de ring tot een school van groote w'aarde."
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,Ziehier de remedie, aangeprezen door de grote man, die dr. Zimmerman
heet. Boksen moeten de leerlingen leren en dan is het vaderland gered. Dat
is het middel tegen de kwalen, waarmee ons onderwijs behept is. Boksen
beveelt hij aan voor .een plaats op het leerplan der school. Hij heeft op
Engelsche schepen leaden der bemanning — ook jongens van 14 tot 15 jaren —
zien boksen met voile kracht, zoodat de neuzen bloedden.
Wij gelooven, dat zonder schade voor het onderwijs, neen in het belang van
het onderwijs, de adviezen van dr. R. A. Zimmerman wel ter zijde kunnen
worden gelegd, zonder er ooit weer naar te kijken.
1-4-'30.
A. v. G.

't Is fraai. Het lijkt mij wel wat voor de regeerings-studie-commissie,
die dr. Idenburg wil.
Die commissies moet men het anders maar van hebben. We hebben nu
een filmkeuring en de groote reclameprenten vindt men voor elke cinema.
En die prenten zijn vaak zoo, dat ik een dame-onderwijzeres, die aanstoot
nam aan sommige historieteekeningen bijv. afgehouwen handen aan de
stadspoort uit de middeleeuwen — en die schreef, dat haar zenuwachtige
kindertjes er niet van konden slapen, kon wijzen 'op wat die kindertjes veel
griezeliger in haar woonplaats dagelijks op weg naar school konden aanschouwen! Het is zelfs zoo, dat een predikant in de N. R. crt. een ingezonden plaatst en het blijkt nit het onderschriftje der redactie van dit vrijzinnige, groote dagblad, ze het geheel met dien inzender eens is:
Mag ik u een plaatsje verzoeken voor het onderstaande? Bij voorbaat mijn
hartelijken dank.
Dezer dagen in Rotterdam zijnde viel mijn oog op de aankondiging van de
film „de Ark van Noach". In de rwetens,chap, dat er een Bioscoopcommissie
bestaat die met vaderlijke zorg en moederlijke teederheid moet waken, dat Been
ongerechtigheden op ,het witte doek verschijnen, besloot ik die film te gaan zien.
Wie weet of er niet jets uit te leeren viel voor de praktijk van mijn ambt.
Wat ik echter te zien kreeg, tart elke beschrijving. Zulk een walgelijk product
van AMerikaansche miljoenen speculatie, zal denk ik, nog zelden in eenig
bioscooptheater vertoond zijn. Al wat voor menschen, die nog eenig godsdienstig
gevoel hebben overgehouden in .desen ontkerstenden tijd, heilig is, ja wat voor
een vrijdenker nog eerbiedwaardig zou zijn, wordt in die film ontheiligd en
door 't ,slijk gehaalid. Welken imaatstal (de commissie aanlegt weet ik niet, maar
het toelaten van de film spreekt wel een vernietigend oordeel uit over de
menschen van genoemde ,commissie. In plaats idat imeegewerkt wordt het
zedelijk peil van ons yolk te verhoogen, laat zij toe, welbewust, dat deze rollende
en brullende godslastering iederen dug opnieuw honderden, bewust of onbewust,
in haar vaart meesleurt naar beneden, in de richting van het geest- en
geesteloone. Geeft die commissie zich ,wel rekenschap van haar verantwoordelijkheld? Te oordeelen naar deze enkele droeve ervaring al heel ,slecht!
EEN PREDIKANT.
G.
,

De inzender had zijn profijt kunnen doen met de bespreking van doze film in
ons blad ; dan ware hij thuis gdbleven, en had hij zich zijn ergenis bespaard. Red.
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Dagelijks tref fen ons in de bladen de vele verkeersongevallen en telkens
weer roepen de autoriteiten de hulp van de school hiertegen in. Terecht.
De tijd van bosch- en heidebrand nadert ook weer. Zelfs padvinders zijn
niet meer altijd voorzichtig, getuige de onlangs onder Zeist gewoed hebbende heidebrand. Telkens weer wijze men in school op deze twee groote
gevaren van leven en schoonheid. Op de Admiraal de Ruijterschool
een
Christelijke — in de Bestevaerstraat te Amsterdam heeft men de eerste
zaak goed aangepakt. In de Kampioen, het orgaan van de A.N.W.B. stond
daarover het volgende:
Het bestuur der Chr. „Admiraal de Ruyterschool" in de Bestevaerstraat te
Amsterdam — wellicbt zijn er meer schoolbesturen en sehoolautoriteiten, die er
evenzoo over denken — vindt enkele opzettelijke lessen in de regels van het
verkeer aan de leerlingen van de hoogste kiassen eener lagere ,school zeer
gewenseht, en meent dat dit onderwijs moet vallen buiten de gewone schooluren.
Het verzocht do..,arom den onderwijzers zich hiervoor beschikbaar te willen
stellen, met het resultaat, dat de heeren R. v. d. Hoef en M. Willemsen het
geven van lessen op zich namen aan de hand van het Bondsuitgaafje „Regels
voor den Weg" en een serie lantaarnplaatjes, uitgegeven door het Verkeersbureau te Amsterdam.
Het onderwijs had plaats in de vrije Woensdagmiddagen.
Toen eenmaal &armee begonnen was, kwam nu en dan ook de A. N. W. B.
d aarbij ter sprake, hetgeen weer het verlangen deed ontstaan den leerlingen
nog wat meer over den bond te vertellen. Dus klopte het hoofd der school,
de heer J. Nauta, bij ons secretariaat aan, waar hij alle inlichtingen verkreeg,
welke hij maar wenschte.
Het g-evolg van de gevoerde briefwisseling en de gehouden besprekingen was,
dat overeengekomen werd, dat op een der laatste Woensdagmiddagen voor de
zomervacantie den leerlingen , der hoogste klasse een soort verkeersexamen
zou worden afgenomen.
Dit is nu geschied ten overstaan van den heer J. H. Slither, 2de secretaris
van den A. N.W. B., en de heeren E. Steenbergen en F. .Dijkstra, bestuursleden
der school.
Terwijl de jongens op de speelplaats, waar met behulp van kalklijnen straten
kruispunten, rijrwielpaden, trottoirs, enz., waren aangegeven, bewijzen van
practisehe bedrevenheid in het naleven der verkeersbepalingen gawen, waren
de meisjes aan het schriftelijk werk gezet, ter beantwoording van de volgende
vragen, wij plaatsten er cursief de antwoorden van een der leerlingen achter
1. Bij welke wet zijn de „Regels voor , den Weg" geregeld?
.

Motor- en riiwielivet.

2. Als ge iemand op de fiets „inhaalt", aan welken kant moet ge dan
voorbij rij den ?
Aan den linkerkant.

3. Als ge rechts een weg moet inslaan, hoe geeft ge dan een teeken?
Rechterhancl uitsteken.
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4. Hoe moet ge rijden bij het inslaan van een weg rechts?:
Korte bocht mak6n.

5. Wat doet ge, als ge op de fiets rijdt en plotseling moet stilhouden of
vaart verminderen?
De hand op en neer bewegen.
6. Als twee wielrijders gelijktijdig bij een kruispunt van twee wegen zij n,
wie heeft ,dan den „voorrang"?
Degeen, die rechts van u is.

7. Een uitzondering op hetgeen in vraag 6 staat, vormen
Trems, begrafenis, brandweer, militaire colonnes.

8. Eerst mag B doorrijden, dan C, en ten slotte A. — 't Betreft de ontmoeting
van drie -wielrijders op een kruisprunt
9. Eerst mag doorrijden C. dan A, en dan B. — Betreft ontmoeting van Brie
wielrijders bij wegsplitsing
10. Als ge op een rijweg stil moet staan, waar kiest ge dan uw plaats?
Zoo dicht mogelijk langs 't rechtsche trottoir.

11. En waar kiest ge in zoo'n geval met een fiets uw plaats op een brug?
Mag niet.

12. Een rijwielpad is uitsluitend bestemd voor
Wielrijders.

13. Als ge iemand op een rijwielpad

tegenkomt,

passeert ge

Rechts.

14. Ale ge iemand op een rijwielpad — dat voor u
inhaalt, rijdt ge aan den
kant voorbij.

links

van den weg is

—

Rechterkant.

15. Als ge iemand op een rijwielpad
dat voor u rechts van den weg is —
inhaalt, rijdt ge aan den
kant voorbij.
Linkerkant.
16, Een wielrijder moet op een rijwielpiad een voetganger passeeren. Wie meet
na tijdige waarschuwing — het rijwielpad verlaten?
V o etg ang er.

17. Als ge een rijweg aversteekt, kijkt ge eerst naar

, dan naar

Links, dan rechts.

18. Motorrijtuigen, rijwielen en andere voertuigen fmoeten tusschen
aan de
zijde een
licht voeren.

en

Een half uur na zonsondergang 'en een half uur v66r zonsopgang aan
den voorkant ee??, wit licht hebben.

19. Hoe beet de grootste en bekendste toeristenbond van ons land?
Algemeene Nederlandsche wielrijders bond.

20. Deze bond zorgt o.a. voor
Rijwiel- en voetpaden, waarschuwingsborden, wegwijzers, reisgidsen, autotoerisme, watertoerisme, wegenverbetering.

Teen de meisjes met haar werk gereed waren, werden zij practisch geexamineerd en moesten de jongens dezeifde vragen schriftelijk beantwoorden.
Bij het practische examen toonde verreweg het meerendeel heel veel van
het onderwijs to heibben opgestoken.
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Na afloop van het examen werden de leerlingen in een der lokalen verzameld,
waar voor hen de A.N.W.B. film werd vertoond, nad,at de heer ,Slither een en
ander over den bond had verteld.
De leerlingen toonden zich zeer voldaan. Toen sprak de heer Nauta — het
h. d. seh. — den heer Slither toe om den A.N.W.B. voor zijn niedewerking te
bedanken, en stelde hij nog eens in het licht van hoeveel nut het voor de
weggebruikers is de verkeersregels na te leven in het belang van aller
held. Met een riewerf hoera op den A.N.W.B. eindigde ispr.
Tenslotte werden aan de leerlingen — een 40-tal —, die geen enkele fout
hadden gemaakt, door den Bond aangeboden knoopsgat-insignes Veilig verkeer,
uitgereikt, terwiji de overigen een Bonds-verkeersspel ontvingen.
-

►

Wij kunnen niet ernstig genoeg de onderwijzers aanraden evenals de
heer Nauta, dit occasioneele onderdeel van de opvoeding goed ter hand
te nemen. Hier is werkelijk periculum in mora. Wie inlichtingen wenscht
wende zich tot het bureau van den A.N.W.B., Parkstraat 69, Den Haag of
tot den heer Nauta. Doe het nu!
Zeist.

D. WOUTERS.

JAARVERGADERING
OP DINSDAG 22 APRIL 1930, ZEVEN UUR, IN HET „GEBOUW
VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN", UTRECHT.
Aanivvezig 30 leden en 11 gasten.
De voorzitter, prof. Hoekstra, laat zingen psalm 25 vers 2, gaat voor in gebed
en leest Marcus 10 : 13-27. Hij ziet of van de gewoonte, naar aanleiding van
de gelezen verzen enkele woorden te spreken, omdat wij veel te doen hebben.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Zij waren in het
Paedag. tijdschrift reeds ter kennis van de leden gebracht.
Het jaarverslag kan bestaan in de imededeeling, dat met De standaard een
nieurw contract werd afgesloten inzake de uitgaaf van het Paed. tijdschi-ift. De
voorzitter doet voorlezing van het nieuwe contract.
Uit het verslag van den penningmeester blijkt, dat de inkomsten bedroegen
f 462.46, de uitgaven f 107.11, er is dus een saldo van f 355.35.
Daarvan moeten evenwel nog de kosten van , deze jaarvergadering worden
bestreden.
De voorzitter doet nu voorlezing van de ontworpen ,statuten, die in het
laatste nummer van ons orgaan werden afgedrukt. Verschillende bepalingen
zullen een volgend jaar in een huish. regiment, dat we tot dusver niet hadden,
worden uitgewerkt.
Hierna worden de statuten met algemeene stemmen aangenomen. Het bestuur
wordt gemachtigd bij de aansvraag om koninklijke goedkeuring reventueel nog
enkele technische wijzigingen aan te brengen.
De commissie, benoemd door den voorzitter om de boeken van den penningmeester na te zien, brengt bij monde van den ,heer De Gooyer verslag uit en
constateert, dat zij alles in de beste orde beyond. De penningmeester ,wordt
gedankt voor zijn trouwe zorgen.
De beer Schteuder van Haarlem vraagt aanteekening in de notulen van
het feit, idat volgens zijn persoonlijke overtuiging de vereeniging niet onder
den schuldenlast, zoo pas door den voorzitter en den heer Wouters gememoreerd,
gebukt ging.
Het woord is dan aan prof. Van Veldhuizen om te spreken over Jezu,s als
paedagoog. De rede zal in ons orgaan worden opgenomen. Voor de bespreking
gaf zich niemand op. De voorzitter dankt prof. Van Veldhuizen recht hartelijk
voor zijn uitnemend woord.
Prof. Hoekstra deelt mee, dat, waar in de • statuten de mogelijkheid werd
geopend, dat de voorzitter terstond herkiesbaar was en de vergadering hem
bij acclamatie herbenoemde, hij deze benoeming wenscht te aanvaarden. Luid
applaus vertolkte op ondubbelzinnige wijze de instemming der vergadering.
Bij de rondvraag brengt prof. Waterink de gedachte naar voren, bij een
volgende gelegenheid samenwerking te zoeken met de vereeniging Het Nederlandsch schoolcongres. Wij doen nu, als vereeniging, niet mee, maar zouden
hij denkt hier aan
door federatieve samenwerking op verschillende terreinen
experiment en methodiek — misschien toch wel iets kunnen bereiken. Aan het
bestuur wordt opgedragen, deze gedachte nader te overwegen en eventueel uit
te werken.
Aan het slot wordt gezongen psalm 84 vers 6 en op verzoek van den voorzitter
gaat prof. Van Veldhuizen voor in dankzegging. Hierna sluit de cvoorzitter
de vergadering.

G. MEIMA,

Secretaris.

BOEKENTAFEL.
Josef C o h e n, Nederlancische sagen en legenden; 2de druk; met vele ill. in
kleurendruk en zwart door P o 1 Do m; twee deelen; W. J. Thieme en
Cie, Zutphen.
Wat een schitterende uitgaaf in velerlei opzicht. Folklore is tegenwoordig gelukkig in de mode; want het is to veel jaren lang verwaarloosd door de menigte
en sleehts het gekoesterde bezit geweest van enkele liefhebbers. En wat is er toch
veel .aarcligs in die oude stories, die zoo leuk ons beelden het moeilijke en vroolijke
leven onzer voorouders. Uit pieteit al behoorden we er meer van to kennen ; .maar
we missen ook, ,als we er onversehillig tegenover staan, veel dat ons ontspanning en vroolijkheid van de goede snort kan geven en een beter inzieht in het
geestesleven onzer vaderen.
Josef Cohen heeft op voortreffelijke wijze de stof, uit velerlei bron vergaderd, verwerkt en in deze 2 dln. een overvloed van vertellingen gegeven, die de
rijpere jeugd zeer zeker genieten zal, en de ouderen eveneens zal boeien.
Paul Dom gaf mooie platen, geheel naar den iaard der vertellingen.
Thieme voegde met deze boeken twee zeer mooie deelen aan 'zijn bekende reeks
Sagen en legienden toe. Een tweede druk bewijst, dat ze met vreugde ontvangen
zijn. Wij bevelen ze ook gaarne aan. D. W.
Dr. C. J. Honig en dr. C. Tazelaa r, Het huwelijksprobleem; 244 bl.
a f 2.90 ingen.; Uitg. Maatij. Holland, Heerengraeht 151, Amsterdam.
Er wordt wel wat erg veel over time prablemen .gesehreven, maar van Christelijke zijide was er tot nu toe niets geschreven, dat gebaseerd was op de
uitingen der moderne litteratuur en van medische zijde ook de nienwste
opvattingen en inzichten beschouwde. Tazelaar is ,de moreel-litteraire zijde
wel toe ►ertrouwd ; er zijn weinig kenners ,als hij van on ze hedendaagsche
romanlectuur.
Dr. Honig verdeelt zijn .gedeelte in I Het huwelijk als idee en als ideaal,
II Huwelijk en individu, III Huwelijk en gemeenschap, en IV Problematiek
van het huwelijk.

Tazelaar geeft oak 4 hoofdstukken: I De probleemroman, II De roman van
en
het huwelijksprobleem, III De tendenz van den huwelijks-probleent-roman
IV Waarde en waardeering van den huwelijksprobleem-roman.
Ik lees den laatsten tijd niet meer die huwelijksromans, tenzij ik
mOet. Je wordt wee en akelig van al die ,slappe degenere-typen. Voor
mijn ontspanning heb ik Bever wat anders. Ik benijd Tazelaar in dezen
arbeid niet, maar heb bewondering voor zijn uithoudingsvermogen. Zijn slotzin
onderschrijf ik geheel : „Dtus blijft sleehts over to coneludeeren, (dat ,gansch
de zoo veelvuldige bemoeiing van de litteratuur met dit probleem een verwording beteekent van ide quaestie en een heel gevaarlijke besmetting voor
het moderne denken".
Daar is geen woord Fransch bij!
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Het boek van Honig—Tazelaar is een bij uitstek verhelderend, leerzaam,
boeiend geschreven boek, dat in Christelijke kringen groote belangstelling verdient en waarvan de lezing zal bevorderen een zuiverder inzicht in het huwelijksprobleem, dat door veel modern gephraseer ook in onze Chr. kringen
vaak een onderwerp van gesprek is, waarbij cdan geen geschoolde leiding
een woordje meespreekt. Merin hebben Honig---Tazelaar voorzien. Wij bevelen
D. W.
hun werk met warmth aan.
M. 't Hoof t, Aardrijkskunde op het mulo-examen, een werkboek voor het
laatste jaar; 80 bl. a f 1.25; D. A. Daamen, Den Haag.
De samensteller zegt in zijn indeiding:
„Dit boek heeft louter goedaardige bedoelingen.
Onder geen beding zal men er het ergste onheil in molten zien, dat over
onze scholen aou kunnen losbreken : een nieuw aardrijkskundig leerboek. Ze
hebben in de werkjes van: Overweel en Van Hulsenbeek, Baars en Comello,
Jacobs en Van Baden, Marwitz en Nauta een voorraad boeken, onverbeterlijk
van inhoud en ruim genoeg van omvang, em den meest sikkeneurigen smaak
te bevredigen.
Dit boek is een boek voor alle scholen en bij alle leerboeken : een onmisbaar
passe-partout.
Het wil zijn:
de gedienstige sleutel, die al deze schatkameren van kennis voor onze leerlingen ontsluit;
- de betrouwbare gids, die regelrecht voert naar het land, waar de achten
en negens groeien.
Het zal onze jonge menschen , daartoe aan tweeerlei dingen wennen:
1. een onafgebroken en nauwkeurig gebruik te maken van den atlas;
2. uit den oceaan van ,geleerdigheden, die hun leerboeken bevatten, die
honderdtallen op te visschen, welke op het examen marktwaarde hebben."
Kan men meer eischen ?
51ste Jaarverslag van De Unie, een School met den Bijbel, Jaarboek voor

het Chr. onderwijs; Sweelinckstraat 39, Den Haag.
Van J. N. Voorhoeve, uitg. te Den Haag, ontvingen we een schetsje: De
gouden sleutel, door A. J. Dr ewe s, vender nog Haar eigen keuze,
door Amy le F e u v r e en eenige tractaten.
A. J. van D ij k en J a n H. de G r o o t, Stille opvaart; f 2.25, gob. f 2.90.
Uitg. Mij. Holland, Heerengracht 151, A'dam.
De rijpende vruchten van de Christendichters zijn in dozen bundel te zien.
Van Dijk en De Groot hebben hiermee een mooien en goeden propagandistischen
arbeid verricht.
Laten we erkennen, dat het met de poezie van Christen-kunstenaars jaren
lang droevig gesteld was. Geestelijke rijmelarij, bevinding op rijm, maar het
was geen poezie.
Willem de Merode is de eenige naast Geerten Gossaert, die werkelijk goede verskunst gaf. Anema heeft zijn verleden verloochend, en is in zijn diehtwerk ook
niet meer clan een typische tacihtiger-decadent.
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In dezen technisch goed verzorgden bundel — alleen de rugtitel is niet goed
opgelost — vindt de lezer verzen van Martin Beversluis, Willem Brandt, H. de
Bruin, Abr. van Dijk, Jan H. Eekhout, J. J. van Gleuns, Jan H. .de !Groot, W.
Hessels, H. G. Hoekstra, IJgbert Jacobs, W. ten Kate Jzn, G. Kamphuis, Ido
Keekstra, Joost van Keppel, Martin Leopold, Willem de Merode, Laura Olivier,
A. J. D. van Oosten, C. Rijnsdorp, W. A. P. Smit, Geraert van Suylensteijn,
Helene Swarth en A. Wapenaar. Een heele verzameling. Natuurlijk gaan we
hier niet .waardeeren met vergelijken. De meeste verzen hebben reeds gestaan in
een der 7 verschenen jaargangen van Opwaartsche wegen, en het stemt tot
dankbaarheid en voldoening ,dat na een 7-tal jaren zulk een vrucht kleur igaat
toonen. Wie dozen bundel zich aansehaft, zal niet teleurgesteld worden en tevens
zich vele goede oogenblikken geven van contemplatie en schoonheidsontroering.
1k ben erg blij met de verschijning van dit bock. D. W.
A. J. D. v a n O o s t e n, De intocht; ingen. f 1.75, geb. f 2.50; 'Mtg. Mij.
Holland, Amsterdam.
Een bundeltje pazie, lyriek, beginnende met het stemmingsversje op Gorkum,
de doode vesting, waarnaast de levende rivier, die naar nieuwe welvaart en
kracht voert. In Lunchmuziek het tragische +gedoe in een eethuis waar het
strijkje als maar door geluid maakt:
Het rept zijn wingers, wild van leed;
Het kromt .zijn strijkstok, vol misbaar;
het prangt zijn droevige gitaar;
en 't :menschdom lacht, en 't menschdo m eet.
De onderwerpen der verzen zijn niet als die van vroegere dichters, die buiten
zich jets zagen, een zee, een boom, een nieuwe lente, een doode, of wat ook,
en daarover hun meer of minder belangrijke meditaties igaven. De huidige
diehter staat in, het heden met zich self alleen, en de dingen ■doen hem, als
individu aan, zooals ze hem verschijnen in de wondere vedvormigheid en verwardheid van ;het ,heden, dat een oplossing eischt, zal er rust en vrede in hem zijn.
Hier is de !groote worsteling en zooals de dichters van heden reageeren op de
dingen rondom, heeft hun dichtwerk een scheppende kracht voor anderer
denkrichting. Van , Oosten heeft in De intocht ons jets gegeven, ,dat in stille
uren van wat anders, hoogers en schooners idoet .genieten en de mensch een
oogenblik zet sub specie aeternitatis. ,Maar hij doet dit niet door berij ►mde moralisatie, nosh door to putten uit den voorraad beelden in de geestelijke verzen
van Beets, Hasebroek, Ter Haar e.a., die zoo lustig de rijmende trompet bliezen.
D. W.
P. Oosterle e, Van kleinen en grooten; Neerbosch boekhandel, Neerbosch.
In dit keurig uitgevoerde bundeltje geeft Oosterlee een verza:meling ,opstellen,
die hij voor en na aan De vriend des huizes afstond. Het is geheel ,ander work,,
dan we van dezen Christen-opvoeder gewoon zijn ; in nijn andere bundels treedt
het wetenschappelijke naast het critisehe op den voorgrond, terwiji het geheel
van een stuwende, meesleepende kracht is; in deze opstellen is het teedere en
lieflijke, 't bestraffende en weg-rwijizende in eeylvoudiger than gehouden, maar niet.
minder suggestief, en ,m.i. van ,groote waarde voor het geheele Christelijk yolksleven. Ik zou ieder ouder of toekomstig ouder, die ernst maakt met de dingen
des tegenwoordigen en toekomenden levens, den mad willen geven : lees deze
subtiele opstelletjes : hier is opvoedingsthorie geworteld in en gegroeid uit de,
practijk des Christelijken levens. D. W.
.
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P. H. Mull e r, Over literatuur; f 1.25, geb. f 1.75. Neerbosch' boekhandel,
Neerbosch.
P. H. Muller is een der jongeren onder de Christelijke essayisten, wiens werk
tot nu toe in Opwaa'rtsche wegen, in De jonge man en Het korenland de aandacht
trok. De heer Muller is de aestheticus, the naast de geyoelsaandoening ook het
verstandelijk inzicht een eerste plaats gunt. Daarvan geeft dit bundeltje opstellen blijk. Over litteratuur en taaltechniek, over Ohristelijke litteratuurbeoefening, en hoe wij romans lezen, plaatst de heer Muller inziehtgevende notities, die van groote waarde zijn ivoor hem of haar, die een boek of vers
moeten leeren genieten. Deze leider geeft aan, wat den •gewonen lezer aan
schoonheid voorbij gaat, indien hij niet „ingeleid" is. Over litteratuur is een
bundeltje, dat men steeds weer ter hand zal nemen, om de lietdevolle en wijze
leiding, die het geeft, waar het er om gaat de woordkunst te verstaan en te
genieten. D. W.
Willem van Drees t, Het stuwende leven; ingen. f 2.90, geb. f 3.90; Uitg.
Mij. Holland, Amsterdam.
„Deze jonge schrijver teekent met groote toewijding en liefde in zijn boek
den levensopgang van een jeugdig en begaafd schilder, die, opgegroeid in het
groote rumoer van de wereldstad, neergelaten wordt in de serene state van een.
dorp. Jong en doorgloeid van ieen door niemand erkend vuur, volgt een periode
van inzinking en reactie, die hem slap en zonder werklust maakt.
Hij komt deze depressie te boven en als ten slotte het hoogste geluk hem ten
Feel valt: het zuivere hart van een vrouw, komt nieuwe stuwing in zijn leven.
Boeiend en .frisch geschreven."
R. Stepha n, Monesti4 de hugenoot; geauth. vert. van dr J. W. Marmelstein;
f 2.90, geb. f 3.90 ; Uitg. Mij Holland, Amsterdam.
Raoul Stephan projecteert in dit, zijn laatste werk, een aantal figuren en
tafereelen. Sommige in snelle opvolging, als vormden ze een rolprent, andere
in de heldere onbewogenheid van rustige lichtbeelden. Het is vooral de groote
liefde van den schrijver voor zijn igeboorteland, de heerlijke, ruige Cevennen
met hun grootsch en gewijd verleden, met hun in menig opzicht kommervolle
toekomst, welke aan zijn composite een eenheid, een relief, een spanning geeft,
die het kenmerk zijn van het ware kunstwerk. De gezonde en robuste zin van
den schrijver voor de werkelijkheid, min of meer vreemd aan vele kategorieen
van onze vaderlandsche letterkunde, verhoogt de waarde van zijn boek, maar
maakt het ongeschikt tot lektuur voor kinderen en onvolgroeide menschen.
hij gaf o.a. de
Dr. Marmelstein, die het Frans& kentlals zijn .moedertaal
vertaalde het boek in mooi,
fijnzinnige studie's over Fransehe litteratuur
modern Nederlandsch.
E. B e r s m a, Kernen uit gezondheidsleer, dierkunde, plantkunde en physica,
voor de Chr. school; 92 bl. a f 1.15; Kemink en Zoon, Utrecht.
P. de Z e e u w Gzn, Kerkgesch. voor de scholen met den Bijbel,
Kemink en Zoon, Utrecht.
E. B e r s m a, Kinderkennis van vormen en manieren;
Kemink en Zoon, Utrecht.

2 din o f 0.80;

2de druk; a f 0.25;

P. OOSTERLEE.

P. OOSTERLEE.
Oosterlee is overleden.
Dat is voor de Christelijke paedagogiek een groote slag.
Indien er een paedagoog was met singuliere gaven om de vraagstukken
wetenschappelijk en toch practisch, steeds practisch en toch altijd wetenschappelijk gefundeerd, uiteen te zetten, dan was het Oosterlee.
In Oosterlee's spreken en schrijven was altijd de openbaring van den
fijnvoelendeli Christen, van den nobelen mensch, van den ervaren schoolman en van den zeer ongewoon belezen denker.
Oosterlee vormde in onze paedagogiek te midden van de verschillende
nuanceeringen van de openbaringen van het Christendom, min of meer een
eigen richting.
De toekomst zal uitmaken hoe groot de vruchten van zijn werk zullen
zijn en hoe zeer zijn werk verder zal groeien. Maar dit staat wel vast,
dat, naar wij menschen nu kunnen zien, we moeten zeggen, dat in
Oosterlee een der -allergrootsten van onze mannen uit de practijk is heengegaan.
De volledige bibliographie van zijn werken, die „De School met de
Bijbel" gaf, doet ons over de werkkracht van dezen man met het zwakke
lichaam, verbaasd staan, meer dan verbaasd. We bewonderen voorzoover
wij menschen bewonderen molten.
En we danken God voor hetgeen Hij ons Christelijk onderwijs in
Oosterlee gaf.
Wet tragisch was het, dat de huldiging hem werd onthouden; dat hij
stierf voor zijn of ficieel afscheid, dat hij heenging voor hij hier op aarde
nog eens gehoord had wat menschen van hem denken.
God huldigt den mensch op Zijn manier.
Onze God Zelf heeft de huldiging aan Zich willen houden.
Oosterlee is hier niet meer, maar hij beleeft thans genade en eere bij God.
Toch laat hij op aarde een ledige plaats achter, een plaats, die, waar
het betreft de paedagogiek, moeilijk, misschien nimmer meer zoo te vervullen is gelijk Oosterlee deed.

J. mi.

SCHOOLHERVORMING OF NIET?
VI.
We gaan verder met het bespreken van de argumenten die in „Schoolopvoeding en Onderwijs" van van Duyvendijk en Visser, voor het klassikaal
onderwijs worden genoemd.
We zijn aan punt 5; het luidt als volgt: „Het toezicht op de leerlingen
is bij gelijk werk eenvoudiger. Daardoor minder straf en betere verhou-

ding".
Dit argument lijkt mij toch inderdaad niet sterk. Het is zeer de vraag
of het inderdaad juist is als argument. Immers onder de bezwaren tegen
het klassikaal stelsel wordt later genoemd „het beste toezicht kan niet
altijd afkijken en voorzeggen en het z.g. spieken voorkomen". Daar nu
afkijken, voorzeggen en spieken juist alleen voorkomen bij het klassikaal
systeem, schijnt dan toch bij dat klassikaal stelsel meer dan een oorzaak
te zijn, waardoor het toezicht op de leerlingen niet vergemakkelijkt wordt.
Bovendien zouden we willen doen opmerken dat het nog zeer de vraag
is of juist dat „gelijk werken" minder oorzaak tot straf fen geeft. Immers
op deze wijze krijgen we juist de moeilijkheid, dat er met een bijzonderen
aanleg van den leerling niet wordt gerekend, althans dat die bijzondere
aanleg van den leerling niet voldoende tot zijn recht komt, en dat daardoor
de leerlingen veel meer neiging hebben om uit den band te springen.
Bovendien is oak niet duidelijk, waarom het toezicht op 30 a 40 kinderen
die hetzelf de werk doen, gemakkelijker is dan het toezicht op 30 a 40
kinderen, die verschillend werk doen. En tenslotte zouden we willen
zeggen, dat het werkelijk niet zoo is, dat ons paedagogisch stelsel zich
orienteert naar datgene wat het gemakkelijkst is.
Indien men meent dat door het klassikaal stelsel minder straf noodzakelijk wordt, dan zouden we willen opmerken dat dit minder-straffen en
die betere verhouding in den regel meer te danken zijn aan het type van
den onderwijzer-paedagoog, dan aan het klassikaal systeem. Immers daar
is een historie waarin het klassikaal stelsel er niet was, en kennen we uit
die historie ook niet de namen van paedagogen, die weinig straf ten en in
de beste verhouding met hun leerlingen leef den? En zijn er tegenwoordig
bij het klassikaal systeem niet verschillende onderwijzers, die veel straf fen
en in een minder goede verhouding met hun leerlingen leven?
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Als 6e argument noemt bovengenoemd boek: „De onderwijzer ondergaat
Hij is daardoor meer
den bezielenden invloed van de groep kinderen.
opgewekt en gedrongen zich degelijk voor te bereiden. Een groep kinderen
vraagt meer energie dan een leerling".
Hierbij merken we op, dat de genoemde argumenten het voordeel van
het klassikaal onderwijs boven hoofdelijk onderwijs teekenen. Bij ons gaat
het echter niet om hoofdelijk onderwijs, maar om groepsonderwijs, dat
een anderen vorm heeft dan een klassikaal stelsel. Juist wanneer een
onderwijzer die een werkgemeenschap onder zich heeft, weet dat hem
uit heel de stof van wat we nu noemen de le tot 6e klas, vragen gedaan
kunnen worden, dat hij over het heele terrein leerlingen in een bepaalde
vorderingsphase heeft, zal hij, naar we meenen, geprikkeld worden om op
dat terrein op de hoogte te blijven. Terwill zeker van een groep kinderen
een bezielende invloed uitgaat, bllift ook hier de bezieling van de groep,
maar dan zóó, dat hij deze bezieling beleeft in de gemeenschap van het
groote gezin. De werkgemeenschap vraagt zeker nog meer energie dan
een klas, en in den gedachtegang van argument 6 is dat dus een aanbeveling te meer voor de werkgemeenschap.
Argument 7 (de kinderen leeren elkaar helpen en dit dient de karaktervorming) geldt inderdaad voor het klassikaal systeem, maar voor de
werkgemeenschap geldt het nog veel meer. Immers onze bedoeling is om
in de werkgemeenschap de kinderen elkaar te laten helpen. In de tegenwoordige klas komt dat element allerminst naar voren. Veelal molten de
kinderen elkander niet helpen. Maar wanneer er een gemeenschappelijk
belang is en een gemeenschappelijke belangstelling en ook de mogelijkheid
om elkander te helpen en terzijde te staan, dan krijgt men inderdaad zoo .
iets als het gezinsmilieu, waarin voor de karaktervorming uitnemende
elementen liggen.
Het 8ste argument voor het klassikaal systeem luidt in het bovengenoemde boek aldus: „Voor ieder kind afzonderlijk is het klasseverband
een gelegenheid zich met andere kinderen te meten. Onderlinge wedijver,
hoe men er ook over denken moge, kan in ieder geval een prikkel zijn tot
verhoogde inspanning".
ook dit argument geldt zeker nog meer voor de werkgemeenschap, die
wij op het oog hebben, dan voor de klasse zooals die op het oogenblik
op school aanwezig is. Immers die onderlinge wedijver is nu altijd beperkt
doordat naar boven toe een zekere grens niet mag worden overschreden.
Bij de voorstelling die wij van de school hebben, is die onderlinge wedijver
betrekkelijk onbeperkt, en er is alle gelegenheid om dien onderlingen wedijver te remmen en te bevorderen.
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Tenslotte het 9e argument. Het luidt als volgt: „Het klassikaal onderwijs
geeft de gelegenheid, dat de kinderen ook van elkander leeren. Geldt dit
van het klassikaal systeem eenigszins, voor het systeem dat wij op het
oog hebben, geldt het veel meer. Immers we willen dat „van elkander
leeren" systematisch in ons stelsel trachten te verwerken.
Nu moet het wel opvallen dat de totdusver genoemde argumenten voor
het klassikaal onderwijs, voorzoover zij niet Belden voor het systeem van
de werkgemeenschap, alien niet anders zijn dan argumenten ontleend aan
de gedienstigheden van de practijk.
In het zeer objectief gehouden bovengenoemde boek worden als
nadeelen van het klassikaal onderwijs genoemd de volgende punten:
1. In een klas zijn de leerlingen niet van gelijken leeftijd en dezelfde
ontwikkeling. Moet de onderwijzer zich richten naar den vluggen, den
middelmatigen of den zwakken leerling?
2. Schoolverzuim werkt storend op het klasseverband en dwingt tot
ongewenschte herhaling.
3. De bijzondere aanleg van den leerling komt bij het K.O. niet tot zijn
recht.
4. Het beste toezicht kan niet altijd afkijken, voorzeggen en het z.g.
spieken voorkomen.
leder zal gevoelen dat het zwaartepunt hier ligt op 1 en 3. Merkwaardig
is dat deze nadeelen georienteerd zijn naar datgene wat een ordinantie
Gods is in de natuur, naar datgene wat een wet is die God zelf in het
leven heeft gelegd. Bij het klassikaal systeem is er dus een sterke orientatie
naar wat men in de gedienstigheden van de practijk meent te vinden.
Daarentegen is er een strijd tegen de ontwikkelingswet en de levensvariaties die God zelf in het leven heeft gelegd. Daarom is het dus te meer
merkwaardig dat er zoo'n sterke neiging is om vast te houden aan het
eenmaal ingevoerde klassikaal systeem. Persoonlijk ondervind ik tot mijn
groot leedwezen meermalen iets dat op vijandschap gelijkt, omdat ik op
principieele gronden meen te moeten opkomen tegen wat we het klassikaal
stelsel noemen. Ik kan daarop uit den aard der zaak in dit artikel niet
verder ingaan, maar wil wel zeggen dat pogingen om mij, zooals men dat
noemt, den mond te snoeren, door allerlei dwaze beweringen, bijvoorbeeld
als zou ik bij mijn opvatting slechts aan den leiband loopen van een of
anderen, meer of minder beroemden paedagoog, mij geen oogenblik zullen
doen aarzelen om datgene, wat ik geheel zelfstandig op de grondslagen
der christelijke beginselen meen te moeten opbouwen, uit te werken zooals
ik meen dat het geschieden moet overeenkomstig de eischen van onzen
God.
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En nu eisch ik werkelijk niet dat men het dadelijk met mij eens zal zijn;
maar wel meen ik er recht op te hebben, dat we, terwille van onze christelijke belijdenis, de aandacht schenken aan datgene wat uit naam van die
belijdenis wordt gezegd.
Immers in wat we nu als ons systeem zullen gaan ontwikkelen, zal men
niet vinden iets als een sociaal-paedagogiek, ook niet iets als een systeem
van individualisme, noch een persoonlijkheids-paedagogiek, noch .een
paedagogiek van de „gevoelige periode" of iets dergelijks, maar we zullen
trachten ons eigen systeem van organische paedagogiek, dat de organische verbindingen van alle levensverhoudingen erkent, en dat den organischen samenhang van alle leven en van de ordeningen Gods op den
voorgrond stelt, zelfstandig te ontwikkelen en principieel naar de practijk
te orienteeren. Dit laatste beteekent dan niet dat we een knieval doen voor
de gedienstigheden van de practijk, maar dat we trachten onze paedagogische beginselen wetenschappelijk uit werken zóó, dat de practijk ze
in naar de beginselen georienteerde daden en opvoedingsmethoden gaat
omzetten. J. W.
N.B. In verband met de vacantie hoop ik deze artikelen in het Octobernummer voort te zetten.
J. W.

CRITISCHE REVUE.
Oosterlee is niet meer en met hem is een lief devol mensch, een door
alien bemind man aan ons Christelijk onderwijsleven in zijn aardsche verschijning ontvallen. Maar zijn nagelaten geschriften blijven onder ons en
zullen tientallen jaren nog zegenrijken arbeid voor ons yolk verrichten,
wanneer we ze op ons laten inwerken. Zelden is er een opvoeder en leider
geweest van zoo groot talent, van zoo overgevende liefde, van zoo zichzelf wegcijferende toch domineerende persoonlijkheid, die zoo algemeen
geliefd en gewaardeerd werd. Hier was de Christen in een zijner zuiverste
erschijningen naar aardschen maatstaf gerekend.
Hoevelen zouden niet geworden zijn, wat ze werden, wanneer Oosterlee
niet hun leven gekruist had!
Hoe vaak is hij de bindende kracht geweest, die bijeenhield, wat zonder
zijn invloed uiteen was gegaan?
De man van uitersten, met felle impulsen van lief de en weerstand, en
toch geliefd als weinigen, om zijn waarheid, zijn Christus-beleving, zijn
groote hart.

v

Oosterlee, wij rouwen bij uw heengaan, maar zijn blijde dat God ons
u gegeven heeft om den zoekende het rechte pad te wijzen, den zwakke
te schoren met uw sterken geest, den moedelooze levenskracht te hergeven.
Menschen als gij zijn zeldzaam, zij zijn de flonkerende diamanten, die
Gods lief de de menschheid gaf, om ze te doen zien, wat het zeggen wil
te zijn levende brieven van Christus.

In ootmoedig herdenken staren wij Oosterlee's beeltenis aan. Een groote
ging van ons heen om te juichen voor den troon Gods, waarvan hij in zijn
ldven getuigde bij zijn dagelijkschen arbeid, bij het werk aan zijn schrijftafel, en bij zijn leiderschap in groote vergaderingen. Zijn universeele
geest moge nog vele jaren door zijn geschriften een goeden invloed
blijven uitoefenen, tot eer van God en ten bate van ons yolk. Dat was
Oosterlee's levensdoel bij al zijn arbeid: Lief de wekken door lief de te
geven, opdat de eeuwige lief de aller deel zij.
Zijn gedachtenis zal zoo lang er een Christelijke school in Nederland
bhilt bestaan, niet vergaan. Zijn werk was eeuwigheidswerk.
Zeist.

D. WOUTERS.

SCHOOLHERVORMING?
In V. S.
't Is nu bijna een halve eeuw geleden, dat in Rotterdam op het Haringvliet een vergadering gehouden werd, waar over schoolhervorming zou
gesproken worden. Of het onderwerp met deze term werd aangeduid, herinner ik mij niet meer. Wel weet ik, dat de afdeling Amsterdam der Vereniging van Christelike Onderwijzers Zaterdags een vergadering hield en
dat daar besproken werd, wat in Rotterdam aan de orde zou komen. Mij
viel de eer te beurt afgevaardigd te worden om de meningen der Amsterdamse onderwijzers in onze eerste koopstad uiteen te zetten en vooral te
wijzen op de voortdurende uitbreiding van het aantal vakken. 'k Heb mij
van die taak gekweten, zoo goed als mij mogelik was en wat was het antwoord van de referent, de Heer H. Bijleveld? „Ik ben het geheel met u
eens en als u daar een eind aan wil maken, is er slechts een middel: nog
een vak en nog een vak erbij voegen, totdat eindelik het zaakje berst; eer
houdt het toch niet op."
Dr. D. Bos schreef in 1898, dus 32 jaar geleden, een mooi boek, ook al
over onderwijshervorming. Het had tot titel Onze volksopleiding en verscheen bij J. B. Wolters te Groningen. Het is gelezen en besproken, ook in
verschillende vergaderingen en toen.... bijgezet in het archief.
Mevr. Belinfante-Ahn zo heette de schrijfster, naar ik meen —
schreef een brochure: Onderwijshervorming is urgent,') die de aandacht
trok van een uitgever. 2) Deze nodigde enkele personen uit om brochures te
schrijven over de verschillende vakken van het lager onderwijs, waardoor
bleek, dat de meeste schrijvers niet hadden begrepen, waarover het eigenlik
gaat. De brochures zijn verkocht en vermoedelik nog wel in een bibliotheek
of andere verzameling te vinden.
Dr. A. Kuyper wordt minister en er komt een commissie met dr. J.
Woltjer als voorzitter. Gewoonlik wordt deze commissie aangeduid met de
naam Ineenschakelingscommissie, maar ze heette Staatscommissie voor
de reorganisatie van het onderwijs; ze werd ingesteld bij K. B. van 21'
Maart 1903, No. 49 en werkte met bekwame spoed, want reeds in 1910 verscheen het rapport, bestaande uit twee delen: in het eerste deel zijn de rapporten opgenomen van de commissie alsook die van de afzonderlike leden,
1)
2)

Bij P. Noordhoff, Groningen.
Hollandia-drukkerij, Baarn.
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en in het tweede verschenen de bijlagen. Het eerste deel bevat 843 bladzijden en het tweede 991, te zamen aizo een duizend achthonderd vier en dertig pagina's plus nog vier platen en twee grafische voorstellingen. Stof in
overvloed voor verhandelingen in vergaderingen en in de pers, totdat ook
deze twee lijvige boekdelen zijn ondergebracht in het archief, waar ze rusten en niet kunnen roesten, omdat papier niet roest.
Kleefstra stichtte de Brinioschool te Hilversum en schreef Brieven over
opvoeding 1) ; nummer X en XI handelen over schoolidealen, die gebleken
zijn voorloopig altans, illusies te wezen. Hij schreef ook De School der
toekomst.
De komende school van Kerschensteiner, werd vertaald door dr. A. de
Vletter en uitgegeven door Ploegsma te Zeist.
Het eerste en het tweede Nationaal Christelijk schoolcongres stonden
voor een groot deel in het teken van onderwijshervorming; de verslagen
kan men vinden in meer dan een bibliotheek. 2)
En wat heeft het uitgewerkt? Niet alleen het genoemde, doch ook heel
veel, dat niet genoemd is? Alles doet denken aan een rijmpje, waar glas,
Alas en was op elkaar rijmen.
Toch is de toestand niet geheel als voor vijftig jaar. 0, neen! Het aantal
vakken voor de lagere school is vermeerderd met tekenen, lichamelike
oefening, nuttige handwerken, staatsinrichting en gezondheidsleer; het
ulo omvat ten minste zestien vakken, maar er kunnen nog andere daarbij
gevoegd worden, zoals de wet uitdrukkelik verklaart. Ook het gymnasiaal
onderwijs kreeg uitbreiding door tekenen en meer wiskunde. En nog is men
niet tevreden. Wil men een voorbeeld? Het kleuteronderwijs is nog niet bij
de wet geregeld en van verschillende kanten komen er wetsontwerpen. In
het laatst verschenen ontwerp wordt gevraagd, dat de leidsters der kleuterinrichtingen onderwijs zullen ontvangen: eerst op de lagere school in ten
minste dertien vakken en wel: lezen, schrijven, rekenen, Nederlandse taal,
vaderlandse geschiedenis, staatsinrichting, aardrijkskunde, natuurkennis,
gezondheidsleer, zingen, tekenen, lichamelike oefening en nuttige handwerken. Dan moeten die aanstaande leidsters ten minste drie jaar al deze vakken nog eens duchtig onder handen nemen, doch ook onderwijs ontvangen
in drie moderne talen en in alles, wat de uloschool meer belieft te geven.
Eerst dan begint de eigenlike opleiding, die zes jaar duurt en waarbij onderwijs gegeven wordt in de reeds genoemde zestien of meer vakken, waar
1) P. Noordhoff, Groningen.
2) Noot rvan den red.-secr. In mijn bezit is een jaargang van het paed. tijd.dat vooral propaganda
schrift Olympia, 'dat in 1883-1884 verseheen en
maakte voor beperking der leerstof.
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bij nog gevoegd worden: wiskunde, handelskennis, algemene geschiedenis,
paedagogiek, handenarbeid, stemvorming, elocutie, muziek, zang, viool- of
pianospel, rhythmise ontwikkeling. En als die meisjes dan gedurende vijftien jaar onderwezen zijn in ten minste zeven en twintig vakken, dan eerst
worden ze in staat geacht kleuters van 3 tot 7 jaar nuttig en aangenaam
bezig te houden! Laat nu nog eens iemand durven beweren, dat wij in Nederland niet aan schoolhervorming doen! Of ook, dat wij de Chinezen van
Europa zijn!!
Dit alles kwam mij in gedachten, toen ik de artikelen van onze hoof dredakteur las over Schoolhervorming en ik slaakte. de verzuchting: wanneer staat de Hercules op, die deze Augiusstal reinigt? Alleen zo iemand is
in staat van woorden tot daden te komen. Misschien is hij reeds geboren.
Moge hij dan voorspoedig opgroeien en dageliks in krachten toenemen.
WIRTZ.

VALENTIN FRIEDLAND TROTZENDORF.
(Slo t ).
Van buitengewoon grooten invloed is Melanchton op Trotzendorf geweest. Magister Philippus was hem bij alle werken en leven een voorbeeld, dat hij steeds trachtte na te streven. Loschke zest daarvan: „und
mit Stolz und im Gefiihl des warmsten Dankes gegen diesen seinen
Lehrer nannte er-spater selbst Lehrer-seine Schule eine philippinische".
En Schmid wijst er in zijn bovenaangehaalde werk, pagina 284 op, dat
Trotzendorf zich in alles getrouw bij Melanchton aansloot: „von der durch
ihn vorgeschriebenen Norm auch nur einen Finger breit abzuweichen,
hielt er fiir ein Sacrilegium; of fen sprach er es aus, das sei die vornehmste Frucht, die er aus seiner Arbeit gewonne, wenn die in seiner Schule
Ausgebildeten des Philippus Beifall fanden, wenn er diesem tiichtige
Zuhorer lieferte."
Zijn armoede bracht hem er toe zijn oude leeraarsberoep weer op te
vatten. Dit deed hij echter allereerst niet aan een school, maar wel als
docent aan de Wittenbergsche universiteit, waar hij Cicero's geschrif ten
verklaarde en over de Paulinische brieven las. Daarbij verwierf hij zoozeer den bijval zijner studenten, dat zij hem meermalen op de schouders
de collegezaal binnendroegen.
Zoo werd het 1525, het jaar, dat Trotzendorf Wittenberg verliet, en
waarbij Melanchton, met het oog op zijn vroeger priesterschap hem het
woord meegaf, „es sei oft von groszerer Bedeutung, ein Grammatikus als
ein Kardinal zu sein."
En vol moed toog Trotzendorf naar Goldberg, in zijn gelief d Silezie, om
daar „schoolman" te worden. Trotzendorfs vriend Georg Helmrich was
door den hertog Friedrich II van Liegnitz tot rector van de Goldberger
school beroepen met de opdracht een goed leeraar mee te brengen naar
Goldberg. Zoo kwam Trotzendorf op verzoek van Helmrich te Goldberg
in den jare 1525 — eerst als leeraar en al heel spoedig toen Helmrich
aan het eind van dat jaar raadsheer in Goldberg werd, als rector.
Maar met Trotzendorfs werkzaamheid als „schoolman" vlotte het niet
erg. Dit was trouwens Been wonder! De zaak van de Reformatie nam nog
een ieder geheel in beslag. Wel was in Silezie hertog Friedrich voor de
zaak der Reformatie gewonnen, maar — er dreigden gevaren.

75
Zoo viel in deze periode Trotzendorfs werkzaamheid als Reformator,
waarvan Loschke getuigt: „Schlesien zu bewachen, den Auftrag hat er
zwar nicht formlich gehabt, aber gethan hat er es und ein treuer Wachter
und ein stets riistiger Kampfer fiir Luther's Lehre in diesem Lande gewesen.
Zijn eerste reformatorische bemoefingen vielen nog in de periode, dat
hij aan het Breslauer domkapittel verbonden was. In het jaar 1524, van
20 tot 23 April werd een disputatio gehouden tusschen den Lutheraan dr.
Johann Hesz en den Roomschen dr. Sporn. Daarbij was Trotzendorf tegenwoordig om Hesz bij te staan in het naslaan en beoordeelen
van de aangehaalde bewijsplaatsen uit den Bijbel in den grondtekst, voorzoover het de Hebreeuwsche taal en dus het Oude Testament
betrof. Zoo koos Trotzendorf op dat moment openlijk partij voor den man
der Hervorming.
Het andere gevaar dreigde uit den boezem van de partijgangers der
nieuwe leer zelf, en wel van de zijde van den Silezischen edelman Kaspar
von Schwenckfeld, die aan het hof van hertog Friedrich verkeerde, op
dezen veel invloed uitoefende, maar niet „zuiver" in de leer van Luther
was. Het is onnoodig op zijn leer in te gaan; genoeg is het, te vermelden,
dat ook te Liegnitz Trotzendorf op de bres stond en dat het hem gelukken
mocht, dezen door Melanchton Stenk- of Stankfeld genoemden Von
Schwenckfeld het veld te doen ruimen. Deze begaf zich volgens Meister
in de „Jahrbiicher fiir Philologie und Padagogik", 2de Abteilung, 26ste Jrg.,
1880, pagina. 431 naar Zwaben, waar hij in vriendschap met den vorst,
echter in vijandschap met de reformatorische geestelijken leef de. Meister
zegt verder: „Seine mehr auf ein inneres Seelenleben gerichteten Lehren
und Bestrebungen fanden im allgemeinen in Deutschland wenig Anklang,
mehr in Nordamerika, wo sich unter den vielen Sectierern auch einige
Schwenckfelder Gemeinden erhalten haben, wenn man nicht annehmen
musz, dasz dieselben erst in spateren Zeit dahin ausgewandert sind."
Trotzendorf wist hertog Friedrich voor de zuivere Luthersche leer
terug te winnen en — Silezie was voor de Luthersche kerk behouden,
dank zij Trotzendorf.
Intusschen had deze in 1527 Goldberg verlaten om naar Liegnitz te
gaan, teneinde daar op bevel van meergenoemden hertog mede te werken
aan de oprichting van een universiteit, die voor Silezie zou zijn, wat Wittenberg voor Duitschland was. Maar dit plan liep op een mislukking uit
en in 1529 of 1530 toog Trotzendorf weer naar Wittenberg met de enkele
leerlingen, die hem uit Goldberg naar Liegnitz ter Universiteit waren
gevolgd en hem nog trouw waren gebleven. „Wahrscheinlich", zegt dr.
,,
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Gustav Pinzger in zijn werkje Valentin Friedland Trotzendorf, „wahrscheinlich eroffnete er da seine friiheren Vorlesungen wieder."
De school te Goldberg was intusschen onder Trotzendorfs opvolger
Johann Lange hard achteruit gegaan. Sinds 1529 was zij zelfs zonder
rector. Toen besloot men te Goldberg, mede op aanraden van Trotzendorfs ouden vriend Helmrich, die intusschen van raadsheer burgemeester
van Goldberg geworden was om Trotzendorf voor de tweede maal naar
de Goldberger school te beroepen. Aan Bien roep gaf de 41-jarige schoolman gehoor. Nu begon eerst zijn eigenlijke werkzaamheid als rector, een
ambt, dat hij onafgebroken tot zijn dood in 1556 toe bekleedde.
Deze periode mag men gerust Trotzendorfs bloeitijd noemen. Maar
ook de Goldberger school beleef de haar bloeitijdperk en zij werd in deze
jaren zoozeer beroemd, dat zij niet alleen door leerlingen uit Silezie, maar
ook uit Oostenrijk, Stiermarken, Karinthie, Hongarije en Polen bezocht
werd en wel in zoo grooten getale, dat Trotzendorf zeif, wellicht eenigszins overdrijvend, maar toch typeerend, ervan gezegd moet hebben:
„Konnte ich alle in das Album der Schule eingetragenen Schiller beisammen haben, so konnte ich dem Kaiser schon ein tilchtiges Heer gegen die
Tiirken stellen." Over het algemeen worden nauwkeurige opgaven omtrent
de frequentie van het leerlingenaantal tijdens Trotzendorfs 'even gemist.
Loschke zegt daaromtrent: „Die Zahl der Goldberger Schiller betrug oft
mehr als tausend". D. K. Knoke deelt in zijn „Grundriss der Padagogik and
ihrer Geschichte seit dem Zeitalter des Humanismus vom evangelischen
Standpunkte" mede, dat er soms 1200 scholieren de school bezochten.
Zoowel Von Raumer in zijn „Geschichte der Padagogik" als Schmid in
zijn „Geschichte der Erziehung" zeggen, dat nauwkeurige opgaven niet
te geven zijn. Ook Pinzger in zijn bovengenoemd werkje zegt: „Leider
finden sich keine bestimmten Nachrichten fiber die Frequenz der Schule."
Toch mag men wel aannemen, dat de opgaven van Liischke en Knoke
niet ver bezijden de waarheid zullen zijn; immers, als tien jaren na Trotzendorfs dood, toen de roem der school aan het tanen was, de 14-jarige
Hans von Schweinichen als leerling der school werd ingeschreven, waren
er nog ruim 140 adellijke en meer dan 300 burgerlijke studenten ter Goldberger schole.
Uit de eerste jaren van dezen schoonen tijd valt er van de Goldberger
school, die nu tot een vorstelijke verheven werd, weinig te vertellen.
Rustig schijnt Trotzendorf gewerkt te hebben, tot 1538 alleen. In dat
jaar kreeg hij er enkele leeraren bij. In 1540 — of 1542 -- nam hij met zijn
school zijn intrek in het oude Franciskanerklooster te Goldberg. Nadat hij
15 jaar lang zonder een bepaald leerplan gewerkt had, volgde in 1546 als
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een rijpe vrucht van zijn didactische werkzaamheid de ,Schul-Ordnung",
uitmuntend door beknoptheid, en opgesteld op verzoek van hertog Friedrich II van Liegnitz. In datzelfde jaar — of in 1547 — volgde er een uitbreiding van het leerarencorps, zoodat er toep zes leeraren aan de school
verbonden waren.
Driemaal werd Trotzendorf in die gelukkige 15 jaren naar andere
scholen beroepen en wel eenmaal naar Niirnberg en tweemaal naar Garlitz
aan dezelfde school, waar hij zijn eerste studien volbracht had. De eerste
twee beroepen sloeg hij af — het tweede beroep naarlitz had hij zoo
goed als aangenomen, maar de raad van Goldberg liet niet af, en —
Trotzendorf bleef voor de stad behouden.
Slechts tweemaal in die jaren werd smart zijn deel. In 1536 stierf
Helmrich, zijn onvergetelijke vriend en deze wonde genas niet spoedig.
Diep neergeslagen was de rector ook, toen in datzelfde jaar een zijner
leerlingen zich door ophanging van het Leven beroofde, omdat hij zijn
omgang met een meisje uit de stad door Trotzendorf verboden zag.
In 1547 stierf de zoo juist genoemde hertog Friedrich. Hij werd opge,
volgd door zijn zoon Friedrich III, waarvan Bauch getuigt: „Der Nachf olger, Friedrich III war ihm (d. i. Friedrich II) sehr unahnlich; unwirtschaf tlich, ja verschwenderisch, launenhaft, eigenwillig, jahzornig und
tyrannisch ist er eine base Last fiir seine Untertanen, adlige und burgerliche, gewesen", terwij1 Pinzger spreekt van „seine ungerechte und despotische Regierung". Deze vorst eischte in 1548 van Trotzendorf een rapport over den toestand der school, alsmede voorslagen tot verbetering.
Trotzendorf stelde daarop in de „Supplication an Ihro ffirstliche Gnaden,
Herzog Friedrich den Dritten, 1548, medegedeeld door Pinzger onder Beilagen, B, I, het volgende voor, waarbij hij tevens naar de „Schul-Ordnung"
van 1546 verwees:
1. het stichten van een of meerdere stipendia voor de zoons van arme
burgers te Goldberg;
2. het aanstellen van een „wohlgelehrter, erfahrner und gefibter Theologuo", tot het lezen van „etliche Lectiones in Theologia", tevens belast
met de superintendance en de kerkvisitatie in de hertogelijke landen;
3. het doen uitvoeren van werken tot verbetering der bouwvallige
schoolgebouwen.
Van dit alles kwam echter niets terecht. Loschke merkt daarover op:
„Herzog Friedrich III f and wohl allenfalls ein Stiindchen Zeit, zu Verbesserungsvorschlagen aufzufordern, aber dergleichen Vorschlage in's
Werk zu setzen, — das durfte man von ihm nicht verlangen".
Intusschen scheen het, alsof met de regeeringswisseling te Liegnitz het
,
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geluk der Goldberger school verlaten had en het ongeluk zijn intrede deed.
In 1549 zaten een drietal leerlingen van Trotzendorf, 18-20 jaar oud,
in den stadskelder voor een pint wijn. De nachtwacht kwam binnen en
dronk zonder iets te zeggen den beker van een der studenten leeg. Deze
ontstaken nu in woede, en een van hen gooide den nachtwacht met een
leeren beker naar het hoof d, tengevolge waarvan een onbeduidende wond
ontstond. De gewonde beklaagde zich daarover — de drie jongelui werden
door het gerecht gevangen genomen, voor den hertog gebracht, die hen
ongehoord ter dood veroordeelde.- Een der jongelui, een adellijk heer,
werd op voorspraak van zijn neef, den bisschop van Breslau begenadigd,
hoewel hij juist den beker gegooid had; de beide andere studenten werden
onthoof d.
In 1551 verbrandde Trotzendorf bijna, toen hij tot diep in den nacht
zat te studeeren en insluimerde. De kaars stak enkele papieren op zijn tafel
in brand — Trotzendorf werd nog juist op tijd wakker om zich met het
geheele lichaam op de brandende papieren te kunnen werden en hen zoo
te blusschen.
In 1552 woedde in Goldberg en omstreken een verschrikkelijke hongersnood, waaronder ook de Goldberger school zeer te lijden had. Het jaar
daarna brak de pest uit — de leeraren en leerlingen vluchtten weg. Alleen
Trotzendorf hield moedig stand en zette het onderwijs met de enkele
achtergebleven leerlingen voort, totdat de noodtoestand ook hem tot heengaan dwong. Toen de pest voorbij was en leeraren en leerlingen terugkwamen, scheen het, alsof alles weer als vroeger zou gaan. Maar in 1554
werd geheel Goldberg in de asch gelegd — ook de schoolgebouwen werden vernietigd. De school werd toen voortgezet te Liegnitz in de gebouwen
der Johannes-kerk.
De laatste jaren was ook de tucht op school niet meer, zooals zij vroeger
geweest was. Ongetwijfeld heeft het slechte voorbeeld van het hertogelijk
hof zijn invloed doen gelden. Daarnaast was evenzeer van beteekenis voor
deze tuchteloosheid onder de studenten der Goldberger school de zucht
naar onbeperkte vrijheid, naar bandeloosheid en wetteloosheid, die in
meerdere Duitsche streken tot tilling kwam.
Loschke wijst er in dit verband op, dat „Luther, des wiisten Wesens und
groszen Aergernisses, so zu Wittenberg je langer je mehr gehaufet ward,
mtide und ganz tiberdriissig, trachtete, dieweil seine Seele dadurch gequalt
und abgemattet, von Wittenberg wegzugehen. Immer dringender werden
die Mahnungen, immers entsetzlicher die Schilderungen Melanchton's iiber
die Sittenlosigheit der Studirenden daselbst; in helle Thranen brach der
treue Lehrer of trnals aus. In gleichen Klagen ergeht sich der Rektor Sturm
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in Straszburg, der fiir die Schulen im westlichen Deutschland das war,
was Trotzendorf far Schlesien gewesen, ja desz Einflusz sich iiber ganz
Deutschland erstreckte".
Na den brand van Goldberg in 1554 is Trotzendorf nog wel daar terug
geweest om de vorderingen van den herbouw der school gade te slaan,
maar hij heeft geen school meer gehouden te Goldberg. Den 20sten April
1556 kreeg hij een beroerte, juist toen hij het vierde vers van psalm 23
aan zijn leerlingen verklaarde. Hij zonk ter aarde en sprak nog deze
woorden: „Meine Schiller, ich werde jetzt in eine andere Schule abgerufen". Den 25sten April daaraanvolgende overleed hij, waarna hij vier
dagen later in de Johannes-kerk te Liegnitz begraven werd.
Wanneer wij nu tot de bespreking van Trotzendorfs didactische en
paedagogische werkzaamheid overgaan, dan nemen wij allereerst als
uitgangspunt de reeds genoemde Schul-Ordnung van 1546, die te vinden
is in de reeds genoemde boeken van Bauch, Loschke, Pinzger, Mertz en
in het werk van Pfarrer Reinhold Vormbaum „Die evangelischen Schulordnungen des sechszehnten Jahrhunderts".
In de Schul-Ordnung, zooals wij weten in 1546 op verzoek van hertog
Friedrich II van Liegnitz opgesteld, verlangde Trotzendorf voor het
onderwijs en om „eine gehorsame und ziemliche Schulzucht zu erhalten,
aufs wenigste sechs filrnehmliche Personen
1. ein Schulmeister;
2. ein Magister philosophiae und Professor graecae linguae;
3. ein Sphaerista; (over deze benaming later);
4. ein Grammaticus und Rhetor, der zierliche und ziemliche Verse
schreiben konnte;
5. ein Kantor, der ein ziemlicher Musikus sei;
6. ein Katechete".
In de inleiding tot de Schulordnung werd als Joel van het onderwijs
opgesteld „So man die Schule zum Goldberge recht anrichten und zur
vollkommenen Partikular ordnen wollte, sollten fortwahrend die lectiones
gelesen, getrieben und stets wiederholt werden, also dasz die Knaben
einen ziemlichen Verstand and Unterricht daraus fassen and geriistet
werden. darnach in hohen Faculttiten zu studiren, als in Theologia, Medicina, Philosophia und Jurisprudentia".
Trotzendorf richtte dus zijn onderwijs geheel en al in met het oog op
de universiteiten en op de eischen, die deze aan Naar toekomstige studenten stelden.
Dit dOel was bij Trotzendorf toch ook weer niet het hoogste
hooger
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was voor hem de religieuze opvoeding zijner leerlingen, zooals wij straks
zullen zien.
De grammatica was hoofdvak en zij werd beschouwd als „die Mutter
und Ernahrerin der andern Kiinste". Daarbij behoorde ook de orthographie, de etymologie, de syntaxis en de prosodie. Daarbij golden deze
methodische grondwetten: „Nicht nur in der Sache, sondern auch den
Worten und Sylben nachmusz der Unterricht sich gleich bleiben" en
„Regeln wenig und kurz, Beispiele klar und praktisch Ubung lange
und oft".
Spoedig werd overgegaan tot het lezen van goede auteurs, als Terentius, Plautus, Cicero, „auf dasz die Knaben beiderlei durch Regel und
Exempel zur lateinischen Sprache angeleitet, schicklich reden und schreiben lernen".
Eveneens werd poezie gelezen en wel van Virgilius en uit verschillende
boeken van Ovidius, „dasz die Knaben auch die metrica begreifen, lernen
Verse machen und reifen Vorrath in gutem Verstande erlangen".
Loschke, Pinzger en Vormbaum geven alle drie „reifen Vorrath", Bauch
en Mertz daarentegen spreken van „reichen Vorrath", en volgens Schmid
zou deze opvatting de juiste zijn, omdat een andere leerling van Melanchton, J. Micyllus, in 1537 bij het opstellen van een „Schul-Ordnung" voor
de Frankforter Schule over de lectuur van bovengenoemde dichters als
volgt zich uitliet: „aus Virgil kann nicht nur die Prosodie und Lehre von
der Poesie gezeigt, sondern es werden auch Beschreibungen verschiedener
Sachen, Zeiten und Orter, Beispiele aller Figuren und Erweiterungen,
endlich gewisse Grundzilge und Samenkorner der ganzen Philosophie
daran gelehrt werden; um einstweilen zu schweigen von den moralischen
und den mannigfaltigen Beispielen von Sachen und Menschen aller Art.
deren viele bei Cicero, die meisten und schOnsten aber in des Virgils
Gedicht hin und wieder erwahnt werden, die hiebei. auf angenehme Weise
und von selbst in der Jiinglinge Herzen einziehen".
De aanwijzingen voor het Latijn golden ook voor het Grieksch. Als
drieksche auteurs werden gelezen: Isokrates en Paulus, terwijl Schmid
mededeelt, dat volgens Clay — Clajus of Klai —, die de geschiedenis der
Goldberger school in disticha heeft bezongen, ook Lycurgus en Euripides'
Hecabe gelezen werden.
In het algemeen mag men dus zeggen, dat in de Goldberger school het
oude humanistische ideaal van de Latijnsche eloquentia en poetica hoogtij
vierde. Ook de wijze van behandeling is geen andere geweest dan in andere
scholen het geval was.
Heel streng lette Trotzendorf er op, dat zijn leerlingen steeds Latijn
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spraken. Op het gebruiken van de Duitsche taal stond straf. Daarnaast
achtte hij het echter wel noodig, dat „der kleinen Knaben, als der Fibelisten, fleiszig abgewartet werden, dasz dieselbigen lernen: reinlich lesen
und schreiben, sonderlich aber den Katechismum Lutheri laut, langsam,
deutlich und unterschiedlich zu recitiren". Tal van Bijbelteksten werden
ook in het Duitsch geleerd, terwij1 eveneens de vertaaloefeningen, waarover straks gesproken zal worden, in het Duitsch werden gedicteerd. Ook
de kerkdiensten waren Duitsch, zoodat Loschke dan ook opmerkt: „So
war das Deutsche nicht ganz unter den Tisch geworf en, sondern ward
viel mehr gefordert, als es scheint", terwijl ook Ferdinand Meister in de
„Jahrbilcher fur Philologie und Padagogik" (2e Abt., 26e Jrg., 1880, pagina
436) er op wijst „dasz die vielen Auslander nicht blos um Lateinisch und
Griechisch zu lernen nach Deutschland gekommen sind; dasz sie vielmehr
nicht in ihre Heimat zuriickkehrten, ohne eine leidliche Gewandtheit im
Deutschen sich angeeignet zu haben".
Deze Fibelisten, waarvan boven sprake was, hadden naast Luthers Catechismus ook de letters to leeren, alsmede lezen en schrijven. Daarbij stelde
Trotzendorf als eisch: „ein deutliches und fertiges Lesen, eine gleichf ormige und gefallige Handschrift, eine laute und refine Sprache".
Intusschen had Trotzendorf ook oog voor andere vakken, en zoo luidde
het dan ook in de „Schul-Ordnung": „Es ist auch nothig, dasz gelesen
werde Arithmetica, Sphaera, und Musica; item Dialectia und Rhetorica,
dazu etliche Pfincipia philosophiae naturalis et moralis".
Wat Dialectica en Rhetorica betrof, volgens Von Raumer „ate Trotzendorf die Schiller in der Kunst der Rede und des Denkens. Dialektik
lehrte er unausgesetzt, durch Ciceros und Livius Reden bereitete er die
Schiller auf rhetorische Arbeiten vor". Hij gaf echter meer occasioneel dan
wel opzettelijk onderwijs in deze vakken; speciaal behandelde hij niet de
theorie van deze kunsten, maar gaf wel practische aanwijzingen en opgaven, wanneer hij de verschillende auteurs las. Schmid zegt dan ook;
dat hij, „die Lektilre oft unterbrach, indem er Fragen oder Themata, die
er gewohnlich aus der heidnischen Sittenlehre oder der Christlichen Lehre
entnahm, oder eine Sentenz, einen locus communis aufstellte, damit die
Schiller den Gebrauch der dialektischen Regeln daran sahen und sich gewohnten, die Materien kennen zu lernen und zu verstehen".
De opgave van den Sphaerista was de behandeling van de gronden der
astronomie, die hij onderwees aan de hand van een leerboek der astronomie „Sphaera" genaamd vandaar dat de leeraar in astronomie Sphaerista genoemd werd — van Joannes de Sacro Bosco
of Sacrobusto
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in 1531 opnieuw uitgegeven, voorzien van een aanbevelende voorrede van
Melanchton.
Ook muziek werd onderwezen; Trotzendorf was een liefhebber van zarjg
en muziek. „Lernet singen, lieben Kinder", zoo moet hij gezegd hebben,
„lernet singen! Wenn ihr einmal werdet in Himmel kommen, so werden
euch auch die Engel lassen in ihrem Chore stehen. Das wird euch eine
Ehre sein". Over dit muziek- en zangonderwijs worden geen nadere aanduidingen gegeven, evenmin over dat in de arithmetica.
„Die etliche Principia philosophiae naturalis et moralis" droeg „ein
Magister philosophiae" voor.
Gedurende eenigen tijd was ook een jurist aan de school verbonden,
die onderwijs gaf in de rechtsinstellingen en de wetten. Dit gebeurde
vnl. op aandringen van hertog Friedrich II, en het kon Trotzendorf juist
met het oog op zijn bemodingen om de jeugd eerbied in to boezemen voor
de overheid, niet anders dan aangenaam zijn.
Volgens Loschke werd ook nog onderwijs gegeven in Physica, Metaphysica, Historie, Romeinsche en Grieksche Oudheden, Theologie, Medicijnen en Mathematica, maar dit geschiedde volstrekt niet opzettelijk,
maar eerst dan „wenn seine Schiller beinahe ihren Cursus vollendet hatten
und bald auf die Universitat gehen wollten, fiihrte er die Jiinglinge, ohne
die sonst gewohnliche Weitlaufigkeit und ohne ein Buch zu brauchen, in
Disputir-Ubungen zu den meisten dieser Kenntnisse an".
Veel onderwerpen uit de kennis der natuur behandelde Trotzendorf met
zijn leerlingen tijdens schoolwandelingen.
Schriftelijke oefeningen vormden een gewichtig deel van Trotzendorfs
onderwijs. In de Schul-Ordnung werd daarover gezegd: „Es soli auch
alle Wochen ein gemein Exercitium gehalten werden, Episteln lateinisch
zu schreiben, und eines jeden Knaben Schreiben besonders tibersehen und
fleiszig emendirt werden; desgleichen soil auch alle Wochen ein Exercitium versificandi geschehen". Deze oefeningen waren niet alleen dat, wat
wij thans stijloefeningen noemen, maar ook ons vertaalwerk — thema's
Naar het resultaat dezer oefeningen beoordeelde Trotzendorf „die Anlagen, die Fortschritte, die Frommigkeit, das Pflichtgeftihl, die Sittlichkeit,
kurz Alles, worauf bei einem studirenden jiinglinge zu sehen sei". Het
onderwerp van deze oefeningen was nu eens uit de religie, dan weer uit
de phiiosophie en ook wel uit de geschiedenis genomen; „nie war derselbe
kahl und fahl", of, zooals Bauch zest: „niemals etwas Milsziges oder
Nichtssagendes".
Hoewel in de Schul-Ordnung het leeren van Latijn in de eerste plaats
genoemd werd, was er toch een onderwijsvak, dat Trotzendorf boven
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alles ging, ja, waartoe alle andere vakken feitelijk slechts de voorbereiding
waren. „Wir milssen lernen zu dem Zweck, dasz wir das Wort Gottes
lernen, und ein jeder an seinem Platze, in der Kirche, im Staate, in der
Schule, im Hause die Verbreitung des Evangeliums fordere", was een van
zijn uitspraken, die er op wijzen, dat hij de religie als het voornaamste
doel van zijn opvoeding en onderwijs beschouwde. De religie was hem
,,die Seele seiner Schule, die Seele alles Unterrichts". Het godsdienstonderwijs noemde hij „den Grund and die Leuchte fiir alles Wissen; ihn lassie
betreiben, heisze, mit schleunigem Veda11 und grausiger Finsternisz alle
Wissenschaf ten bedrohen. Der reisze die Sonne vom Himmel, der nehme,
so sprach er, dem Jahre den Fri Kling, welcher den Religionsunterricht
aus der Schule verbannen oder ihm nur eine untergeordnete Stellung einraumen wolle". En nog bij zijn leven wees Neander er op, dat de groote
beteekenis van Trotzendorf voor de Goldberger school gelegen was
het feit, dat juist de religieuze vorming de eerste plaats innam.
Dit godsdienstonderwijs noemde Trotzendorf Catechesis of ook wel
„Methodus catechetica" en in de „Schul-Ordnung" stond er over to lezen:
„Der Katechismus musz in der Schule stets mit sonderem Fleisze getrieben werden, damit die Knaben einen gewissen Unterricht in den fiirnehmsten Hauptartikeln christlicher Lehre begreif en mogen". Deze Hauptartikeln handelden: 1. Van de wet; 2. Van het Evangelie. 3. Van het gebed;
4. Van de sacramenten; 5. Van de goede werken. Loschke wijst er op, dat
Trotzendorf met zijn „Catechesis" hetzelf de bedoelde als wij met ons
godsdienstonderwijs. Wel bestond de „Catechesis" in vragen en antwoorden, maar zoowel de eerste als de laatste waren het werk van den leeraar
— de leerlingen moesten een en ander van buiten leeren en onthouden.
Op de Goldberger school waren een viertal catechismussen in gebruik.
Een daarvan was de Duitsche Catechismus van Luther, de drie andere
waren in het Latijn en, zooals Loschke mededeelt in zijn werkje „Die
religiose Bildung der Jugend und der sittliche Zustand der Schulen im
sechzehnten Jahrhundert" langzaam opklimmend in moeilijkheid.
Deze catechismussen werden door tal van voorbeelden verhelderd. Zoo
geeft Schmid een der omschrijvingen, die ter verduidelijking bij de vierde
bede van het „Onze Vader" werd gegeven: „Himmlischer Vater, gieb uns,
deinen Kindlein, Nahrung und Kleidung, unser taglich bescheiden Teil und
alles, was zu diesem Leben notig ist, namlich Gesundheit, damit wir in
unserem Beruf dir dienen konnen, gut Regiment, tiichtige Regenten,
Friede, gut Wetter, Fruchtbarkeit der Erde, Segen im Kirchen-, Staatsund Hausregiment, bei den Berufsarbeiten, beim Studieren, bei der Erziehung der Jugend. Regiere uns, dasz wir erkennen, dasz diese heilsamen
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Geschenke uns von dir gegeben und erhalten werden, damit wir mit Dank
diese deine Gaben gebrauchen und dankbare deine Giite preisen. Behiite
uns und wende ab Schaden, Hungersnot, Pest, Krieg, Krankheiten, Verheerungen und anderes Ungliick; behiite uns, dasz wir nicht verstrickt
werden in Geiz, der, wie Paulus 1 Tim. 6. 10 sagt, eine Wurzel alles Ubels
iste Regiere uns, dasz unsere Herzen nicht beschwert werden mit Rausch,
Trunk und Prassen". En in het reeds enkele malen aangehaalde artikel
„Valentin Friedland Trotzendorf" van Ferdinand Meister in de „Jahrbiicher fiir Philologie und Padagogik" zegt deze schrijver, dat „jedes
Gebot, jeder Artikel, jede Bitte, sowie die Sacramente durch in den Text
gedruckte Bilder illustriert sind". En verder: „Verweisungen. auf die
Classiker sind haufig, bei dem dritten Gebot wird auf Homer und Xenophon, bei dem ftinf ten auf den Zorn des Achilles gegen Agamemnon verwiesen, bei dem siebenten wird das Gebot Platons, Jiinglingen keinen Wein
zu gegen, sowie ein griechische Epigramm, anderes aus Ovid, Menander
und Atheneaus erwahnt".
Bijbelteksten en spreuken werden geleerd uit een spreukenverzameling
van Trotzendorf, later onder den titel „Rosarium contextum ex rosis
decerptis ex Paradiso Domini, propositum pueris catechumenis in schola
ldb. a Val. Trocedorfio" uitgegeven door een van Trotzendorfs leerlingen. Daarin kwamen 50 kortere en langere spreuken voor, zoowel in
den grondtekst als in het Duitsch en Latijn, aansluitende aan de pericopen,
die op Zaterdagavond en Zondag respectievelijk in de school en in de
kerk werden verklaard. De leerlingen moesten die spreuken van buiten
leeren: preekte Trotzendorf nu, dan kon een van hen opgeroepen worden
om den bij de pericoop behoorenden tekst op to zeggen voor het oor der
gansche gemeente.
Buitengevvone zorgvuldigheid legde Trotzendorf aan den dag bij zijn
schoolgebeden, die hij in de hoogere klassen uitsprak. „Alle seine Zeit,
fiinf Stunden Schlaf abgerechnet, verwendete er auf die Vorbereitung zu
den Gebeten en den Lektionen", zegt Loschke. Ook deze gebeden werden
in 1564 door een van zijn leerlingen uitgegeven.
Ook het onderwijs in de „Sprachen" maakte hij dienstbaar aan het godsdienstonderwijs. LOschke geeft daarvan een voorbeeld: „Er hat in seiner
Schule das Lehrstiick vom Gebet behandelt. Damit ist er zu Ende gekommen. Aber ist er nun auch fertig damit? Nein: er tragt es in die grammatischen Stunden hinein. Lange Zeit entnimmt er nun daraus den Stoff, den
er seinen Schtilern far ihre lateinischen Exercitien giebt. So gestalten sich
denn daraus folgende Abhandlungen:
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1. Ueberblick des gesammten Lehrstiickes vom Gebet;
2. Von der Kraft und Wirksamkeit des Gebets, dargethan der Geschichte Mosis (2 Mos. 17, 10-14);
3. Auslegung des Spruches Joh. 16, 23: Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch, u. s. w.;
4. Eine zweite Abhandlung fiber denselben Spruch;
5. Die Wahrheit des Spruches „Beten ist schwer", dargethan an dem
Beispiel der Maria, Joh. 2, 1 ff.;
6. Ueber den Spruch Jesus Sirachs: „Wenn du beten willst, so bereite
dish erst vor";
7. Ueber den Spruch Matth. 18, 19: Wo zween unter euch eins werden,
u. s. w.;
8. Ueber das Sprichwort: Viel verdirbt, das man nicht wirbt".
Zoo trachtte Trotzendorf op alle mogelijke wijzen zijn leerlingen bij te
brengen, dat de vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid, dat voOr
alle dingen noodig is, dat „die Schiller - fromm werden miissen". Maar
boven alle godsdienstonderwijs uit gaat de religieuze persoonlijkheid van
Trotzendorf, waardoor hij zijn leerlingen tot een levend voorbeeld werd,
zoodat hij, naar Loschke, „nicht blos die Religion lehrt; aber sie seinen
Schillern vorlebt, und sein Herz thut mehr dabei, als sein Mund und sein
Verstand".
Nu wij Trotzendorfs school naar de materie beschouwd hebben, gaan wij
over tot den vorm van zijn paedagogiek en onderwijskunst.
In de materie verschilde hij weinig van zijn tijdgenooten. Naast en soms
boven de religie, was het vooral de eloquentia, die hij als doel van zijn
streven beschouwde. Daarmee kwam hij overeen met alle humanistische
ref ormators, met een Melanchton, een Neander, een Wolff, een Sturm en
met de geheele rij van leerlingen, die Melanchton vormde. Al is het waar,
dat bij velen de eloquentia boven de religie ging.
Formeel is Trotzendorfs didactiek en paedagogiek zeer merkwaardig
van aard.
Op het terrein der didactiek frappeert het ons, dat hij de scherpe scheiding, die in het leeren tusschen leeraars en leerlingen bestond — en nog
bestaat, — (Thief door de oudere leerlingen, die hij in een van de hoogere
klassen zelf onderwees, in de lagere klassen tot leeraars aan te stellen,
opdat zij al onderwijzende leeren zouden.
Dit feit is trouwens op zich zelf niet iets bijzonders in dien tijd.
Trotzendorfs eigen levensloop was er een, zooals wij ook reeds aangaven bij het schetsen der tweede periode, van leeren en onderwijzen.
En reeds vroeg in de Middeleeuwen werd op deze wijze gebruik gemaakt
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van de diensten van oudere leerlingen, zooals o.a. Walafried Strabos (plm.
810), die op 9-jarigen leeftijd leerling werd in de schola exterior van het
klooster Reichenau, in zijn dagboek vertelt (door Messer aangehaald in
zijn „Geschichte der Padagogik I, pagina 67). Ook de Universiteiten berustten, speciaal in den aanvang, vrijwel geheel op het beginsel „docendo
discimus". Men zou kunnen beweren, dat Trotzendorf door den nood gedwongen tot dezen maatregel kwam. In de eerste jaren toch was hij
geheel alleen aan de school (tot 1538) en later was het aantal leerlingen
zoo groot, dat zes leeraxen daarvoor ten eenenmale onvoldoende waren.
Toch schijnt het, dat het besef, dat dergelijke oefeningen voor de oudere
leerlingen van groote beteekenis waren, bij Trotzendorf den doorslag gegeven heef t tot het nemen van dezen maatregel. Bauch wijst er dan ook
nadrukkelijk op, dat hij ook later „die alteren Schiller, die man in Schlesien
Schreiber zu nennen pflegte, fiir die Unterstufe bei behielt".
En niet alleen hief hij de op het gebied van het leeren bestaande scheiding tusschen leeraren en leerlingen op, maar eveneens maakte hij zijn
leerlingen tot zijn medewerkers op het gebied van de tucht, door hen een
zekere verantwoordelijkheid op te leggen en zoodoende het sociale instinct
der leerlingen in zulke banen te leiden, dat daarvan Been remming, maar
wel medewerking ondervonden werd.
Hij ging hierbij uit van de idee, dat „nur der spater kann lehren und
befehlen, der in der Jugend selbst gelernt und gehorcht hat". Daartoe
maakte hij van zijn school een paedagogischen Vrij-staat, waarvan hij zelf
de dictator perpetuus was, terwijl hij verschillende ambten instelde, deze
liet bekleeden door zijn leerlingen en hen zoo tot burgers en mederegeerders in zijn Staat maakte. Het voorbeeld van de Grieksche „polls" en de
Latijnsche „civitas" was hem daarbij het ideaal. En daar „wie nichts in
der Welt auch eine Schule nicht ohne Gesetze und Diziplin regiert werden
kann, was ook zijn school, zooals Bauch zegt, „ganz und gar einem aufs
beste eingerichteten und durch Gesetze, Lehre und andere ehrbare Ubungen festgefilgten politischen Gemeinwesen ahnlich".
Deze schoolwetten zijn verloren gegaan. Dat zij inderdaad reeds voor
1546 bestaan hebben, blijkt, zooals Bauch zegt, uit Peucers (een van Trotzendorfs leerlingen) biografie van den Goldberger paedagoog. Herhaaldelijk toch spreekt Peucer van „leges" of „Ieges et instituta scholae", maar
deze zijn, zooals Bauch zich uitdrukt „ganzlich verschollen". Intusschen
zijn er wel „Schoolwetten" van de Goldberger school bekend en wel die
in het jaar 1563 ingevoerd werden en die volgens Bauch afkomstig zijn
van Paxmann, den tweeden rector na Trotzendorfs dood. Daar deze wetten den grondslag voor de school bleven vormen, ook toen onmiddellijk
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na de invoering het rectoraat der school overgenomen werd door Thabor,
den oudsten leeraar van Trotzendorf en volgens Bauch den „unentwegten
Pfleger der Trotzendorfschen Tradition", mogen wij aannemen, dat deze
wetten van 1563, zij het dan niet geheel, dan toch grootendeels denzelfden
geest ademen als de origineele Trotzendorfsche wetten. Daarvandaan en
omdat deze wetten op zichzelf zeer interessant zijn, citeeren wij er
enkele van.
De wetten zijn bij Vormbaum, Pinzger en Bauch in extenso in het Latijn
afgedrukt, terwijl Mertz een Duitsche vertaling Beef t. Zij vingen aan met
de zoo juist door ons geciteerde woorden: „Wie nichts in der Welt, so
kann auch eine Schule ohne Gesetze und Disziplin nicht regiert werden.
Staat und Kirche haben ein Interesse daran, das die Knaben erzogen
werden und gehorchen lernen; denn nur der kann spater lehren und befehlen, der in der Jugend selbst gelernt und gehorcht hat".
Daarop kwamen vijf algemeene wetten:
1. „Alle werden auf gleiche Weise regiert.
2. Alle haben sich den Schulgesetzen zu unterwerfen.
3. Die Vergehen werden je nach Grosze mit Rute, Strick und Karzer
gestraft. Geldstrafen sind abzuschaf fen, da sie mehr die Eltern als die
Schiller tref fen.
4. Jeder eintretende fremde Schiller musz sich vor dem Rektor verpflichten, die Schulgesetze zu halten, hat den Lehrern Gehorsam zu geloben und darf die Schule nicht verlassen, ohne sich von den Lehrern
dankend zu verabschieden.
5. Alle Schiller miissen eines Glaubens sein".
Tot nadere toelichting van deze algemeene wetten het volgende: daax
het ideaal der Goldberger school was de Grieksche „polls" en de Romeinsche „civitas" was het noodzakelijk, dat alle burgers van dezen SchoolStaat op dezelf de wijze geregeerd werden, vanwaar zij overigens ook
kwamen. Logisch volgde daaruit dat zoowel adellijken als burgers aan de
schoolwetten onderworpen waren, en zoo is eveneens wety te begrijpen.
Inderdaad is het noodig, zooals de derde algemeene wet zegt, dat, als er
gestraft wordt, de straf hem treft, die het verdiend heeft en niet de ouders
dus geen geldstraf f en. Of in onzen modernen tijd — geen schoolblijven,
speciaal niet tusschen den middag, wanneer door het te laat komen van
den kind het geheele huisgezin gestraft wordt.
Op deze vijf algemeene wetten volgden de eigenlijke wetten, allereerst
acht „Veber die Frommigkeit". De eerste daarvan luidde: „Die Schiller
miissen vor alien Dingen fromm werden"; de zesde: „Ihr Glaube soli sich
durch Frilchte beweisen. Darum sollen sie Fleisz bei den Studien, Gehor-
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sam gegen die Vorgesetzten, Maszigkeit im Leben, Bescheidenheit in Worten und Thaten und Ehrerbietung gegen alle Menschen zeigen"; de achtste:
„Sie sollen nicht schworen, fluchen, lastern, nichts Schandbares sich zu
Schulden kommen lassen, nicht Zauberei treiben und von allem Aberglauben sich fern halten. Ist bei einem Uebelthater keine Aussichtauf Besserung oder droht durch ihn den iibrigen Schiiuler Gefahr, so ist er aus der
Schule zu entfernen".
Op de wetten „Ueber die Frommigkeit" volgden er vijftien „Ueber die
Studien". De eerste daarvan was: „Die Schiller sollen mit Fleisz und Eifer
die Studien beginnen und fortsetzen"; de zesde: „Die Aufgaben sind genau
zu lernen und ohne Beniitzung des Buches aufzusagen. Einfliistern ist
verboten: denn es hindert den Fleisz und befOrdert die Tragheit". (Spieken
schijnt dus in dien tijd ook al Been onbekend schoolverschijnsel te zijn
geweest). In de 9de wet heette het: „Nicht Vielerlei, sondern Vieles sollen
sie in wenigen, erprobten Autoren lesen"; in de dertiende: „Im Studium
sollen sie Ordnung einhalten, Alles zu seiner Zeit und an seinem Ort
betreiben und keine Zeit unbeniitzt vortiber gehen lassen"; in de veertiende o.a.: Keine Phrase friiher brauchen, als bis sie genau wissen, von
wem und ob sie elegant genug und passend sei"; in de vijftiende: „Von den
Studien soll man durch nichts sich abschrecken lassen".
Tenslotte kwamen twintig wetten „Ueber die Sitten". 1. „Eintracht f
auch die geringste Sache, wahrend Zwietracht die wichtigste schadigt. Darum sollen die Schiller unter sich einig und briiderlichen Sinnes
sein". 2. „Bose Geschwatze verderben gute Sitten. Darum sollen die
Schiller nu mit frommen rechtschaf fenen Menschen verkehren". 5. „Selbstrache ist verboten. Unrecht soll man entweder leiden oder dem Lehrer
anzeigen". 6. „Die Kleidung soll anstandig sein". 7. „Waffentragen ist
verboten". 8. „Mit ungekammten Haaren und ungewaschenen Handen darf
man nicht ausgehen. Zu Hause ist alles in Ordnung zu halten". 9. „Unmaszigkeit im Essen und Trinken, besonders der Weinrausch, ist verboten". 13. „Unzuchtige Reden diirfen sie nicht in den Mund nehmen.
Ueberhaupt sollen sie mehr Schweigen als Reden". 15. „Ohne Wissen der
Eltern und Lehrer sollen sie nicht kaufen oder verkaufen oder Schulden
machen". 18. „Sie sollen nicht im Sommer im kalten Wasser baden, im
Winter eislaufen und Schneeballen werfen und im Herbst unmaszig
Frilchte esser".
Ongetwijfeld seven deze wetten een merkwaardigen kijk op het karakter
van den tijd van Trotzendorf en zijne navolgers. Uit de wetten „Ueber die
Frommigkeit" blijkt zeer duidelijk, dat men er op uit was de tucht te
handhaven en te dien einde zelfs niet voor de allerstrengste maatregelen
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terugschrikte. Wij weten echter (zie boven), dat dit niet altijd gelukte, dat
zelfs een Trotzendorf moeite daarmee had en dat ook zijn opvolgers
voortdurend aan de oplossing van dit probleem werkten, want, zooals
Bauch zest: „Die Klage iiber den Riickgang der Disziplin war damals
allgemein". Eveneens kunnen wij uit de . wetten „Ueber die Frommigkeit"
opmaken, dat de religieus-zedelijke vorming op de school een zeer voorname plaats innam.
Wat de wetten „Ueber die Studien" betreft: wij wezen er reeds op, dat
spieken, naar het schijnt, ook toen reeds voorkwam (Ueber die Studien,
Wet 6). Wet 9 van deze af deeling vertaalt Schmid aldus: „Nur wenige,
aber bewahrte Autoren sollen sie lesen". Geen algemeene ontwikkeling
derhalve, maar beperking. Dan echter: wat gedaan wordt, zoo goed als
eenigszins mogelijk is.
Zeer merkwaardig zijn ook de wetten „Ueber die Sitten". Wanneer
men deze nog eens overleest (waarbij wij ook nog willen geven wet 10:
„Unztichtige Umgang mit Madchen ist verboten"), dan zou men zoo tot
de conclusie komen, dat de klachten over het levensgedrag van onze
moderne jeugd overdreven zijn of dat dit levensgedrag, dat aanleiding tot
zooveel klachten geeft, niet specifiek eigen is aan onzen tijd. Dit is zeker:
wet 2, wet 5, wet 6, wet 7, wet 13, wet 15 kunnen gevoeglijk voor alle
tijden als geldig opgesteld worden en kunnen zeer zeker ook de hedendaagsche jeugd voorgehouden worden.
Tegenover het klikken scheen men in dien tijd een andere houding aan
te nemen dan tal van opvoeders tegenwoordig doen. In wet 5 „Ueber die
Sitten" toch heette het: „Unrecht soll man entweder leiden oder dem
Lehrer anzeigen". Zedewet 9 kwam meer voor — in de praktijk werd
geeischt, (en ook Trotzendorf deed dit), „dasz sich die Einzelnen gegtirtet
zum Mahle setzten, damit der eingeente und gleichsam gebundene Leib
weniger angeffillt und nicht mit einer Biirde von Speise belastet wiirde,
und das urn des Geistes und der Gesundheit willen", zooals Bauch zest.
Ook Meister en Loschke wijzen op dit gebruik bij Trotzendorf (medegedeeld door Balth. Rhau, professor te Wittenberg en Greif swald in zijn
,.Oratio de vita et gubernatione scholastica Val. Tridlandi Trocedorffij
instauratore et rectore Scholae Goltpergensis), terwijl de twee zoo juist
genoemde auteurs eveneens vermelden, dat ook Erasmus er van spreekt
in zijn „De Civilitate Morum". Zedewet 18 is typeerend voor het gehee.le
Noordelijke Humanisme, dat een zekere afkeer van lichaamsoefeningen
had. Trotzendorf liet deze overigens tot op zekere hoogte wel toe, al
moedigde hij zijn leerlingen daartoe nu juist niet aan.
Zooals wij boven reeds zeiden, legde Trotzendorf zijn leerlingen een
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zekere verantwoordelijkheid op en maakte hen zoodoende tot zijn medewerkers. Verschillende regeeringsbaantjes stelde hij in en door daarbij
gebruik te maken van de Latijnsche benamingen daarvoor, werkte hij op
de eerzucht van zijn leerlingen en op hun neiging tot grootdoenerij.
De ambten, die hij instelde, waren: a. het ambt der oeconomen, die tot
taak hadden het sein van opstaan te geven, de luien uit bed te halen,
er op te letten, dat alien behoorlijk gewasschen en gekleed op de „MorgenAndacht" verschenen, na het ontbijt inspectie te houden in kamers en
slaapkamers en over bedden. Tevens hadden zij er voor te zorgen, dat er
geen lawaai gemaakt werden, dat men niet dronk, dat er niet gesproken
of gemusiceerd werd in de nabijheid van hen, die studeerden. Na het
avondgebed moesten zij de poort sluiten en er op letten, dat ieder tijdig
te bed ging. Dan bevalen zij stilte. Vervolgens rapporteerden zij hun bevindingen aan de opperoeconoom, die op zijn beurt weer rapport had uit
te brengen aan den leeraar;
b. het ambt der ephoren of inspecteurs, die te waken hadden voor de
orde, reinheid en matigheid aan tafel;
onder hen stonden:
c. de discophoren, de bordendragers, die om de week de tafel hadden
te dekken. Verder was iedere klas (en in den bloeitijd waren er zes aan
de Goldberger school) in afdeelingen verdeeld. Iedere afdeeling had aan
het hoof d:
d. een quaestor, die elke week opnieuw gekozen werd. Zijn taak was
het school-, kerk- en Andacht-bezoek te controleeren. Ook moest hij er
voor zorgen, dat een ieder de avond-disputen bezocht.
Aan het hoof d der quaestoren stond:
e. de opper-quaestor, die iedere maand opnieuw gekozen werd. Trad de
opperquaestor af, dan werd dit feit feestelijk gevierd met een openbare
redevoering.
Voorts stelde Trotzendorf ook een schoolrechtbank in, bestaande uit een
consul, twaalf senators en twee censoren, die iedere maand nieuw door
Trotzendorf werden benoemd.
Wanneer een van de leerlingen de schoolwetten overtreden had, dan
werd hij Of onmiddellijk door Trotzendorf als dictator perpetuus tot een
der in de schoolwetten genoemde straf fen veroordeeld, of door dezen verwezen naar de Schoolrechtbank.
De taak van consul, senators en censoren was dus het behandelen van
die delicten, welke naar het oordeel van den dictator der Schoolrepubliek
daarvoor in aanmerking kwamen, terwij1 de censoren tevens „Meister des
Betragens und der Zucht auf of fentlichen Wegen und bei Zusammen-

91
kiinf ten waren, damit in Gang, Gebarde, Rede und der ganzen Korperhaltung von den Schillern die ihrem Stande geziemende Sittsamkeit beobachtet wurde". Wanneer een leerling voor de schootrechtbank werd
geroepen, kreeg hij acht dagen tijd om zich voor te bereiden op zijn verdediging. Op den dag van het gericht zaten in een halven cirkel consul,
senatoren en censoren. Eerbiedig om hen heen geschaard stonden de honderden van leerlingen in aandachtig stilzwijgen. Bij de opening van de
rechtszitting nam allereerst de dictator perpetuur Trotzendorf het woord
om de aanklacht tegen den in overtreding zijnden leerling uit te spreken
en van hem te eischen zich te verdedigen. Gelukte het den aangeklaagde
zijn verdediging in mooi en elegant Latijn voor te dragen, dan werd hij
v rijgesproken; was hij daartoe niet in staat, dan werd hij, bij monde van
den consul, de aanzittende senatoren gehoord, veroordeeld, ook al had
hii slechts weinig schuld. Trotzendorf herhaalde ernstig het gevelde vonnis
en bevestigde dit, waarna het onmiddellijk voltrokken werd.
Verdere ambten waren nog die van volkstribuun en lictor. Deze deden
dienst bij een instelling in de school van Trotzendorf, waarbij op bepaalde
dagen de leerlingen lofredenen in het Latijn moesten uitspreken. Het
onderwerp van zoo'n lofrede moest steeds een der andere leerlingen of
oud-leerlingen der school zijn. Trotzendorf bedoelde met deze instelling
zijn leerlingen tot een gepasten naijver op het uitnemende voorbeeld, dat
in zoo'n lofrede geschetst werd, te brengen en hen zoo tot navolging op
te wekken. Loschke zegt hierover: „Dieser Zweck war am vollkommensten zu erreichen, wenn die Gefeierten sich durch Tugenden auszeichneten, in denen die HOrenden ihnen auch nachfolgen konnten. Dies scharfte
die Beobachtung and lenkte .ohne Zwang die Aufmerksamkeit auf die Vorziige Anderer, da der menschliche Geist sonst so sehr geneigt ist, auf die
Gebrechen der Andern zunachst hinzublicken; es war ein machtiger
Antrieb, die Jiinglinge auf der Bahn des Rechts und der Tugend zu erhalted. Eitler Ruhmsucht wie wohl auf den ersten Blich zu fiirchten ware
wurde dadurch nicht Vorschub geleistet; denn Mitschiiler beobachten
einander welt scharfer als der Lehren, und wenn Verstellung diesen
hauftig tauscht, den Kommilitonen entgeht sie nicht so leicht; sie wissen
gewandt die triigerische Schale zu zerbrechen und sicher zu beurtheilen,
ob der Kern gediegen oder vom Wurm angenagt ist; inneren Trieb und
wahre Liebe zu den Wissenschaften unterscheiden sie von blos handwerksmasziger Beschal tigung mit den Bilchern, wahre Geistesbildung —
von den Angelernten, Tugendliebe vom falschen Schein, inneren
Abscheu vor dem Schlechten — von feiger Furcht vor der Strafe, achtungswerthen Gehorsam — von zweideutiger Gesetzlichkeit, u.s.w.; wenn
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also ein Schiller den bloszen Ruhm zum Zwecke seines Strebens macht,
so erreicht er gewisz bei seinen Mitschillern diesen Zweck am wenigsten
und wird in deren Zahl nicht leicht einen Lobredner finden".
Na zulk een lofrede wendde een der volkstribunen zich tot den verzamelden Senaat en verklaarde, dat de Tribunen erkenden, dat „de lofredenaar een welverdiende lofrede had gehouden en dat den redenaar
daarvoor eere toekwam. De verzamelde Vaderen behoorden echter te
bepalen, welk eerbewijs hem ten deel behoorde te vallen". Een der censoren antwoordde daarop: „dat het niet alleen de plichten van censoren
waren, overtredingen te straf fen, maar evenzeer het goede te beloonen,
zoodat de lofredenaar gelauwerd behoorde te worden".
De consul sprak dan het besluit van den Senaat uit, dat de lauwerkrans
den lofredenaar naar recht en billijkheid toekwam, waarbij hij tevens den
wensch uitte, dat „alle knapen en jongelingen door deze lofrede op zooveel
waars en goeds geprikkeld mochten worden het Ware en Goede lief te
hebben".
De lictor bekranste den redenaar dan en voegde er de vermaning bij
„unverdrossen zu beharren im Guten, zu ringen nach dem Edlen, und so
den Wissenschaften obzuliegen, dasz einst dem Staate eine ehrenwerthe
Frucht -aus diesem Streben erwachte".
Tenslotte betuigde de lofredenaar zijn dank en sprak de verzamelde
leerlingen als volgt toe: „Versammelte Vater, Censoren, Tribunen, verehrteste jtinglinge! Fiir die Ehre, welche Ihr mir erwiesen habt, sei solcher
Dank Euch dargebracht, als Ihr wiinschen milszt, dasz der Euch darbringe,
der mit ganzer Seele erkennt, welch ein unschatzbares Wohlwollen gegen
ihn es ist, das Ihr an den Tag gelegt. Mit allem Eifer und steter Sorge
will ich danach trachten, mit aller Kraft darnach ringen, dasz Ihr erkennet: der ehrenvolle Richterspruch, den Ihr fiber mich gethan, sei mir ein
sonderlicher Sporn und treibe mich, mit gluhendem Eifer die Bahn der
Wissenschaften zu verfolgen, wie sich's gebiihrt".
Naar onze meening ligt in deze inrichting van zijn school tot een republiek het merkwaardige van Trotzendorfs paedagogische werkzaamheid.
Wellicht is het mede zijn bedoeling geweest, zooals Loschke het zegt:
„dasz jeder Zogling, so lange er sich der Verbindung mit der Anstalt nicht
entzog, tiberall und zu jeder Zeit auch unter Aufsicht stand". Een soort
politie-systeem derhalve! Deze uitlating van Loschke is te verklaren. Zijn
boek is geschreven in de jaren onmiddellijk na 1848 en hij toont zich een
degelijk aanhanger van het Pruisische monarchale systeem, zoodat hij
het Trotzendorf, dien hij overigens zoozeer vereert, eigenlijk kwalijk
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neemt, dat hij van zijn school een republiek maakte. Zoo zegt LOschke
over de instelling van de schoolrechtbank: „Es war — dasz lazst sich nicht
leugnen ein republikanisches Element, das er in seine Schule brachte;
aber es ist auch nicht die mindeste Spur vorhanden, dasz dadurch in seiner
Schiilern republikanische Geliiste waren erzeugt worden".
Deze boven weergegeven opvatting lijkt ons toch niet geheel juist. Het
was inderdaad Trotzendorfs bedoeling, dat alle leerlingen mede-verantwoordelijk zouden zijn voor den goeden gang van zaken in zijn schoolrepubliek, opdat „sie schon frilhzeitig an Achtung vor dem Gesetz und
der biirgerlichen Ordnung gewohnen sollten". Daartoe bediende hij zich
niet van het principe „Tweedracht breekt kracht" door iederen leerling
tot bewaker van zijn mede-leerling aan te stellen. Veeleer ging hij uit
van het beginsel „Eendracht maakt macht" (zie ook wet I „Ueber die
Sitten") door zijn leerlingen te laten medewerken aan de regeering van
zijn schoolrepubliek. Juister komt ons dan ook de opvatting van Von
Raumer voor, die er op wijst, dat hij de scherpe scheiding die steeds
bestaat tusschen leeraars en leerlingen, zoowel op het gebied van het
leeren als op dat van de tucht wist op te hef fen, zoodat „die bedenkliche
Phalanx (van leerlingen tegenover leeraren namelijk) aufgelost ward und
ihre Macht paralysiert".
Nog liever zouden wij het anders zeggen, positief : Trotzendorf scheen
te kennen wat wij tegenwoordig het sociale instinct der leerlingen noemen.
En hij Wilde dit sociale instinct, dat zich in de meeste scholen (ook tegenwoordig) gewoonlijk keert tegen de leeraren, organiseeren, zoodanig, dat
het in de goede richting werd geleid en zoodoende werd gevormd op
een wijze, dat het later aan de maatschappij ten goede zou kunnen komen.
Daarom maakte hij zijn leerlingen tot zijn medewerkers. Zoo is het dus
niet (zooals Von Raumer schijnt te bedoelen) : een bepaalde kracht in de
leerlingen breken, maar wel: een kracht in de jeugd, welke zoowel ten
goede als ten kwade kan gebruikt worden, in de goede banen leiden. Als
zoodanig was dus Trotzendorf sociaal-paedagoog. Dit wil intusschen niet
zeggen, dat hij het individueele moment vergat. Integendeel: in een door
hem geschreven lesvoorbeeld heette het: „Nicht Prunkendes, um Gelehrsamkeit zu zeggen, ist in der Schule vorzutragen, sondern die Art und
Weise des Lehrens ist dem Verstand und der Fassungskraft der Wirer
anzupassen". En verder: „Daher werde ich mich, soweit ich das zu tun
vermag, bei der Wiederholung der Catechesis zu dem Verstand und der
Fassungskraft der Knaben herablassen und mich ihnen anpassen". Zoo
zien wij dus in Trotzendorf zoowel den sociaal- als den individueel-paedagoog vereenigd.
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Men zou bezwaar kunnen maken tegen 'de bepaling van Trotzendorf, dat
die leerlingen, welke van overtreding der schoolwetten beschuldigd, voor
de schoolrechtbank kwamen, vrijgesproken werden, wanneer zij zich in
schitterend Latijn verdedigden. Men zou kunnen zeggen, dat in dit opzicht
de religieus-zedelijke opvoeding, die zulk een groote plaats, ja, de eereplaats innam bij Trotzendorf, finaal opgeofferd werd aan de maatschappelijke opleiding: de Ausbildung der Latijnsche eloquentia. Deze opvatting
zou echter onjuist zijn. Trotzendorf was een te ernstige en een te godsdienstige persoonlijkheid, om niet de religieus-zedelijke opvoeding te
stellen boven de opleiding voor de maatschappij. Zooals wij dan ook boven
gezegd hebben, was Trotzendorf als dictator perpetuus: opperste rechter
der schoolrepubliek en bepaalde hij als zoodanig welke overtredingen voor
de schoolrechtbank kwamen. Eenig en alleen lichtere overtredingen
werden door consul en senators berecht en dan had Trotzendorf er geen
bezwaar tegen om hen, die ijverig gestudeerd hadden voor hun verdediging te doen vrijspreken. Dat goed gestyleerd, klassiek Latijn dan voor
een vrijspraak groote beteekenis had, was van den humanist Trotzendorf
te begrijpen. Als zoodanig was hij kind van zijn tijd en bleef hij het
opleidingsideaal van dien tijd: de Latijnsche eloquentia getrouw.
Eenigszins vreemd, speciaal voor Nederlandsche ooren, doet het aan,
wanneer wij hooren van de lofredenen. Het wil ons voorkomen, dat ook
deze instelling niet geheel en al in reformatorischen geest was. Intusschen
is daarmee nog niet gezegd, dat zij te voordeelen is. Hoe een dergelijke
instelling zich verwerkelijkt en ontwikkelt, hangt geheel of van de persoonlijkheid, die haar leidt.
En dat brengt ons op Trotzendorfs paedagogische persoonlijkheid:
eenig en alleen, omdat Trotzendorf was, die hij was, kon hij er toe overgaan om zijn school in te richten zooals hij deed, kon hij door zijn leerlingen lofredenen op de deugden van anderen laten uitspreken.
Zijn figuur had hij niet mee: Loschke zegt, dat volgens den Gorlitzer
Rector Baumeister „er von so kleiner und so zarter Gestalt war, dasz
mensche meinten, er hatte eher ein compendium hominis quam homo genannt werden konnen".
Maar zijn groote kracht lag in zijn oogen, waarvan Loschke zegt: „Alle
Kraft hatte die Natur ihm in das Auge, alle Macht in den Blick gelegt
und wie mit unwiderstehlicher Zaubergewalt herrschte er in seiner Schule".
En Schmid zegt „Im allgemeinen genosz Trotzendorf eine solche Autoritat, dasz allein sein Anblick, oder die Erinnerung an ihn, wenn er nicht
da war, selbst bei trotzigeren und weniger gebandigten Naturen erreichte,
was anderswo kaum die Furcht vor Gesetz und Strafe vermag. Diese ihm
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wie von oben beigelegte Autoritat wahrte und vermehrte er durch den
Fifer in seinen Amtspflichten und die Reinheit und Heiligkeit eines schuldlosen Lebenswandels. Seine Strenge war ohne finsteres und miirriches
Wesen, gemildert durch wunderbare, dem Alter der Schiller angemessene
Freundlichkeit. Wahrend diese ihn also als Lehren filrchteten, achteten,
verehrten und liebten sie ihn doch auch wieder wie einen Vater".
Steeds had hij zijn lievelingswoorden uit Zacharia 8 vers 19: „Liebet
Wahrheit und Frieden" in den mond en zoo kon deze man, die bovenal een
diep-religieuze persoonlijkheid geweest is, door zijn voorbeeld zijn leerlingen opvoeden door middel van instellingen, die andere minder beteekenende persoonlijkheden ten val zouden worden.
Dat naar de wijze van zijn tijd meerdere malen zijn lof bezongen werd
door zijn talrijke leerlingen behoeft geen betoog. Belangrijker is, dat in tal
van ambten en betrekking in kerk en staat in een groot deel van Duitschland, maar speciaal in Silezie voorzien werd door leerlingen van Trotzendorf, zoodat het oordeel van Melanchton, dat deze in 1558 over Silezie uitsprak: „Kein anderes Volk in Deutschland hat mehr gelehrte Manner in der
gesammten Philosophie und die Stadt Breslau hat nicht blasz fleiszige
Kunstler und geistvolle Burger, die sich durch Reisen zu bilden suchen,
sondern auch ein Magistrat, der bei der Unterstiitzung wissenschaftlicher
und kiinstlerischer Studien kein Kosten scheut. In keinen Theile Deutschlands lernen und verstehen mehrere aus dem Volke die Wissenschaften;
viele sind auch filr die Dichtkunst und Beredsamkeit geeignet. Auch die
Kirchen sind fast im ganzen Lande in frommer Eintracht, und viele Lehrer
in den Stadten verstehen die lateinische, griechische und hebraische
Sprache und beweisen die Frommigkeit ihres Gemiithes durch unverstellte
Anrufung Gottes", beschouwd mag worden als een eerbewijzing aan Trotzendorf, die zoozeer geijverd had om dezen gewenschten toestand te bereiken en die deze eere in alle opzichten waardig was. 1)
Weltevreden, N. 0.-I., December 1929.

J. VAN GOUDOEVER.

1 ) Is er in N.O.-I. niets met ons tijdschr. te doen? Kunnen daar niet meer
dere abonnementen geplaatst worden? Wie helpt eens een handje? Wie spant
er zich eens voor? Adm. P. T. v. h. C. 0.

BOEKENTAFEL.
W. A. P. S m i t, Folklore, W. J. Thieme en Cie, Zutphen.
Dit is niet W. A. P. Smit, de dichter, wiens dichtbundeltjes bij de uitg.-maat.ij.
Holland zijn uitgegeven en die leeraar is te Bandoen aan het Chr. lyceum aldaar.
Ik zeg dit, omdat deze vergissing reeds gemaakt is, maar het doet aan de
qualiteit van dit aardige boekje niets toe of af. Folklore geeft een verzameling
folkloristische artikelen die reeds eerder in periodieken verschenen, over Kerstfeest, hulst en mistletoe, Sint Nicolaas of Wodan, Carneval en Vasten, Paascheieren, Allerzielen, Asschepoester, Driekoningen enzoovoort. Het is een alleszins
leerzame verzameling, die zeer zeker kan bijdragen om de belangstelling van
velen op te wekken voor dit nog zoo weinig algemeen gekend interessant veld
van wetenschap. D. W.
D r. S. 0. L o s, Karaktervorming bij kleuters en kinderen, 136 bl., f 2.25 ingen,.
f 2.90 geb. — Uitg. N. V. Dagblad en Drukkerij De Standaard, A'dam.
In 2ijn inleiding geeft Dr Los een omsehrijving van de persoonlijkheid, die
zich bij den een meer ontplooit ,dan bij den antler, maar die toch bij niemand
gemist wordt. Er is echter ook een geheim kabinet in 's menschen individueel
bewustzijn, waarin hij zijn levensbeginselen verbergt. Deze zijn voor hem niet uit
de lucht komen vallen, maar langs den weg van ontwikkeling en erfelijke en
verkregene factoren hem geworden en bovendien door beinvloeding van ouders
en onderwijzers gevormd. — Aanleg en milieu — zie art. vorige jg. van dr.
Waardenburg. D. W. — Die ontwikkeling en vorming staan niet stil, doch we
zullen in deze studie doen alsof ze een oogenblik stil stonden en zich lieten onderzoeken."
De wetensohap der karakterkunde is de laatste jaren zeer vooruitgegaan.
Naar de leeftijden zijn grenzen van studie getrokken. Dr. Los heeft hier nu het
onderwerp Kleuters en kinderen. In zijn Woord vooraf — voortwoord is een raar
germanisme — zegt de schr. dat deze studie izich ondersch eidt van de werken
van anderen op dit terrein door het opnemen van gegevens uit de Heilige Schrift
en door het volgen van een karakterindeeling bij kinderen naar de emoties.
Deze studie is behalve theoretisch ook practisch voor de school, daar in de
hoofdstukken de milieu's, gewoonten, gezondheid, spel en sport, leerstof e. a.
vragen van direct belang onder de oogen worden gezien. Het is heelemaal niet
een boek, dat buiten de werkelijkheid staat en meer dan eens zal de aandachtige
lezer-onderwijzer hier wetenschappelijk beredeneerd een bevestiging vinden van
wat hem zijn practijk deed ervaren, en ook meer dan eens zal hij hier de oplossing of verkiaring vinden van moeilijkheden bij zijn werk. Wij hopen dat deze
korte aankondiging velen zal nopen het prettig te lezen werk van dr. Los te
bestudeeren : hun dagelijksche arbeid zal er door winnen. D. W.
•

MEDEDEELING: 1 Aug. a.s. verschijnt Been nummer van het „P. t.
v. h. Chr. and."; in de volgende nummers worden die 2 vel ingehaald.
D. W.

HET ZENUWACHTIGE KIND.
Van al die kinderen, die zorg kunnen geven, zal ik het nu hebben over
het zenuwachtige, het nerveuze kind.
Achtereenvolgens zal ik het hebben over de verschijnselen, op grond
waarvan men een kind zenuwachtig noemt; dan over verschillende vormen — bij elkaar behoorende groepen van verschijnselen — waaronder
zenuwachtigheid zich kan uiten; vervolgens over oorzaken dier nervositeit, om ten slotte na to gaan wat men ter harer genezing en voorkoming
kan doen.
Schrijvende over het zenuwachtige kind gebruik ik het woord zenuwachtig. Daarin zit het woord zenuw. Zenuwen zijn uiterst fijne, lange
draden, vezeltjes, die door ons geheele lichaam heen loopen, alle in
een zelf de hoofdrichting. Die hoof drichting gaat heen en terug van
en naar den omtrek van ons lichaam naar een stel organen, dat meer
in het midden, in het centrum van ons lichaam is gelegen, het ruggemerg, opgeborgen binnen in den wervelkolom, en de hersenen, opgeborgen binnen onze hersenschedel. De heengaande zenuwen van den
omtrek naar hersenen en ruggemerg noemen wij de middelpuntzoekende,
de centripetale zenuwen; de terugkomende zenuwen van hersenen en
ruggemerg, terug naar den omtrek, noemen wij de middelpuntvliedende,
de centrifugale zenuwen. Langs de eerste gaan berichten van den omtrek
naar het middelpunt; langs de laatste, omgekeerd, berichten van het
middelpunt naar den omtrek.
De eerste noemen wij ook gevoelszenuwen of zintuigzenuwen, omdat
zij alles, wat onze zintuigen treft, overbrengen. De laatste noemen
wij ook beweegzenuwen, omdat langs haar de berichten gaan, die de
spieren tot bewegingen het bevel geven en de uitscheidingszenuwen, die
de klieren het bevel tot functioneeren doen toekomen.
Al wat onze zintuigen treft, heet een prikkel voor die zintuigen.
Langs de gevoels- of zintuigzenuwen wordt er bij prikkeling -een bericht
daarvan naar de centrale deelen, hersenen en ruggemerg, overgebracht.
Veel van die prikkels nemen wij volkomen bewust waar. Onmiddellijk
richten wij dan op de oorzaken van die prikkels onze aandacht. Wij
reageeren er op, gelijk dat heet. De actie van dien prikkel ontlokte onze
reactie. De inwerking veroorzaakte terugwerking. In dit geval een
bewuste reactie, een bewuste terugwerking. Maar aan een zeker nog veel
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grooter aantal prikkels schenken wij bewust geen aandacht. Zij beInvloeden ons, en wij reageeren er wel op, maar wij zijn er ons niet van
bewust. 't Zijn onbewust ontvangen en verwerkte prikkels. Toch zijn deze
ons onbewust blijvende berichten van prikkels van veel grooter invloed
op al ons doen en laten, op de geheele gestemdheid en gesteldheid onzer
persoonlijkheid, dan wij meestentijds zelf wel weten.
En ook tal van bewegingen komen tot stand, zonder dat ons bewustzijn
er zich mede bemoeit. Dit geldt voor de reflexbewegingen. Dit geldt voor
de automatische bewegingen. Ook voor de instictrnatige bewegingen.
Wij zien, hoe er een ver door te voeren gelijkenis bestaat tusschen een
telefoonkantoor in een stad met zijn vele aangeslotenen en ons zenuwstelsel; hersenen en ruggemerg met zijn eind-organen in zintuigen, spieren
en klieren.
Deze korte inleiding in wat onder het zenuwstelsel verstaan moet
worden, meende ik, als dienstig tot goed begrip van ons onderwerp, eerst
even te moeten herinneren.
In het algemeen noemt men nu een kind zenuwachtig, wanneer dit kind
een zekere mate van overgevoeligheid voor prikkels vertoont.
Het zij dan op deze manier, dat dit kind zelfs gevoelig is voor invloeden,
die er op werken en voor prikkels, die het aandoen, welke langs andere
kinderen heengaan en deze niet beinvloeden, zoo dus dat dan zelfs van
prikkels, hoe onbeduidend ook, berichten langs de zenuwen doorgezonden
worden.
Het zij dan dat de mate der reactie niet in overeenstemming is met de
mate der actie; dat de grootte en hevigheid der terugwerking niet in verhouding staat tot de grootte en sterkte der inwerking.
Die overgevoeligheid kan nu verder brengen:
Of een in verhouding tot den prikkel te groote, te sterke, te massale
of te onafgebroken-herhaalde reactie. Er bestaat dan een wanverhouding
tusschen reactie en prikkel naar den kant van het te-veel. Een wanverhouding, waarvan de persoon, dien het aangaat, het slachtoffer wordt.
Maar die overgevoeligheid kan ook juist brengen tot een blokkeeren,
een onmogelijk maken van de reactie; ja, van iedere reactie.
Als iemand schrikachtig is, dan kan 't zijn, dat 't hooren van 't schuifelen van een muisje op zijn slaapkamer hem — of misschien doe ik beter
„haar" te zeggen: voor muizen hebben de meeste vrouwen toch nog oneindig veel meer respect dan de mannen, — dan kan dit schuifelen oorzaak
zijn, dat de dame in nachtgewaad op boote voeten, hals over kop haar
kamer uitvliegt, onder 't gegil van: „een muis!, een muis!"
't Kan echter ook zijn, dat de groote schrik het haar onmogelijk maakt

99
om ook maar een yin te verroeren, zoodat ze bewegenloos, met groote
angstoogen in bed, misschien wel geheel onder de dekens verdwenen,
roerloos blijft liggen.
Eenerzijds een veel te hef tige reactie in verhouding tot den prikkel;
anderzijds een absoluut blokkeeren van iedere reactie.
Beide doet ook in dit geval de zenuwachtigheid.
Wat bij een vrouw misschien maar eens in haar leven gebeurt, dit kan
bij het zenuwachtige kind regelmatig gebeuren.
Men noemt een kind behalve in de beide reeds genoemde gevallen ook
dan zenuwachtig, in de derde plaats dus, wanneer het blijken geeft van
een in verhouding tot den prikkel, die er op inwerkte, veel te snel intredende vermoeibaarheid. Die te snel intredende vermoeibaarheid openbaart
zich gewoonlijk 't allereerst aan het zenuwstelsel zelf, kan zich vervolgens echter ook aan het geheele lichaam, ja, in de geestesprocessen
openbaren.
In dit laatste geval gaat zenuwachtigheid dus veel meer dan: groote
gevoeligheid en onmiddellijke bereidheid tot reactie en reactie, in wanverhouding tot de prikkels, beteekenen; het wordt dan een onmiddellijke
uitputting van het zenuwstelsel: zenuwzwakte, zenuwslapte.
Dit alles kan tenslotte samengaan, zoodat de overgevoeligheid voor
prikkels oorzaak wordt, dat de toch at heel kleine voorraad energie, die
het zenuwstelsel ter beschikking heeft, verbruikt wordt, juister verspild
wordt aan prikkels, voor de persoonlijkheid niet van nut.
Ik heb reeds gezegd, dat men onder prikkels verstaat at die kleine en
groote inwerkingen op onze persoonlijkheid, van buiten af, of van binnen
uit, die, als oorzaken, onze persoonlijkheid prikkelen tot reacties:
geluiden; gezichts-indrukken; gedachten. Ik noemde als aangrijpingspunt dier prikkels op en in onze persoonlijkheid, daarstraks, ons
centrale en periphere zenuwstelsel. Dit was in zooverre niet juist, als ik
hier ook nog aan toe had moeten voegen: het sympathische zenuwstelsel
(een reeks zenuwvezelen en zenuwknoopen wel eens de „levenszenuwen" genoemd —, die voor-opzij van onzen wervelkolom liggen en met het
andere zenuwstelsel samenhangen) ; en ook nog had ik moeten noemen,
het systeem der klieren met inwendige afscheiding.
Wij maken verschil tusschen klieren, gelijk onze zweetklieren, die hun
afscheidingsproduct door een eigen buisje afvoeren, en klieren als de
schildklier, die hun afscheidingsproduct onmiddellijk
inwendig
afgeven, afscheiden aan de bloedvaten, die er doorheen stroomen.
Welnu, deze drie: centraal- en peripheer zenuwstelsel, sympathisch
zenuwstelsel en systeem van klieren met inwendige afscheiding, zij vor-
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men voor onze persoonlijkheid het stel organen, of liever, het samenwerkend systeem van organen, dat er zorg voor draagt, althans zorg voor
behoort te dragen, dat in onze lichamelijke huishouding alles in volkomen
harmonie geschiedt.
Ik mag nog veel verder gaan: dit systeem van organen is voor een groot
deel verantwoordelijk voor ons karakter, voor onze persoonlijkheid. Alleen
dit systeem van organen kan maken, dat onze persoonlijkheid inderdaad
een geheel is, iets in zichzelf af ; naar buiten een gesloten eenheid
vertoonend.
Ja, wij kunnen zelfs nog verder gaan en zeggen, dat, dank zij dit
systeem van organen, wijzelf en dat engere deel der wereld rondom ons,
dat zoo heel nauw bij ons behoort, en dat als 't ware met ons een geheel
vormt, eerst in betrekkelijke, min of meer volkomen harmonie met elkaar
een eenheid kunnen vormen.
En juist van dit laatste komt, op grond van wat ik schreef over zenuwgevoeligheid en zenuwzwakte, bij het zenuwachtige kind niets of vrijwel
niets terecht; afhankelijk van de mate der zenuwachtigheid, waaraan het
kind lijdende is.
Het zenuwachtige kind is niet in harmonie met de engere of wijdere
wereld, die het omgeeft; waartoe het zelf behoort en die omgekeerd bij
hem behoort.
Het kind is ook niet in harmonie met zichzelf.
Want om die eenheid tot stand te brengen — en in stand te houden —
moeten wij telkens en telkens weer in staat zijn allerlei kleine en groote
verstoringen, in ons zelf en buiten ons zelf haar oorsprong nemend, uit
den weg te ruimen, te vereffenen, teniet te doen, te doen samenstellen,
te doen harmonieeren.
blijft zoo'n
Lukt dit niet, — en dit geldt voor ouden en jongen
verstoring dier eenheid onzer persoonlijkheid, of der eenheid van
onze persoonlijkheid met zijn wereldje-van-rondom doorwerken, dan ontstaat er in onze ziel een conflict, een conflict met onszelf, of met onze
omgeving; het moge ons dan al bewust zijn, of naar 't onbewuste verdrongen worden.
Onmerkbaar heb ik u gebracht van de meer uitwendige, misschien meer
oppervlakkige, meer lichamelijke verschijnselen van zenuwachtigheid,
naar de meer inwendige, meer verscholen verschijnselen, de verschijnselen
der verscheurde ziel, der ziel in conflict. 0 zeker, die uiterlijke dingen
vallen veel eerder, veel vaker, veel gemakkelijker op dan die innerlijke
dingen. Je moet soms om tot die innerlijke dingen door te dringen, evenals
bij de sphinxen in Egypte, eerst karren vol puin en zand weghalen, voor
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drat je een toegang tot het inwendige dier ziele-sphinx vindt. En dan kan
het je ook hier gebeuren, dat het kind-in-conflict en het kind met een
conflict, evenals de sphinx daarginds, blijft zwijgen en het groote geheimenis voor zich bewaart, ook al worden toegangen tot het inwendige ontbloot.
En toch list de diepere oorzaak, ook zelfs dier uitwendige zenuwachtigheid, maar al te vaak in een diep in de ziel verborgen proces, dat van uit
dat diepverborgene — wij noemen het „het onbewuste" — in het zieleleven, die uitwendige zenuwachtigheid onderhoudt.
Zenuwachtige kinderen, kinderen die ons uit dien hoof de zorg seven,
zijn heel dikwijls kinderen met een of zelfs met meerdere conflicten in
hun zieltjes, al zullen wij van die conflicten misschien alleen maar de
veruitwendiging in de zenuwachtige verschijnselen waarnemen.
Zenuwachtigheid dus een reactie op een actie; een uiting van een conflict, dat werd uitgelokt.
Gaan we nu eens na, waarin deze verbroken harmonie en dit conflict
tot uiting komt, dan kunnen dit lichamelijke verschijnselen zijn: trillen
en schokken der ledematen, van 't hoofd, onvastheid van hand, wankele
loop, rusteloosheid van neusvleugels, lippen, oogspieren en aangezichtsrimpels; voortdurend herhaalde bewegingen als: wrijven in 't oog, krabbelen op 't hoofd, of achter het oor — zonder dat hier natuurlijk andere
redenen voor zijn; — kuchen, geeuwen, een voortdurend bevochtigen der
lippen met de tong, een telkens herhaald schrapen van de keel, wiebelen
met of wiegen op de beenen, draaien in de bank, frommelen aan bloese
of schortje, telkens weer ophalen van de broek, onophoudelijk naar
achteren loopen, ieder oogenblik wisselen van kleur, veel en telkens moeten
drinken van wege een drogen mond en keel, om niets lachen of andersom
— om niets huilen. Enzoovoort.
Het kunnen ook verschijnselen zijn van den kant van het ziele-leven,
het zij dan van den kant der intellectueele vermogens den mensch eigen:
onmiddellijk met den mond vol tanden staan, zich op iets niet kunnen
bezinnen, zelfs het meest onnoozele zich niet kunnen te binnen brengen,
strijdlustig zijn in woorden, gelijk willen hebben; of van den kant van het
gevoelsleven: overdadig in lief desbetuiging, en het terstond diep in den
put zijn, onmiddellijk tot tranen bereid, of dol druk, uitgelaten, om niets
reeds stikkende van den lach.
Deze verschijnselen kunnen ook komen van den kant van 't wilsleven:
den mond voorbij praten, honderd dingen tegelijk over hoop halen, ongedurig, ongestadig, besluiteloos zijn, driftig worden.
Natuurlijk zullen deze verschijnselen in de allereerste levensjaren heel
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anders zijn dan die van een kind, dat schoolgaat en deze nog weer anders
dan die van het kind in de puberteitsjaren.
De verschillende perioden, waarin het kind achtereenvolgens komt,
spiegelen zich ook heel duidelijk of in de verschijnselen van zenuwachtig.
heid.
Niet minder duidelijk dan, wat dit betreft, de verschillende levensperioden zich openbaren, doen dit de omstandigheden, waarin het kind dagelijks
verkeert. En daardoor zullen de verschijnselen der zenuwachtigheid thuis,
of gelogeerd bij de grootouders, in de school en op het schoolplein, of
gebracht naar en opgenomen in een inrichting, nog al heel wat kunnen
uiteenloopen.
Zenuwachtige kinderen zijn dit dikwijls al op heel jongen leeftijd. Zelfs
nog voor hun derde jaar. Ja, soms valt reeds onmiddellijk na de geboorte
de zenuwachtigheid van het kleintje op. Hier dus inderdaad een aangeboren zenuwachtigheid, in den aanleg gegrond en niet teruggaand op
een conflict. De pleegzuster, later natuurlijk ook de moeder zelf, soms zij
toch nog 't eerst, bemerkt, dat het kleintje bij het minste wat zwaarder
gerucht in zijn wiegje opschrikt, als 't ware door elkaar schokt. Het
kind blijft schrikachtig ook in zijn latere levensjaren; te gevoelig voor
geluidsprikkels, dikwijls ook voor lichtprikkels en andere. Zelfs veel
later kan 't, als 't schrikt geheel doorelkaar schokken. En meermalen
schrikt het kind op, zonder dat er eenige andere bepaalde reden voor is
dan een vermeend vreemd geluid.
Zijn deze jongere, zenuwachtige kinderen overdag druk geweest, dan
moet je als vader of moeder in den loop van den avond eenige malen naar
de slaapkamer van je kind, omdat het onder invloed van benauwende
droomen wakker schrikt, luid gaat praten of gillen, en zeker gaat huilen
en snikken. Meerdere malen wordt daardoor zelfs de slaap van het zenuwachtige kind onrustig.
Maar, terecht kan men vragen, doen zenuwachtige kinderen wel ooit
iets rustig.
Reeds in de allereerste levensdagen geeft het kleintje zorg, als het de
grootste moeite kost om het zoover te krijgen, dat het de moederborst
goed pakt. Het schuifelt met zijn lipjes wel over moeders borst heen,
hapt wel, maar in het wilde weg; blijft happen, ook al heeft het den tepel
nu werkelijk in zijn mond; verliest deze daardoor weer. Na eenige pogingen is het kleintje, vooral in de eerste dagen, dan moe, en geeft het zijn
zoeken op; gaat het onbedaarlijk huilen. En 't kost aan de jonge moeder
misschien zelf ook wat zenuwachtig — heel wat inspanning, heel wat
tranen, eer zij 't zenuwachtige kind geleerd heeft goed de borst te pakken.

103
Mag ik hier even uitweidend opmerken, dat in 't algemeen het voeden met
de borst van zenuwachtige kinderen in een heel stille, heel rustige omgeving, die het kleintje in niets afleidt, moet geschieden; en dat — en
dit is 't moeilijkst — vooral de moeder zelf moet trachten heel, heel
rustig te zijn.
't Is wonderlijk, hoe gauw zenuwachtige onrust der moeder zich mededeelt aan kleine zuigelingen. Zij kunnen dan zenuwachtig gaan lijken,
zonder het te zijn; dit nu door de moeder geworden. En valsche, een
schijnbare zenuwachtigheid, die echter heel gemakkelijk tot een blijvende,
echte kan worden; terwijl het kind er nu toch alvast dit nadeel van heeft,
dat het haast nooit, bij geen enkelen maaltijd, genoeg krijgt. En bovendien
hopeloos veel afschreeuwt.
Dit doet het zenuwachtige kind toch veel; onbedaarlijk, doordringend,
irriteerend, en je als ouder tegelijk een groot gevoel van machteloosheid
bezorgend: „wat er toch maar aan te doen, dat het maar stil wordt".
Hier dreigt al dadelijk, van de eerste levensdagen af, het gevaar der verwenning, een gevaar, waaraan het zenuwachtige kind zijn geheele verdere
leven bloot blijft staan. 't Omkoopen van zijn nukjes en grillen en onredelijke en onbegrijpelijke en dikwijls zinnelooze zenuwbuien. Ouders, weest
dan op uw hoede! Wij hebben in ons leven heel veel hellende vlakken,
waarop wij, als wij maar eenmaal begonnen uit te glijden, blijven neerglijden. De zenuwachtige buien van het heel jonge kind kunnen ons heel
gemakkelijk op zoo'n hellend vlak verlokken: het vlak van het toegeven
aan, van het verwennen van het zenuwachtige kind, opdat het maar lief
zij en niet hinderlijk.
Het kleintje schreeuwt veel; ligt veel te woelen. Na de moeite met het
zogen, wordt de schrikachtigheid, straks gerioemd, een nieuwe reden tot
zorg. De dienstbode kan in huis geen deur hard dichtgooien, de hond
kan geen poes hard-kef fend verjagen, de telephoon kan niet intercommunaal extra lang, hard schellen of het kleintje schrikt en gaat huilen;
vertrekt althans zijn gezichtje in een huilplooi, en maakt er aanstalten
toe: 't lipje gaat naar beneden! Dikwijls wordt het zoo, dat moeder zich
niet van het bedje van den kleine kan verwijderen, of dit zet het op een
huilen, komt overeind, wil alleen inslapen als moeder er naast blijft zitten,
zijn handje in de hare.
Het kind is overgevoelig zenuwachtig, en nog ongeremd; d. w. z. het
heeft door de opvoeding nog niet geleerd aan zijn zenuwachtigheid, zijn
overgevoeligheid niet toe te seven. Zie maar eens als het zijn zin niet
krijgt en zich boos maakt! Het kan dan (en dat om voor ons groote
menschen, heel onbeduidende redenen: als beer niet wil blijven zitten,
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maar telkens weer achterover valt; of als een grooter aantal blokken
niet boven opelkaar willen blijven staan), zelfs nog heel klein, blauw
worden van drift, woede-aanvalletjes krijgen, waarbij beer uit de box
gesmeten wordt en de blokken hem achterna vliegen.
Als 't zenuwachtige kind zijn zin niet krijgt, is er geen huis mee te
houden en passen de ouders niet op — de kleine regeert weldra het geheele
gezin. Ja, als de ouders er niet met tact tegen in gaan — en daarbij ook den
steun hebben van de grootouders, de dienstbode; kortom van iedereen,
blijvend of tijdelijk in 't gezin opgenomen als de ouders niet van het
vroegste begin of met de opvoeding ernst maken, en onmiddellijk aanvangen het kleintje te remmen en dwingen zichzelf wat te beheerschen,
dan wordt het zenuwachtige kind — waarvoor men dan alles gaat laten en
alles gaat doen om die zenuwbuien toch maar te voorkomen — de kleine
tyran in huis, die alle huisgenooten terroriseert; en nu op zijn beurt een
oorzaak wordt van zenuwachtigheid voor alle verdere familieleden. Voor
moeder, omdat vader haar voortdurend verwijten doet over haar weinige
tact in den omgang met het kind, dat altijd schreeuwt. Voor vader, omdat
het hem zijn arbeid onmogelijk maakt, hem zijn rust beneemt. Voor de
dienstbode, — als zij ten minste toch al niet krachtens gewoonte niet
langer dan Brie maanden blijft — omdat zij te veel standjes krijgt over
te hard doen, te hard praten, te hard met deuren gooien, enz. Misschien
zelfs voor den hond, die extra met klappen bedacht wordt, omdat het
kind telkens weer wakker schrikt. Zelfs de kanarie kan er de dupe
van worden als 't dier lange tijden van den dag, onder een hoesje verstomd, opgeborgen moet zitten. Dit zijn beelden naar 't leven.
Als straks 't zenuwachtige kind naar school gaat, wordt het er dikwijls
voor de ouders en huisgenooten, en toch ook wel voor het kind zelf, niet
beter op. De invloed van de school noem ik apart, omdat het kind
hier voor 't eerst in een, van het vroegere wel heel sterk afwijkende,
omgeving komt, met nieuwe en gewoonlijk veel strengere, veel minder
meegaande autoriteiten.
Ook het oudere, nu schoolgaande kind, behoudt zijn innerlijke onrust,
zijn groote bewegelijkheid. Maar daarnaast komt nu verder die nieuwe
toevloed van prikkels door het gaan naar school, en alles wat daarmee
in verband staat, op 't kind inwerkende. Natuurlijk is het ook voor
deze prikkels weer gevoeliger dan andere kinderen. De grootere gebondenheid aan tijd en uur, de kleine plagerijen van kameraden, de
kleine ongemakken aan het nog vreemde leven eigen als: niet kunnen
drinken, als je dorstig bent; niet dadelijk naar achteren kunnen gaan;
het zooveel strengere optreden van den vreemden meneer, of juffrouw,
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het zijn alle evenzooveel aanleidingen, die het zenuwachtige kind uit zijn
toch al heel wankel geestelijk en lichamelijk evenwicht kunnen brengen.
En naast de gewone verschijnselen van zijn onrust en bewegelijkheid,
wat zijn spieren en zijn verder lichaam betreft en wat zijn gevoelsleven,
zijn gemoed betreft — de twee gebieden, waarop de zenuwachtigheid
vooral tot openbaring komt — gaat het zenuwachtige kind nu klagen over
moeheid — van zijn zenuwen wordt toch wel wat te veel gevraagd —;
over hoof dpijn, over hartkloppingen. Het komt er toe dikwijls voor
zijn inderdaad gegronde, en nog vaker voor zijn vermeende of verzwaarde
klachten, zijn toevlucht te zoeken in thuisblijven, schoolziekte. Maar ook
in zijn goede dagen is 't het onrustige, bewegelijke kind van altoos.
Zijn groote onrust, zijn groote bewegelijkheid, ze treft toch altijd weer
't meest. Aan tafel gedurende de maaltijden zit het zenuwachtige kind
nooit stil; en juist aan tafel komt dit, ook later, toch wel 't meest uit,
omdat het dan het hinderlijkst is voor de omgeving. Als zijn lepel niet
van tafel rolt, dan is het toch zijn vork, of minstens zijn servetring.
't Zit meestal scheef voor zijn bord, ondanks herhaald verbod, omdat
het altijd twee Bingen tegelijk doet, en dus ook aan tafel naast het
eten nog met iets anders bezig is, althans — want dit kun je niet verbieden, noch onmogelijk maken als ouder — nog met iets anders in gedachte bezig is. Belandt daardoor de vork-vol zelden zonder morsen
in zijn mond, 't wordt ook de aanleiding, dat vandaag een glas water
wordt omgegooid, morgen een zacht-gekookt ei en overmorgen een
zoutvaatje. Het kost dikwijls de grootste moeite om het zenuwachtige
kind stoelvast bij tafel te houden. Met alles wat het binnen zijn bereik
heeft of kan brengen, met handen of voeten, zit het te spelen met de
eene hand, terwij1 het met de andere eet. Onrust, immer durende - onrust!
Telkens weer verslikt het zich. Hoe ook verboden 't moet — 't kan dit niet
laten en 't kan zich zelf daarin niet beheerschen — 't moet spreken en
praten met of zonder vollen mond.
Als de school om negen uur aangaat, en er vijf minuten noodig zijn
om daar te komen, begint het kind al om half negen zoo mogelijk nog
onrustiger te worden. De schooltasch wordt een paar maal in- en
uitgepakt om te zien of de potloodslijper of de pen er toch wel of nog
wel inzitten. En als de schooltasch op bevel dan eindelijk weggelegd
wordt, rolt er natuurlijk net alles weer uit, en volgt er een huilbui,
omdat het nu zeker te laat op school komt.
Behoeft het hier niet om te huilen, dan toch zeker om de boterham,
die het op moet hebben voor 't weg mag, en die het niet lust. Of om
den veter, waarvan het de malie aftrok en dien het nu maar niet door
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het gaatje kan krijgen; of omdat die veter juist op 't kritieke oogenblik breekt.
En dan 't huiswerk in de hoogere klassen uit school meegekregen! Er
wordt 's avonds heel wat afgehuild — dikwijls niet alleen door het zenuwachtige kind — aleer dit zijn huiswerk heeft afgemaakt. En van menig
kaartje van Friesland of Zeeland vloeide het blauw der kustlijnen en
rivieren en het rood der spoorwegen dooreen door de tranen, die er
opvielen als 't wat oudere zenuwachtige kind, bang 't niet of te krijgen,
zich begon te haasten, en knoeien en vlekken ging, en nu uit moest
gommen, of aan vader gaan verzoeken te komen radeeren, met als
gevolg, dat 't papier gekreukeld werd, of zelfs wel werd doorgeradeerd
en Leiden heelemaal in last was!
Toch is dit maar het eene der beide hoof dtypen van zenuwachtige
kinderen; 't meest lastige in den omgang 't meest moeilijke voor de huisgenooten, ook voor de onderwijzers.
Daarnaast komen ook zenuwachtige kinderen voor, die zeker niet
minder zorg seven, wel schrikachtig, wel angstig, juist heel schrikachtig, juist heel angstig, maar net 't tegendeel van woelig en rusteloos.
Zij zijn veeleer te stil, te weinig spontaan, bewegelijk. Zij hebben iets
in zichzelf gekeerds, iets afgeslotens tegenover hun omgeving; lijken
als 't ware in een cocon ingesponnen. Aangesproken schrikken zij op, als
werden ze uit hun overpeinzingen hun dag-droomerijen ruw opgeschrikt.
Het lijkt soms wel, alsof zij gevlucht zijn voor de wereld rondom hen,
ill hun eigen zooveel intiemer droomwereld. En ze gevoelen iedere
aanraking met die buitenwereld als een beleediging, als een geweldadige
inbreuk op- en doorbraak in hun eigen wereld in het klein. Toch
waren ook zij, en zijn ook zij, in eersten aanleg te gevoelig van zenuwgestel. En is deze houding der zelfbeslotenheid zelf een reactie van
ze zelf op de gevoeligheid van hun zenuwgestel. Zij keeren er door
in zich zelf ten deele om zich daardoor te beschermen tegen allerlei
invloeden van buiten; ten deele, omdat juist zij de kinderen zijn met
conflicten, met vragen. 't Is die groep van zenuwachtige kinderen, —
'want zenuwachtigheid is het verschijnsel waardoor zij zich verraden,
schuwheid, angst, snelle wisseling van kleur 't is die groep van
kinderen, waarop Freuds psycho-analyse ons toch wel een veel dieper en
veel juister zicht heeft gegeven.
Ook op school in de klas behooren beide groepen van kinderen tot
de minst gemakkelijken. Het eerste het geestelijk en lichamelijk rustelooze te bewegelijke, nerveuze kind daar niet gemakkelijk; het
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tweede, het te bedeesde te schuwe, te veel in zichzelf gekeerde nerveuze
kind al evenmin.
Het eerste zit op school onder de les natuurlijk al even weinig stil
als thuis. Het kan dit ook niet. Het is innerlijk onrustig, innerlijk
afgeleid door telkens nieuwe gedachten en plannen, die onafgebroken bij het kind opwellen, en bovendien wordt het toch eigenlijk door
zijn geheele omgeving geprikkeld; ontvangt het van zijn geheele omgeving
voortdurend nieuwe prikkels en wordt het ook daardoor afgeleid.
Wij kunnen ons dit niet indenken, wij — die geleerd hebben ons te
abstraheeren van allerlei prikkels, die onafkebroken tot ons komen. Die
onze kleeren niet meer voelen — een te nauw boordje, of een te strakken
band daargelaten. Die kunnen slapen, terwijl in onze onmiddellijke nabijheid treinen rangeeren en dreunen, of klokken slaan en spelen. Wij —
die geleerd hebben, met voorbijgang van heel veel prikkels, alleen die
prikkels te verkiezen, die wij gebruiken kunnen. En toch hebben zenuwgevoelige menschen soms zoo'n last van de prikkels, die hun kleeding
aan hun huidzintuigen seven, dat zij 't lief st naakt zouden loopen, en
in een gesticht het bijvoorbeeld heerlijk vinden om gedurende uren te
liggen in een lauw-warm bad, omdat dit ze voor die huidprikkelingen
beschermt. En welk een last zenuwgevoelige menschen 's nachts van
treinen en klokken kunnen hebben, waaraan zij maar niet wennen kunnen — mij dunkt, ieder onzer weet daar wel voorbeelden van.
En zoo wordt het nerveuze kind in de school voortdurend afgeleid:
door een in 't lokaal zwevende vlieg, door een draai-orgel in de verte,
door een zengend draadje op de kachel, enz. enz.
Altijd zwerft er iets van het kind op den grond; moet het naar beneden
duiken onder de bank. Altijd heeft het iets aan zijn voor- of achterbuur
te vragen. Knapt het niet met zijn vingers, dan rommelt het in zijn
kastje. En als 't al stil lijkt te zitten, dan bewerkt het toch minstens
met zijn mes of met den inkt de bank.
Komt er iemand onverwachts binnen, hoort het gerucht, dadelijk
schrikt het kind op. En komt dit geluid van achter het kind, het moet
er naar omzien. Moet het lachen, dan lacht het onbedaarlijk. Huilt het,
dan komt er geen eind aan de snikken. Moet het in tegenwoordigheid
van inspecteur of ander bezoek voor 't bord komen, dadelijk is het zijn
hoof d kwijt. Onder de oogen van vreemden komt er niets goeds uit,
kan 't zelfs de eenvoudigste, dagelijksche dingen niet meer. Zelfs de
intelligent-nerveuzen kunnen je dan volkomen in den steek laten. Deze
gedeeltelijk door een iets in ze, een hooggestemd zelfgevoel, dat het
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waardoor zij natuurze verschrikkelijk doet vinden fouten te maken,
Mk of zwijgen, of metterdaad fouten maken.
Ja, nerveuze kinderen kunnen door hun zenuwachtigheid komen tot
leugentjes, om er maar van of te zijn. En meermalen kregen juist zij
onrechtvaardig straf, omdat zij door hun nervositeit, door hun zwijgend
niet tegenspreken, den indruk gaven de schuldigen te zijn.
Toch is dit laatste nog meer dan bij de eerste groep het geval met
de tweede groep der nerveuzen, de te bedeesden, het zenuwachtig
geremde, ingesponnen kind, dat bang is zijn mond open te doen, dadelijk
kleurend, stotterend, altijd alles begeleidend met zenuwachtig vingergewriemel, gewrijf, gefrommel aan schort of zakdoek. Twijfelzucht,
schuchterheid, beschaamdheid remmen 't kind. Meermalen zijn deze
trekken een gevolg van groote intelligentie, gepaard met groote scruputeuze preciesheid, die niets wil beweren, of het moet wis en zeker voor
het kind vaststaan, dat het juist en waar is.
Tot deze laatste groep behooren dan verder ook weer de kinderen
rat conflicten, als afzonderlijk type van zenuwachtige kinderen genoemd.
Kinderen, die door hun innerlijke onuitgesproken conflicten op school soms
met opzet straf uitlokken, omdat zij daarvan voor zich zelf gewin verwachten; om zich zelf te bestraf f en. Hier doet de remming, de sterke
remming door de nervositeit nimmer tot uiting komen wat er in het kind
zit; en ook al heeft het kind een goed verstand, het kan er daardoor zoo
vieinig van laten merken.
Ook in de prae-puberteit en in de puberteitsjaren vertoonen zenuwachtige kinderen de verschijnselen hunner nervositeit. Ik kan er niet
bij stilstaan, wil er alleen op wijzen, dat deze tijd, waarin de jongen en
het meisje de eigen onvolledigheid, het feit, dat zij ieder voor zich niet
of zijn, gaan gevoelen, de zenuwachtigheid op enkele terreinen, waarop
deze zich tot hiertoe nog niet openbaarde, tot uiting brengt, dat is in
the verhouding tot de andere sexe. Het kind voelt dadelijk toespelingen,
heeft neiging er geprikkeld door te worden, en 't was voor velen dier
nerveuzen de tijd, waarin voor ze het inspinnings-proces, straks genoemd, begint. Zij onttrokken zich uit valsche schaamte aan de wereld,
die zij als hun vijandig gezind waren gaan beschouwen.
1k heb u verschillende verschijnselen, waaronder de zenuwachtigheid
der kinderen zich kan openbaren, genoemd. Deze verschijnselen loopen
nog wel wat uiteen en zoo is men er toe gekomen bij het zenuwachtige
kind enkele zeer typische complexen van met elkaar samenhangende
groepen van verschijnselen tot afzonderlijke ziektebeelden samen te
vatten.
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In de eerste plaats heeft men dan de eigenlijk nerveuze kinderen
afzonderlijk genomen.
Daartoe behooren die prikkelbare, onrustige kinderen, zoo juist uitvoerig beschreven.
Vervolgens behoort hiertoe de onder-groep der echt zenuwachtige
kinderen, die spoedig moedeloos zijn, zwaar-op-de-handsche kinderen, een
tikje hypochondrisch, gauw iets voelend, gauw bezwaren ziend.
Ten slotte kan men hiertoe ook rekenen als een derde onder-groep die
nerveuze kinderen, die nerveus zijn onder invloed van een verdrongen conflict in den Freudschen zin.
Tegenover deze neurotische kinderen staan dan, wat men noemt de neurasthenische kinderen. Bij deze komt de zenuwachtigheid meer tot uiting in
de buitengewoon snel optredende vermoeibaarheid van het zenuwgestel. Zij
beginnen meermalen met iets, inderdaad met voile belangstelling, met voile
bereidheid, en toch seven ze het dadelijk weer op, toch moeten ze het opgeven, omdat ze zoo spoedig, niet eens altijd spiermoe, maar zeker hersenmoe,, zenuw-moe zijn. Daardoor ook niet tot eenige verdere inspanning in
staat zijn. Zij zijn terstond op; terwijl ze op een ander oogenblik misschien
tegen ieders verwachting in wel degelijk tot zekere krachtsprestatie in
staat zijn. Dikwijls zijn ze spoedig duizelig, klagen ze over hartkloppingen,
hebben ze een sterk wisselende bloedvatvulling, lijden ze aan hoof dpijn,
verminderde gedachtenconcentratie, terwijl ze ook klagen over geheugenzwakte.
Voor gemoedsbewegingen zijn ze zeer toegankelijk, al zullen die bij hen
nimmer heel hevig zijn; toch overgevoelig. Zij lijken altijd gespannen, door
hun ervaringen gauw tegen alles opziend, altijd klagend over een gevoel
van afmatting. En over 't geheel besluiteloos.
De derde groep der zenuwachtige kinderen zijn de meer hysterische kinderen; bij wie dus allerlei verschijnselen, meer in het bijzonder aan het
hysterische kind eigen, naar voren komen.
Ook wel heel prikkelbare, innerlijk en uiterlijk toch wel nimmer rustige
kinderen. Was de groep der neurasthenische kinderen echter meer negatief
egocentrisch, deze groep is juist positief egocentrisch. Hun eigen persoonlijkheid staat in het middelpunt hunner belangstelling niet om dit tot een
voorwerp van beklag te maken, zooals het neurasthenische kind zoo dikwijls doet, maar om er alle voordeelen van te genieten; hun zelfbeklag alleen dienstbaar aan- en strekkend tot grooter winst voor het eigen „ikje".
Graag het middelpunt der belangstelling en daarvoor van allerlei ten offer
brengend. Daardoor en daartoe verleid tot phantastische verhalen onderwijzers en ouders soms in groote verlegenheid brengend — soms tot
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leugens. Onredelijk en onberekenbaar, tot heel ziekelijke wispelturigheid
toe, egoistisch, eigenzinnig. Met heel sterke bewustzijns- en belangstellingsbeperkingen. Met een gemoed vol onrust, vol verbeeldingen; dikwijls
met een zekere onstuimigheid naar het onbereikbare strevend.
Ten slotte kan het nerveuze kind, tegelijkertijd met zijn zenuwachtigheid,
allerlei neuropatische degeneratieve verschijnselen gaan vertoonen.
Zoo'n kind kan gaan lijden aan tics, zoodat het bijv. telkens het hoof d
achterover werpt; zoodat het er telkens toe gedwongen wordt eenmaal
rondom zichzelf rond te draaien. Het kan onder invloed komen van dwanggedachten. Tot dwanghandelingen worden gebracht. Het kan zelfs dwangtoestanden gaan vertoonen. Onder invloed van dwanggedachten kan het
kind er toe komen altijd weer te piekeren over een klein verzuimpje dat
het beging, over een onvriendelijk woord dat het sprak; kan het er toe komen zich zelf de schuld te geven van een ongeluk, waar het toch wezenlijk
niets mee te maken heeft, enzoovoort.
Tot de dwanghandelingen behoort bijv. het feit, dat kinderen zich telkens
de handen gaan wasschen, met als aanleiding daartoe bijv. een les over
besmettingsmogelijkheid met bacterien. Dat ze telkens vier steenen moeten overstappen om den voet op den vijf den te zetten, enz.
Dwanggedachten kunnen brengen tot dwangtoestanden, maar dan is het
zenuwachtige kind wel heel zwaar ziek en kan het er toe komen uit zelfopgelegde, niet te corrigeeren dwang, dag in dag uit, in bed te blijven.
Tot deze groep zou men ook de zenuwachtige kinderen kunnen rekenen,
die intellegentie-defecten vertoonen.
De oorzaken der zenuwachtigheid! Aleer ik hier een enkel woord over
zeg, wil ik u op een ding wijzen, een heel belangrijk ding: dit, dat een
grout deel der verschijnselen van zenuwachtigheid tijdelijk, voorbijgaand
dus, a anwezig kunnen zijn bij een kind, zonder dat wij dit daardoor en
daarom zouden mogen rangschikken onder de echt zenuwachtige kinderen,
kinderen, die dit zijn uit hoofde van aangeboren of verworven toch wel
v eel dieper gaande veranderingen in hun lichaamsgesteldheid en zielestructuur !
Zenuwachtigheid, tijdelijke zenuwachtigheid aan overigens kerngezonde
kinderen opgedrongen; als 't ware gesuggereerd; uitsluitend van buiten of
toegebracht ! Accidenteele zenuwachtigheid tegenover essentieele ! Want
dit kan. En menig kind werd er het slachtoffer van. Door allerlei ziekteprocessen kan de gevoeligheid van ons zenuwstelsel tijdelijk verhoogd
worden, de kracht en weerstand er van verlaagd. Worden dan fouten
begaan in de opvoeding, thuis of op school, het kind kan er door gebracht
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worden tot zenuwachtigheid. Die het soms later niet dan met de grootste
inspanning weer leert overwinnen.
Nog erger is het, want dit kan ook gebeuren, dat ouders of onderwijzers
kinderen (wier lichaam en geest van alle zenuwachtigheid, die in het kind
zelf bestand zou kunnen hebben, vrij is) door hun gedrag, door hun geplaag, door hun onhebbelijkheid, dat kind brengen in een langer of korter
durenden toestand van zenuwuitputting en zenuwachtigheid.
Erg voor het kind is het dan, wanneer onwezenlijke zenuwachtigheid
en ware in een kind samenkomen. Wanneer dus ouders of onderwijzers
mee oorzaak zijn, dat op den bodem eener echte zenuwachtigheid allerlei
onwezenlijke verschijnselen van zenuwachtigheid gelegenheid krijgen
zich te ontwikkelen.
Vooral nu ik scheiding heb gemaakt tusschen ware en onwezenlijke
zenuwachtigheid, is er reden voor op zoek te gaan naar de oorzaken dier
wezenlijke zenuwachtigheid.
Deze oorzaken kunnen liggen in een aangeboren overgevoeligheid en
in een aangeboren slapte van het zenuwgestel.
Dikwijls blijkt zenuwachtigheid dan een erfelijke aanleg, in een familie
aanwezig en bij haar leden onder verschillende vormen te voorschijn
komend. Alcoholmisbruik der voorvaderen heeft hierop ongetwijfeld
invloed en is er dikwijls aansprakelijk voor te stellen. Op deze aangeboren
zenuwachtigheid heeft dan het milieu, waarin het kind groot wordt, een
zeer schadelijken invloed omdat dit milieu zelf zich zelf niet vrij kan
houden van allerlei zenuwachtige trekken. En er is nu eenmaal niets dat
zoo overslaat, zich zoo aan anderen mededeelt, als juist de zenuwachtigheid.
De aangeboren zenuwachtigheid is dan 't oorzakelijke moment; het
gezinsleven als het uitlokkende moment is echter bij het tot stand komen
der zenuwachtigheid evenzeer van grooten invloed.
Naast deze wezenlijke aangeboren zenuwachtigheid, deze wezenlijke,
aangeboren overgevoeligheid van het zenuwstelsel, is er echter ongetwijfeld ook een wezenlijke, nu verworven zenuwachtigheid, en die haar oorsprong kan hebben in allerlei oorzakelijkheden.
Zoo kan zenuwachtigheid haar oorsprong vinden in lichamelijke aandoeningen. Een dier oorzaken is het hebben van een kropgezwel, een
struma. Dit kan zich reeds op betrekkelijk jeugdigen leeftijd openbaren.
En ge weet ongetwijfeld allen, dat dit verschijnsel veel meer voorkorrit,
dan men vroeger wel wist; en afhankelijk is van allerlei factoren. Een
gebrek aan mineraal iodium is in vele gevallen een hoof dfactor, zoodat
men er toe over wil gaan om, eventueel zelfs van gemeente-wege, het
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drinkwater te jodeeren. Om op die manier deze stoornis in de inwendige
huishouding, in het huishouden van de klieren met inwendige secretie,
te niet te doen.
Hier dus een optreden van zenuwachtigheid, dat haar oorsprong vindt
in een lichamelijke afwijking en dat door beinvloeding dier lichamelijke
afwijking weer terug kan gaan.
Verantwoordelijk te stellen voor allerlei verworven, gelukkig nog wel
weer te overwinnen bijkomstige zenuwachtigheid is ook de jeugdzonde,
tegen eigen lichaam, de onanie en masturbatie.
't Is verwonderlijk, hoe dikwijls deze jeugdzonde, vooral wanneer er
tegen gestreden wordt en deze verkeerde gewoonte niet kan worden overwonnen, een oorzaak wordt van zenuwachtigheid. Als 't ware tot een
chronische beschadiging van 't eigen ziele-leven wordt. Als een nooit
rustig litteeken, een voortdurende onderhouding dier zenuwachtigheid, een
voortdurend conflict met de eigen ziel, brengend tot zenuwachtigheid.
Vooral in den repetitie-tijd wordt dikwijls door de slachtoffers verband
gelegd tusschen hun zonde en de slechte resultaten hunner repetities. Dan
kan er een nerveuze toestand ontstaan, gepaard met een depressie-toestand, met hoof dpijnen, energie-loosheid, geheugen-zwakte en onvermogen
tot denken, die inderdaad de repetitie op een fiasco doet uitloopen. En
heel dikwijls wordt tegelijkertijd met dat de spanning grooter wordt, de
behoefte om toe te geven aan de kwaal erger.
Dit is trouwens toch iets, waar heeren onderwijzers wel degelijk op
moeten letten. In oogenblikken van spanning, van repetitie-werk, een
dictee, moeilijke sommen, kunnen kinderen, juist nerveuze kinderen heel
gemakkelijk komen tot onanie, terwijl dit toegeven op zijn beurt de zenuwachtigheid weer doet toenemen. Toch wordt, met name hier, veel overdreven. Dikwijls doet de wijze, waarop deze verkeerde gewoonte bestreden wordt, met allerlei angstaanjagende verhalen meer kwaad, dan de
verkeerde gewoonte zelf kan doen. En wordt juist eerst het getob over
den herhaaldelijk mislukkenden innerlijken strijd oorzaak van zenuwachtigheid.
Naast de erfelijkheid, en naast inwendige afscheidingsstoornissen en 't
eigene innerlijk gerezen conflict, alle uitsluitend de eigen persoon
rakende, en in haar hun oorsprong nemende, komen nu nog in aanmerking
al die invloeden van buiten, die al evenzeer de ziel dermate kunnen beschadigen en in onrust houden en met zich zelf en anderen in conflict
houden, dat deze invloeden van buiten nu wel leiden moeten tot een ook
nu weer verworven zenuwachtigheid. Een verworven zenuwachtigheid, die
niet ophoudt en die niet voorbijgegaan is, tegelijkertijd er mee, dat de
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oorzaak, die ze deed ontstaan, verdwijnt, zooals daar straks bij de
ouwezenlijke zenuwachtigheid, maar die, eenmaal ontstaan, neiging heeft
in de ziel van het kind te beklijven deze ziel te veranderen, tom te
zetten en het kind inderdaad te maken tot een zenuwachtig kind.
De vormbare, pasticide kinderziel kan door een enkel grooter of kleiner
conflict voor 't leven zenuwachtig gemaakt worden, al is haar vitaliteit
gewoonlijk wel zoo groot, dat zij zich met een grooter of kleiner defect
weet te herstellen. Voor 't ontstaan van dergelijke conflicten is in het
gezinsleven gelegenheid te over. Maar ook de school kan dit doen. En ik
zou kunnen gaan spreken over het eenige kind en zijn conflicten. Het
eenige kind of 't alleen achterblijvende kind, steeds toevertrouwd aan een
dienstbode, daar moeder altijd weg is. 1k zou kunnen gaan spreken over
het miskende, het achtergestelde kind. Thuis of op school miskend en
achteruitgezet. Over de gevolgen van kleine beleedigingen, enz.
Verder kan dit de grootere omgeving doen: bijy. de kameraad-dwingeland. En ik denk nu aan een boek als dat van Hermann Hesse, Demian: Die
Geschichte von Emil Sinclairs Jugend. 't Verhaal gaat over een jongetje,
dat als andere verhalen doen over heldendaden tegen zijn kameraadjes opsnijdt over een gefingeerde diefstal. Daardoor raakt hij in de
macht van een ouderen, gemeenen kameraad, die het verhaal aanhoorde
en nu door de bedreiging hem te zullen verraden aan zijn vader, terwijl
de knaap zelf niet wil erkennen, dat zijn verhaal een leugen was, dezen
nu tot allerlei minderwaardigs dwingt en nu tot een voorwerp van zijn
chantage maakt. Soms kan zelfs het moderne arbeids- en cultuurproces
dit doen bij de nog jeugdige fabriekskinderen, leerjongens en fabrieksmeisjes.
De oorzaken der zenuwachtigheid kunnen dus zoowel in de eigen
lichatnelijkheid liggen, als in allerlei van-buiten-het-eigen-lichaam komende
oorzaken. En heel dikwijls zullen deze oorzaken samengaan.
Kom ik met een enkel woord tot de therapie, dan wil ik beginnen te
zeggen, dat in dit artikel niet gelezen mag worden een consult aan ouders,
die zorgen-kinderen hebben. Maar zijt gij, als ouders, of onderwijzers in
zorg over een kind, moge dan deze voordracht u prikkelen om er eens een
zenuwarts over te raadplegen, of de ouders in deze richting goeden
raad te geven. Want allereerst zal begonnen moeten worden met het
onder de oogen zien van de vraag, of we in eenig bepaald geval
inderdaad met een wezenlijk zenuwachtig kind te doen hebben, ja
dan neen. Dit toch is voor de therapie van het hoogste belang. Want als
inderdaad de oorzaak der zenuwachtigheid niet ligt in het kind maar in
b.v. de moeder, die het kind in een chronischen zenuwtoestand houdt,
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hetzij door overbodige, opdringerige, niet gewaardeerde zorg; of door
onafgebroken, te recht of ten onrechte, wijzen en fitten op tekortkomingen,
verzuimen, enz., dan is de eenige therapie de moeder van haar verkeerde
wijze van handelen, van haar verkeerde paedagogische inzichten te genezen. Of het kind van de moeder te scheiden. In 't algemeen zal dit
dikwijls de eenige therapie zijn, die 't zenuwachtige kind kan genezen, dit
te scheiden van zijn moeder, van zijn opvoeders, van zijn omgeving. Zeker
in allerlei gevallen van onwezenlijke, door de omgeving onderhouden
zenuwachtigheid.
Zoo ooit, vooral bij het nerveuze, het echt zenuwachtige kind zal de
therapie eerst dan iets kunnen uitrichten, wanneer die therapie door de
engere en wijdere omgeving van het kind niet wordt beschouwd, zooals
de chininedrank voor den koortsaanval van den malaria-liider, voor dezen
alleen bestemd en naar voorschrift van het recept afgedaan door op de
vereischte uren een lepel te geven. Hier bij het zenuwachtige kind zal de
geheele omgeving van het kind moeten meewerken om de therapie te
doen slagen. Neen, nog veel meer zal van die omgeving worden gevraagd:
Zij zal van klein tot groot, van de keuken tot de studeerkamer bereid
moeten zijn om mee te werken. Het geheele gezin, ook de klasse-onderwijzer als daar aanleiding toe is, zal moeten meewerken en zal de therapie moeten helpen dragen. Stuk voor stuk zullen zij terwille van het
zenuwachtige kind bereid moeten zijn tot zelfopvoeding. 't Moeilijkste
wat er is, want dan zal genezing van de zenuwachtigheid van het kind
vaak vereischen en neerkomen op een beproeven om zich zelf van zijn
eigen zenuwachtigheid te genezen. En voor menig welwillend onderwijzer
zal een zenuwachtig kind in zijn klasse beteekenen een gestaag onderhouden en beoefende zelfverloochening.
Over de zenuwachtigheid veroorzaakt door een krop sprak ik reeds.
De zenuwachtigheid door onanie is moeilijker te genezen. In ieder geval
schildere men de gevaren en gevolgen niet al te fel af. Dit is zeker niet
waar. Ook dreige men niet met afsnijden van het geslachtsorgaan.
Men raadplege zijn medicus: dikwijls zal er een lichamelijke oorzaak
voor zijn: maden, afwijkingen
En door een samenspreking met een wat ouder kind is, vooral wanneer de
medicus een ernstig mensch is, wel degelijk wat te bereiken.
De zenuwachtigheid, die haar oorsprong vindt in een ziele-conflict, zal
dikwijls door toepassing der Freudsche methode overwonnen kunnen
worden.
In 't algemeen toone men tegenover de zenuwachtige kinderen een
vasten wil en zorge men voor een vaste richting in de opvoeding.
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Door het lichamelijke, en door de lichamelijkheid heen zal men al evenzeer den geest kunnen trachten te beinvioeden.
Sport, speciaal zwemmen, turnen, roeien, zullen het lichaam en door het
lichaam heen den geest kunnen gewennen aan zelfbeheersching. Tot overwinning van de zenuwachtigheid.
Nooit echter zonder medisch advies.
Men overdrijve ook niet. Daar is bij het zenuwachtige kind, vooral
dan wanneer dit aan zich zelf wordt overgelaten, reden toe hierop te letten.
En men zorge er voor, dat de kracht niet ontijdig en te snel worde opgebruikt door een te veel aan sport. Uit dit oogpunt kunnen wedstrijden voor
't zenuwachtige kind uit den booze zijn. Ook vermijde men excessieve
koudwaterkuren; passe deze alleen toe, wanneer de medicus hiertoe opdracht geeft. Wat
zenuwachtige kind behoeft is rust, veel rust. Niets
wat 't prikkele
ieen tabak, noch kof fie. Wel goed voedsel. En matige
harding. Ma
alles: rust.
voor de groote en voor de kleine zenuwachtigen.
Rust. 't
Niet alleen door middel van het lichaam en zijn oefening en harding,
ook langs den weg des geestes kan de zenuwachtigheid beinvloed worden.
Hierbij kan zedelijke reinheid en het streven deze te bewaren van groote
beteekenis zijn. Men trachte vooral de phantasie van het zenuwachtige
kind rein te houden.. Geen bioscoop-bezoek worde toegestaan. Behalve,
dat dit de verbeelding kan bevlekken, is het ook door de onrust der
bewogen beelden voor 't zenuwachtige kind schadelijk. Schadelijk acht
ik voor de oudere jeugd ook het dansen en.... het flirten.
Dat men conflicten zooveel mogelijk moet voorkomen
behoef ik het
nog te zeggen? Maar liever lokke men het uit, dan dat men bij 't vermoeden van eenig conflict, dit door 't kind naar 't onbewuste late verdringen. Het moge vanzelfsprekend zijn, krachtens gewoonte, dat 't kind
met zijn conflicten tot de ouders komt, omdat deze het vertrouwen hadden
en dit moisten te behouden, en immer de deur voor 't kind aan lieten staan.
Van hoe groote beteekenis in dit verband voor het jonge kind het avondgebedje kan zijn, weten alleen die moeders, die — ook zonder het gebed
te misbruiken — met hun kind bleven bidden. Zou wel ergens de zelf-inkeer
prompter werken, en de behoefte levendiger zijn om met anderen en zich
zelf in 't reine te zijn, zonder conflicten.
Van groote beteekenis voor 't zenuwachtige kind is de oefening van
zijn wil; de beinvloeding van zijn gevoelsleven.
Hoe bestendiger, hoe meer beheerscht de wil, hoe beter. Het leere bijv.
ter wille van jongere broertjes of zusjes rustig zijn, zacht de trap oploopen,
niet schreeuwen, niet met deuren gooien, enz.
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Het leere matigheid. De ouders mogen bereid zijn zich ter wille van de
oefening in matigheid van het kind desnoods zelf iets, als 't moet, veel te
ontzeggen, b.v. van lekkernijen op 't brood, van luxe bij den maaltijd, enz.
Het kind worde er in geoefend zonder zelfbeklag, of juist pochen op
flinkheid, kleinere en grootere moeilijkheden te verdragen; te dulden.
Het gevoelsieven moge minder negatief dan wel positief gewekt worden.
Voor het zenuwachtige kind, juist voor dit kind is het dienstig aanknooping
te zoeken bij positieve gevoelens van lust en bevrediging. Inzonderheid
bij 't voorlezen van verhalen met een strekking zij men hieraan gedachtig.
De mededeelzaamheid met belooningen zij grooter, veel grooter, dan die
met straf fen. Voor alles houde men hierbij echter een richting. En nimmer
mag 't voorkomen, dat vader uitgespeeld wordt tegenover moeder, of
omgekeerd. In zijn teederheidsbetuigingen zij men echter niet overdreven.
En zoo moge ook het zenuwachtige kind opgroeien t l ,,qn zachtrnoedig,
beheerscht, berustend, aan God overgegeven mensch vuld van een
welomschreven levens-ideaal, waarop eeuwigheidslicht sc ijnende is. Vervuld van zelfkennis en zelf-respect, aangepast aan de omstandigheden,
over zich zeif tot klaarheid gekomen, rustig, toch vol energie, vol werklust, Gode dankbaar, voor wat uit en van hem werd.
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Heemstede.

J. VAN DER SPEK.

JEZUS ALS OPVOEDER.
Het is jaren geleden, dat we den apostel Paulus op deze plaats als
opvoeder schetsten. Deze verklaart nadrukkelijk alles louter aan Christus
te danken te hebben. Ook als opvoeder, mede van Paulus, is Jezus oneindig veel meer dan de heidenapostel. Alleen Paulus gebruikt nog het woord
paedagoog, dat we uit Jezus' mond niet vernemen. Trouwens om misverstand te voorkomen geven we de voorkeur aan opvoeder boven paedagoog. Het laatste heeft in den loop der tijden door den onberekenbaren
gang der semantiek zeer geschommeld in beteekenis. Het was oorspronkelijk de knapenleider, een oppasser of slaaf, die de zoons zijns heeren
moest bezig houden, bewaken en naar school brengen. De wet heet bij
Paulus zulk een „tuchtmeester", die tot Christus voeren moet en duizenden van dergelijke paedagogen stelt hij achter bij den echten vader.
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De slaaf uit de oudheid heeft carriere gemaakt in onze dagen; zijn titel
is een eerenaam geworden voor mannen van het onderwijs en er is een
thans veel beteekenende wetenschap aan vastgekoppeld.
Paedagoog is letterlijk leider van een knaap of kind. De zorg, aan
kinderen besteed, heet in het Grieksch paedeuein. Het was een nederige
taak, en toch is juist van dit werkwoord ons minder populaire woord
pedant afgeleid, dat een karikatuur is van het welbekende: Hier onderwijst
men de jeugd.
Zulke onaangename klanken vallen weg, indien we aan Jezus zelf
denken. Daarom prefereer ik de uitdrukking opvoeder. Ook hiervan is
een voorbeeld in de grondtaal des N. T.. to vinden, ektrephein, met geheel
dezelf de beteekenis.
Door voeding doen opwassen is een beeld van geestelijke voeding en
we denken aan Lem, wiens spijze het was den wil van zijn Vader te
volbrengen.
Misschien is het Latijnsche educare met het Duitsche Erziehen er naast
nog tref fender: omhoogbrengen, uit de kinderschoenen leiden of trekken.
Bij de samenstelling van Ziehen denken we nog aan ons eigen tucht van
tijgen.
Het beste woord zou me lijken: Meester. Dit behoort bij discipel,
het is Bijbelsch. De meester is hij die meer is, meer kan en.meer weet
dan de anderen.
Wat een eerbied ligt er in, als een dorpsleerling nog dit oude woord
gebruikt tegenover den man, die hem onderwijst. Het is heel wat mooier
dan het egale en kale meneer, dat in navolging van de Fransche messieur er voor in de plaats gewenscht heeft. Wie van het manlijk geslacht
is op een adres geen heer, aangedikt door, misschien onware, bijzonderheden over zijn geboorte? Jezus is ook Heer, maar dan komt het Kyrios
van het N. T. te voorschijn, dat hem inderdaad tot Heer maakt.
Kom ik jongens bij Adderhorst tegen en maken we een praatje, dan zegt
het meerendeel professor en spreekt het heel zuiver uit met scherpe
artikulatie van den uitgang. Dit komt omdat tal van honden in die buurt
Hector heeten. Maar heb ik eens met een van die jongens een ernstig
gesprek, dan zegt hij in heel gewichtige gevallen meester. Dat is voor
hem veel meer dan professor.
Hebben dan niet den meester in de rechten, den wachtmeester en
ritmeester bij het paardenvolk? Was medicijnmeester, heelmeester en
vroedmeester niet een eervolle naam? En als men in Almelo tot mij sprak
van den meester, dan was natuurlijk de getrouwe evangelist Pape bedoeld,
die veel meer voor oud en jong was dan katecheet. Nu wordt eens in ons
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N. T., Matth. 23 : 10, het Grieksche kathegeet zoo vertaald, dat echter,
anders gespeld is, voorganger beteekent. Meestal dient de Nederlandsche
vertaling voor „epistates", die het weet of kan, of voor „didaskalos",
leeraar.
Het is schade, dat men in rationalistische tijden dit meester heeft opgevat als zedemeerster of in sterk intellektualistischen zin. De leer van
Jezus is geen grauwe theorie, maar louter praktijk, de woorden, die hij
spreekt zijn Geest en leven.
De meester is de rabbi, de rabboenie, de profeet in den hoogsten zin.
Hij is de raadsman en leidsman ten leven.
Hij was niet meester in een vak, gelijk men Jozef hatelijk meester
droomer noemde, zelfs was hij geen meester in de theologie en in het
geheel niet in de paedagogiek. Hij heeft geen boek geschreven en zelfs
geen letter schrift nagelaten.
Maar we hebben een ganschen bundel des N. T., die geheel van hem
vervuld is en van zijn invloed doortrokken.
We willen nagaan, hoe hij zelf werd gevormd, hoe hij anderen vormde
en wie dit voorrecht genoten hebben. 1
Over de opvoeding in Israel 2) ten tijde van des Heeren geboorte is men
wel ingelicht, maar ons trekt de kennis van het bijzondere in de opvoeding
van Gods Zoon. Het is van groot gewicht, hoe iemands jeugd geweest is,
zonnig of onder schaduwen. Het is goed, dat de mensch het juk in zijn
jeugd draagt.
Zelfs bij een mensch kunnen we niet zonder rest alles uit zijn leven
verklaren uit tijd, ras en milieu, hoeveel minder bij Gods Zoon, die
niet kwam om van de wereld gediend te worden, doch om te dienen?
God schonk het hell, dat de menschheid zelf niet vermocht te bereiken.
)

1) Ten bewijze, dat het onderwerp vaker de aandacht trok diene de navolgende opgave van litteratuur:
J. Haussleiter, Die Glaubenserziehung, wie sie Jesus geiibt hat, Leipzig, 1904.
P. M. Meschler, Die Padagogik des gattlichen Heilandes, Freiburg i. B., 1908.
H. M. Tipsword, The pedagogics of Jesus, Boston, 1916.
H. Latham, Pastor pastorum or the schooling of the apostles, Cambridge,
1890, 1917.
J. Delbrel, Jesus educateur des ap8tres, Paris, 1917.
A. Uckeley, In Jesu Schule, Berlin, 1920.
M. van Rhijn, Een blik in het onderwijs van Jezus, Groningen, 1924.
M. Jaeger, Jesus als Erzieher, Hamburg, 1925.
2) Hierover handelt bijy. na de litteratuur door Mill in mijn BijbelschKerkelijk Woordenboek, dl. I, bl. 228 onder het trefwoord onderwijs vermeld:
H. Swift Fletcher, Education in Ancient Israel, 1919. H. C. Carter, The education of Jesus, Expository Times, 39 (1928) , 562 etc.
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Maar als God zijn Zoon aan de wereld toevertrouwt, dan weet Hij wat
Hij doet. Dan molten wij op Gods wijsheid letten, die als albestierend
koning ook van hem bepaald heeft de plaats van zijn woning en den kring,
waarin hij werken moest.
Het huis, waarin Jezus, de in den stal geborene, te Bethlehem leefde,
was zeker uiterst bescheiden, overeenkomend met het voormalig loss
hoes in Saksisch Nederland.
Hij zest zeif wat van zulk een woning, hoe men het licht niet zet onder
een korenmaat, doch op een voetstuk. Lukas heeft als deftig arts te
Antiochie hiermede verlegen gezeten. In zijn kamer slingerde geen korenmaat rond.
Tegen den avond werd de lamp aangestoken, terwijl de avondkoelte
cloor de open vensters blies. De vlaswiek wilde nauwelijks vuur vatten en
moest aanvankelijk onder de korenmaat beschut worden, totdat ze was
opgeflikkerd.
Zoo is het Licht der wereld in het bescheiden gezin van Nazaret als
onder een korenmaat ontstoken om later te schijnen voor alle yolk en
alle volken.
Zijn pleegvader was Jozef de timmerman. Zelf heet hij bij Marcus ook
timmerman. Hij heeft verstand van den ploeg en het gebruik er van en
tal van de gelijkenissen des Heeren gewagen nog van bouwen. De rechtvaardige Jozef is hem een zwak beeld van zijn rechtvaardigen Vader in
de hemelen. Van Jozef hooren we geen enkel woord. Wel veel droomen,
waardoor God hem leidde.
Jezus' moeder wordt bij ons allicht verwaarloosd uit reactie tegenover
Rome's vergoding. Ze verdient toch wet de aandacht. Lucas teekent haar
mooi in verschillende fragmenten. Ze is een hoogstaande vrouw, maar een
echte vrouw met vrouwelijke logica des harten. Het is me kwalijk genomen, dat ik in Tekst en uitleg haar vergeleken heb bij een hen, die
eendeneieren heeft uitgebroed. En toch kan ik geen duidelijker beeld vinden, als men het tertium dan maar niet at te zeer vergroot. Haar kracht
is het hooren en bewaren van Gods woorden en daden en dus ook het
gehoorzamen. Bij haar lofzang komt ze eens los en dan zien we, wat in
haar leeft.
Van die moeder heeft Jezus oog voor de natuur gekregen en de woorden, die hij in het Arameesc• aan haar schoot leerde stamelen; en de
huiselijke herinneringen hebben later de tolk moeten zijn van de eeuwige
gedachten zijns Vaders. De zoon van den eeuwigen God en van een
zwakke vrouw, dit moet leiden tot spanning, die moeder en broeders voor
overspanning houden. Ze willen hem naar huis halen.
-
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Gods zoon moest worden opgevoed niet als een eenig kind, doch tusschen broeders en zusters. Het meest bekend is Jakobus, de opvolger van
Petrus als leider der broeders te Jeruzalem. Hij heet de rechtvaardige en
zal naar zijn vader Jozef hebben geaard. Ook hij is ten slotte geloovig
geworden in Christus.
De omstandigheden, waarin Jezus werd opgevoed, zullen eenvoudig zijn
geweest. „Armoede noch rijkdom Beef mij" zal hier wel een verhoorde
bede zijn geweest. Het brood des bescheiden deels is door stoeren arbeid
verworven.
Nazaret lag als een hoedster van Gods Zoon van den weg of in een
beschut dal tegen den berg aan. Toch drong er menig gerucht van Romeinsche langstrekkende troepen en Grieksche invloeden in Galilea door.
Nazaret werd niet voor vol aangezien en later, predikend aldaar, werd
Jezus door de bevolking evenmin aangezien met welwillendheid. Hij was
veracht....
De dagelijksche godsdienstige kennis werd een knaap uit zijn milieu
in de synagoge bijgebracht. Hij, de van God geborene en van God geleerde,
had geen theologische opleiding noodig of genoten.
Bij zijn bezoek aan den tempel als zoon der wet was het den Zoon
des Vaders te doen om de dingen des Vaders en daarin besloeg de
overpeinzing en uitlegging van de schrift een ruimer plaats dan de liturgie
van den tempel.
Toch leef de hij in de psalmen, gelijk in de boekrol Jezaja, waarin
Jez. 53 bijzonder tot en van hem sprak.
Typeerend is dat na het feest zijn moeder hem zoekt op de verkeerde
plaats.
Ouders behooren van den geestelijken toestand hunner kinderen op de
hoogte te zijn. Hij moest zijn in de dingen zijns Vaders. De belangrijkste
dagen zijner jeugd kan de medicus Lukas kenschetsen met weinige woorden. Hij was zijn ouders onderdanig.
Dan komt er een crisis in Israel: het optreden van den Dooper. Jezus
gaat ook naar den Jordaan en eischt voor zich den doop, dien Johannes
enkel van anderen eischte.
Christus staat er op, alle gerechtigheid te vervullen, waartoe ook behoort zich als een onrechtvaardige te laten behandelen. Die vernedering
in solidariteit met ons brengt hem verheerlijking door de hemelstem en
de neerdaling van den Geest op hem. Nu komt de crisis in het leven. De
door God erkende wordt door den satan in verzoeking geleid. We behoefden een hoogepriester, die mede onze verzoekingen heeft doorgemaakt.
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De Vader en de Dooper huldigen hem, maar de satan moet worden overwonnen.
We zijn in het Oosten met zijn goeroes en moerids. Als .een goeroe zich
achter of onder een anderen goeroe schaart, volgen zijn discipelen of
moerids zijn voorbeeld. Nu treedt de dertigjarige op als leidsman.
De Dooper drijft naar de woestijn, Christus komt er zegevierend uit te
voorschijn. De Dooper is streng, ongewoon in kleeren en manieren. Christus sluit zich aan bij het gewone landleven. Hij eet en drinkt, versmaadt
straks niet den rok uit een stuk, geeft gevolg aan uitnoodigingen, heeft
den tijd voor menschen en vooral kinderen. Hij neemt de kleinen in zijn
armen en stelt ze als voorbeeld voor zijn discipelen. Hij slaat planten
en dieren Bade en heeft oog voor het werk van den landman en van den
werkman. Daarom lijkt zijn optreden zoo gemakkelijk, licht en eenvoudig,
zoodat men spreekt van dien vriendelijken of liefelijken Jezus, bij wien
alles vlot van zelf gaat en wiens woorden in de gelijkenissen klaar als
de dag zijn.
Maar men make van hem niet een naiveling of een simplicist. Zijn taak
was te zwaar zelfs voor Atlasschouders. Zijn leven is een wijding ten
doode.
Een van zijn duidelijkste woorden is van het tarwegraan, dat den
grond in moet.
Die van Jezus een vriendelijk zonnetje maakt, zet hem in het zonnetje.
Dit verkleinwoord voor het licht der zieke wereld, dat een gasvuur is
vol gloed, is minstens eenzijdig. Hij die is het licht der wereld, de zonne
der gerechtigheid, komt met strenge eischen. De bergrede is waarlijk niet
een weeldeartikeltje om als brave menschjes mede te dwepen. Die rede is
in een woord verpletterend voor ons eigen ik. Zelfs de zaligsprekingen,
waarmede ze aanvangt hebben de paradox van rampzaligheid als uitgangspunt te stellen.
Zalig zijn zij, die ten einde raad zijn. Voor hen geeft hij een evangelie.
Maar dat evangelie vindt men in de bergrede zelf nog niet. Integendeel,
eisch wordt op eisch gestapeld met zulk een nadruk, dat wie nog niet
alien moed kwijt is, de rest stellig verliezen moet. Het is inderdaad een
waagstuk het met dien leeraar te wagen. Maar de bergrede is niet de
geheele Jezus, het is een van de vijf redevoeringen, die Mattheus ons van
hem mededeelt en wel de eerste, waarop het vervolg onmisbaar is, wil
men een ontknooping zien.
Niet alleen de volgende redevoeringen, waarin de angstigen hooren:
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„Kom tot mij, vermoeiden en beladenen", maar ook het verhaal van zijn
lijden en sterven is onmisbaar tot recht verstand.
Eigenaardig, dat, terwij1 Lukas Jezus bij de bergrede teekent als tegemoetkomend en af dalend tot de schare in een open vlakte, Mattheus ons
laat zien, dat hij bij het aanschouwen van de naderende menigte zich
terugtrekt naar het onherbergzame bergland, waar alleen de stoere Ummers, de jonge heldenvereerders hem kunnen volgen. Daar moeten zijn
keurtroepen worden geoefend.
Want een bovenmenschelijke, een bij menschen onmogelijke taak wacht
hem, die Jezus' volgeling wil zijn. Het is het onderteekenen van eigen
doodvonnis.
Hij rukt ze uit gezin en vrienden en beroep, dwingt ze scharen to
spijzigen met enkele broodjes en vischjes, spiegelt ze een kruis voor
nog voor zij erg hadden in zijn naderenden kruisdood. Hij laat ze rondzwerven, die geen rust voor hoofd of voet zijn eigendom kan noemen.
In de bergrede is niets sociaals of het moet zijn het sterven aan zich
zelf en het hunkeren naar het koninkrijk der hemelen. Het leven van zijn
jongeren is een voortdurend sterven, een toekomst als van desperado's.
Zijn rede heet hard en vooral bij Mattheus hooren we Jezus de klacht
herhalen tot velen van de leiders: Gil hebt niet gewild.
Het kan zoo spannend worden, dat hij zijn discipelen voor de keus stelt,
of zij ook maar niet willen weggaan. Toch heeft hij alien, die de Vader
hem gaf, bewaard met uitzondering van een Judas, den man uit Judea,
den onvruchtbaren vijgeboom met bladerentooi, gelijk men in Galilea
niet vindt.
Toch heeft het bij de andere leerlingen na het hoogepriesterlijk gebed
ook nog gespannen en het was geen verrassing voor Jezus. Hij zag het
aankomen en kondigde . het vooruit aan. Zijn leerlingen waren nog niet
klaar toen hij zich ten doode wijdde. Natuurlijk niet. Als zijn ziel zich tot
een schuldof fer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Eerst komt wat
Christus voor ons doet, daarna pas wat hij ons voordoet.
De oogst komt, nadat de graankorrel in de aarde is gevallen. Aan de
lijdensschool moet het lijden voorafgaan. De goede herder moet zijn leven
voor zijn schapen stellen.
Jezus heeft als kern twaalf jongeren om zich vereenigd. Ze waren
uiteenloopend van temperament en karakter. Alleen een flegmaticus
vinden we er niet bij. Daar was een Andreas, die immer iemand tot Jezus
bracht, een Thomas, die als getrouw melancholicus al protesteerend gehoorzaamt en zich gewonnen geeft. Maar een bijzonder drietal lievelingsjongeren kan ons het best een blik vergunnen op Jezus' vormende kracht.
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Het zijn Jacobus, Johannes en Petrus. Maar Jacobus is vroeg ten offer
gevallen aan Herodes. Resten derhalve twee, beiden visschers en jeugdvrienden, toch uitteenloopend weer. Johannes is een cholericus, die de
dingen opkropt en dan loskomt, de man, die vuur van den hemel op
vijanden wil neer doen dalen, de Donderzoon. Overigens een stille figuur,
die stokoud zich nog kleine trekjes van de eerste ontmoeting herinnert.
Bij hem hooren we van geen bekeeringsgeschiedenis. De wedergeboorte
is stil in zijn week gegaan op wegen, Gode bekend. Hij spreekt dan ook
gaarne van wedergeboorte.
Deze lievelingsdiscipel van Jezus is ook u geliefd. Ik behoef u geen bijzonderheden voor den geest te halen. Hij, die bij het avondmaal zat aan
Jezus zijde, kent het hart van Jezus, mag voor des Heeren moeder zorgen
krachtens een kruiswoord. De visscher is een arend geworden, die zich
ver verheft boven de zee van Galilea en over gaat naar het verre Westen.
Hij ziet zijn meester later als het Woord, den Logos en zijn grootste verlangen is: hem te zien en te gelijken. Het is een goed discipel tot ideaal:
te worden als zijn meester.
Het langst wil ik stilstaan bij Petrus om de bekende dingen aan minder
bekende te verbinden.
Hij heet Simeon, maar Jezus noemt hem rotssteen of steenrots. Petrus,
wat in het Arameesch is Kefas, hetzelf de als Kajafas. Nog vond ik den
klank Chifah in het Mohammedaansche Atlasgebergte. Jezus zegt niet,
wat hij met steen bedoelt. Denkelijk natuursteen van een kalksoort, gelijk
Palestina als kalkland in menigte bevat. Klonk het niet te plat, dan zou
ik den eigen klank in kei willen bewaren.
Slaat de naam op Petrus' herkomst of toekomst? denkelijk op het
laatste.
Doet het denken aan een steen uit de gelijkenis van het zaad des
zaaiers of hebben we aan den bouw van huizen te denken door een timmerman van Nazareth? In het eerste geval denkt men te licht aan lets
onbruikbaars, terwijI de kalksteen nog niet geheel ongeschikt is voor den
akker.1)
Jezus was geen beeldhouwer als een Michel Angelo, die in een onbehouwen steenklomp een kunstwerk zag slapen. Maar voor den bouwmeester is een onbehouwen steen een stuk materiaal, dat hij bij zijn bouw
kan benutten, of in het fundament of als hoeksteen. Petrus spreekt in zijn
brief nog van levende steenen, d. w. z. die aan de rots vastzitten. Jezus,
1 ) Over de karakters der apostelen bestaat zeer veel litteratuur, die ik
hier maar liever onvermeld laat.
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de opvoeder, zag in hem bruikbaar materiaal, in den sanguinischen jongeling, vallend over zijn eigen haast, van wien de legende als bisschop van
Rome een zittende figuur, een oud man en een type van Forster gemaakt
heeft om de kwestie van de sleutelen des hemelrijks.
Al was hij gehuwd, dit behoeft in het land van zeer vroege huwelijken
hem niet ouder te maken dan Jezus.
Alle evangelien hebben bijzondere mededeelingen van Petrus, zoodat
we van hem een klare voorstelling bezitten. Markus geeft des apostels
herinneringen uit, Mattheus verschaft ons mededeelingen uit Galileesche
streken en Lukas weet in zijn evangelie en Handelingen ons te dienen
met wat hij vooral te Antiochie kon vernemen.
Jezus Beef t hem lessen door middel van allerlei vischtuig, nu eens bij
een werpnet, dan met een bootje, dan met een vischhaak, aan een lijn
bevestigd, maar immer is het den Heer er om te doen van hem een
visscher van menschen te maken.
Bij het groote moment van zijn leven echter lokt Jezus hem met de
anderen over de grenzen ire heidensch gebied, ver van zijn meer Gennezarat om te midden van heidensche monumenten en woeste natuurtafereelen,
een land der duivelen Ps. 42 : 7 v., te vragen, wat de menschen van Jezus
vinden en dan daarna te hooren de uitspraak der jongeren zelf. Bij het:
„Maar wie zest gij, dat ik ben?" is de voorbarige Petrus de mond der
anderen met de Christusbelijdenis.
Markus' verslag voegt er geen zaligspreking aan toe, alleen het dreigement om het geheim van den Messias nog niet ruchtbaar te maken. Het
getuigt voor Petrus, dat hij met mededeeling van zijn zaligspreking aan
Markus zuinig is geweest.
Mattheus is hier uitvoerig. Op Petrus zal Jezus zijn gemeente bouwen.
Hier gebruikt de Heer niet de vaktaal van den visscher doch van den
timmerman van Nazaret. We moeten niet te veel onderscheid maken
tusschen petra en petros in het Grieksch. Het Arameesch heeft er maar
een woord voor. Ook Paulus spreekt van de gemeente, gebouwd op
apostelen, maar dan is Christus nog belangrijker als uiterste hoeksteen.
Natuurlijk is gedacht aan Petrus met zijn belijdenis van den Christus.
De gemeente is wel in het Arameesch geweest de kenistja, een soort van
synagoge, een kerkgebouw. Jezus zelf heeft wijder perspektieven geschouwd dan zijn jongeren toen konden overzien. Dit gebouw zal verrijzen ten spijt aan de macht van het doodenrijk.
Aan de bronnen der Jordaan ziet men ook openbaringen van vulkanische werking als bij de monding. Daar was de onderwereld aan het verwoesten geweest in oeroude tijden. Maar Jezus' bouw zal vastliggen. De
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sleutelen, die Petrus zal ontvangen, zijn geen macht van pausen, maar
ook geen baantje als Forster. Het is het ambt van ekonoom of rentmeester. Het Engelsch kan het Grieksche oikonomos gestadig weergeven door
zijn steward.
Maar Christus spreekt van de toekomst. Nog moet er veel gebeuren.
De belijdenis moet gehard worden in het vuur der beproeving.
Straks waarschuwt Jezus Petrus, dat de satan met een satansgebed
tegenover Jezus' opvoedersgebed gekomen is, om hem zeer te willen
zif ten als de tarwe, maar de Heer heeft voor hem gebeden, dat zijn geloof
zou toereiken.
Ge kent Petrus' schermen met een eeuwigheid, die zeer kort duurt
bij de voetwassching en Jezus' waarschuwingen tegen den val des apostels.
Zijn wild zwaaien met een zwaard in slaapdronkheid kan het gevaar
slechts vergrooten.
De opvoeder staat voor den rechter en terwij1 Petrus verklaart hem
niet te kennen, toont de blik van Jezus hem maar al te zeer te kennen en
te doorgronden. Het oog van den meester Schitterend is Vinet's
preek over le regard.
De crisis van Jezus' sterven is meteen een crisis van Petrus' berouw.
Het loopt met hem beter of dan met Judas.
De eerste openbaring van den verrezene geldt Petrus. Toont dit niet
een opvoeder? Straks volgt het herstel in zijn ambt met een aanbeveling:
te zorgen voor Christus' schapen en lammeren.
Dan is Petrus de leider, die na Jezus' heengaan den toon aangeeft in
den kring te Jeruzalem. Het is nog dezelf de man, maar al blijven allerlei
trekken, hij is gelouterd, geheiligd. Jezus heeft wat van hem gemaakt.
Van de klomp kalk zijn verweerde plekken weggeslagen en de stevige
kern is echt.
Toch is het niet om Petrus te doen. Na Hand. 12 laat Lukas hem uit
ons oog verdwijnen en ook wij behoeven er niet om te treuren want ook
zonder hem kunnen we onzen weg met blijdschap reizen.
Petrus is toen nog niet gestorven, hij heeft nog meer van des Heeren
daden gezien en nog zijn brief geschreven. Hij moest door de leiding des
Heeren het zendingsbevel verstaan en anderen doen verstaan. De
kenistja moest geen verborgen kringetje in het Joodsche land zijn, doch
zich uitbreiden ver buiten de grenzen. Petrus moet er zelf door een
vizioen toe gebracht worden, tot Cornelius in te gaan. Straks moet een
Paulus er aan te pas komen om de volle konsekwenties van de heidenzending aan te durven. En de verhoogde, die Saulus van Tarsus ontwa-
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pende en tot zijn dienaar maakte, blijft de gemeente leiden, die hij niet
als een wees achterliet.
Door zijn Geest leidt hij haar in de waarheid en langzamerhand worden
de dingen haar duidelijk, waarvan hij eenmaal zeide: Gij kunt ze nu nog
niet dragen.
Getuigen vallen weg, de beste als bloedgetuigen, die met blijdschap
hun leven of feren voor hem, die het zijne er voor over had om ze te
redden. Ze geven dan hun bazuin over aan anderen, die hun werk en dat
van Christus voortzetten.
Een Stefanus, van wien we niet hooren, dat hij Jezus op aarde zag,
ziet als martelaar zijn meester gereed staan hem op te nemen in
heerlijkheid.
Door brieven moet de pen van Patmos' ziener nog de gemeenten van
Klein-Azie de lessen van den verheerlijkte inscherpen.
De kerk breidt zich uit ondanks of door vervolgingen en immer wordt
de leer van Christus verder verbreid. Zoo is het gegaan de eeuwen door
en wij plaatsen ons niet aan het graf van een gestorven opvoeder der
menschheid, maar nog immer zien we op naar den verhoogde, dien we
als rechter verwachten.
Nog hooren we zijn afscheidswoorden: Mij is gegeven alle macht in
hemel en op aarde . Ziet, ik ben met u alle dagen tot de voleinding
der wereld.
Nog geldt voor ons zijn bevel: Maakt alle volken tot discipelen van mij.
Die kerstening van de volken moet geschieden door vat te krijgen op
de afzonderlijke personen, natuurlijk te beginnen bij de jeugd. Wie het
bevel krijgt, leerlingen te werven, kan niet anders dan zelf zich een leerling betoonen van den meester, die zich kan noemen den goeden herder.
Groningen.
A. VAN VELDHUIZEN.

HET HUMANISME IN ONS SCHOOLLEVEN.

Toen Da Costa zijn Bezwaren tegen den geest der eeuw schreef, waarschuwde hij in felle striemende woorden tegen allerlei uitingen van het
humanisme van zijn tijd.
Men heeft hem toen ervan beschuldigd, dat hij hoogmoedig was —
immers, wat de groote massa schoon en verheven vond, verwierp hij als
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„uit den Booze". Maar Da Costa bekende zelf dat hij ook tegen zich zelf
had geschreven, dat hij de sporen van den „geest der eeuw" in eigen
leven had gevoeld. Dat maakt hem juist zoo scherpziende.
Deze „geest der eeuw" is er nog.
Wij vinden hem ook in ons eigen schoolleven ingedrongen.
Wij komen maar zoo niet van den „geest der eeuw" af, dat we op een
vergadering er eens veroordeelend over spreken ! Neen, we vinden hem
in onze omgeving, in ons schoolwerk, in onze beschouwingen en vooroordeelen, ja tot in onzen vroomsten arbeid vinden we er de sporen van.
We hebben ook op dit terrein te strijden den strijd des geloofs tegen de
overheden en de machten in de lucht, tegen de geweldhebbers dezer eeuw,
in onze dagen tegen de humanistische levenshouding die den mensch
verheerlijkt.
Want zooals de Gotische stij1 zijn stempel heeft gezet op de Gotische
gebouwen, zoowel aan halletoren en stadhuis als aan de kerken — zoo
zet ook de humanistische grondgedachte haar eigen stempel op heel
het moderne leven en niet het minst ook op de school.
En zooals aan den Dom van Keulen ook de kleinste ornamenten door
den kenner worden gezien als gothiek, zoo kan ook het humanisme
worden herkend in kleine dingen van ons alledaagsche schoolleven.
Bouwmeesters kennen zich druk maken over een kleinigheid -- over
een klein stukje Renaissance in een Gotisch geheel ingeplakt. Menschen,
die niet deskundig zijn, vinden dat niet zoo erg. Hoogstens voelen ze,
dat er iets niet in orde is, maar ze weten niet wat er aan mankeert.
Zoo is het ook met ons schoolleven.
Wie het humanisme als modernen levensstijl niet kent, zal niet verstaan,
waarom My. een bepaalde taalles humanistisch zou moeten heeten.
Dat onze Christeliike school krachtens haar grondbeginsel een eigen
still heeft, die in 't geheel niet past bij den „geest der eeuw" — daarover
zijn we het spoedig eens. Maar om de vreemde inbouwsels uit onze
schoolpractijk te verwijderen is het ook noodig, dat we dezen geest zoo
leeren kennen, dat we hem ook in de kleine en gewone dingen van ons
onderwijs leeren opmerken.
Dat is niet maar een liefhebberij voor philosophisch of paedagogisch
aangelegde collega's, maar een lure roeping voor ieder Christelijk onderwijzer. Want deze geest der eeuw staat vierkant tegenover den Geest
van Christus, naar Wien onze scholen genoemd zijn. En deze geest van
het humanisme heeft juist voor de school zijn tienduizenden verslagen.
Ik wil u enkele hoofdlijnen van het humanisme laten zien in verband
met het onderwijs.
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Het Humanisme beweegt zich in de geschiedenis tusschen twee polen,
die we ons kunnen voorstellen als de krachtcentra van eenzelf de beginsel.
Aan den eenen kant wordt het persoonlijkheidsideaal beleden en beweegt zich alles om de persoonlijkheid des menschen.
En aan de andere zijde jaagt men het wetenschapsideaal van 't Humanisme na, waarbij alles zich concentreert om het wetenschappelijk begrip.
't Gemeenschappelijke van beide polen is, dat de mensch souverein is
over zich zelf en over alle dingen, dat de so. uvereiniteit van God wordt
ontkend of genegeerd, dat het schepsel wordt geeerd boven God, die te
prijzen is tot in alle eeuwigheid. Dit laatste heeft het Humanisme gemeen
met den afgodendienst der heidenen.
We zullen nu enkele voorbeelden van het wetenschapsideaal geven in
zijn giftige werking voor de kinderen van ons yolk.
1. Ten eerste is daar de schromeliike overdrijving van de mathematische denkmethode, alsof alleen het wiskunstig denken ware zekerheid
geeft. Men zest dan: 2 + 2 = 4, dat weet ik, dat is absoluut zeker,
maar wat in den Bijbel staat, is niet zeker, dat moet men „maar gelooven",
weten doet het niemand. Daar heeft men 2 + 2 = 4 gezet als een
betrouwbaar zeker weten, dat tegenover Gods Woord staat als meer
betrouwbaar en meer zeker dan dat Woord. Kort gezegd: een weten
van den mensch, dat meer betrouwbaar is dan een mededeeling van
Godswege.
Duizenden zijn in dezen strik gevallen en daardoor totaal ongeloovig
geworden.
En de school heeft daarbij vaak hulpdienst gedaan. De school heeft
deze menschen de heerlijkheid van de getallen en van de mathematische
zekerheid onderwezen in een houding, alsof wij zelf de scheppers der
getallen zijn en heeft er daarom niet op gewezen dat ze van God zijn en
dat onze denkzekerheid in de wiskunde Gods gave is.
Zoo is het geheele gebied der getallen van den mensch geworden en
het komt niet meer bij ons op, dat God souverein is over de wiskunde.
Zoo ontvangt God niet de eer die Hem toekomt. In dit rechtsgeding
over deze zaak tusschen God en de moderne wetenschap hebben wij
partij te kiezen.
't Is niet maar een kleinigheid of we op onze scholen rekenen en
wiskunde onderwijzen in de houding van het humanisme met zijn afgodischen eerbied voor het mathematisch denken — of dat wij het doen in
ootmoedig buigen voor God.
Zijn wij heer en meester op dit gebied of hebben we bij 't lesgeven in
,
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rekenen het besef, dat we ook hier bezig zijn Gods groote werken aan de
kinderen to vertellen?
Wanneer een kind zich vergist en zegt 6 X 7 = 49 en de onderwijzer
spot uit de hoogte, zich bewust van zijn meesterschap over de getallen:
„Zoo jongen, dat hebben ze dan vanmorgen zeker veranderd!" dan kan
dit een zuiver geval van humanisme zijn, even zuiver als een dakgootrand gothisch kan zijn.
Maar zegt de onderwijzer: Neen kind, het is 42 en 7 X 7 = 49, niet
waar? dan kan deze houding een teeken zijn, dat de onderwijzer samen
met het kind tegeno-ver die groote schepping Gods, de arithmetiek, staat
en dat hij beseft hoeveel hij zelf daarvan niet weet.
De kinderen bemerken het ook, of de onderwijzer eigenmachtig staat
over Gods werken alsof het de zijne waren — dan wel of hij er echt,
met eerbied, over spreekt. Zij kennen de branie's onder hun kameraden
heel goed. Zouden zij den hoogmoed van het humanisme niet proeven?
Ook niet bij het rekenen? Bitter voelen zij den spot van meesters, die
meester zijn over de getallenwereld, als zij fouten maken.
Heerlilk vinden zij eigen glorie om eigen meesterschap in de getallenwereld. Maar wanneer zij dan deze heerlijke mathematische zekerheid
gaan beschouwen als de kennis en daarin niet Gods gave leeren zien,
dan komen zij geleidelijk weg tot de scheiding van gelooven en weten
en tot de belijdenis: 2 + 2 =-- 4, maar of God bestaat weet Been.
't Maakt toch wel eenig verschil in de practijk of we in de rekenles
spreken over Gods groote werken, dan wel of we op dit terrein van God
niets hebben gezien.
't Is niet maar een klein verschil of we hier erkennen dat God souverein
is dan wel of we de souvereiniteit van 't menschelijk denken belijden.
2. Een ander kenmerk van het humanisme in zijn wetenschapsideaal is
de overschatting van de natuurwetenschap als ware dat de allesbeheerschende kennis.
Ik wil u een staaltje daarvan vertellen uit mijn schooljaren. Ik was
leerling van een openbare lagere school op een dorp in Zeeland. De
onderwijzer in de hoogste klas voelde veel voor de natuurkunde en kon
dan ook bij ons door zijn vertellen en door de proeven bewondering
wekken voor de wonderen der natuur. Vooral die proeven met electriciteit wekten onze verwondering. De meester sloeg met een kattenvel op
een plaat en nam dan een schijf op, waarvan hij kleine vonkjes kon doen
knetteren. Bij die gelegenheid vertelde hij ons ook, dat de bliksemstraal
niets anders is dan zulk een electrische vonk. Natuurlijk veel grooter,
maar anders precies hetzelf de.
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Dat het onweder in andere opzichten nog wet meer is dan „electrisch
verschijnsel", zeide hij niet en dat vergaten wij geheel en al.
Het onweder is natuurkundig bijv. ook nog een meteorologisch verschijnsel. In De Bilt wordt er rekening mee gehouden. Maar met de proef van
onzen meester had het weer niet uit te staan. Er was bijy. geen gevaar
voor, dat er een hagelbui uit voort zou komen.
Natuurkundig ging het al niet op om te zeggen, dat de bliksemstraal
niets dan een electrische vonk is.
Maar verder is het onweder ook nog sprake van Gods groote en
vreeselijke majesteit; de stem des Heeren, zooals de Schrift zegt.
Vaak is het onweder teeken van Zijn toorn over de vijanden van Zijn
yolk geweest. In oeconomisch opzicht is het vaak een ramp en in biologisch opzicht voor menig mensch en dier de dood. In meteorologisch
opzicht is het ook zuivering van de zwoele atmosfeer en aanbrenger van
regen.
De echte concrete bliksemstraal is een wonder van Gods almacht en
doet mensch en dier beven. Maar zie nu, hoe de natuurwetenschap voor mij
deze stem des Heeren heeft gemaakt tot een kennis triomf.
Onze meester zeide: „'t Is niets anders dan een electrische vonk".
Welnu met behulp van dit begrip : „electrische vonk" verstond ik opeens
de heele bliksemstraal. Over zijn lengte en vorm en hitte en kracht —
over zijn gevolgen en over zijn Heer werd niet gedacht: 't begrip „electrische vonk" was voldoende. Met behulp van dit begrip had ik het gevoel
dat ik met mijn kennis dit geheele verschijnsel beheerschte.
En dezelf de vermeten hoogmoed die den vloeker er toe drijft om met
het woord bliksem geweldig te doen, greep mij als kleine denker aan om
met mijn begrip „electrische vonk" de geheele bliksemstraal doodeenvoudig te vinden. Daar was niks aan ! De meester haalde zooveel electrische
vonken uit de schijf als hij wilde.
Deze kennis maakte mij hoogmoedig.
En het „prachtige" van de natuurkunde bestond zoodoende niet daarin,
dat ik mij leerde verwonderen over de groote werken Gods — maar
omgekeerd in het machtige besef, dat er aan allerlei verschijnselen „niks
aan" was, als je er maar het ware begrip doorheen zag.
Deze kennis gaf machtsgevoel. Zelfs over „de stem des Heeren".
Eenigen tijd later was er 's nachts een hevig onweer. Half slaperig,
verschrikt ook, was ik uit mijn bed gekropen en zat nu met mijn jongeren
broer stil bij moeder. We luisterden samen naar den zwaar rommelenden
donder. Toen moest ik vertellen, wat ik er van wist: „Moeder, de meester
heeft pas verteld van 't onweer en zoo'n bliksemstraal is niks anders dan
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Een krakende donderslag deed ons huisie beven en verschrikt
elec
hield ik mijn wijsheid voor mij.
Een poosje later heb ik tech nog verteld, wat de natuurkunde omtrent
dat grootsche natuurgebeuren had gevonden. Maar dat het doodeenvoudig
niks anders dan electrische vonken waren, heb ik niet meer durven zeggen
Ik heb toen intuitief gevoeld, dat het niet wadi - was.
En ik heb onthouden, dat het natuurwetenschappelijk begrip niet het
laatste woord is, dat van Gods schepping kan gezegd worden. En ook,
dat de werken des Heeren niet door onze kennis worden beheerscht, maar
dat God heerscht over de dingen. Zijn souvereiniteit over de natuur heb
ik leeren belijden tegenover de souvereiniteit der menschelijke kennis in
de humanistische natuurwetenschap.
Nu is het opmerkelijk, dat echte mannen van wetenschap eerbied hebben
niet voor hun kennis, voor hun „begrip" maar voor Gods schepping en
dat zij slechts een klein deel van Gods wonderwerk hebben gezien.
Maar de kennisverheerlijking ligt vaak duimendik op de tweede- en
derdehandsche natuurwetenschap. En die juist heeft den meesten invloed
op de scholen. Echt wetenschappelijk werk is voor lager en middelbaar
onderwijs te moeilijk!
Wanneer wij bij het Christelijk onderwijs ten opzichte van het onderwijs
over de natuur, in 't bijzonder ook de natuurkunde, in 't oog houden, dat
ons onderwijs in hoogste instantie bedoelt: de groote werken des Heeren
te doen opmerken, dan zal de overschatting van de natuurwetenschap
als ware het de allesbeheerschende kennis van meet of aan de pas
worden afgesneden.
3. Wanneer nu de kinderen hun mathematisch denken — dat meer zeker
is dan Gods Woord — gaan verbinden met deze begripsheerschappij over
de natuur dan spreekt het toch vanzelf, dat ze niet meer kfinnen gelooven
in de wonderen, die de Bijbel ons verhaalt.
De natuurkunde ziet geen verschil tusschen het water, dat Ismael heeft
gedronken, toen hij bijna was omgekomen van dorst en het water hier
in dit glas. Toch heeft die dronk waters van Ismael, Gods gave aan hem,
millioenen Arabieren het leven gered. En dit glas water wordt misschien
weggeworpen.
Maar de natuurkunde ziet — van haar kant terecht alleen den physischen kant. Zij mag zeggen: water is water. Of: water is H2 O. Met dit
„water" kan zij dan allerlei formules uitwerken en veel naspeuren van
Gods wondere werk in het echte water. Maar wanneer de natuurkunde
humanistisch wordt, gaat zij over deze grenzen heen en onderwerpt alle
mogelijke water dat God ooit op den aardbodem gegeven heeft aan haar
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kennis. En dan beweert zij stout: water is water en wordt nooit wijn
zoo zeker als 2 X 2 vier is. En dan verheft zij haar denken tot heer over
dat water, dat de Heere Jezus in de vaten liet doen te Kana en decreteert,
dat dit water onmogelijk door Jezus' wondermacht in wijn kon veranderen.
Water wordt geen wijn. Den regel dien de natuurwetenschap vond,
maakt zij tot heer over al het water dat er ooit is geweest.
De Chr. school heeft in de eenvoudige vertelling van de wonderverhalen
een ongezochte gelegenheid om te getuigen tegen deze heerschappij der
Rede over Gods water. En de kinderen gelooven het nog gaarne en vinden
er niets onredelijks in, dat God met Zijn schepsel doet wat Hij wil.
Toch leert de practijk dat ook leerlingen der Chr. scholen vooral van
degenen die doorstudeeren, in de strikken xallen van den geest der eeuw,
zoodat zij zeggen niet meer te kfinnen gelooven, wat de Bijbel ons,
verhaalt.
Ons lager onderwijs kan dit in de hand werken, als daar ongemerkt
alles in ingericht op de tweede- en derdehandsche wetenschap die deze
school bereikt en niet in de allereerste plaats wordt bedoeld de kinderen
te vertellen van alle groote werken Gods om ons heen, niet van H2 0,
maar van het echte water.
4. Een vierde kenmerk van het humanisme is zijn wetenschapsideaal,
dat rechtstreeks uit het boven genoemde voortvloeit, is wat prof. Dooyeweerd heeft genoemd: de abstractie krankheid van het humanisme.
Wanneer het begrip gemaakt wordt tot het wezenlijke en geplaatst
wordt in de plaats van en boven het werkelijke schepsel Gods, dan wordt
het misbruikt. God schiep de werkelijke vogels in een veelvuldigen rijkdom van vormen en kleur, in een overweldigende veelheid van soorten.
En nu komt de mensch daarin eenig begrip vormen om dat groote werk
Gods te verstaan. Het begint dan de dieren te classificeeren onder een
begrip; aldus: de reiger is een vogel, de musch is een vogel, de merel is
een vogel, het roodborstje is een vogel.
Wanneer nu het begrip „vogel" dienst doet om aan de werkelijke reiger,
musch, merel, enz. het vogel-zijn op te merken en de eenheid te zien in
deze verscheidenheid is het kostelijk. Echte wetenschap doet zoo. Maar
wanneer de hoogmoed komt, die met het begrip meent te heerschen over
Gods schepsel en dit het begrip acht boven wat God schiep, dan begint
de ellende.
Dan wordt heel die rijkdom van Gods schepping gewoon „vogeltje"
en het vogelzijn-begrip wordt het wezenlijke. Met dit begrip „vogeltje"
overmeestert men de gansche vogelenwereld.
Wit ge zoo'n begripsvogel zien, vraag dan eens aan iemand of hij een
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vogeltje wil teekenen. Dan teekent hij niet een musch of een eend of
een merel of een ooievaar. Neen, hij teekent u een „vogeltje", een wezen
met iets van een duff in den omtrek, met vleugels en een bek en twee
pootjes. Dat is de echte begripsvogel: Arme vogelkenners, die 't met
zoo'n vogel moeten doen.
Welnu: de afgesleten schoolsche begrippenwereld van het humanisme
staat tegenover de Hike wereld van God gelijk dit begripsvogeltje staat
tot de musch en de eend en de zwaluw, die Gods lof verkondigen.
De eersten zijn menschenschepping als begrip. En 't begrip is goed, zoolang het dient om de waarheid te leeren grijpen van Gods wondere
werken. 't Begrip is hulpmiddel. 't Zegt iets van Gods schepsel. Zooals
een gestyleerde vogelteekening echte kunst is, omdat zij iets laat zien
van de vogelenwereld.
Maar waar 't begrip Gods schepsel overheerscht en zelfs vervangt,
daar is de dood in den pot. Daar maakt zich de abstractie krankheid van
't humanisme geldend en verwoest zij de ware wetenschap en de echte
kennis en verdroogt tot muf schoolgedoe, dat meent de wetenschap te
dienen, maar een spotbeeld van ware wetenschap is geworden.
De geschiedenis van het onderwijs kan van deze abstractie krankheid
verhalen. Helaas, zij is er vol van. Men heeft het intellectualisme genoemd.
Dat is het eerste stadium. Dan is 't begrip er terwille van de kennis.
Dan jaagt men van de dingen of naar de kennis, die ook los van de
dingen te leeren is. Men kan best van Amerika studeeren zonder er aan
te denken, dat Amerika ginds werkelijk ligt, ginds waar voor ons de zon
's avonds wegzinkt. Wat let me Amerika als ik de kennis maar heb.
Het tweede stadium maakt het nog gemakkelijker. Het verbalisme is
gericht op de practijk. Wat geeft dat schoolsche begrip. Men kan ook
leeren zonder begrip, — je zet er de woorden maar stevig in, en de
namen!
Voor het examen levert dit echter het risico op, dat de examinator
eens naar kennis in plaats van naar woorden vraagt.
Daarom heeft de school het practische standpunt van het verbalisme
gelukkig niet durven aanvaarden. Dat zijn wel uitzonderingen.
Maar dat onder onderwijs zou zijn: het aanbrengen van begrippen, ja,
dat is lane als echte paedagogische wijsheid verkondigd.
En het protest daartegen is meer in de practijk door de werkers op
school gegeven dan door de leidende paedagogiek.
In de practijk hebben velen die begrippen-aanbrengerij als geestdoodende bezigheid ervaren en hebben ze in spijt van alle paedagogische studie
van de dingen verteld in plaats van de begrippen. Van de echte kippen
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en niet van de kip. Helaas, het humanisme is als echt onkruid, taai van
leven.
Er zijn schoolmenschen geweest, die het ontzaglijk jammer vonden,
dat de kinderen zoo weinig smaak vonden in de kip. Daarom hebben zij
platen van kippen in de school gebracht om de kip wat smakelijker te
maken. En zelfs hebben ze er gewichtig over gedacht om een echte kip
voor de klas te laten zien als illustratie van de les over de kip. Let wel,
een schepsel van God ter illustratie van het door den mensch gevormde
begrip. Wat een glorie voor de kip. Wat een glorie voor den schepper van
dat begripsdier, voor den mensch.
Waarlijk hier is maar niet een droge schoolvos. Hier is de zonde van het
humanisme, de souvereiniteit van het denken over Gods schepselen.
De vruchten van dit onderwijs, dat begrippen aanbrengt, zijn te zien in
het volgende schoolsche opstel van een kind wiens vader tachtig kippen
heeft op de hofstee. Het kind gaat 's avonds na schooltijd eieren rapen
en kent de echte kippen heel goed. Er is er zelfs een bij die zijn bijzondere
vriendin is, die bijna uit zijn hand eet. En dat kind maakt op een humanistische school het volgende opstel.
„De kip."
De kip is een vogel. Zij heeft veeren. Zij heeft twee vleugels en twee
pooten en een bek. De kip legt eieren. De kip is een nuttig dier.
Kijk, hier heeft de school — neen, hier heeft de zonde van het humanisme lets kapot gemaakt.
Tot nog toe heb ik nog maar gewezen op de formeele dwalingen van
het humanisme, namelijk de overschatting van de mathematische zekerheid, de grensoverschrijding van de natuurwetenschap, de heerschappij
over Gods natuurwetten en de abstracte krankheid.
II.
Zien we nu tot welke stelsels dit wetenschapsideaal van het Humanisme
heeft gevoerd.
We beperken ons daarbij tot de lagere school.
1. De staatsschool.
Ik ben behalve vader in mijn gezin en lid van de kerk en hoof d van de
school ook nog burger van het koninkrijk der Nederlanden. Dat is een
functie onder vele. Maar verheft zich nu dat begrip burger tot het allesbeheerschende, zooals tijdens de Fransche revolutie, toen men alleen vanwege de burgerschap elkander met tranen omhelsde, dan is er volkomen
gelijkheid onder de menschen. Over deze burgerverzameling moet vol-
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gens gezonde logica toch een baas zijn. En dat is de staat. Deze staatsidee
is principieel lets anders dan onze overheid.
Deze staat erkent geen souvereiniteit in eigen kring, noch voor de kerk,
noch voor de school, noch voor 't gezin. Dus is deze staat ook souverein
van de school. 't Gebouw, leerplan, lesrooster, onderwijzers, ouders en
kinderen zij staan alle onder zijn • goede zorgen. De school wordt
staatsschool.
Humanistische staatslieden hebben getracht de Nederlandsche overheid
er toe te bewegen deze staatsschool tot oppermacht te brengen, maar
dat is, Gode zij dank, niet gelukt. Na een tijd van verdrukking en onrecht
over degenen die dezen staat niet wilden aanbidden heeft onze overheid
het recht van de ouders en van de schoolvereenigingen erkend.
De openbare school is dan ook geen echte staatsschool geworden, maar
overheidsschool voor menschen die hun ouderrecht ongebruikt laten.
Deze overheidsschool heeft in den laatsten tijd te kampen met de doorwerking van het humanistisch staatsbeginsel bij vele onderwijzers, die in
onze overheid in den persoon van de koningin een belemmering van de
staatsidee zien en daarom zich ergeren aan 't Wilhelmus, oranjestrik
en aan het feest op 1 Augustus. De dag van den staat der toekomst is
1 Mei. De Heere beware ons voor dien staat. Want deze door-menschenbedachte-staatsmacht is een vreeselijk tiran.
In de 18de eeuw gedoogden de rechten van den mensch en burger geen
oranjeworteltjes op de groentenkar. Zelfs de souvereiniteit in eigen kring
van den groentenboer over zijn karretje kwam in 't gedrang.
En thans gedoogen zij geen oranjestrik bij een schoolkind.
Dat deze oranjeworteltjes-ruzie geen orischuldige dwaasheid was, leert
het vervolg der geschiedenis: de revolutie met velerlei ellende is er op
gevolgd.
Wij ontvangen thans subsidie van de overheid — niet van den staat
in humanistischen zin — en de overheid oefent ook toezicht over onze
scholen voorzoover haar bevoegdheid gaat.
Wanneer onze schoolbesturen en wij als personeel nu echter in onze
overheid — den humanistischen staat den „baas van alles" zouden zien
en niet meer op onze hoede waren voor het humanistisch drijven om dezen
staat tot heerschappij te brengen, dan zou onze vrijheid in • gevaar zijn.
ook als wij meenen, dat de autoriteit van onze school de inspecteur is
en als een goedkeuring van den inspecteur ons meer geldt dan een goed
geweten voor God — ook dan is er humanisme in de Chr. school
ingeslopen.
En hoe doen wij ten opzichte van de leerplichtwet?

136
Weten wij ons uitvoerders dezer wet in dienst van onze overheid tot
straf der booze ouders die hun kinderen verwaarloozen of gevoelen wij
ons als willooze ambtenaren van den „baas van alles"? 'k Wil u een
staaltje daarvan geven. Iemand zat in nood, omdat zijn vrouw met haar
dochtertje op een morgen was weggeloopen. Maar wie schetst zijn verbazing toen het hoofd der school hem na enkele dagen voor ongeoorloofd
schoolverzuim van zijn dochtertje aansprakelijk stelde namens den „baas
van alles". Maar ook het hoofd in kwestie zat in de moeilijkheid. De
„baas" had in zulke gevallen niet voorzien en niet aangegeven met welke
letter dit verzuim moest worden aangeteekend. En ook niet gezegd of het
gewettigd of aisnog verschoonbaar kon gerekend worden?
2. Een tweede stelsel van het humanisme op schoolgebied is de school
boven geloofsverdeeldheid, de school van de tolerantie, van de verdraagzaamheid jegens andersdenkenden.
Dat woord andersdenkenden bevat een kostelijke ironie. De religie van
het humanisme is immers bedenksel des harten, onverschillig of het met
Bijbelteksten wordt bewezen of geillustreerd of niet. Met die teksten tot
bewijs van wat men zelf vond, doet men dan precies hetzelf de als de
meester, die de echte kip gebruikte als illustratie van zijn begripskip.
En nu is het werkelijk nederig en fatsoenlijk dat men zijn naaste, die
iets anders bedacht, daarin eert. leder moet toch voor zich zelf weten wat
hij van den godsdienst (be)denkt.
In de eerbiediging van de innigste gevoelens van andersdenkenden waardeert het humanisme zijn eigen richting. Alle humanisten van allerlei
soort: vrome en atheisten, varen er wel bij. En de humanistische opvoeding tot staatsburger is zoodoende boven de geloofsverdeeldheid verheven.
Aileen die menschen die niet religie bedenken, het niet-denkend-deel
der natie — die menschen, die de ‘souvereiniteit over Gods openbaring
in Schrift en natuur niet erkennen, maar voor Gods Woord buigen als
voor de Waarheid — die menschen passen niet in den staat noch in de
staatsschool.
Heel de geschiedenis door blijkt het, dat de hooggeloof de verdraagzaamheid van 't humanisme alleen maar gold voor de denkenden, voor
degenen die de souvereiniteit van het denken erkenden, dus voor andersdenkende humanisten.
Maar wee als iemand voor de souvereiniteit Gods opkomt en Gods
waarheid als waarheid wil doen gelden. Dan wordt de souvereniteit der
.cede aangetast en vliegt al wat humanist is to wapen voor de „innigste
gevoelens" en „teederste aangelegenheden" van den mensch.
Op de school waar andersdenkenden worden geeerd en verdragen
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wordt God niet geeerd en Zijn woord als waarheid niet verdragen.
Vandaar de woede tegen Da Costa van heel het humanistisch godsdienstig
Nederland in 1823 toen hij in zijn „Bezwaren" schreef, dat deze verdraagzaamheid uit den. Booze was en minachting voor de Waarheid inhield.
Wat wilde deze nachtvogel!
Maar Da Costa bekende, dat hij ook tegen zich zelf had geschreven.
En wij moeten telkens tot onzen schrik ontwaren hoeveel humanisme
er ook nog in ons werk wordt gevonden.
Staat onze religie ook niet menigmaal heerschend boven de Heilige
Schrift?
En — noemen wij in de schoolboekjes over vaderl. geschiedenis den
strijd tusschen het humanisme en het calvinisme in de Geref. kerk van
1618 niet: de twisten tijdens het bestand. We konden evengoed den
worstelstrijd van Willem van Oranje tegen Alva noemen: de ruzie met
Spanje.
De strijd der herders in de kerk tegen de wolven hebben de humanisten
nog altijd twist genoemd.
Hoe komt die terminologie of ficieel in boekjes voor de Chr. school?
Zullen we dan ook maar niet spreken van de twisten om de Christelijke
school, in plaats van den naam „schoolstrijd".
3. Een derde stelsel van 't humanisme is dat men de moderne yolksschool als model voor alle volksonderwijs stelt.
In het begin was het historisch humanisme uitgesproken aristocratisch.
Aileen de classiek gevormden, die ver boven de massa uitblonken iri kennis,
konden „menschen" in den waren zin des woords heeten.
Later werd de stelling verkondigd, dat ieder „burger" een mensch was
en recht had op de rechten van den mensch.
Zoo vond ook het humanistisch onderwijs zijn weg van de hoogescholen
der 17de eeuw naar de lagere school der 19de eeuw.
Vooral ook door den invloed van het „Nut van 't algemeen" en de
schoolwetgeving is toen de humanistische volksschool maatgevend geworden voor het lager onderwijs.
Nu is het zeer zeker een groote vooruitgang van humanistisch inzicht,
dat een -burger en zelfs een Boer en een arbeider menschen zijn en
ook noodig moeten leeren lezen. Maar als wij vol dankbaarheid zuchten,
wat had er buiten die school van het onderwijs moeten terechtkomen —
en ml kan toch ieder lezen!, dan moeten we toch bedenken, dat de Joden
onder het Oude Testament in alle rangen en standen konden lezen. Daar
was een hooge volksontwikkeling ontstaan zonder Nut van 't algemeen
en zonder schoolwetgeving en zonder leerplichtwet, ja zelfs zonder school.
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En dat van de scholen van de Reformatie onder de Republiek nog wel
wat meer te zeggen is, dan dat er met den stok gebeukt werd, is te lezen
in het mooie boekje van dr. J. Woltjer Wat is het doel van het Chr. nationaal schoolonderwijs.
Wanneer het humanisme zich heeft opgewerkt tot de hoogte van de
oude Joden, dan blaast het zoo hoog van den toren, dat wij arme Christenen verstomd staan te kijken en het waarlijk gaan gelooven, dat de
Christelijke school de mindere is en dat wij naar 't model van de humanistische school moeten leven om niet heelemaal stumperig te worden.
Als dan een inspecteur beweert, dat een leesles uit den Bijbel geen lezen
is en dat we daarmee nooit het peil van de humanistische school bereiken,
dan zouden we 't waarlijk nog gaan gelooven ook.
De Christelijke school heeft het recht om zich uit te seven als historische voortzetting, met moderne hulpmiddelen, van het onderwijs onder
oud-Israel door de vaders aan de kinderen. Zij vertelden Gods groote
werken aan het navolgende geslacht. En ook is zij de voortzetting van de
volksscholen onder de Republiek, waaruit tal van groote mannen zijn
voortgekomen en tal van kloeke vrouwen, die hun leeskunst niet misbruikten aan slechte romans en moordsensaties uit de krant, maar driemaal 's daags nuchter en eerbiedig met heel het gezin Gods Woord lazen.
Moeten wij nu op de Chr. school dit lezen half beschroomd onderwijzen, omdat de humanistische school dat geen leesles vindt?
Wij zijn dankbaar voor wat de overheid heeft gedaan voor ons yolksonderwijs — en ook voor het waardevolle werk van vele werkers en
wijzen op paedagogisch gebied, ook in de openbare scholen der 19de eeuw.
Maar dat de moderne volksschool nu voor ons het model zou zijn in
haar klassestelsel en in haar methodiek om begrippen aan te brengen en
in haar leerstofkeuze, dat ontkennen we ten zeerste.
Die humanistische school kan uit haar beginsel leven en haar eigen
stij1 uitwerken en zij heeft dat schitterend gedaan. Haar onderwijzers en
leerlingen hebben vaak met een godsdienstigen ijver gejaagd naar de
wetenschap, die meer zeker is dan Gods mededeelingen, zij hebben zich
vaak sterk gevoeld in hun natuurbeheersching en zij hebben religieuzen
lust gevonden in de souvereiniteit van het denken over alle dingen —
wat een energie en volhardende arbeid bij de humanistische paedagogen
en bij denkers als Herbart en bij methodenschrijvers — daar zit overgave
aan een beginsel, daar zit levensstijl achter. De humanistische school
ontwikkelde sterke onderwijskracht tot verheerlijking van den mensch.
zonder dat beginsel —
Wanneer nu de Chr. school — van buiten of
deze levenskrachtige humanistische school copieert en met haar om pre-
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cies dezelfde resultaten iivert.... en dat alleen uit het beginsel der
slaafsche vreeze.... dan is de humanistische school echt en de Chr.
school is dan valsch — en laf — dorre geestelooze copie, zouteloos zout.
Nergens toe nut.
4. Een vierde stelsel van het humanisme, waarmee het zijn wetenschapsideaal tot gemeen goed heeft gemaakt, is de z.g. algemeene
ontwikkeling.
Men heeft zich een idee gevormd van wat ieder mensch, of liever de
mensch, moet weten. In de practijk komt dat neer op de leerstof die we
in onze schoolboekjes vinden.
Deze kennis moet dan worden aangebracht.
Daarover loopt het examen. En daarvan verwacht menigeen voor zijn
kinderen een goede positie en hun dagelijksch brood.
Met deze „kennis" wordt dan vaak afgoderij bedreven.
Op dit schepsel stelt men ziin betrouwen, daar verwacht men veel van
en daarvoor of fert men groote sommen gelds en soms het kindergeluk
en de gezondheid der kinderen.
De examens, die deze algemeene ontwikkeling toetsen, zijn daarbij het
geweten van het onderwijs. Veel geslaagden, een goed geweten! Ook al
heeft die kennis op zich zeif Been waarde, als kennis van echte dingen.
En weinig geslaagden, een slecht geweten, ook al is er echte kennis aangebracht van Gods werken.
Heeft men Guido Gezelle niet afgezet als taalleeraar, omdat men
oordeelde dat hij niet kon lesgeven in taal?
Maar 't groeit nog, wat hij daar raaide.
De kennis, voor deze algemeene ontwikkeling vereischt, is zeer willekeurig gekozen uit al wat er te weten valt.
Ook is 't maar een armelijk beetje. Ik ben het niet eens met hen, die de
leerstof willen beperken. 't Is veel te weinig, wat onze schoolboekjes seven.
En totaal willekeurig gekozen.
In mijn schooljaren WT. moest ik bij 't rekenen de maten van den papierhandel onthouden: 1 baal is 10 riem, 1 riem is 20 boek en 1 boek is 24 vel.
U ziet dat deze gewichtige leerstof paraat gebleven is. Maar de lengte en
breedte van mijn bank, de oppervlakte van mijn lei, de prijs der aardappels
in de velden rondom de school, de marktberichten en winkelprijzen....
dat behoorde er allemaal niet bij. Dat behoef den wij niet te weten!
Nu is het moeilijk een standaardmaat voor weten te bepalen. Daarom
nam men lief st maar van alles wat. Je kon nooit weten of een Walchersche
boer niet eens schipper wordt en daarom leerden we trouw een massa ka-
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naaltjes van Nederland. Niet omdat dat zoo aardig is voor kinderen om
daar ook iets van te weten maar heel gewichtig omdat deze leerstof behoorde bij onze algemeene ontwikkeling.
Een ander voorbeeld:
Ik teekende in mijn schooljaren gaarne. Ten minste thuis. Daar teekende
ik Tragsvaalsche boeren te paard en Engelsche generaals en bracht het nu
en dan mee naar school. De meester vond het heel aardig, maar .. het
echte teekenen was het toch niet, zei hij. De teekenkunst, die toen voor
algemeene ontwikkeling gold, moest methodisch worden beoefend in de
paedagogische cahiers van Bakker en Bruins: eerst eenige groote pagina's
stippen- maken op de hoekpunten van de ruitjes. Dan eenige bladzijden met
verticale lijnen, dan horizontale en na eenige maanden mocht ik aan het
vierkant beginnen, d.w.z. de ruitjes aandikken.
Later is deze algemeene ontwikkelingsmaat van teekenen verdwenen.
Gelukkig.
Mocht die standaardmaat voor de andere vakken ook nog eens vervallen.
Dan kunnen we van al Gods groote werken volop kiezen wat in ons geval en voor onze school dit jaar eens te pas komt.
Wil men over kanalen onderwijzen aan boertjes, heel best. Laat ze een
kaart van Nederland teekenen met de waterwegen en vaar dan met een
schipper mee en vertel van het schippersleven en van schipperskinderen en
hoe die op school gaan. Zeer waardevol, ook al komt die schipperskennis
voor een Boer nooit te pas.
Of teeken een stukje van de Groninger veenkolonies met alle kanalen en
alle bruggen en de wegen daar door heen. Zeer interessant voor een
Walchersch kind.
Wil men den papierhandel? Vertel eens van de papierindustrie en van
de boekdrukkerij, laat eens soorten van letters zien en verschillende
formaten, laat ze eens een bedrukt vel naar de pagineering vouwen, laat
ze eens een drukproef corrigeeren zooals dit behoort, laat ze eens een
collectie van uw bibliotheekbandjes bewonderen. Vertel van folianten en
kwartijnen — en .... van de groote statenbijbels met koperen sloten.
Een leerling brengt er allicht een mee.
Waarom zouden we ieder jaar hetzelfde moeten vertellen als de wereld
om ons heen zoo vol is van belangwekkende dingen. En wat zijn onze
kinderen nog overal spontaan warm voor.
Een onderwijzer, die twintig jaar lane, ieder jaar opnieuw, dezelfde
kennis moet aanbrengen.. wat heeft die een arm leven.
Versta mij goed: ieder jaar opnieuw van sneeuwklokjes vertellen, daar
wordt men niet moe van. Maar sneeuwklokjesweetjes aanbrengen zonder
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het bloempje de moeite waard te achten en dat jaren achtereen, dat is
wel een slaafsche dienst zonder verheffing voor een Christen.
Dat is les seven over „het vogeltje" en Gods vogelenwereld negeeren.
Zulke „vogeltjes-kennis" is ook zeer vlug vergeten. De meest strenge
repetities staan hier machteloos. Vandaar de klacht, dat de leerstof zoo
snel vervliegt. Maar de onderwijzer, die zoo klaagt vrage toch ook eens
of het nu werkeliik waarde heeft, dat het kind zijn leerstof zal onthouden.
Ik bedoel niet, of hij er later nut van zal hebben, maar of 't echte kennis is.
Om dat vervliegen der leerstof tegen te gaan wordt er met cijfers en
rapporten en repetities en examens gelijmd en gekramd. En vanwege
dezen slaafschen dienst is er soms geen gelegenheid om eens echt rond
te kijken in Gods wondere wereld.
Ja, ik heb wel eens den indruk gekregen, dat er Chr. scholen zijn, waar
men maar krap tijd heeft voor Bub. Gesch. en eigenlijk geen tijd voor kerkgeschiedenis en heelemaal geen tijd om van de zending te vertellen, allemaal vanwege den dienst der algemeene ontwikkeling. Bij Java weten de
kinderen der Chr. school dan niet van Jellesma en Modjowarno, van dr.
Bervoets en Coolsma, van Sadrach en mevr. Philips, van de Ned. zendingsvereeniging, noch van de zending der Geref. kerken op Midden Java,
want dat alles is minderwaardige kennis. En dan doet de onderwijzer zijn
uiterste best om de verschillende kof fie- en thee- en tabaksvelden er in
te pompen en deze kennis te onderhouden door repetities, want dat behoort bij de algemeene ontwikkeling.
Het is vaak mijn ervaring geweest dat — wanneer we in gehoorzaamheid aan God deze afgoderij laten varen en gewoon van al Gods groote
werken vertellen en de kinderen daarin doen bezig zijn met lezen en
schrijven en schetskaartjes teekenen uit echte interesse — dat dan die
thee- en koffieveldenkennis ook nog terecht komt. En dan Anders. Als
echte kennis, die geen repetities en geen navraag behoeft. Aileen moat
het zoo eens herinnerd worden.
Maar dan is alles op zijn plaats. Belangrijke dingen worden dan be-.
langrijk. En kleinigheden klein. Dan komen de dingen van Gods koninkrijk eerst. Op zoo'n Christelijke school, waar men daarvoor geen tijd
heeft vanwege de algemeene ontwikkeling is het gevaar groot, dat men
ook bij B. G. de heilige dingen nog in leerstof omzet en voor de kennis
een 10 geeft en een 0 voor die heilige gebeurtenissen zelf.
Dan heeft het humanisme den hartader aangeraakt en is het Christendom dood.
Zoo loopt heel de ontwikkelingsidee van het populaire wetenschapsideaal der humanistische volksschool — ondanks haar ijver erg slaafsche
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arbeid en ondanks de ware elementen van kennis, die zij verwerkte —
toch uit op een armelijk gedoe, op een weten van weetjes die iedereen
moet weten en waarover men niet spreekt, omdat men moet veronderstellen, dat de ander het ook weet — of omdat men bang is, dat de
leemten in eigen kennis aan den dag zullen komen.
Tegenover deze kennis-verheerlijking met hare magere vruchten —
waarover zeer terecht ernstig geklaagd wordt —
heeft de Chr. school
haar eigen taak: dat zij van al Gods groote werken om ons heen in
geschiedenis en natuur- en aardrijkskunde aan de kinderen zal vertellen,
om God daarin te eeren en te eerbiedigen en te vreezen. En ook om Hem
te loven.
In dit alles kunnen onze kinderen al leerende en schrijvende en rekenende — ook al teekenende en zingende bezig zijn. En aldus is het mogelijk, dat er echt onderwijs is en echte blijdschap in ons werk met de
kinderen.
Echt werk is er nog overal, zoowel op de openbare als op Chr.
scholen geweest. Maar de „geest der eeuw" bedreigt door zijn afgoderij
dit alles met den dood.
Kennisverheerlijking is doodelijk voor de kennis.
5. Dat is wel zeer duidelijk gebleken waar het wetenschapsideaal van
het humanisme consequent werd doorgevoerd in de methodiek der onderwijsvakken.
In de wiskunde heeft het humanisme steeds de illusie gehad, dat men
met begripsomschrijving en bewijs geregeld voortgaande de geheele
wereld der getallen en maten door het denken kan overmeesteren, zoo,
dat het ons eigendom wordt.
Welnu, pas deze methode toe op alle onderwijsvakken, ga van begrip
tot begrip en laat de kinderen zooveel mogelijk zelf vinden door denken,
dan verkrijgt ge een schoon gebouw van kennis, dat regelmatig is gevormd, als de laagjes van een kristal en dat steeds grooter wordt bij
iedere volgende les.
Dit ideaal is in menige methode en in menige school consequent toegepast tot groote schade van het onderwijs.
Daarom moeten wij bij teekenen eerst oefenen aan een kleine stip, dan
aan de groote stip verscheidene lessen. Vervolgens aan de verticale lijn,
dan aan de horizontale, dan aan de schuine .... en na enkele maanden.. . .
aan het vierkant. Zoo leerde men in zijn eigenwijsheid ons stijve lijnen te
maken, die meestal door 't papier heengedrukt zaten en de heerlijke
gevoelige lijn werd grondig onderdrukt.
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Dat was teekenmethodiek, die het teekenen doodmaakte, doordat zij
met de begrippen: stip, lijn en meetkunstig figuur, de werkelijke teekenkunstontwikkeling Wilde beheerschen. Wij kregen de cahiers later mee
naar huis, maar ze hadden geen teekenkunstwaarde voor ons.
Zoo deed men ook met het taalonderwijs.
Gelukkig dat de kinderen thuis bij moeder hun taal hadden geleerd en
geregeld in spreken en hooren vertellen, en lezen en zingen en versjes
leeren zich in taal oefenden. Want in de taalles werd menigmaal geen
taal, maar woordenkraam gegeven — en werd het zuiver schrijven niet
al doende met behulp van 't spraakkunstig begrip — maar van de spraakkunst uit onderwezen.
Steeds weer brengt het humanisme in de methodiek het begrip tot
heerschappij, terwill het begrip dienen moest.
Voor vele Chr. scholen van onze voortrekkers was het een geluk, dat
zij geen geld hadden voor de taalboekjes in den geest der Herbartiaansche
paedagogiek en zich moesten „behelpen" met het overschrijven van
versjes en leeslessen en met opstellen maken op de lei.
Hier was tenminste taal aan de orde en niet de souvereiniteit van het
denken over de taal. Met de verbetering der financien zijn we in dit
opzicht niet vooruit gegaan. Want nu zijn we ook vaak bezig taalonderwijs te geven uit boekjes waar geen taal in staat en die enkel gemaakt zijn
met het ook op het taalbegrip. Ook hier is dan de kennis de hoof dzaak
en op de taal komt het niet aan.
En als er dan eens echte, ja mooie taal in een taalboekje staat, zooals
in een taalmethode voor de Chr. school, vorig jaar verschenen, dan is
helaas als hoof dbeginsel der methode aangegeven: dat er geen woord in
voorkomt waarvan de spellingsmoeilijkheden niet eerst verklaard
Stel u toch voor, dat de moeders eerst van te voren iedere taalmoeilijkheid moesten behandelen, voordat de kleutertjes het woord mochten
bezigen! En spellingmoeilijkheden zijn toch niet moeilijker taalmoeilijkheden, dan die de kleuter ontmoet. Daar moet ge den roman van een
kleuter van Van Ginneken eens op nalezen!
En nu is deze begripsheerschappij over de echte mooie taal uitgebreid.
Als voorbeeld neem ik het vers van Jaqueline van der Waals, behandeld
in De Ned. taal voor de Chr. school door H. H. de Jong IV B.
Met hun pooten in de vaart
Staan de koeien
en ze loeien
En ze zwaaien met hun staart
En ze slurpen met hun mond.
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0, dat zie je, dat hoor je zoo maar. Dat is niet maar echte, doch ook
schoone taal. Dat slurpen hoor je aan 't woord. Maar nu komt de schoolmeester en vindt, dat kinderen dat woord niet kunnen leeren op die plaats
in deze school. Neen, het begrip moet heerschen en daarom moest eerst
het begrip worden aangebracht, het begrip slurpen moet vooraf worden
behandeld!
En daartoe gaat hij verschillende beteekenissen van slurpen behandelen.
Hij doet dat zoo: slurpen (algemeen begrip, niet meer dat plaatselijke
en concrete van de koeien) dat is drinken. (Kijk dan is 't een doodgewoon
drinken geworden.) Doch hij voegt er bij „opzuigen". (Misschien denkt
Kareltje aan zijn toffee.) Math - zoo dat je 't hooren kunt. (He wat vies,
dat staat niet netjes, denkt Jo.) Maar de meester vervolgt zijn begripsbehandeling, die de taal moet beheerschen: Koeien en paarden slurpen.
(Wat lane niet altijd het geval is). Fatsoenlijke menschen doen het niet.
En de eindconclusie van meester is: we zeggen ook wel slorpen.
Ziezoo, nu is 't begrip: „slurpen-slorpen",-dat-is-drinken-opzuigen-datkoeien-en-paarden-doen-en-f atsoenlijke-menschen-niet-doen, nu is dat begrip voldoende in de kinderhoof den aangebracht, zoodat ze met behulp
van dit begrip de echte taal wel dan kunnen!
't Gevolg is natuurlijk, dat dit slurpen-slorpen-drinken-begrip, dat bij
koeien en niet bij fatsoenlijke menschen behoort dat fijne taaltafereeltje
van de dichteres vervaagt en bedelft onder woorden- en begrippenkramerij.
Zulke kennisverheerlijking, zulke heerschappij van het begrip slurpenin-al-zijn-beteekenissen maakt de echte taal dood.
Taalkennisvereering doodt de echte kennis van de taal.
Zoo is aardrijkskunde-kennis verheerlijking een gevaar voor echte kennis van 't aardrijk.
En geschiedenis-kennis-verheerlijking bracht menigeen zoo ver, dat hij
de geschiedenis dor en doodsch vond.
Zoo is ook de verheerlijking van de Bijbelkennis niets anders dan dit,
dat men den lof die den Heere toekomt om Zijn groote wonderwerken
van heil en genade geeft aan den kennenden mensch.
Door al deze dingen gaat de doodende adem van het humanistisch
wetenschapsideaal met zijn souvereiniteit van het denken over Gods
groote werken.
Het einde is, dat men het dorre begripsvogeltje overhoudt. En het
begrip „slurpen". Maar de echte vogelenwereld van God en de echte taal
verdwijnen uit de school.
En dan komen de klachten over onvoldoend onderwijs.
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Straks gaat men ijveren voor beperking van leerstof. En aldus komt
men tot steeds minder leerstof en dat beteekent: nog meer tijd om te
„behandelen". Zoo zal de dood steeds sterker de uitgemergelde begrippenschema's aantasten.
En zoo wordt het bankroet van deze humanistische methodiek voorbereid.
B. In deze crisis van het wetenschapsideaal wendt de humanist methodiek zich naar zijn andere krachtcentrum: naar het persoonlijkheidsideaal.
Dan komt niet de wetenschap, die van stip tot lijn van lijn tot vierkant
enz. voortschrijdt in de methodiek tot heerschappij maar de levende
persoon van den onderwijzer of van het kind.
Dan mag ieder onderwijzer doen naar zijn invallen en inzichten. En
straks mag ieder kind leeren en doen wat hij wil.
Dan wordt de persoon des menschen souverein, zooals het aan de andere
zijde de wetenschap was.
't Is wel te verwachten, dat dit evenzeer op een fiasco moet uitloopen.
In plaats van door het begrip worden hier de Bingen door den persoon
overheerscht. En dit is evenzeer gevaarlijk.
De aller-individueelste taalexpressie is evenzeer doodelijk voor de
echte taal als de aangebrachte begripstaal.
Niet de wetenschap en ook niet de persoonlijkheid maar God is souverein
over alles.
Hij schiep elk ding naar zijn aard.
Hij gaf aan wiskunde en natuurwetenschap haar eigen terrein en taak.
Hij is de Heer van natuurwet en wonder.
Hij stelt den concreten bilksemstraal en het echte water, maar geeft den
mensch wijsheid om daar begrip van te hebben en ook op te abstraheeren,
NAT. H2 0.
Hij geeft het zwaard aan de overheid en de ambten in de kerk. Hij geeft
ons gezag en taak in de school, Hij zal ons rekenschap vragen van iedere
les die op den rooster staat.
Hij let op_ de vruchten van ons onderwijs.
Hij ziet ook onze moeiten en wij molten ze Hem klagen.
Laat ons dan in deze ernstige dagen, waarin we voor een crisis komen
te staan van het humanistisch wetenschapsideaal — niet onze toevlucht
nemen tot het persoonlijkheidsideaal maar laten we den Heere bidden,
dat Hij ons moed en wijsheid geve om Hem getrouw te dienen tegen den
geest der eeuw in.
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In dezen tijd van overgang en van crisis zullen de conservatieven onder
ons toch vooral niet het humanistisch wetenschapsideaal moeten verdedigen — en de vooruitstrevenden zullen zich wachten om het persoonlijkheidsideaal na te jagen, maar laat ons tezamen op den bodem van het
bestaande den eigen stij1 der Christelijke school practisch uitwerken en de
humanistische inbouwsels uitzuiveren.
Daartoe helpe ons God.
vie meenen zou dat hiervoor eerst een ministerieele oekase zou moeten
verschijnen, is wel zeer door de humanistische staatsidee verblind. Onze
overheid geeft geen reden dat wij zoo slaafs zouden doen. En een enkele
ambtenaar die zijn boekje te buiten gaat, maakt toch nog niet de overheid
uit.
Wanneer wij ons werk op de Christelijke school niet principieel aanvatten uit vreeze voor den humanistischen staat, dan is dat in de eerste
plaats te wijten aan onzen slaafschen menschendienst.

Biggekerke.

A. JANSE.

CRITISCHE REVUE.
't Is toch een rare wereld. En velen zuchten er over, op den katheder en
in de pers, en ik vermoed, dat de echte watervacantie de menschen ietwat
melancholisch stemt. Dat is niet zoo erg, als men zich zelf er maar van bewust is, dat het een sfeer-melancholica, een massa-suggestie is, en.... de
zaken toch doorgaan, dan komt men gauw over zoo'n depressie heen, want
achter de wolken schijnt de zon. Zoo is het met velerlei begeeren en gestreef. Daar heb je de propaganda van de heeren Kohnstamm & Idenburg
tegen ons lager onderwijs. Ze zeggen natuurlijk dat ze de onderwijzers
loven en dat ze de argumenten der vragen etc. niet afdoende vinden, maar
onderdehand roepen ze als met luidsprekers tegen laag en hoog Nederland: de resultaten van je dure, dure onderwijs zijn niet het geld waard
en als je ze geargumenteerd tegen spreekt ben je niet ernstig of ze zwijgen
en maken geen geluid. De volksmassa, Jan publiek, die op geen stukken na
het betoog van genoemde heeren in zijn eigenaardige paling-argumentatie
— ze glijden je steeds door de vingers, je hebt er zoo weinig hou-vast aan,
omdat ze zich zelf telkens corrigeeren en na zelf-gecorrigeerde of niet
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aangenomen quasie-documentatie toch conclusies trekken — kan volgen,
krijgt alleen een onbestemd en ongelijnd idee van 't is niet in orde
met ons lager onderwijs — die volksmassa wordt zeer ingenomen
tegen school en onderwijzers. Het verwonderde mij dan ook niet, dat in
plaatselijke bladen mijn artikelen tegen de opstellen van dr. Idenburg
werden overgenomen en ik na een radio-rede uit verschillende oorden van
het land brieven ontving van openb. en bijzondere onderwijzers.
De perscritiek der buitenstaanders ontmoedigt of maakt kriegel, omdat
ze onbillijk is.
Ik haal dit niet aan om een gunstig juditium den volke kond te doen,
elk, die er geen handig grapje van wit maken, begrijpt dit, maar ik
heb ons onderwijs lief en ben er heilig van overtuigd dat de heeren Idenburg
en Kohnstamm met hun geageer — dat elken goeden grond mist — ons
onderwijs een zeer slechten dienst doen; zij hebben klinkende namen en
de groote menigte verliest door hun geschrijf alle vertrouwen en waardeering. Het gekke van het geval is, dat men in '82 en '83 ook zeer
klaagde in Olympia, een Letterkundig-paedagogisch tijdschrift,
onder
red. van Roodhuyzen en Bientjes, en men klaagde ook in 1909 en 1913 —
mevr. Belinfante Ahn e. a. — och .. men klaagde altijd. Maar een zoo
doorgezette actie met groote namen beleef de men tot heden toe nog niet.
Toch zal ook deze storm wel overgaan. De menschen, die het beter weten,
worden ook langzamerhand wakker en gaan aantoonen dat al dat geschrijf
gebazel in de ruimte is, om ik en weet niet wat.
Met het oog op die slechte onderwijs-resultaten ging ik het regeeringsverslag eens door, waarin de hoof dinspecteurs van het 1. o. aan de hand
van de jaarverslagen der inspecteurs hun jaar-overzichten en inzichten
over ons lager onderwijs seven. Nu, het oordeel van deze deskundigen over ons 1. o. viel nog al mee. Ik citeer thans alleen wat de hoof dinspecteur Brants schreef : „Er is in de kritiek op de resultaten van heel
het lager onderwijs in ons land, die onder de oogen van het groote
publiek 1) komt, iets zeer onbillijks. De niet-ingewijde 1) moet wel onder
den indruk komen, alsof ons lager onderwijs eigenlijk ver beneden peil is. 2)
De kritiek van de voormannen der nieuwere stroomingen is wel het
moeilijkst te verdragen. Zij toch stellen het voor, alsof ons lager onderwijs
iets zoo verstards, zoo strijdig met aanleg en aard van het kind is, dat,
al moge dan de technische kant daarvan nog niet zoo slecht zijn, de
formeele waarde, vooral voor de karaktervorming, toch al heel gering is.
1)
1)

1k cursiveer. D. W.
Verslag, II, bl. 197.
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Als dr. Montessori beweert, dat de kinderen in de school dagelijks,
jarenlang, drie of vier uur achtereen onbeweeglijk moeten stilzitten,
luisterend naar een zwaar en vervelend betoog; dat de onderwijzer daar
is een tyran, die niet duldt, dat een bijziende leerling een paar pasjes
dichter bij het bord komt, maar liever het kind tot blindheid doemt; dat
de gewone school de plaats is, waar het lichaam verwrongen en gekneld
wordt en waar verveling het bloed vergiftigt; dat de wanden van de
lokalen van elke versiering ontbloot zijn als een sterfkamer, en aldus
ingericht, om den ondervoeden en hongerenden geest van het kind het
onverteerbare verstandelijke voedsel, door den onderwijzer toegediend,
te doen opnemen; dan beweer ik, dat dit absoluut niet op onze scholen
van toepassing is. Neen, ik noem een dergelijke bewering bedrieglijk,
evenals ik het misleidend vind, dat in het schoolmuseum een Montessorilokaal slechts door een gordijn gescheiden is van een lokaal uit het begin
der 19de eeuw, om het groote onderscheid te laten zien.
Dat een man als Feberwee, hoof d eener openbare lagere school te
Amsterdam, miskend schoolhervormer, durft schrijven: „De school van
thans is een vijandin van alles, wat een normale jongen en meisje prettig
vindt.", dat vind ik nog erger, daar Feberwee beter weet.
Het zal nog te bezien staan of, wanneer er eenmaal van resultaten
gesproken kan worden van de nieuwe-richting-scholen, deze in technischen
of formeelen zin zullen kunnen halen bij die der klassieke scholen. Men
vergeet helaas maar al te vaak, dat het klassikale onderwijs pas de yolksschool van onzen tijd heeft mogelijk gemaakt, en dat, wat aan enkele elite
schooltjes met kleine klasjes kan, nog niet zoo maar nagevolgd kan
worden op een goed bezette volksschool.
Is dit dan kritiekloos prijzen van het tegenwoordig onderwijs? Volstrekt
niet, maar het is in de eerste plaats waardeering, na nuchtere waarneming.
Er is reden om trotsch te zijn op ons lager onderwijs, al hebben we open
oogen voor gebreken en tekortkomingen" 1).
Ik hoop dat de heeren het zich eens voor gezegd houden.
Mijn oordeel is niet anders. Natuurlijk sta ik ook niet critiekloos tegenover ons lager onderwijs van thans, maar .... de kritikasters, die de
groote trom roeren tegen ons onderwijsstelsel staan er practisch te veel
buiten, oordeelen naar enkele gevallen en draven dan maar blindelings
voort op hun stokpaardjes, meest van buitenlandsch ras, een Russische
ponnie, een Engelsche hengst of een Amerikaansche prairie-merrie.
1)

Verslag bl. 22.
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Nog lets aardigs vond ik in dat versiag en ik vertrouw dat belanghebbenden dit zullen bewaren. Het kan te pas komen, het gaan over wettelUke
verplichtingen. Verplichtingen hebben we alien, zeker, maar dan ook alien.
lk ben niet zoo voor die erge gebondenheid, dat weet men wel, maar als
er een regel is, dan moet die voor alien gelden.
De inspecteur in de inspectie Franeker uit zich ten aanzien van het
leerplan enz. op de openbare scholen als volgt: „Ten opzichte van het
bijzonder onderwijs bepaalt art. 90, 5de lid, hoe gehandeld moet worden,
wanneer men willekeurige afwijking van lesrooster of leerplan constateert. Tevens worden daar strafmaatregelen genoemd. Het schijnt dat de
wet uitgaat van de gedachte dat dergelijke overtredingen wel alleen
_zullen voorkomen bij het bijzonder onderwijs. Daar heb ik ze echter nooit
opgemerkt, dank zij misschien genoemd wetsartikel. Heel dikwijls bij het
openbaar onderwijs. Vaak merk ik, dat de lesrooster zeer onnauwkeurig
wordt gevolgd. Maar wat erger is, het aantal uren in de verschillende
leerjaren voor de verschillende vakken uitgetrokken in het leerplan, stemt
zeer vaak niet overeen met den lesrooster, die vaak maar willekeurig
wordt gewijzigd.
Ik vind het zeer jammer, dat de hoof den van openbare scholen niet
verplicht zijn, elken lesrooster aan het rijksschooltoezicht mede te deelen
en daarop tevens, evenals voor het bijzonder onderwijs is bepaald, een
overzicht van de uren moeten aangeven. En nog meer jammer vind ik het,
dat de wet voor overtredingen van dezen aard geen sancties stelt,
evenals voor het bijzonder onderwijs.
Het is ook eenige malen voorgekomen, dat men op een openbare school
voor een of ander yak een nieuwe methode had ingevoerd, die niet in
het leerplan was genoemd en waaromtrent b. en w. met mij geen overleg
hadden gepleegd."
Er blijft dus nog genoeg te doen over. Het winterhalfjaar begint weer.
De lange rek naar Nieuwjaar eischt van allen den vollen mensch, en
ik ben overtuigd dat hoe er ook smaad en laster is, de volksonderwijzer
over de geheele linie van ons lager onderwijs met frisschen moed
aan 't werk zal gaan, om te arbeiden aan de ontwikkeling van ons volk,
met stagen ijver, dag in dag uit, niet kijkende terzijde, nog achteruit,
maar vooruit daar is de uiteindelijke zege!
1)

Mijn huisadres is vernummerd

Zeist.

en thans 135.

D. WOUTERS.

BRIEFJES

).

Vrouw T. schreef graag briefjes. Tenminste ik ontving er vele. Zeker
elke week een.
Mej.

Rinus heeft zijn fersje niet kunnen leeren, want ik ben ziek en hij moest
vroeg naar bet,
met groete, vrouw T.
Mej •

Onse Rinus kan niet naar school komen, want hij is niet goet, hij heeft
een dik hoof t,
met groete, vrouw T.
Mej.

Rinus is gistere middag niet in school geweest, omrede hij met mij een
pet moest kopen,
met groete, vrouw T.
Mej.
Rinus zal ik van morgen moeten thuis houwen, zusje is zoo lastig, zij
krijgt tantjes en maakt groene luiers en ik moet wasschen,
met groete, vrouw T.
1k heb Rinus in de kelder gegooit, hij is erg stout geweest, hij moet daar
blijfen zitten en daarom stuur ik hem niet naar school,
met groete, vrouw T.
Mej

Rinus kan niet naar school komen vanwege het slechte weer. U moet
weeten zijn klompen zijn kapot er is van onderen een gat in. En ik kan
geen nieuwe kopen voordat mijn man Zaterdag zijn gelt thuis brengt,
met groete, vrouw T.
1 ) De red.-secr. draagt deze briefjes op aan de h.h. I. en K. voor hun archief
over achteruitgang van de resultaten van ons onderwijs. Ze kunnen wel eens
dienst doen, voor het nieuwe regeeringsbureau, dat deze zaken in studie moet
nemen. D. W.
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Mej.
Zou u Rinus op tijd naar achteren willen laten gaan. Hij komt dikwijls
thuis met een root gezicht en dan zegt hij dat het komt van het ophouden
en dat hij van u niet naar achteren mag,
met groete, vrouw T.
Mej.
Wilt u Jantje van den smid een standtje geven, hij heeft teegen Rinus
gezegt domkop en dat is niet waar, Rinus is bij de hand, dat weet u zelf
ook wel. Jan is zelf een domkop. Als u zijn vaader zag, zou u dadelijk
zeggen dat kint heeft het van niemant vreemts,
met groete, vrouw T.
Zoo gewerden mij van vrouw T. vele briefjes en het slot luidde altijd:
met groete, vrouw T.
Omdat Arie flink en groot van postuur was en het mij daarom een
onmogelijkheid leek hem twee jaar in dezelfde klas to houden, gaf ik hem
dikwijls wat sommetjes mee naar huis. Meestal kwamen ze goed gemaakt
mee naar school terug. Moeder hielp hem, zei hij. Later hoorde ik, dat
vader lezen noch schrijven kon. Vader kocht en verkocht koeien en paarden en varkens, doch moeder bedisselde alles als het geldzaken betrof.
Zij ging dan ook dikwijls mee met manlief naar de veemarkt. Op zekeren
morgen bracht Arie het volgende briefje mee:
Hooggeachte en beste mej. B.,
Het doet ons groote genoegen dat u je best zoo doet voor onze Arie,
want u zou het er wel met hand en tant in willen prenten zei mijn Man
gisteren avond nog. Maar juffrouw gisteren avond heb ik er weinig naar
kunnen kijken omrede wij yolk hadden en ook kinderen er bij. Dus u
wil dan wel gelooven dat Arie meer naar de kinderen luisterde dan op
zijn les lette. Trouwens hij heef een flink paak slaag gehat. En toen gezegt
dat hij zich schamen moest daar u zooveel van hem hielt dat u graag
zou hebben dat hij de knapste werdt. Als hij maar zoo goet lezen en
reekenen en schrijven kon als dat hij ondeugent is dan zou het wel uitstekent zijn. 1k heb onlangs van Arie vernomen als dat hij dominee wil
worden. Dan zal het heel anders met hem moeten gaan, denkt u niet?
Een dominee moet veel leeren en erg knap zijn.
Nu zal ik maar eindigen. Verders de hartelijke groete en nogmaals dank
voor de vriendschap en de hulp die u aan onze deugniet bewijst.
De hartelijke groete juffrouw B. van mij en mijn man, die zich noemen de
dankbare ouders van Arie.
EMBI.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITTERATUUR.
Concentratie van den geest. De Christian science monitor, die te Boston
verschijnt, vertelt van filmfoto's, die in een school te Bronxville (New
Yersey) genomen zijn.
Het was een echte moderne werkschool, zonder klassikaal verband en
met veel vrijheid van beweging voor de kinderen. De animo voor het
leeren was in zoo sterke mate opgewekt, zelfs bij de zesjarige kleinen,
dat ze er niet anders van keken, toen ze gephotografeerd werden. Ze
waren als het ware geheel geabsorbeerd in de leerstof, die zoo sterk hun
belangstelling wekte.
Reeds lang voor het of ficieele beginnen komen deze kinderen de school
binnen, en gaan aanstonds aan het werk. Zij blijven, zoo schrijft het blad,
met hun gedachten onophoudelijk in de schoolsfeer, want de school vertegenwoordigt voor ze een gelukkig, natuurlijk en belangwekkend stuk
van het leven. Ze zetten dan ook uit eigen beweging het schoolwerk thuis
voort.
Ze hebben daar het paedagogisch „buskruit" uitgevonden, dunkt me.
Maar die kindertjes moeten toch ook eens wat afleiding hebben: vrij spel,
of lichamelijke oefening of zoo.
Het Jenseits op school. Daarover heeft het Schweizerische Evangelische
Schulblatt het. Wij gaan zoozeer op in de dingen van den tijd, laten we
de eeuwigheid toch niet uit het oog verliezen.
Vroeger, toen het leven eenvoudiger was, had een treffende gebeurtenis
veel meer invloed op het persoonlijke leven. Tegenwoordig is het een
zeldzaamheid, wanneer het innerlijke geestesleven door ervaringen een
eeuwigheidsprikkel ontvangt. Het „Diesseits" neemt den mensch geheel
in beslag, een gevolg van onzen op het materieele gerichten tijd.
De Christelijke onderwijzer, zoo gaat de schrijver voort, moet van de
hemelsche dingen spreken, en de herinnering er aan levendig houden. Het
zal diepen indruk op het kind maken, wanneer gezegd wordt, dat het,
indien het den Heere vreest, ook eenmaal Abraham en de andere Bijbelheiligen zal zien en spreken. Wie spoedig in de zalige eeuwigheid thuis
wit zijn, moet veel met eeuwigheidsgedachten omgaan, en alzoo de hemelsche zaligheid in dit leven aanvangen.
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Vrouwenarbeid in Amerika. De arbeidende vrouw is in onze cultuurlanden geen zeldzaamheid, zegt de Evangelische Lehrerinnen-Warte,
maar het meest wordt ze nog in Amerika aangetrof fen. Daar is iedere
vijfde vrouw in een beroep werkzaam. Van 572 soorten van bedrijven zijn
er 532, waar ook vrouwen in werkzaam zijn.
Eigenaardig genoeg zijn betrekkingen van boekhouderes en stenotypiste
niet gezocht meer, en datzelf de geldt van de ziekenverpleging.
Maar in bijna alle takken van bedrijf vindt men de vrouw, en zoo ook
bij den dienst der spoorwegen en de scheepvaart; wat deze laatste betreft,
zoowel op de werven, als bij de havendiensten en landingsplaatsen.
Buitenechtelijke kinderen in het voorheen bezette Rijnland.
Toen Frankrijk zijn koloniale troepen in het Rijnland detacheerde, waren angstige
gemoederen bevreesd voor een „vernegering" van de provincie, zoo
schrijft de Deutsche Lehrer-Zeitung. Gelukkig is daarvan geen sprake,
maar toch is de toestand erg genoeg.
Naar een ambtelijke statistiek is het aantal buitenechtelijke kinderen in
het bezette gebied 3841.
De vaders waren in 1851 gevallen Amerikanen, in 989 gevallen Engelschen; verder waren er 767 Franschen onder, 199 Belgen, 15 kleurlingen;
20 gevallen waren twijfelachtig.
Ongetwijfeld gegevens voor den demoraliseerenden invloed van vreemde
bezetting; nawee van het oorlogskwaad!
Zelfregeering van scholieren. Daarover schrijft de Times educational
supplement eenige kalmeerende woorden. Allereerst wijst de schrijver er
op, dat de „wortelkwestie" onder het oog moet worden gezien: of abdicatie
der gezagsbevoegdheid door den onderwijzer zich laat vereenigen met
de hem door overheid en ouders toegekende verantwoordelijkheid.
Verder kan de proefneming in een bepaalde klas schadelijke gevolgen
hebben in de andere klassen en zoodoende in de heele school. Schoolorde
en tucht zijn het resultaat van verschillende saamwerkende factoren. De
geest van het kind kan in zekere verwarring worden gebracht in betrekking tot gezag en recht in het schoolleven. Over het algemeen heerscht
in de scholen het beginsel van het verlichte despotisme, en dit schijnt
voorshands ook het veiligste en gezondste type van schoolgouvernement.
Zou het goed voor onze kinderen zijn, hun regeermacht toe to vertrouwen, 't zij die van wetgevenden, uitvoerenden of rechterlijken aard zij?
schrijver kan het niet inzien. Dat is geen taak voor onrijpe geesten
gelijk die van schoolkinderen. Voor alles moet de verantwoordelijkheid van
het personeel gehandhaafd blijven.
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Het geschiedenis-onderwijs. Alle geschiedenis-onderwijs, zoo schrijft
onze Belgische Torenwachter, waarbij niet uitkomt, dat God in het middelpunt der wereldhistorie staat, is voor mij uit den booze.
Zeker zullen we voorzichtig zijn en ons niet door lichtvaardige en oppervlakkige oordeelvellingen in de plaats van God stellen. Doch ons gansche
geschiedenisonderwijs moet gedragen worden door het beginsel, dat God
alle dingen regeert en bestuurt naar Zijn souvereinen wil.
Wanneer ik dan lees op de eerste bladzijde van een geschiedenisboekje,
dat „geschiedenis ons leert, hoe de menschheid door de eeuwen heen tot
den huidigen trap van beschaving is opgeklommen", dan wordt het reeds
wee om mijn hart, omdat door deze definitie de adem van den Almachtigen
God niet ruischt.
„Neutraal"? Bij een maaltijd na een onderwijzersvergadering, zoo lezen
we in L' Educateur Belge, deed een der aanwezigen het voorstel, op
gezette tijden een samenkomst van openbare en bijzondere onderwijzers
to houden, ter bespreking van paedagogische onderwerpen.
Het voorstel vond instemming.
Maax eenige oogenblikken later, zoo deelt het blad mee, verklaarde een
jonge „melkmuil": „men moest de subsidies der vrije scholen intrekken;
want dat zijn maar diplomafabrieken."
Let wel. Deze meneer was oorspronkelijk leerling van een vrije, anticlericale school, en hij had vijf jaar voor hetzelf de diploma moeten werken, dat zijn klassegenooten in vier jaar haalden.
Hij had medestanders. Een der aanzittenden beroemde zich op zijn
neutraliteit, maar hij wou niet vergaderen met die en die ....
Past op, zegt het Roomsche orgaan. Hoedt u voor zulke „neutraliteit"!
T. VAN DER KOOY.

Vlaardingen.

VRAAG.
Mogen we de lezers van ons tijdschrift wat propaganda vragen voor het
P. t. V. h. C. o. Proefabonnementen voor het tweee halfjaar? Proefnrs.
gratis op aanvraag.
De administratie.
N. Z. Voorburgwal 58-62.
A'dam

BOEKENTAFEL.
Stemmen des tijds, onder red. van dr. W. J. Aalders, mr. A. Anema, H. Colijn,
mr. P. A. Diepenhorst, J. C. van Dijk, dr. C. Gerretson, P. J. Molenaar, dr. A.
A. van Schelven, dr. J. Slotemaker de Bruine, dr. C. Tazelaar en dr. B. Wielenga;
prijs per jg. van 12 X 7 vet druks f 18.—; uitg. Ruys' uitg. Mij., Zeist.
Inhoud van afl. 7:
J. Lens, P. Oosterlee, een zeer mooi herdenkingsartikel; W. van Riesen een
hist. novelle in Een oude gesch. uit het Westerkwartier, dr. Elise van Ven over
Oorsprong en beteekenis van de graal I, Gabriel Smit een der jongere Christelijke dichters — Motorrit, dr. H. van Oyen Heinrich Bart I, H. L. Baarbe De
dringende eisch van samenwerking, en Leestafel.

Als geheel een interessant nr., dat naast Opwaartsche wegen, 't welk
alleen litterair is, wetenschappelijke art. geeft van Chr. schrijvers, zoodat ieder
Chr. onderw. die bij wil blijven naast zijn dag- en schoolbladen en het P. t. v. h.
C. o. dit tijdschrift behoort te lezen. Er kan niet genoeg op gewezen worden, hoe
noodig het is, dat zij die dag aan dag het schoolleven leiden, jaar in jaar uit, hun
geest frisch moeten houden door studie in vakzaken en door ontwikkeling op
het groote terrein des levens van litteratuur en wetenschap. Stemmen des tijds
vertoont een eigen karakter en de art. er in staan steeds op hoog peil. D. W.
J a n H. de G r o o t, Zomerzon, versjes voor kleuters; verlucht door Adri
Alindo, f 1.25, uitg. P. Noordhoff, Groningen.
Echte kinderversjes van een der beste jongere dichters van Opwaairtsche
wegen; werkelijke dichtjes, eenvoudig, muzikaal, leuk; met mooie plaatjes van
Adri Alindo. Aanbevolen. D. W.
Chr. de B o u t e r en I. N a u t a, Bekn. kerkgeschiedenis, geill met pl. en
kaartjes; 160 bl. 1.75 ; P. Noordhoff, Groningen.
Een zeer mooi werkje, dat uitmunt door helderheid van betoog en prettigen
druk. Het boekje is bestemd voor het chr. voortgezet onderwijs op h.b.s. en
gymnasia, kweek- en mulo-scholen en zal zeker door de beknopte, suggestieve
formuleering en de overzichtelijke indeeling in den smaak vallen. Een 10-tal
personen zijn in de lijst van hun tijd uitvoerig behandeld. Men make er eens
kennis /nee. Bij dit boekje is een zeer handig werkboekje uitgegeven, dat de
leerlingen op een instructieve wijze in staat stelt zich zelf bij de studie te controleeren. Ma.
H. van D ii k en I. N a u t a; Gewijde geschiedenis, oude testament; 116 bl.
f 1.50. — P. Noordhoff, Groningen.
Ook dit boekje kenmerkt zich door overzichtelijkheid, de groote lijnen aangevend, doeltreffend. Het allerbelangrijkste uit de Bijb. oudheidkunde en de Bijb.
aardrijksk. is vermeld. Ook wat de opgravingen opleverden is vermeld. Het
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boekje is verdeeld in acht hoofdafd, te zamen 44 paragrafen: Schepping tot
Abraham, Abr. tot Mozes, Van Egypte naar Kanaan, Richteren, Koningen,
Israels ondergang, Juda's ondergang, Ballingschap en terugkeer. Een dergelijk
werkje op openb. inr. van voortgezet onderwijs zou zeker klachten als indertijd
van dr. Singels doer verstommen. Een zeer aanbevelenswaardig boek. Ma.
Dr. C. J. van der Horst—Oosterhuis, arts en J. C. Wirtz Czn.,
oud-insp. 1. o., Van kind tot mensch, de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van den mensch; 448 bl. f 5.25 ingen. ; D. A. Daamen's uitg.
Maatij ; Den Haag.
Prijs en formaat geven reeds aan, dat het hier niet een kweekschoolboekje
betreft en het is om er respect voor to hebben dat de heir Wirtz op zijn hoogen
leeftijd nog lust en begrip van den modernen tijd houdt om een dergelijk werk
voor het Christelijk gezin mee te helpen bouwen. Het biologische gedeelte is
natuurlijk van de specialiste, het psychologische van den onderwijsvakman. En
als geheel laat het geen vraag onbesproken tenzij die der lectuur in de
puberteitsjaren. Over 't geheel is dit gedeelte te technisch ; het behandelt de
„materieele" vraagstukken als domheid en schijnbare domheid, spieken, contact
en de diverse scholen van voortgez. onderw. Vooral waar in de puberteitsjaren
de smaak zich ontwikkelt, ware hier een uitvoerig leiding gevend hoofdstuk
over lectuur zeer zeker op zijn plaats geweest. Ook in de kinderjaren wordt,
hoe alzijdig ook andere eigenschappen van dien leeftijd worden behandeld, in
Van kind tot mensch aan lectuur o.i. geen voldoende aandacht geschonken. Wij
achten dit een leemte in dit overigens hoogstaande werk, dat elken ontwikkelde
werkelijk een verhelderend en leidend boek kan zijn. Een uitvoerig zaakregister besluit dit werk, voor welks uitvoering wij alien lof hebben. D. W.
Gedenkboek 1854 tot 1929; der Vereeniging van Christelijke onderwijzers en
onderwijzeressen in Nederland en overzeesche bezittingen;
gedrukt bij

J. van Bleek, Scheveningen ; 456 bl., prijs geb. 1. p. p. f 5.30.
Dit boek werd ons niet ter bespreking gezonden. Men kent blijkbaar in de
Madoerastr. 17 ons tijdschrift en adres niet ! Het is maar goed dat hier geen
persoonlijke verantwoordelijkheid achter zit, want wat is dit boek bij Van(
strijd en zegen vergeleken een achteruitgang. Het hoofdbestuur der ver. vnd.
zegen geven wil, maar meer direct het leven wil schetsen van de Ver. van
chr. onderwijzers enz. Al direct opent het met een art. van Oosterlee over
In de omgeving der stichting van onze vereeniging dat magistraal van constructie en een mooi goed begin is. Rondom den grondslag van Schreuder en
Hobna laat die zeer belangrijke quaestie onbekeken: „Wie haar wil bestudeeren
raadplege de jaarverslagen." Jawel, maar als geheel laat dit artikel dan ook
over wat het niet beschrij ft en toch concludeert zeer onbevredigd.
Beter is het art. van Langedijk over de Ver. van chr. onderw. en den schoolstrijd en op eenzelfde magistrale hoogte als °asterlee's stuk staat Jonkmans
rondblik de Opvoedkunde in de vereeniging. Een beetje zonderling is het artilkeltje van De Jong over De ver. en het kon. huis, met een plaatje van den inkttkoker, geschenk aan koning W. III en een foto van de aanbieding huldeblijk
1926 en van het zulveren blad, waarop dit aangeboden werd. Dit is toch Wel al
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te! Dan komen nog een groot aantal kleine stukken, die alle vertellen van de
betrekkingen der ver. en personen. Ook de afd. krijgen een voorname plaats,
maar een goed overzicht van den schoolstrijd tot nu toe ontbreekt. Er staat wel
wat over in, maar verspreid, in tal van kleine stukjes van verschillende schrijvers.
J. Lens oordeelde in de School met den Bijbel over dit Gedenkboek terecht:
„als vereenigingsboek uitstekend geslaagd, maar als gedenkboek niet van eenige
beteekenis."

Het doet ook wat vreemd aan, dat in dit gedenkboek zoo weinig kon gezegd
worden over het orgaan der ver., het Correspondentieblad. Trouwens, wie daar
het meeste van zwijgt, heeft wel het beste gezeid. Is het niet onlangs gebeurd dat
een werk voor de openb. sch. een zeer loftuitende resencie kreeg, terwijl daarnaast van een Chr. handboek over dezelfde stof bijna glen notitie genomen was?
het betrof hier een principieel yak!
En
Neen, dat orgaan — er komen zeer goede art. in voor van Los, Leendertse e.a.
-- is in zijn redactioneele leiding wel wat onbeholpen, net zooals 't valt. Terecht
komt over het orgaan dan ook weinig verheffends in het gedenkboek voor.
Ondanks onze critiek is het Gedenkboek wel een dardig boek om eens door te
nemen en al was de oplaag niet groot — 2000 — en de verschijning wat laat, te
laat — en de aanvankelijke verkoop niet hoog — 700 ex. — toch hopen we, dat
alle scholen zich een ex. zullen aanschaffen.
Het is geen idebel vervolg op Van strijd en zegen — had dat o. i. behoOren

te zijn — maar de belangrijkheid der hoofdartikelen geeft het boek reeds voldoende bestaanswaarde in de schoolbibliotheken. D. W.
M. 't Hoof t, Wandkaart van Nederl. Oost-Indie; 141 bij 90 cm., schaal
archipel : 1 : 4.150.000 ; Java schaal: 1 : 1.500.000 ; Deli e. o. schaal:
1 : 650.000; niet opgepl. f 6.50.
Een natuurkundige, blinde kaart, met een gedetailleerd draadnet, 2 tinten
voor de zeediepten, staatk. ind. met fel-roode grenslijnen, landschap in 4 tinten
voor de hoogten ; duidelijk en typogr. goed verzorgd. Ma.
J. L e n s, Een echte Oranje; geill., 123 bl. f 0.75; bij getallen hooge korting;
Oosterbaan & Le Cointre, Goes.
J. M. C. J u u r s e m a en G. de Z i 1 w a, Practical commercial English,
een reeks leerboeken voor handelsinstituten, cursussen, handelsavondscholen enz. ; 1. Introduction 125 bl. a f 1.50. 3. Commercial reader with
suppl., containing words, idioms etc., 47 bl. a f 1.50. 4. Correspondence
and business routine, brieven en handelsroutine, 346 bi. a f 2.75. —
D. A. Daamens uitg. maatij, Den Haag.
E. L a a r m a n, Belangwekkend en mooi; 132 bl. a f 0.90.
Groningen.

P. Noordhoff,

Hier vertelt de hortulanus der rijksuniversiteit te Groningen op verzoek van
zijn vader, den bekenden paedagoog, B. Laarman, voor de oudste leerlingen der
lagere scholen over alom bekende Nederlandsche en de meest bekende Oostersche
boomen en struiken.
Den en beuk, hazelaar en esch, iep en linde, grove den en eik worden ber
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schreven, de korensoorten, het vlas en de katoen, cacao- en koffieplanten,
orchideeen, veenplanten enz. En het gaat zonder verhaaltjes en versjes, het
is een leerleesboekje geworden, maar een van de goede soort, dat we gaarne
een groot gebruik wenschen, omdat het op vlotte, eenvoudige wijze, zonder
overdreven vakgeleerdheid boeiend ervan vertelt. M. o. geeft het voor de 1.s.
meer dan voldoende van de plantkunde. G.
40ste jaarverslag van den schoolraad; Sweelinckstr. 39, Den Haag,

Als steeds een belangrijk boekje, waarin o. m. voorkomt de openingsrede van
ds. P. L. Pierson over zijn liefde: niet de naam Christelijke school, maar School
met den Bijbel. Velen zijn het misschien met hem eens, velen zeer zeker niet. Voor
de laatsten zegt Christelijke meer dan ds. P. in dat woord ziet. Maar het is wel
goed dat dit betoog eens gedrukt weed. Verder geeft het boekje allies uit het leven
van den schoolraad in 1929, benevens de noodige gegevens van de onderdeelen.
Een boekje om geregeld bij de hand to hebben. D. W.
A. J. S c h r e u d e r, Platteland en beroepsvoorlichting; 15 bl. 20 cent; uitg.
stichting Hoenderloo ter Hoenderloo.
Van den uitgever J. N. V o o r h o e v e, Den Haag:
Tweede zending Evangelisatie-bibliotheek. G. Al du s, Blinde Hendrik, het
leven van een , jongen, die op Bartimeiis zijn onderwijs genoot; a f 0.90.
16 tractaten; a 50 cent per 100.
R. B. V a 1 k m a n, Kan het beata,a,n van God bewezen worden? a f 0.25.
Een stel prachtige dierkaarten, naar aquareilen van Chr. le Roy. Zeer mooi.
De gelijkenis van den verloren zoon, teekeningen van Bep Bijtelaar. De opvoedende of stichtelijke waarde van dit boekje ontgaat ons. De teekeningen missen
alle kunstwaarde door misteekeningen en slechte groepeering. Het boekje van
Aldus kan in Volks- en schoolbibliotheken geplaatst worden. Ma.
Ds. H. V i s s e r, Internaatsopvoeding; K. Brants,Huis en school, school en
huis ; drukkerij Hoenderloo.
Het boekje van den heer Brants is een kostelijke bijlichting en voorlichting
voor ouders, gelijk vroeger het boekje van Janse, Vader. Het behoort mee tot het
beste en practisch direct-nuttige in deze aardige reeks geschriften. Het andere
deeltje is minder urgent voor de groote massa, maar toch voor alle ouders lezenswaard. Ook hier is de practicus aan het woord, die wat hij beschrijft door en door
kent. Onze scholen moesten naast het Paed. tijdschr. voor het Chr. ond. allemaal
deze goede en goedkoope reeks in de Rersoneelbibliotheek hebben. Het geeft een
schat van wijsheid van ervaren menschen voor de ouderavonden en de levenspractijk. D. W.
W. H. M o o k, Plantkunde voor de hoogste leerj. van middelbare scholen; 60
hi. a f 0.90. P. Noordhoff, Groningen.
Dit is een vervolg op het boekje van dr. Sijpkens voor de eersth twee leerjaren; het bevat de plantenphysiologie, erfelijkheidsleer en afstammingtheorieen.
Het is beknopt-volledig en duidelijk in zijn beschrijvingen en illustraties. Aanbevolen.
K.
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Canon Sheehan, My new curate, adapted for schools by A. Hulsman,
shird Edition; f 1.20, geb. f 1.150; P. Noordhoff, Groningen.
Dit aardige deeltje uit de Up-to-date-series blijft een veel gevraagd boekje.
L.
Ook deze nieuwe druk mag er zijn, wat uitvoering en bewerking betreft.
B. H y 1 k e m a, Handels-Fransch voor hoogste kiassen der handelsscholen;
I 1.40; P. Noordhoff, Groningen.

Oefenstof, geput uit het vroegere

Tijdschrift voor handelscorrespondentie, in
3 rubrieken verdeeld en to gebruiken naast elke methode : uit en voor de
practijk. Goed werk. P.

Herman P o o r t en C. W. T h. B. Pont, De Regenboog I; f 1.90, geb.
f 2.25; P. Noordhoff, Groningen.
Een bloemlezing voor het voortgezet onderwijs en verlucht door Joh. Dijkstra.
Als geheel een aardige keuze voor openb. onderwijs-inr. De Chr. scholen hebben
thans in verschillende goede uitgaven voor hun scholen keus genoeg.
A. A. D. B o u w h o f en J. C. L a g e r w e r f, Handelsrekenen, II, 3de druk;
idem deel IV, 2de druk; P. Noordhoff, N. V. Groningen.
Dr. J. A. D ij kshoor n, Pas a pas, cours de Francais elementaire en deux
annees, I, 4de druk; gee. f 0.75. P. Noordhoff, Groningen.
J. N a u t a en dr. J. J. P r i n s, Dierkunde-album; gec. f 2.50, geb. f 3.—; P.
Noordhoff, Groningen.
Hier hebben twee natuurliefhebbers, die elk voor zich reeds leerboeken gaven,
nu eens een boek samengesteld dat een verlustiging voor het oog is en naast
prachtige platen een korte, zaakrijke notitie plaatst, die niet door langdradigheid
verveelt en toch voldoende inlicht. Het is een boek voor bibliotheken van alle
onderwijsinrichtingen en voor de huiskamer, een boek voor alle leeftijden, dat
samenstellers en uitgevers eert voor hun pogen en uitwerken, en voor de natuurvrienden een welkome uitgaaf zal zijn. Zeer aanbevolen. K.
Chr. de B o u t e r en J. N a u t a, Parate kennis op de mulo-examens, algemeene geschiedenis, korte lessen, kaartjes, jaart. en vragen ; prijs f 0.90;
P. Noordhoff, Groningen.
Weer een buitengewoon practisch werkje van beide deskundige schrijvers, die de
Chr. ulo-scholen reeds door ander werk aan zich hebben verplicht. Belanghebbenden vragen eens een pr.-ex. Kennismaking zal zeker tot invoering leiden. Ma.
Dr. E. E. M o g e n d o r f f, Natuurkunde voor het voorber. hooger onderwijs;
II, 2de herz. druk; 104 bl. a f 3.90, geb. f 4.50; P. Noordhoff, Groningen.
R. M e u r e r, My first grammar, een bekn. spraakk. met oefen. ; 90 bl.
I 1.25 ; D. A. Daamen, Den Haag.
C. J. F r a n s s e n en J. van Z w ij n d r e g t, $eknopt leerboek der staatsinrichting van Nederland; 2de druk, met ingehechte Grondwet; geb.
f 2.25; J. B. Wolters, Groningen—Den Haag.
In dezen herdruk zijn slechts geringe wijzigingen aangebracht. Het is beknopt
en zaakrijk.
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J. Naut a, Na de proef I, 80 bl. a f 0.80 ; gall., P. Noordhoff, Groningen.
Dit keurig uitgevoerde boekje zal met 2 andere deeltjes — II en III — bevatten een natuurkunde voor de hoogsto klassen der lagere school, in klassikale en
leerlingenproeven. Voor hen, die op dit terrein van ons 1. o. niet thuis zijn, is
Nauta een practische, veilige gids. Wij bevelen de kennisname met Na de proef
zeer
aan.
K.
Dr. M. G. d e Boer en dr. J. P r e s s e r, Bekn. overzicht der alg. geschiedenis;
met 129 figuren; tiende druk, 182 bl. a f 1.50, P. Noordhoff, Groningle4.
Het bekende werkje van den historicus De Boer is herzien door dr. Presser en
bijgewerkt tot heden. Tal van ill. verluchten dit goede leerboekje, dat bij duidelijk overzicht toch geen overdaad van feiten en jaartallen geeft. In den nieuwen
druk is het bijgewerkt o. m. met een overzicht van den volkenbond.
Aanbevolen. Ma.
G. Leff e r t s t r a, Taaloefeningen, 19de druk; prijs f 1.60 P. Noordhoff,
Groningen.
De beer Leffertstra is overleden en dr. A. A. Verdenius heeft dezen druk herzien. Taaloefeningen is een zeer veel gevraagd boekje voor gymnasia, middelbaar en voortgezet lager onderwijs, daar een practicus bij uitnemendheid het
samenstelde. Dr. Verdenius deed meer dan de proeven verzorgen; hij hield het
boekje bij tot op dezen tijd en schrapte verouderde voorbeeldeh en zinnen,
vermeerderde sommige oefeningen met moderne voorbeelden en liet andere
weg. Aanbevolen. Ma.
H. S t i k s m a, Het onderwijzers-examen, 96 bl. o f 1.—, P. Noordhoff,
Groningen.
Dit boekje bevat schriftel. opg. en mondel. vragen over lezen, ned. taal en letterkunde voor het zoogenaamde staatsexamen voor de 1. o. akte. Voor be1anghebbenden een welkom. boekje.
Mr. dr. M. Sp a a n d e r, Handelsrecht, 9de druk; geb. f 3.25; P. Noordhoff,
Groningen.
Handelsrecht van Spaanders geeft het voornaamste uit deze wetenschap in
samenhangend geheel en is dus een afgerond werk; in de opeenvolgende drukken
lste druk 1916 — zijn natuurlijk de wijzigingen aangebracht, die door wetswijzigingen noodig waren. Het boek is nu bij tot April 1930.
P.

D r. A. van V e 1 d h u i z e n, Uw goedheid kroont de jaargetijden; 253 bl.
met register a f 3.75 ingen., f 4.75 geb. ; J. H. Kok, Kampen.
De loop der seizoenen in het kerkelijk jaar, met een schat van gegevens uit
gewijde en ongewijde historie, met veel toelichtende of verklarende bij zonderheden uit het oude volksleven, voor en na de kerstening dezer landen, uit de
volkskunde dus, is hier met een groote belezenheid, in een vlotten stijl, toegelicht
en opgeklaard vaak. Een prettig boek om of en toe op to slaan. Ma.

DE MECHANISTISCHE SCHOOL.
1. De onderwijsschepenen — -wethouders — van Brussel en omliggende
voorsteden hebben op uitnoodiging der hoof dstad een vergadering gehouden om te beraadslagen op welke beste wijze de gramophoon — en
daarna de radiophoon — zich bij het lesgeven als hulpmiddel voor den .
onderwijz schloudenkibrg.
Hierbij werd een demonstratie gegeven door middel van een toestel, dat
door een belangstellende firma grootmoedig was te leen gegeven; • waarschijnlijk vanwege deze lag voor elken schepen een keurig halflederen
harmonicaomslag gereed met in zijn afdeelingen een rijke documentatie
over het vraagstuk. De aanwezigen waren een lof over de mogelijke
resultaten waarvan de kinderen enkel voordeel zouden kunnen oogsten —
weer eens ten voordeele van de algemeenheid, het verspreiden van
gezonde begrippen over allerlei en die zij, de stumperds, wegens gemis
aan gelegenheid en technische middelen, gewoonlijk moeten derven.
Een uiteindelijke beslissing werd in deze of ficieele vergadering wel niet
genomen, maar de neiging, minstens om het systeem te beproeven, was
meer dan duidelijk. Ook omdat andere landen — Frankrijk, Engeland —
met het systeem reeds zijn voorgegaan en niets dan lofgezang ons hieromtrent is komen toegewaaid. Wij zelf hebben een photo van een Parijzer
klas gezien, waarin een gramophoon voor een klassepubliek van kleine
meisjes rond de 10 jaar zich liet hooren. De kinderen zaten in stomme verbazing en met laaiende nieuwsgierigheid met open mond te gapen naar het
tuig, dat hun het redenaarstalent van een grooten Franschen politicus der
tegenwoordige of vroegere tijden, of het genie van een befaamden artist
moest leeren kennen.
En de onderwijzeres stond innig voldaan in het achterdeel van de klas
het tooneel in zijn geheel te bewonderen. Stellig had zij nooit zulke aandachtige stilte en levendige belangstelling bij haar kweekelingen mogen
ontmoeten.
2. Dat zijn de eerste voorloopers van wat zich in deze richting zal
ontwikkelen binnen een veranderlijke kleine spanne tijds.
Laat ons intusschen het zaakje van uit een psycho-paedagogisch oogpunt zoo nuchter mogelijk onderzoeken, en op grond van hetgeen men
daaromtrent reeds meent te weten, nagaan of het systeem van onderwijzen, waarmee sommigen voorbarig reeds meer dan hoog oploopen,
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werkelijk aanbeveling verdient; of werkelijk „verbetering" van de bestaande methodes kan worden verwacht.
Daarna zullen wij kunnen stelling nemen, ten bate misschien, in de
eerste plaats, van de verantwoordelijke — steeds politieke — leiders van
ons openbaar onderwijs, die helaas van scholen enkel weten wat hun bij
geval ter oore komt en dat zij dan nog zullen verwerken in het belang van
hun politieke kiezerskorpsen; om dan natuurlijk tot de slotsom te komen,
dat het projekt van gramophoonbenuttiging in de scholen niet mag
worden prijsgegeven, omdat: die en die vakkundigen, ook niet de eersten
de besten — uit hun eigen kamp, — van oordeel zijn, dat de nieuwe richting
na zeer korten tijd de weg zal blijken te zijn; die nieuwen vouruitgang op
het gebied van kinderbehandeling te boeken zal hebben; de pers zich over
de zaak begint te roeren, het publiek wordt aangestoken, hier dus een
nieuwe, mooie gelegenheid voorhanden is, om aan de partij een niet te
versmaden kiessucces in de hand te spelen. Dit laatste is het meest
kloppende argument. En alzoo verbleekt de bezorgdheid over de onafhankelijke oplossing van het vraagstuk.
3. Laat ons nu nagaan wat de voorstanders van het nieuwe systeem
van lesgeving voorbrengen om hun streven te rechtvaardigen en aan te
bevelen. Wij vinden daaromtrent een precies goed opgevatte uiteenzetting
in het bekende wetenschappelijke vulgarisatieblad Je sais tout, Januarinummer 1.1., waaruit wij het volgende ontleenen:
Er bestaat in Frankrijk een paedagogisch discotheekgezelschap, dat
zich nu kortelings gevormd heeft, en zich voor taak stelt phonograafplaten ten dienste van de scholen te doen vervaardigen, en deze voor
betrekkelijk geringen prijs of te leveren. Men is in deze richting reeds ver
genoeg gevorderd om het ondernemen voldoende naar waarde te schatten,
terwill de eerste voorloopige proeven hebben aangetoond met wat grooten
bijval de gramophoon door de kleuters der beide geslachten wordt ontvangen. Zoodat men nu onverdroten bezig is de zaak krachtig door te
drijven ; steeds II-leer platen worden vervaardigd en beschikbaar gesteld,
terwijl bij de centrale de vraag naar platen komt toegestroor,:i. De voordeelen van deze nijverheidsmethode in de scholen wordt aldus aangegeven:
De gramophoonplaat is de plaatsvervangende stem van den onderwijzer, de onvermoeibare repetitor, de plots reddende engel op zekere
lastige oogenblikken van den dag; zij is een onvergelijkelijke leerares van
muziekleer en zang, van geschiedenis — zij geeft b.v. de revolutie weer
door het laten hooren van de machtige redevoeringen der groote yolksleiders als Mirabeau en Robespierre, zij laat de historische stem der groote
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Fransche koningen in het kernachtig typische weerklinken, -- van aard?
rijkskunde — folklore der verschillende provincien en streken van het
land, hymnen, die de edele gevoelens doen ontbranden, — de literatuur
waardoor de groote schrijvers worden bekend gemaakt, en roerende
stukken podzie op meesterlijke wijze voorgedragen het hart en den
schoonheidszin tot ontplooiing moeten brengen. — Wat wil men nog
meer!? S. — Welk ook het talent van den onderwijzer moge zijn,
nooit zal het kunnen wedijveren met de groote artisten van het
grand opera en de comedie francaise, die in den Discotheek alreeds zijn
verzameld. En wat te zeggen van de zuiver wetenschappelijke documentatie, die laat spreken een boom, een waterdruppel, een graankorrel, een
banknoot, een lucifer, een stuk suiker, enz.?
Maar steeds moet de sprekende plaat de nederige helpster des leeraars
blijven, die aldus in zijn dienst krijgt de groote wereldkunstenaars wier
indrukwekkende stemmen, komende van overal en van nergens, een van
de meest ,betooverende inwerkingen , op de jeugdige gemoederen in staat zijn
te verwekken. En de reeds verkregen uitslagen overtreffen de stoutste
verwachtingen.
4. Wij zouden verbaasd zijn, indien de — uiterlijke — resultaten niet
bemoedigend waren uitgevallen. Maar wij verlangen de begeestering van
den verslaggever in .le sais tout iets te temperen door er hem aan te
herinneren, dat het nieuwe in een klas gebracht altijd de belangstelling
van de scholieren doet ontvlammen, en zeker en vast, zooals geweten,
de onverwachte auditieve reacties het meeste kans van succes hebben.;
waardoor niet is aangetoond, dat het begrip, dat door deze reacties tot
stand moet komen, kant en klaar tot zijn assimilatierecht wordt gebracht;
wij kunnen immers een klas geruimen tijd in ademlooze belangstelling
houden met allerlei waarvan niets overschiet. En clan: de uitslagen waarvan in Frankrijk sprake, zijn de onmiddellijk opgevangen uitwendlge
resultaten, die niets zeggen over het mechanisch proces een zekeren tijd
volgehouden.
Wij hebben namelijk reeds vele van die onomstootbare nieuwigheden
in de klassen zien invoeren, na mooie rapporten van deskundigen en voordrachten met proeven, ook na teekens van machtsmisbruik vanwege de
„bevoegde" overheden; en toch is er van al die voorbarige onvoldoende
geproefde nieuwigheden en niet zelden zeer geinteresseerde bemoeiingen,
tot nu toe nooit iets overgeschoten; zij worden overigens gestadig door
nieuwe „vondsten" verdrongen, met- niet altijd klimmende waarschijnlijkheid, dat men nu den echten te volgen weg op het spoor is.
Het is echter zeker, dat ditmaal de gramophoon overal de scholen zal
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veroveren. Dat ligt in de lijn van onzen mechanistischen tijd. Wij zijn er
oak zeker van dat het tuig in de klas machtig veel goeds kan verrichten
mar de vingerwijzingen van bovenbedoelde discotheekvereeniging die
net ware toewijding de zaak voor Frankrijk in handen heeft genomen;
wel te verstaan, zoo men er zorg voor draagt, dat het sober en naar omstandigheden wordt aangewend. Immers bij dergelijke dingen heeft de
nieuwigheid alleen de grootste aantrekkingskracht, het wonderbare toestel voor zich dat afwisselt met den onderwijzer is en blijft de hoofdmagneet, onafhankelijk van het voorgedragen onderwerp, dat maar zooals
altijd, een tweehandbelangstelling zal verwerven. En als de geheimzinnige
kast met haar onzichtbare stem — laat ons dat zoo eens zeggen
eindelijk eveneens als indrukwekkend greepje is afgeslepen (tout casse,
tout lasse, tout passe), dan wordt de gramophoon in de oogen der leerlingen een flauw bescheid, en zij eindigen met er nog enkel de bekoorlijkheden van te begeeren: de liedjes en de dansjes.
En zijn belang voor de school daalt dan nagenoeg tot nul.
5. Maar tegen dien tijd — niet zeer verre meer of — zal vermoedelijk
de radio reeds mee den troon der klasse veroverd hebben, en zal 's morgens vOOr de lessen het nieuwe van den vorigen dag aan de leerlingen
fer auditie worden gegeven. Hiervoor drukt dan de onderwijzer op een
knop, een kastje boven het bord vooraan het lokaal springt open, een
Mare duidelijke basstem weerklinkt:
„Uitslag van den schaatsenvoetbalwedstrijd te Kaboel tusschen de
R.V.T. en de B.C.S., in de .mooie arena van de wereld-vakvereeniging der K.M.N.: Japan overwint Griekenland met 5 C.D.F., de Japanner
Kwaismouro, de bekende beroemdheid, was weer de held van het tournooi; 140.000 toeschouwers, alien voorzien van het laatste nieuw uitgevonden Zeiss-apparaat, dat toelaat de belangstellenden dichtbij het tooneel
van den wedstrijd te brengen, in plaats van het omgekeerd optisch proces,
waarvan vroeger uitsluitelijk gebruik werd gemaakt; 1 dollar per kop en
per uur, minimum 2 dollar, om de kosten van het kunstmatig ijs en de
sneeuw rondom te dekken".
Een klik .... Ander bericht:
„De nieuwe draadlooze motors van de schepen, die van uit hun aanleghaven door een bijzonderen technischen staf worden bestuurd — van de
V.G.T.R.F. Cy. te Christiania hebben in de laatste stormen van den
.Atlantischen Oceaan uitstekende diensten bewezen en zich goed gehouden.
Men denkt er aan in technische kringen om het bestuur der schepen in den
motor zelf in, te schakelen. De vliegschepen deter Cy. zouden naar
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komen gegevens minder stabiliteit vertoonen en nog steeds op een uitgebreici personeel zijn aangewezen".
Bet kastje klept weer dicht. Het voornaamste is voor vandaag opgevangen. Voorganger en leerlingen zijn voldaan. Morgen mooie filmen van
deze en andere treffende gebeurtenissen gevolgd door een gemoedelijke
bespreking van de voornaamste merkwaardigheden, waarschijnlijk door
Pagy.
Laat het toekomstvisioen nog een poosje doorgaan.'...
Nu een rekenlesje. Juist is een prachtige gramophoonplaat binnengekomen, die het onderhavige onderwerp op de meest volledige en kenrige wijze uiteenzet, overigens een nieuwe methode volgt, klaar als kristal,
die alles van den eersten slag doet snappen door middel van onzichtbare
suggestiestralen, die de plaat vergezellen, en zelfs de domsten er zijn
in de klas wel een paar — onweerstaanbaar beinvloeden.
Na het rekenlesje uitspanning in de vrije lucht: tennis, balspel, roeien,
vliegen als de motorvleugeltjes der leerlingen in de kleerkamer opgehangen, niet zijn weggesloten, wat voorzichtigheidshalve vanwege de
schoolleiding wel eens gebeurt. — Het vliegen heeft over het algemeen
den grootsten bijval, ook omdat er dan gelegenheid bestaat de school' te
ontvluchiten en voor d.ien dag niet meer terug keeren, wat volgens de
hygienische regels ook zeer goed is, naar ingekomen advies der vereenigde schoolsyndikaten.
Na de uitspanning radiokinderkoncert; gisteren was door de B.R.M. de
Gelaarsde Kat aangekondigd, een oud dingetje, dat in Jasz was gebracht
door den kundigen negercomponist M'Tschaiko, en wegens zijn sportkarakter veel ophef maakt. Daarna zal een allernetst gedresseerd krekelbandje de wijsjes van de droogte, den honger en het paren, voordragen
onder begeleiding van eenige wonderbaar goed uitgekozen sprinkhanenvedels.
De B.P.M. voegt hieraan toe de volgende toelich ting : de veldsprinkhanen,
Acrididae, piepen op een bijzondere wijze, door met den getanden binnenrand van de schenen hunner achterpooten tegen den rand der voorvleugels
te strijken; een doodarme niet gesyndikeerde geleerde had het piepen
ontleed en er drie noten, ut, re, mi, op veranderlijke toonhoogten volgens
het individu weten uit of te zonderen, door middel van een zelf-vervaardigde toonbrekingslens — op hetzelf de principe als de lichtbrekingslens
gesteund —; deze ontdekking heeft hij weten te patenteeren en het patent
aan de B.R.M. verkocht voor een geringe som. Door meesterlijke cornbinatie der pieptonen heeft nu deze firma snaarklanken kunnen voortbrengen. Na moeilijke opzoekingen, die duizenden ponden hebben gekost,
'
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werd bij de krekels, de Grylliddae, het piepend geluid, hier veroorzaakt
door wrijven der voorvleugels tegen elkander, de fa, sol, la ontdekt, waardoor nagenoeg de volledige gam tot stand is gekomen; men zocht natuurlijk naar individuen, die bij geval een si .zouden bezitten. Men heeft
veel last gehad met het vaststellen van het sexeverschil en het bepalen
van de nauwkeurige voorwaarden waarin gepiept wordt; de mannetjes
piepen alleen. Nu is alles in orde gekomen, zegt de B.R.M., ook de si.
Het volledig genot van deze spannende nieuwigheden werd opgevolgd
door een beetje litteratuur, over de nieuwste verzen van den ongeevenaarden kluchtpoeet Warden, die aan de Engelsche gramophoon Cy. S.S.P. 5
dollar per woord vroeg plus 10 pond per zitting — ditmaal zonder klucht
— en ze dadelijk kreeg. Voor hen, die niet heelemaal op de hoogte zijn,
worde in herinnering gebracht, dat de verzen van Warden, natuurlijk oorspronkelijk Engelsch, door ontbinding in de gramophoon, door middel van
een speciaal ingericht type-mixture systeem in om 't even welke taal worden omgezet; de letters worden dooreen geschoven, als klank, om de
woorden der uitgekozen taal — men draait een naald van buiten op de
gewenschte taal — tot stand te brengen; , men is ook op het spoor van , een
zeer practisch gewoon greepje, om door middel van een voor den mond
gehouden spreekbuisje voorzien van het spreekpatent der S.S.P., zonder
het te moeten leeren, de voornaamste talen te spreken.
Maar om tot Warden terug te keeren, met dezen vent moet men zich
gewoonweg doodlachen als men de voorzorgen neemt, en die door het
hygienisch bureau zijn bekend gemaakt. Een leerling zegt: „Onze oudere
voorganger zelf — wat men vroeger, gek genoeg, de meester of de onderwijzer noemde — wordt groen van 't gichelen, en dan staan al de hem
nog overgebleven haartjes op zijn schedel zoo recht als pijltjes. Een beste
man toch, maar een beetje zonderling-ouderwetsch; hij wil van de
elektrische haargroeimethode der PKD inlets weten, zoomin als hij de
afgevaardigden van onze groepsafdeeling van het leerlingensyndikaat wil
te woord staan; hierdoor komt het dat hij soms maatregelen treft tegen
onze belangen in. De kleine menschen hebben toch zoo goed iets te zeggen als de groote, niet? Wij zijn er een beetje boos om, dat men ons
kinderen noemt, nog altijd maar door. Wij vragen om dat woord uit de
orngangstaal te schrappen, en wij eischen dat men ons aanziet als jonge
inannen en vrouwen. Dat leert ons toch de .... — hoe heet het nu weer?
(hij brengt een buisje tegen het oor) ja, de Cresco-physiologie. En hoe
anders zullen wij volledig beschikkingsrecht over ons eigen ik erlangen?
Vader en moeder hebben wel iets voor ons gedaan, en zij doen dat nog,
en hierom mist mogen zij ons wel wat zeggen; maar onze voorgangers
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geven ons uit zich zelf komende bijster niet veel, want onze eigenlijke
starter is toch de gramo- en radiophoon, beide steeds optredende als pure
wereldgeleerden of werkelijke kunstenaars."
De iongen zegt nog verder:
„Heeft lets nut onze collectiviteitsdirecteur; hij regelt in de scholen
alles keurig, telefonisch en radiophonisch, van uit zijn kabinet in elke klas
hoort en ziet hij in zijn apparaten al wat geschiedt, en heeft het uitgevonden
dat men, bij het ontvangen in de klas van hetgeen men nog steeds orders
noemt, ook mededeelingen, nooit kan gissen waar hij zelf zich bevindt,
tehtiis, op den tennis, op het vliegplein van de KRT of in de school. Wij
zijn eveneens van meening, dat een schooldirecteur van overal uit zijn
school even prachtig kan dirigeeren juist als zijn ondergeschikten men
noemt dat nog zoo — heelemaal niet kunnen raden waar hij is tijdens het
radiophonisch gesprek. Men is nu echter op het spoor om de polare
richting van een golflengte in om 't even welk apparaat te bepalen. Zoo
seinde laatst de BRM."
11 uur. De schooltijd is ten einde en de dagtaak volbracht.
De jonge mannen en vrouwen fietsen, motoren, vliegen klapwiekend,
het gebouw uit.
De voorgangers zetten zich draadloos in verbinding met de standplaats
hunner rijtuigen. De geruischlooze zich zelf dirigeerende cars komen zacht
wiegelend aangeslungeld.. . .
In wat voorgaat zijn wij ernstig gebleven van het begin tot het
einde. Zoo er belangstellenden zijn die nog iets meer willen weten, dan
haken wij graag onzen knop in den radio der aetherische geestesstroomingen, en wij luisteren:
„Meent u werkelijk dat alles zoo verre zal gaan als u het meent te
mogen phantazeeren?"
Ja. Wij poogden voor te tooveren de benaderde waarheid der toekomende eeuwen.
„Zullen dan de kinderen van ons nagesla.cht niet meer opgevoed worden
naar het hart in den Bijbelschen geest, door de levende spraak van een
warme voordracht of een lief derijk gebaar?"
Zij zullen opgevoed worden naar den tijd waarin zij leven.
„Moeten dan de kinderen mechanisch of menschelijk gedrild?"
Menschelijk met menschelijke energie; maar de menschen zullen
verder voortgaan alles mechanisch te maken, incluis de opvoeding, zoo
ongeveer gelijk het hier opgehangen beeld.
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„Gaat daarmee niet het reine gevoel der Goddelijke gaven in den
mensch verloren?"
Dat gevoel gaat meer en meer voor velen verloren, tot de volheid der
tijden is gekomen.
„Maar hoe is dat mogelijk in dezen tijd van verlichting en ongeloofelijke
technische prestatie?"
Deze tijd van „verlichting" is een tijd van duisternis.
Raddpleeg uw Bijbel.
Antwerpen.

M. C. SCHUYTEN, Dr. Sc.

LOTTE MOLLER.
Geen land stellig heeft na den wereldoorlog zulk een omkeering in de
denkbeelden over opvoeding beleefd als Duitschland. De ineenstorting van
het Duitsche rijk in 1918 heeft de oogen van velen geopend voor de noodzakelijkheid van een geheel andere orienteering op dit terrein. Men kijkt
daar thans meer naar het Westen, naar Engeland en Amerika, die tegenover het Duitsche intellect hun lichamelijke oefening, hun sport, hun
arbeidsvreugde stelden. De meeste sympathie verwierf het beginsel der
zelfwerkzaamheid, dat in de arbeidschool zijn practische toepassing vond.
Een der Duitsche propagandisten van dit beginsel, dat zij echter op
geheel eigen wijze uitwerkt, is Lotte Muller, in ons land nog weinig
bekend, leerares aan de Gaudig-school te Leipzig. Haar methode, die
berust op die van haar leermeester Hugo Gaudig, heeft zij beschreven in
een klein boekje, waaruit wij zullen trachten het voornaamste weer te
geven. 1)
Ook Lotte Muller heeft blijkens haar inleiding sterk het gevoel, waarvan wij hierboven spraken, dat deze tijd van verandering en revolutie
een geheel nieuwe taak aan de onderwijzers oplegt. „Het komt er op aan,
het opgroeiend geslacht geschikt te maken, om eenmaal mee te bouwen
aan een nieuwen tijd, welks inhoud en levenbewegende krachten wij thans
nauwelijks vermoeden, in ieder geval niet in voile klaarheid zien kunnen."
Daarvoor is noodig, „te breken met alles, wat ons als last bezwaart uit de
1)

Lotte Muller, Einstellung auf Freitatigkeit. Leipzig, 1925.
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opvattingen en levensvormen van een tijd, die de kiem van den ondergang
in zich droeg." Met deze eischen heeft de vroegere leer-school — d. i. de
praat- en luisterschool haar recht van bestaan verloren. De nieuwe
tijd eischt een nieuwe paedagogische instelling.
verbildet — het kind. Het leer-schoolkind
De leer-school misvormt
werkt met algemeene begrippen, die heel wat lijken, maar waarachter voor
den spreker Been voorstellingsinhoud staat. Het vraagt niet naar dingen,
die het niet weet. De gevaarlijke neiging om met weten te pronken, verdringt den wensch, zich door vragen te vormem
Als voorbeeld van de ver-vorming door de leer-school geeft Lotte
Muller een opstelletje van een kind, dat, na vier jaren op de gewone school,
bij haar kwam, en daarnaast ter vergelijking een opstelletje van een klein
ding, dat pas 1 14 jaar schoolkind was, maar van het begin of in den geest
van vrijen arbeid opgevoed. Beide kinderen waren van middelmatige begaaf dheid en ongeveer gelijk huiselijk milieu. Men vergelijke:
MIJN SPEL.
Als mijn kleine broertje bij me is, spelen we meestal vader en moeder.
Mijn broertje is pas drie jaren oud en heet Reinhard. Maar hij noemt zich
zelf Heiha. Nu maken wij een huis voor ons en gaan spelen. Heiha zegt:
„Zeg, vrouw, ik moet naar kantoor! Tot ziens." Als hij terugkomt, ieten we.
En na het eten zegt hij: „Och ja, och, och,!" Dan vraagt hij me: „Zal ik
gaan slapen?" — „Ja, man!" Dan gaan we naar bed. Enz.
OVER ONZE NIEUWE SCHOOL.
Mij leek het in 't eerst zeer komisch, want in de school was het heel
anders. Er waren heel andere lesuren, ieder had maar veertig minuten, ook
ander schoolwerk, de tafels der banken kon men heen en weer schuiven en
de gymnastiekzaal en de aula waren heel anders, in de aula waren platen
van Asschepoester, en in de gymnastiekzaal waren banken, waar men zijn
jas uittrok, kortom het was alles anders.
Stellig is het eerste opstelletje het beste van de twee. Het verbindt
gedachten, het beschrijft levendig, frisch, echt kinderlijk. Het tweede
mist een gedachtengang, de wijze van uitdrukken is conventioneel, vervelend, gedeeltelijk foutief.
Hoe nu een kind van leerschoolkind tot arbeidschoolkind wordt omgevormd, maakt de eigenlijke inhoud van het boekje uit. Deze omvorming
kan nooit in korten tijd geschieden, want de grondstelling van den vrijen
geestelijken arbeid eischt van het kind niet alleen een, veranderde arbeids-
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wijze, maar grijpt diep in het geestelijk leven van den leerling in. Het is
veel gemakkelijker kinderen die nog nooit op school geweest zijn, met deze
arbeidswijze vertrouwd te maken, dan leerschoolkinderen „umzustellen."
Want het kind, dat voor het eerst het schoolgebouw binnenstapt, brengt
een vroolijken drang naar bezig-zijn, een groote belangstelling voor zijn
omgeving en een kostelijke oorspronkelijkheid mee. Het is nog niet „verbildet". Maar een leerschoolkind, dat plotseling in den zin van vrijen
arbeid werkzaam zijn moet, is in een hem volkomen vreemde wereld verplaatst. Veranderd is de verhouding tot den onderwijzer, tot de medeleerlingen, tot de leerstof, veranderd is de wijze van onderwijs seven.
Vele moeilijkheden moet het leerschoolkind overwinnen bij de nieuwe
arbeidsmethode. Het leerschoolkind heeft een zekere bevangenheid in de
school; het waardeert uit het hoof d leeren hooger dan denken; het denkt
onaanschouwelijk; zijn zinsbouw is eentonig; het mist geestelijke beweeglijkheid, energie en overzicht over het geheel; het is oordeelloos; enz.
„In de leerschool worden slechts vragen gesteld, die beantwoord kunnen
worden; daardoor komt het niet bij den leerling op, dat het leven vol
raadselen, vol onoplosbare vragen is; uitkomsten, die kant en klaar voor
hem zijn gemaakt, neemt hij mee naar huis, is tevreden met het geleerde; de aandrift tot zelf snuffelen en zoeken heeft men hem ontnomen
en „het hoogste, waartoe een mensch kan komen, de verwondering".
(Goethe) . Zat verlaat het leerschoolkind de school — hongerig naar
kennis gaat het arbeidschoolkind er af, en het heeft ook geleerd dezen
honger te stillen, want het bezit de geschiktheid tot zelfontwikkeling,
wellicht het schoonste geschenk, dat de onderwijzer zijn leerlingen in
't leven kan meegeven".
Na deze inleiding maakt de schrijfster met enkele voorbeelden uit de
pradtijk duidelijk, hoe zij gewoon is, leerschoolkinderen „om te vormen"
en te brengen tot die geestelijke zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid,
die het doel is van haar heele opvoeding en onderwijs. Gewoonlijk geeft
zij daartoe eerst een vertelling, die zich er het best toe leent, de door de
leerschool gebonden of zelfs ingeslapen zielekrachten vrij te maken.
Telkens onderbreekt zij het verhaal even. Deze pauze is een prikkel voor
de kinderen tot nadenken, tot spreken, de tongen komen los, zij molten
spreken zonder gevraagd te zijn, zij moeten vragen, wat zij niet begrijpen.
Zoo ontstaat het klassegesprek, waaraan heel de klas in gemeenschappelijken arbeid, deelneemt. Een dergelijk uur beteekent de eerste ,stag in de
opvoeding tot zelfwerkzaamheid. Het verhaal brengt al de geestelijke
krachten van het jonge kind in beweging en het klassegesprek brengt
deze tot suiting. De kinderen leeren zich ongevraagd te uiten, te vragen
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wat zij niet begrijpen; zij werken met hun -verbeelding, vergelijken,
denken, verbinden gedachten, zoeken naar de oorzaken van iets, enz.
zullen hierop nu niet nader ingaan, gaan liever dadelijk- over tot de bij- :
zonderaigwj,opFrauleinM kgestlijo
kracht, het waarnemingsvermogen, oefent.
„Kijkt eens goed toe," luidt de opwekking tot de klas. Dan speelt zich
de gebeurtenis af, en ieder kind mag iets noemen, dat het gezien heeft.
Nemen we een heel alledaagsche handeling: een kaars wordt in eon tinnen
kandelaar gezet, aangestoken en, nadat ze een tijdje gebrand heeft, uit-:
geblazen. „Zoo, begin nu maar!" Hoogst gebrekkig is bij de eerste paging
het verslag, men ziet het de klasse aan, dat zij zich verveelt, omdat
immers slechts vertelt, wat zij reeds dikwijls gezien heeft. Nu noodig
ik echter een klas uit, die ik reeds in vrijen arbeid geschoold heb; deze
moet mijn leerschoolkinderen eens laten zien, wat men hierbij wel ont,
dekken kan. Wat die er niet allemaal uit haalt! Uit het protocol van een
lesuur in het vierde schooljaar: „U hebt de kaars in den kandelaar gedraaid en goed vast ingedrukt. — De lucifers rammelden in het doosje.
- Toen u het lucifertje langs het ruwe oppervlak streek, hoorde ik een
geluid. Dat klonk alsof iemand zijn nagels langs den wand streek. Als
Toen het doosje openschoof, maakte he
— de klasse verbetert: toen u.
eerst een zacht geluid, daarna luider; aldoor aparte stootjes. — Dat was
net een knarsen. — Neen, denk er eens aan, hoe zand knarst of hoe de
tanden knarsen.
Voor dat geluid kan ik heelemaal geen juist woorci
vinden; daarom moet ik het met een overeenkomstig geluid vergelijken:,
als ik een stuk papier bij rukken kapot scheur, dat maakt net zoo'n geluid.
Of als meikevers uit een doosje willen.
Toen u de kandelaar neerzette,
gaf dat een doffe klank. — Is de kandelaar van aluminium? Mag ik hem
eens oppakken? Och neen, hij is to zwaar ! Kan iemand me zeggen, waarvan
hij dan wel is? — Toen u het lucifershoutje aangestoken had, hield u het
eerst met het kopje naar beneden. — Dat deed u om de vlam grooter
laten warden; die wil zich immers in het hout invreten. Daarna sloeg de
vlam dadelijk naar boven. — Ik heb al vaak vlammen bekeken, ze branden
altijd naar boven, alleen niet als er een wind tegenaan blaast. — De rookwolk is schuin naar boven gestegen. — Maar we zijn immers nog met de
vlam bezig!" Enz.
Wij hebben hier meteen een voorbeeld van een klassegesprek — Unter 7
DerichtsgepadknmrisvoLteMulr'mhod.
onderwijzer zwijgt meestal, hij vraagt zelden, en de kinderen der klassq
praten. Ook als er oogenblikken zijn, dat de leerlingen heelemaal niet
meer weten, wat ze zeggen zullen, vraagt de onderwijzer niet. Hoogstens
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zegt hij: „Eti nu verder!" Soms vraagt een leerling wat, en een andere
geeft het antwoord. Als er een van de goede volgorde afwijkt en de dingen doorelkaar haalt, wordt hij door de anderen verbeterd. Want het
klassegesprek moet zijn gemeenschapsarbeid, geen op zich zelf staande
uitlatingen. Het moet een goed sluitend geheel vormen, gedachte moet
passen aan gedachte. — Of zooiets in Holland, waar het gemeenschapsgevoel nu eenmaal weinig ontwikkeld is, mogelijk zou zijn?
En dan begint het werk met de nieuwe klas. De handeling van het
kaarsaansteken wordt herhaald en de klas heeft daarbij voorloopig slechts
na te gaan, of het zooeven gehoorde werkelijk op scherpe waarneming
berust. Er komen nu reeds allerlei voorstelletjes uit haar midden, die
bewijzen, dat de kinderen beginnen waar te nemen.
Een anderen keer wordt een klein concert georganiseerd. Een leertinge heeft haar viool meegebracht, die zij voior , de klas uit , de kist neemt
6n dan gaat stemmen. Daarna wrijft ze het haar van den strijkstok met
vloolhars in, speelt een liedje, en legt de viool tenslotte weer in de kist.
Gemeenschappelijk wordt nu eerst een arbeidsplan opgesteld, een verdeeling van de handeling in haar onderdeelen. Dit schema wordt op het
bord geschreven en daarna wordt in een gemeenschappelijk klassegesprek
een verslag gegeven van de heele gebeurtenis.
Soms wordt een dergelijk gebeurtenisje, waarop de kinderen niet voorbereid zijn, schriftelijk weergegeven. Wij laten b.v. een leerling van een
andere klasse aan het begin van een lesuur bij ons komen, hij brengt ons
een boek, wij spreken eenige woorden met hem. Door een dergelijke
kleine tooneelvoorstelling goed waar te nemen leeren de kinderen ook
in het leven de oogen open te doen. Terecht merkt Lotte Muller op, dat
ele getuigenverklaringen van volwassenen het gebrek aan scherpheid
en vlugheid van waarnemen bewijzen. Van kind of moeten we dit vertnogen oefenen.
Het bovenstaande moge een indruk van Lotte Milller's methode geven,
en althans doen zien, dat haar zelfwerkzaamheid heel iets anders is dan
wat we gewoonlijk onder dit woord verstaan. Haar „Freitatigkeit" is niet
een bezig zijn in uitwendigen zin, geen accentueering der handvaardigheid, maar een oefening van de geestelae krachten, die in het kind aanwezig zijn: het denken, het oordeelen, de verbeeldingskracht, het waarnemen, medevoelen, willen, enz. Niet het aanbrengen van een hoeveelheid
kennis is haar doel, maar de opvoeding tot kunnen, de oefening der geesfuncties. Kennis vergaat, maar vaardigheid blijft. Zijn eerst de geestelijke krachten geschoold, dan verwerft men zich de noodige kennis
gemakkelijk. In verband hiermee staat ook, dat zij de kinderen, die later
1

v
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toch dikwijls werk onder elkaar zullen moeten verdeelen, reeds vroeg
het organiseeren leeren wil, lets wat de leerschool steeds verzuimd heeft,
De vraag rijst: doen de leerlingen op deze wijze niet te weinig positieve
kennis op? Wordt door al dit nadenken en zelf verzinnen niet het onthouden van de leerstof verwaarloosd? Lotte Muller bekent zelf, dat haar
dikwijls dit verwijt gedaan is. Zij geeft toe, dat de arbeidschool een hoe-,
veelheid kennis over boord heeft gegooid, maar daar staat tegenover, dal
de nieuwe school den leerling uitrust met het vermogen, de vroeger
verworven kennis zich opnieuw bewust te maken, en zij wijst hem altijd op
het juiste gebruik van boeken, die snel over een onderwerp kunnen inlichten.
Stellig heeft de methode van Lotte Muller een eigen karakter. Men zou
haar in de sterke beklemtoning van het klassikale, in het opvatten van
de klas als gemeenschap, de tegenhanger van de Dalton-methode en van
Montessori kunnen noemen. In de oude school moesten de begaafden, die
over een kam geschoren werden met de anderen, zich vervelen. Montessori en het Dalton-stelsel braken daarom, althans gedeeltelijk, met het
klassikaal stelsel. Lotte Muller geeft een andere oplossing. Zij gebruikt
de besten uit de klasse — dat zijn bij haar die leerlingen, die de andere
in zelfstandigheid overtreffen — als een groepje leiders, die de klas als
„Vorarbeiter" moeten dienen. Dikwijls is door de mannen der practijk
betoogd — bij ons onlangs nog door prof. Treub in zijn Herinneringen en
overpeinzingen in de Haagsche post — dat de voorbeeldige leerlingen
van school in het leven te kort schieten. Lotte Muller heeft reeds meenen
te constateeren, dat de beste leerlingen der leerschool bij haar onderwijsmethode op den achtergrond kwamen. Zij verwacht stellig, dat de
„fiihrende Gruppe" der arbeidschool ook later in het beroepsleven, in
staat en maatschappij, een leidende positie zal innemen.
AIles te zamen genomen achten wij de ideeen van Lotte Muller belangrijk
genoeg om er kennis van te nemen, al zouden wij de uitwerking van
haar beginselen hier en daar wat duidelijker en uitvoeriger wenschen.
Haar boekje zet tot nadenken, tot bezinning, tot het beoordeelen van
eigen werk en eigen methode. Maar ook als wij ons stellen op den grondslag van ons eigen onderwijs — en dat doen we liever dan allerlei buitenlandsche theorieen klakkeloos napraten — valt er van haar te leeren.
Zij geeft aardige practische wenken voor het vertellen, voor het gezamenlijk
van een plaat. De boven beschreven oefeningen in het waar,
nemen, die we opzettelijk wat uitvoeriger weergaven, kan ieder onderwijzer zelf toepassen bij het zaakonderwijs en bij het opstellen-maken.
leder weet hoe moeilijk het is, op de lagere school kinderen een dragelijli
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opstelletje te laten maken. Het is al geprobeerd op alle mogelijke matileren, met platen, met schema's, door het voorlezen van een verhaaltje.
Op de wijze van Lotte Muller, door het houden van een kleine dramatiSeering, valt het ook eens te beproeven. Trouwens dit is reeds in de taaltnethode Ons Nederlandsch van Wouters, Van de Hu1st en Van Hulzen
systematisch toegepast, door z.g.n. telefoonoefeningen e.a. De kinderen
tiemen een handeling als het kaars-aansteken, het viool-spelen, goed waar,
om daarna mondeling of schriftelijk uit te drukken, wat zij gezien hebben.
Juist het logisch samenhangende van de opeenvolgende handelingen maakt
`6en dergelijk tooneeltje bijzonder geschikt om er een opstelletje over te
maken in een middelklasse.
Vruchtbare ideeen komen echter behalve bij de groote paedagogen ook
wel eens op bij eenvoudige, toegewijde schoolmeesters, ergens in een
vergeten hoekje van het land. Merkwaardig is zeker, dat er
stellig
zonder invloed van Lotte
hoekje — in ons land reeds op overeenkomstige wijze gewerkt wordt, gelijk ik reeds wees op Ons Nederlandsch.
In het Chr. schoolblad Onze vacatures van 19 Sept. 1928 vonden we de
Volgende aanhaling uit de Meppeler courant, dat de overdenking in ruimer
kring waard is.
Een hoof d van een dorpsschool in het Noorden deelde mij mee welken
veg hij daarbij n.l. bij het opstellen maken — volgde en stelde mij in
staat in zijn klasse eens te zien, hoe hij het deed, waarvan ik voor een paar
dagen profiteerde.
' De onderwijzer zei: „Kinderen, zie nu goed wat ik doe en onthoudt
dat". Hij ging voor een volgeschreven bord staan, nam een krijtlap en
maakte het bord schoon.
,,Nog niet schoon genoeg", zei hij.
Hij nam toen uit een bakje naast het bord een spons en ging daarmee
naar het fonteintje, dat achter in de klasse hing.
Alle leerlingen keerden zich om, teneinde „meester" te volgen.
Deze draaide het kraantje open, liet het water op de spons druppen,
kneedde de spons en deed, toen deze nat genoeg was, het kraantje weer
dicht. Hij ging terug naar het bord, maakte het met de spons . nat en'
schoon.
Het bord glom over de heele oppervlakte.
„Kinderen, nu moet je goed oppassen, wat er nu met het bord gebeurt
tijdens het opdrogen, want dat gaat niet gelijk."
Oplettend werd naar het bord gekeken, totdat al spoedig een leerling
zei: „Daarboven aan den linkerkant komt een droog plekje, meester."
" Al spoedig werd dat plekje grooter, ook elders kwamen tal van droge
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plekjes te voorschijn, allengs werden deze grooter, kwamen bij elkaar, tot
dat het geheele bord droog was.
Toen schreef hij op het bord: „Schrijf jullie nu eens op, wat meester
gedaan heeft en wat er verder met het bord gebeurde".
Ik verbaasde er mij over met hoeveel aandacht de handelingen van
dezen onderwijzer door de geheele kiasse gevolgd werd, geen enkele was
er „niet bij".
Na de voorstelling schreef ieder zijn proces-verbaal op het papier en
het resultaat was inderdaad verrassend. Natuurlijk kwamen er nog te
veel „en toen's" in voor, maar over het geheel was nauwkeurig weergegeven wat meester gedemonstreerd had en wat verder met het bord
gebeur de.
De onderwijzer zei me: „De leerlingen krijgen indrukken, waartusschen
causaal verband bestaat en dus ben ik er zeker van, dat zij in hun opstel
een geregelden gedachtengang neerschrijven.
Vroeger deed ik het met een vertelling, maar het resultaat was op
dat punt heel sober, de stof werd vaak heelemaal door mekaar geworpen
en daarom ben ik er mee opgehouden en ben ik gaan acteeren.
Ik zie nu die opstellen thuis na, maak er aan teekeningen en opmerkingen bij wat den vorm, den zinsbouw enz. betreft en dan ga ik deze
met ' de kiasse bespreken.
In den zomer ga ik met de kiasse naar buiten, acteer bijy. op het
schoolplein, waar een plank van het hek los is en die ik met hamer en
spijker weer in orde maak, die we samen uit mijn bergplaats achter mijn
woning halen. Er is altijd wet stof voor mijn op te voeren stukken te
vinden; zoowel des winters, als in den zomer".
Voor het ste/onderwijs vooral is — wil men er geen napraterij van
maken — gelijk in de vele z.g.n. stijloefeningen met synoniemen, tegenstellingen enz., van de acteermethode veel te leeren. En voor de aardrijkskunde ga men van de oude paden der uitvoerige behandeling voor de
lagere school af, en bepale zich tot enkele namen, een kaartbegrip, het
kaartjesteekenen, en het lezen van lectuur, dat op landen en volken
betrekking heeft.
Soest.

A. J. VEENENDAAL.

SCHOOLTUINTJES.
Aan het einde van de allee liggen de schooltuintjes. Een lichtgroen
bord, met lichtgele zonnebloemen er op, staat aan den ingang. Flora's
heim staat er op. De kleuren zijn, mooi, — maar wat licht; het bord is
sierlijk maar wat klein.... Er kan geen bord bedacht worden, dat
beter past bij zoo'n schuchtere uiting van welwillen: als een schooltuin is.
De boeren, die er met melkemmers en groentebakken lanes rijden,
taxeeren.... Aardig is het wel, dat gedoe; maar wat licht en lichtveerdig.
Het rabat aan weerszijden van het groote pad, dat dwars door den
tuin voert staat vol planten, die ieder jaar opnieuw hun bloei en kleuren
brengen. Daar trilt de lange boesemstengel van de lupine; over de weigelia
zijn wassen kelkjes uitgestort; de cascade van bloesems reikt tot den
grond. Rozenstruiken staan er reusachtige stolpen rood. En in den
hoek staat een cornus met zijn wonderlijke bloedroode stengels.
Maar, al is deze tuin de woning van Flora; nu en dan vertoeft een
sater er een poosje. Zooals deze week. Luister.
Petronella Akkermans heet ze. Ze heeft evenveel behoefte om steeds
kwaad te doen, als een kat om te spelen. Ze zegt geen woord of ze tart
iemand; tracht haar grenzen te verruimen. Uit elk woord dat door de
andere meisjes tegen haar gezegd wordt, proeft ze onmiddellijk naar den
aanval op haar gezag, die ze mogelijk herbergen.
Er is er maar een die haar aan kan. Dat is Tekela Vlierboom. Ik denk
dat 'die nog beter gesorteerd is in scheldwoorden, ,dan zij. Verder is Tekela,
dat zal ook wel gewicht in de schaal leggen, grooter en sterker. Petronella
zorgt wel, dat ze haar uit de buurt blijft.
Op een middag stonden ze allemaal voor 't hek. De heele groep. Israelietjes, Gereformeerden, socialistjes (Roomschen niet, er is hier geen enkel
Roomsch kind). Mooie kleeren; regenmanteltjes; lichte kousjes met f antasieschoentjes; naast vale jurken en zwarte kousen-met-klompen.
Rustig, in het besef van haar waardigheid en onaangevochten gezag
stond Tekela temidden van haar getrouwen. Ze is grooter dan de anderen;
ze is om zoo te zeggen volwassen; en dat weet ze. Ze incasseerde indertijd
de vraag: Ga je no naar school? met een voldoening en een zelfbewustzijn, die den leider scheen te insinueeren nog zekere andere waardeering
in zijn houding te toonen Daar komt Saartje Efod, een spichtig ver-
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klikkersnatuurtje, en boodschapt met den noodigen nadruk, quasi-verschrikt, om het geval tot behoorlijke proporties aan te dikken:
„03 Tekela, Pietje Akkermans heeft je zusje geslagen."
Het geval beteekende niets. Het zusje van Tekela, een mollig peutertje
met den voortdurend afzakkende kous is wel veel jonger dan de anderen —
ze is zoowat tien; maar heusch bij de hand genoeg om het gezag van
haar zuster aan te wenden, als ze het noodig heeft. Tekela, die een tijdlang
haar mooie roode schoentjes had staan bekijken, kijkt op, rustig. Het is
nog niet te zeggen, of ze lust zal hebben in een ruzietje, of niet.
Er is werkelijk schrik in het gebaar, dat Petronella maakt. Ze ontkent
heftig; ziet blijkbaar tegen een duel met haar rivale op. Ze is trouwens
alleen; de andere heeft bondgenooten.
Aardig is het, te zien, hoe Tekela het geval behandelt. Ze kijkt van haar
mode roode schoentjes op. Ze ziet den schrik in het gebaar van Pietje. En :
„Dat zal wel niet zoo zijn" zest ze kalm en kijkt weer naar haar schoenen.
Ze had geen woord kunnen zeggen, dat haar gezag steviger vestigde, dan
de achteloosheid van , die enkele woorden het deden.
Even later komen ze voor de deur van de schuur staan om hun tuingereedschap in ontvangst te nemen. Petronella Akkermans beweegt zich zoo
driftig als een tor. Ze staat vooraan, hoewel ze het laagste nummer heeft
en dus het laatst aan de beurt is; praat tusschen het afroepen van de
namen door: rrr, rrr, als een wekker die met rukjes afloopt. Ze is onder
hoogen druk; en tornt daar tegen op. Haar houding is verklaarbaar. Als
ze eigenmachtig naar haar nummer loopt, om het gereedschap er of te
nemen, wordt ze teruggewezen, en moet nu de plaats innemen, die haar
toekomt; een van de laatste.
Zoo gauw iemand zijn gereedschap heeft, haast hij zich naar zijn tuintje
om den stand van het gewas te bekijken. De een en twintig slaplanten
staan met behoorlijk dikke koppen op een rij; de leeuwebekjes, die de
vorige week geplant zijn, zijn werkelijk aangekomen — ze staan, een klein,
onooglijk stengeltje met een stuk of zes petietige blaadjes in de zee van
stuifzand, die de wind van de laatste dagen over de bedjes gestoven
heeft; en de tuinboonen, die tot de knie al reiken gaan bloeien. Zoover
zijn we. Maar ook het onkruid heeft van den gevallen regen geprofiteerd:
Gras, melde en kweek.
Een poosje is de groep aan het wieden. Dan komt een meisje vertellen:
„Meneer, Pietje heeft een krop sla uit een ander zijn tuintje gestolen."
Een ernstig geval; diefstal. Als ze allemaal zoo gaan doen, kunnen
we Flora's heim wel sluiten. Daar staat ze, te wieden. Een felle, magere
hals komt bloot, nu ze zich bukt.
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Daar komt een ander meisje de aanklacht bevestigen.
Petronella doet nog alsof ze wiedt. Ze is zoo vervuld van haar succesje
op haar vijandin — de heele diefstal is niet meer dan een soort vlagvertoon
geweest ze is zoo vervuld van dat succes, dat ze zoo dadelijk geen
erg heeft in de nieuwe verwikkeling, waarin ze zich gestort heeft. Ze
heeft het antwoord klaar, dat ze geven zal op de vraag, n.l.: Ik heb het
niet geda.an. Maar die vraag komt niet. Wel een bevel.
„Wijs me eens waar je die sla vandaan gehaald hebt."
Werkelijk, ze staat op. Ze maakt een mokkende beweging met de onderkaak; maar ze loopt naar het tuintje; dat van een meisje uit de Woensdagmiddaggroep.
Kijk ze loopt naar het tuintje; een plekje opgewoeld vochtig en zwart
zand is het lidteeken, dat de gestolen krop sla er gelaten heeft. Ze loopt
vier, vijf passen, in die richting; dan pas valt haar de tactiek in, die een
lange ondervinding haar wel zal geleerd hebben: ze ontkent. Ik weet van
niks, zegt ze, zachtjes eerst; ik weet van niks, herhaalt ze driester, en
bliift staan.
Maar ze heeft zichzelf al verraden.
De rechter van instructie praat over die opmerking heen.
„'t Is goed zoo. Nu ga je naar je eigen tuin en zegt, waar je hem gelaten
hebt."
Ze maakt rechtsomkeert. De heele groep komt er bij staan. Het wieden
is voor een poos uit; er staat een kring van nieuwsgierigen om de balie.
Petronella is uit het lood geslagen. Er is haar geen tijd gelaten om na
te denken; ze gehoorzaamt, omdat ze niet de kans krijgt haar houding te
bepalen. Het spelletje van zooeven herhaalt zich. Als ze bezig is met haar
eigen handen den gestolen krop uit te graven, heeft ze pas den moed
alles opnieuw te ontkennen. Haar spitse vingers glijden door het zand
eindelijk laten ze den krop half uitgegraven
ze bewegen zich trager
liggen....
„Het is mijn eigen krop" zegt ze nukkig. Ze ziet het meisje Vlierboom
staan en springt op. Nog heeft ze geen vermoeden van wat haar wacht.
„Ziezoo; en wie heeft gezien dat ze die sla daar weggehaald heeft."
Die vraag deugt niet. Nu zullen er niet veel zijn, die durven bekennen,
dat ze getuigen zijn geweest.
Maar er zijn er toch twee; twee die te traag van denken zijn, dan dat
ze inzien dat het nu het uur is, waarin het groepsbelang moest gaan
spreken.
Tekela zegt, dat ze niets gezien heeft. —
„Jib Petronella, lest je schop neer, en gaat naar huis. Iemand die zoo
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doet, kunnen we hier niet gebruiken. Daarvoor heeft ieder te veel zijn
best gedaan. Als de andere heeren er niet op tegen hebben, kun je de
volgende week terugkomen. Maar vandaag wil ik je niet meer zien."
Een oogenblik is het, of ze al de gal die ze heeft, zal gaan uitspuwen.
Maar ze herinnert zich dat ze de vorige week haar contributie pas betaald
heeft, en die mag ze in geen geval in de waagschaal stellen.
Als ze weg is, komt er beweging in het troepje. Er blijken er minstens
zes geweest te zijn, die den diefstal gezien hebben. Men blijkt zeer voldaan
over het verloop van de strafzaak. Het zusje van Tekela komt met een
Onooglijk slakropje — het is niet grooter dan een scheerkwast — aandragen. „Hier", had Pietje gezegd, „neem jii dat maar."
leder keert terug naar zijn tuintje. De straf is zwaar geweest; maar niet
te; want het vorig jaar stal de heele tuin; het leek wel een ravenkolonie.
Die toestand mag in geen geval opnieuw beginnen. En een voorbeeld
moest er ook om andere reden gesteld worden. Er bestaat n.l. het voorschrif t dat niemand den tuin mag bereiken door het Bietenpad. Om
ongenoegen met de tuinders te voorkomen, die het vorig jaar klaagden
wegens overlast. Woensdag kwamen er vier dien weg langs, en vanavond
acht. Die allemaal terug sturen ging niet. En nu bewezen is dat orde en
tucht hier reeele zaken zijn, is een kleine vermaning met betrekking tot
dit Bietenpad-voorschrift voldoende.
Groep D werkt met veel animo dien middag. Zooó hartelijk kiest ze zelfs
partij voor de orde en de overheid, dat zelfs Tekela vertrouwelijk wordt
en zoo ongeveer bekent, dat ze eens gezien heeft, dat ze Pietje twee
pakjes Chili uit het kastje in de schuur nam.
En zij werkt het netst, en het langst van allen. Ze haalt de lange lijn
uit de schuur, en schof felt en harkt het „groote pad" heel alleen, en heel
secuur. Als ze allen weg zijn, is ze er bijna mee klaar. Maar ze houdt niet
op voor ze geheel gereed is, en de lijn, behoorlijk opgerold weer op zijn
plaats ligt, bij de tien gieters.
Zw.

M. B.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITTERATUUR.
Invioed van het godsdienstonderwijs. Er worden, schrijft onze Vlaamsche Torenwachter, op positief-Christelijke scholen zeer zeker elementen
aangetrof fen, op wie het Christelijk onderwijs geen vat schijnt te hebben.
De kinderen onzer scholen zijn lang geen engelen. Niemand kan de harten
trekken, dan God de Vader alleen.
Toch is het Gode welbehagelijk, dat ouders er naar streven hun kinderen in de vreeze des Heeren te doen opvoeden. Hij wil zich van ouders
en onderwijzers bedienen, om Zijn woord in de kinderharten te doen ontkiemen.
Bovendien zal het niet nalaten, ook wanneer zulks ons niet in het oog
springt, de ziel en den geest der kinderen te beInvloeden. Zou de geheel
andere sfeer geen invloed uitoefenen op den geestelijken wasdom?
Ongetwijfeld zou onze Evangelieverkondiging een dankbaarder werk
worden, indien wij ons konden aansluiten bij wat de kinderen op school
hebben geleerd, zest de schrijver, ide welbekende frds. Lauwers van Brussel.
De jonge generatie. Het onderwerp zal vooreerst nog niet oud zijn. Nu
heeft prof. Litt van Dresden er over gesproken, en de Deutsche LehrerZeitung brengt er een verslag van.
Hoe komt het, dat de tegenstelling tusschen ouderen en jongeren in
onze dagen zoo scherp aan het licht treedt?
Vooreerst, doordat de critieke toestand onzer cultuur door alien, ook
door de ouderen, wordt erkend. Ten tweede, doordat er nu een alien omvattende jeugdbeweging is, met vele organisaties, tijdschriften en krachtsontwikkeling, waarbij de leiding dikwijls bij ouderen berust. Eindelijk door
de onzekerheid onzer cultuur, welke onzekerheid op politiek en maatschappelijk gebied langzamerhand onverdragelijk wordt, zoodat de jongeren zich zelf gaan helpen.
Een keerpunt was het jaar 1915. Wor dien tijd zochten de jongeren een
nieuwen levensvorm, gelouterde zedelijkheid, echte waardeeringsnormen.
Sedert echter kwam een nieuw realisme, dat de bestaande toestanden op
het gebied van staat, maatschappij, techniek en moraal aanvaardt. In
plaats van strijd en worsteling kwam berusting in het bestaande en onverschilligheid voor veel, wat den ouderen dierbaar is.
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Wij kunnen, zoo besloot de professor, onze levenstaak niet in ongeestelijken zin volbrengen. „Geen yolk kan zich ongestraf t losrukken van de
wortelen zijner kracht. Wanneer wij in het huidige technische leven geen
zin voor het geestelijke indragen, loopen wij gevaar, in het streven naar
succes onze ziel te verliezen."

School en fabriek. In Engeland bestaat een vereeniging voor „opvoeding in industrie en handel", en deze hield een vergadering te Liverpool.
The Times educational supplement brengt er van een verslag.
Lord Leverhulme, de man van de Leverzeep, bekleedde het voorzitterschap. Hij wees er op, dat Lever Brs. reeds lang belang stellen in het
hoof dprobleem, waarvoor de vereeniging werkt, n.l. de verdere opvoeding
van het jonge fabriekspersoneel. Haar fabrieksschool te Port Sunlight
houdt steeds voeling met de plaatselijke scholen; zoo o.a. wat de beoordeeling in rapportcijfers aangaat. Een belangrijke vraag is, hoe voor de
vorming van een Jong geslacht te zorgen, dat straks de plaats der ouden
kan innemen.
Vooral naarmate de bedrijven zich uitbreiden, moet er meer worden
overgelaten aan een staf van verantwoordelijke leidslieden, die daartoe
moeten worden gevormd. Het onderwijs er fabrieksjeugd moet in verband
staan met het toekomstige werk.
„Ik zie er een gevaar in", zei hij, „dat de leiing van het onderwijs meer
en meer zou komen in handen van enthousiasten, die altijd roepen over
Opvoeding met een hoof dletter, en meenen, dat er maar meer scholen
moeten worden opgericht, en onderwijzers aangesteld. De hoof dzaak voor
de ontwikkeling der industrie is, dat de klove tusschen het verlaten der
school en de intrede in de fabriek worde overbrugd.
De vrouw en de religie. Niet zelden wordt opgemerkt, aldus de Evangelische Lehrerinnen-Warte, dat vrouwen in grooten getale de godsdienstoefeningen bezoeken, en discipelinnen van den Heere Jezus zijn. Niemand
zal beweren, dat dit een gevolg is van haar sterk gevoelsleven en minder
helder oordeel.
De schrijfster is van meening, dat vrouwen dikwijls een inwendig
verstand voor (goddelijke ,dingen hebben, al spreken zij er niet over.
Wanneer er ten alien tijde vrouwen waren, die alles opofferden, en zich
geheel in Jezus' dienst stelden, dan moeten wij dit volstrekt niet als
dweperij en overdrijving beschouwen. Haar stil weldoen en trouwe voorbede zal geen geringen zegen over het }menschdom hebben gebracht.
Wij vrouwen moeten ook meer Jezus navolgen, en ons beijveren, op de
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vrouwen te gelijken, waarvan de Heilige Schrift spreekt; die Hem dienden
van haar goederen; aldus de schrijister.
Stemmen van Bolsjewisten. De weduwe van Lenin deelde volgens het
Schweizerische Evangelische Schulblatt mee, dat het aantal verwaarloosde kinderen in Rusland zeven millioen bedraagt, terwij1 de kinderhuizen hoogstens 800.000 kunnen herbergen.
Het te Charkow verschijnende blad De Communist zegt, dat de
overigen des nachts heel gewoon in waggons, publieke retirades en op
straat doorbrengen. Zij zijn ten prooi aan afschuwelijke ziekten en
met wonden bedekt. Met de misdadigerskringen staan zij in nauwe
betrekkingen.
Intusschen gaat men door te roepen om vrije opvoeding in marxistischpaedagogischen zin. De Prawda zegt, dat er wel kinderhuizen zijn, maar
het aantal bedden is veel te klein, zooat de kinderen maar op den grond
slapen. De sterfte onder hen moet zeer groot zijn.
Terecht vraagt het blad: „Wanneer de communisten dat zelf mededeelen, wie zou het dan nog in twijfel trekken?"
Ook deelt het nog mee, dat van de 14.000 huwelijken, die in de laatste
jaren te Leningrad waren gesloten, in het laatste jaar al weer meer dan
9000 zijn ontbonden. Dat gaat heel gemakkelijk; men wil het huisgezin
toch verwoesten, en de huiselijke opvoeding door massa-opvoeding
vervangen.
En wat daarvan nog terecht komt?
Rapporten. Ik ben er tegen, aldus een schrijven in het Zeitschrift fiir
Plidagogische Psychologie, maar daar de wet het in Duitschland voorschrijf t, maak ik ze zoo consequent mogelijk. Het rapport van het vorige
jaar neem ik nooit in aanmerking. Dat zou ik een groote f out achten. Het
rapport moet aan de ware prestatie beantwoorden.
Wel heeft men bevonden, dat er over het geheel zeer weinig schommeling is in de cijfers van eenzelf den leerling. Dat bewijst, dat de kinderen
juist beoordeeld worden. Het gevolg is echter wel, dat er zich van de
leerlingen, die lage cijfers halen, een zekere moedeloosheid of onverschilligheid meester maakt. Het helpt toch niets, of je je best al doet!
Rapporteninvulling moet heel conscientieus geschieden.

Vlaardingen.

T. v. d. KOOY.

CRITISCHE REVUE.
Geschiedenis is toch een aardig ding. Excuseer, ik bedoel er niets kleineerends mee, maar hoe meer je geschiedenis van achter de schermen beoefent, hoe lachwekkender en ook hoe tragischer het vaak wordt!
Over een paar honderd jaar — we beleven het nu — wat zal men dan
een romans dichten over het hedendaagsche Roemeensche vorstenhuis en
zijn avonturen !
Dan komen de archieven open, brievenverzamelingen worden uitgegeven
en men ziet alles in kleur en geur den volke getoond; nu zou het niet
kunnen; majesteitsschennis zou het heeten! Ja, ja, de tijd slijpt de scherpe
kantjes af.
Ik heb een stelletje 18de eeuwsche boeken met zonderlinge verhandelingen, bekroonde prijsstoffen heeten ze, en daar vied je velerlei merkwaardigs in. Een zeer zonderling boek is een tamelijk dik 2 c.m. deel,
over Beschrijving van de plechtige uitdeeling der eer-pri tizen aan kinderen
van minvermogende ouders, die op kosten van zeker fonds, in de eerste
en algemeene kundigheden onderweezen worden, met de aanspraaken,
gezangen en redevoering daartoe betrekkelijk, briefswijze medegedeeld,
te Utrecht in 1789.
Hoe, bij gelegenheid der eerste prijsuitdeeling aan deze kinderen, het
dichtvuur gelijkelijk uitbrak bij bestuurders, onderwijzers en leerlingen, is
door een ooggetuige beschreven in de Bijdr. tot het menschelijk geluk II,
299 en vv. Uit dat verslag blijkt tevens, dat de predikant er niets mee te doen
wilde hebben. *).
Er zijn sommigen, die beweren, dat heden ten dage het met de algemeene bemoeienis der burgerij den goeden kant uitgaat en dat de verbeteringen jurist aan het initiatief der burgerij is te danken!
Maar nadat Rousseau, Basedow e.a. de groote trom hadden geroerd
was het op 't eind der 18de eeuw hier te lande al aardig aan den gang en
voor dien tijd gelukkig, want 't was toen bar slecht met het volksonderwijs
gesteld. Evenwel men deed het, zooals alles in dien sentimenteelen tijd,
met veel tranen, gejuich, algemeene menschenmin en dank.
De stakkerds van kinderen moesten zingen en de verzamelde burgerij
1)

Uit: De spectatorale geschrifen van 1741-1800. J. Hartog. Biz. 139, 140.
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van Bodegraven heeft, met een zilten traan natuurlijk in het oog en 't hart
vol mededoogen en zielsgevoel, mitsgaders de noodige menschenmin het
aangehoord. Hier is iets ervan:
Het kind, dat trouw ter schoole gaat,
Dat naarstig is, en luiheid haat;
Dat vlijtig alle letters leert;
Dat duidlijk spelt; zijn Meester eert;
Zijne ouders mint; beleefdheid toont,
Blijft steeds geacht, nooit onbeloond.
Gij, die uw' vlijt met braafheid paart,
Zijt daarom ook belooning waard:
Ontvangt deez' prijs met dankbaarheid!
Gaat voort in uwe naarstigheid!
Zo krijgt gij, op een ander jaar,
Een nieuw en blij geschenk van deze vriendenschaar!
Zo ziet ge uw leer-lust weer bekroond,
Door eenen kring van menschenvrienden,
Die, na 't bewijs, door U getoond,
Op nieuw tot milde gevers dienden.
Deez' prijs vermeerdere uwe vlijt,
Ingjuist en in volvaardig leeren!
Denkt, dat Gij dan vermogend zijt,
Om 't heil uws leevens to vermeeren!
Eert uw' belooners: werkt met moed!
Zo zijt Gij eerlang waarlijk goed.
Werd ooit de jeugd in plicht gesterkt,
't Was dan, wanneer haar naarstig poogen
Door kundigen werd opgemerkt,
Door menschenvrienden werd gewoogen.
Van zulk een' aard is de eereprijs,
Dien Gij verdienstlijk hebt ontvangen.
Hij strekke U tot voldoend bewijs,
Hoe wij uw waar geluk verlangen.
Voor U moet hij ten prikkel zijn
Van uwen lust in 't naarstig leeren:
Hij vorme U tot een oogelijn
Van hun, die kunde en deugd vermeeren!
Gaat dus in vlijt zo rustig voort,
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Dat U, in 't volgend jaar, een nieuw geschenk bekoort!
Kunstminnaars, steunzels van het heil der maatschappiji
Vergunt, dat ik aan U, mijn dankbaar offer wij':
Aan U, die 't heil der jeugd zoo ijvrig wilt betrachten:
Gij kunt en nijd en spot met alien recht verachten,
Al wie het heil betracht van zijn' natuurgenoot,
Is nuttig in zijn' kring: ja, hij is waarlijk groot!
Wilt gij de vlijt der jeugd, zoo gul, zoo vriendlijk loonen:
Wat hart, daar deugd in woont, zal zich niet dankbaar toonen?
Uw ijver en uw' vlijt, tot welzijn van de jeugd,
Wekk' onzen lust steeds op, tot wetenschap en deugd!
De goede God wil U zijn' besten zegen geven!
Ziet gij in onze jeugd de blijdste hoop herleven!
Wie meer wenscht, kan bij mij te Bast gaan. Als goed gevolg van al deze
voor ons thans zoo opgeschroef de propaganda kwam de eerste schoolwet
en ook het eerste officieele staatstoezicht.
Volgens het 8ste art. van Neerlands eerste schoolwet, gearresteerd den
lsten Juni 1801, werden, kort daarop, door het Uitvoerend Bewind der
Bataafsche Republiek, eerst acht, of voor elk Departement een Schoolopziener benoemd. Deze Schoolopzieners hadden reeds op den 1sten Juli
1801 een bijeenkomst te 's-Gravenhage. Hun benoeming blijkt dus plaats
gehad te hebben tusschen den ,15den en den 16den Juli 1801. 2)
Doordat kerk en staat gescheiden werden, werd de algemeene yolksschool ontkerstend.
Met het Reveil kwam later de schoolstrijd, nadat de openbare school
vrijwel geheel ontkerstend is. Men wil dit soms thans niet meer als
historisch juist zien, maar de feiten in verschillende boeken vermeld, met
naam en toenaam bewijzen het.
Ik wil hier uitvoeriger bij stilstaan.
Wie het Leesgezelschap van Diepenbeek, dien geestigen theologischen
roman van P. van Limburg Brouwer — Groningen bij W. van Boekeren
1847 — gelezen heeft zal zich nog wel herinneren, hoe kapitein Van
Berkel op verzoek van pastoor Labarius met meester Peperkamp een
schoolboekje naziet, om er alles uit te schrappen, wat aan de Roomschen
ergernis zou kunnen geven. Staat er: „De Kerkhervormers noemde men
1) Uit: Beschrijving van de plechtige uitdeeling der eer-prijzen aan kinderen van minvermogende ouders, enz. enz. Blz. 6, 7, 8 en 9.
2) Navorscher, 1851, II; blz. 246.
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Protestanten; zij weken van den Roomschen godsdienst af" — dan
worden de woorden „van den Roomschen godsdienst" doorgehaald.
Staat er: „Hij liet strenge plakkaten afkondigen tegen de vrijheid van
den protestantschen godsdienst", dan worden de woorden „van den Protestantschen godsdienst" geschrapt, en zoo gaat het verder. Eigenlijk had de
goede Labarius het zelf moeten doen, op hooger order was hem dat opgedragen; en wel naar aanleiding van het kon. besl. van 2 Januari 1842.
Misschien zal deze of gene van dat kon. besl. meer willen vernemen. Men
kan het vinden in de Neerlandsche staatscourant van 10 Jan. 1842. Na
1 Jan. 1858 — toen de wet op het lager onderwijs van 13 Aug. 1857 —
Stbl. no. 103 — in werking trad heeft het niet meer gegolden. De
bepalingen van dat besluit, die op de schoolboeken betrekking hebben,
deel ik hieronder mede. Onze tegenwoordige wet op het lager onderwijs
bepaalt op dit stuk: „Op de bezwaarschrif ten tegen het in de school
gebruik maken van bepaalde aangewezen boeken wordt beslist door onzen
minister, die met de uitvoering dezer wet belast is.
„Zijn beslissing wordt in de Staatscourant openbaar gemaakt.
„Den onderwijzer die een aldus afgekeurd leesboek gebruikt, wordt
door burgemeester en wethouders verboden hiermede voort te gaan.
„In geval van ongehoorzaamheid wordt aan den onderwijzer een nieteervol ontslag gegeven".
Misschien ten overvloede, stip ik hier aan, dat deze bepaling alleen
geldt voor het openbaar onderwijs.
Art. 10 van het kon. besl. van 2 Januari 1842 luidt aldus:
De Schoolonderwijzers bij de Openbare lagere scholen, en bij de Bijzondere lagere scholen van de 2de klasse zijn gehouden, om aan de
Geestelijken der onderscheiden Godsdienstige gezindheden in hun stad
of gemeente, op derzelver te dien einde te doen schriftelijke aanvrage,
opgave te doen van alle boeken, gezangen en geschriften, waarvan zij
onderwijzers bij het onderricht in hun scholen gebruik maken.
Wanneer een Geestelijke eenige bedenking tegen het gebruik van eenig
zoodanig boek, enz. most hebben, en de onderwijzer zoude waarnemen
zich naar die, aan hem schriftelijk mede te deelen, bedenking niet mocht
schikken, zal de Geestelijke zich te dien opzichte kunnen adresseeren bij
den Schoolopziener — of bij de Plaatselijke Schoolcommissie onder
welke de school ressorteert.
Zoo deze de bedenking gegrond vindt zal hij — of de Plaatselijke
Schoolcommissie — het verder gebruik van het beklaagde aanstonds doen
schorsen en vervolgens — de Plaatselijke Schoolcommissie door tusschenkomst van den Schoolopziener, die in de Commissie zitting heeft — de
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gansche toedracht der zaak aan de Provinciale Commissie van onderwijs
in haar eerste vergadering doen kennen.
Indien de Provinciale Commissie even als de betrokken Schoolopziener
— of de Plaatselijke Schoolcommissie — de bedenking gegrond vindt, zal
dezelve het gebruik van het beklaagde in al de scholen harer provincie
verbieden.
Indien de Provinciale Commissie zich met het oordeel van den Schoolopziener — of van de Plaatselijke Schoolcommissie — niet kan vereenigen, en alzoo de bedenking door den Geestelijke gemaakt voor 's hands
niet gegrond acht, zal zij de bedenking aan de Kerkelijke Overheid van
den betrokken Geestelijke voorstellen, met uitnoodiging om te verklaren
of en in hoever die bedenking in haar Godsdienst of derzelver beginselen
grond heeft.
De Provinciale Commissie van onderwijs zal, alzoo nader ingelicht,
naar bevind van zake, het gebruik van het beklaagde op al de voormelde
lagere scholen in haar provincie verbieden of toelaten.
aan
Indien de Schoolopziener -- of de Plaatselijke Schoolcommissie
welke eenige bedenking door een Geestelijke wordt ingeleverd, dezelve
niet gegrond acht, zal hij — of de Plaatselijke Schoolcommissie zich
bij de Kerkelijke Overheid van dien geestelijke vervoegen, ten einde een
verklaring te vragen als boven is omschreven. Achtervolgens die verklaring zal de Schoolopziener — of de Plaatselijke Schoolcommissie — het
gebruik schorsen of toelaten.
In geval van schorsing, zal de Schoolopziener — of de Plaatselijke
Schoolcommissie door tusschenkomst van den Schoolopziener — van
deze, gelijk van de gansche toedracht der zaak, met overlegging der
stukken in voege voorschreven, in de eerstkomende vergadering kennis
geven aan de Provinciale Commissie van onderwijs, die alsdan, na gehouden deliberatie, naar bevind van zake, het beklaagde zal verbieden
of toelaten; zullende echter bij de gezegde deliberation in het oog moeten
worden gehouden de noodzakelijkheid om te zorgen, dat er voor de verschillende vakken van het onderwijs alleszins doelmatige boeken ten
gebruike der lagere scholen voorhanden blijven.
Ingeval het geheele boek enz. niet mocht zijn afgekeurd, zal evenwel,
voor zoover eenig lid de op bijzondere plaatsen gemaakte bedenkingen
gegrond mocht vinden, daarop bepaaldelijk acht worden geslagen te dien
effecte dat dit boek enz. niet gebruikt zal molten worden, dan nadat de
daarin voorkomende plaatsen, waarop aanmerkingen zijn gevallen, onleesbaar zullen zijn gemaakt en — wanneer de samenhang van de tekst
zulks mocht vorderen — zullen zijn vervangen, door hetgeen onder toe-
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stemming van alle leden, door de Provinciale Commissie, te dien einde,
woordelijk aan de onderwijzers zal zijn opgegeven, en zullen in zoodanige
gevallen, de leden, die de gemaakte aanmerkingen op eenige plaats gegrond hebben geacht, gehouden zijn, een opstel te maken en aan de vergadering voor te stellen van hetgeen ter vervanging van dezelve plaats,
zoude kunnen worden opgegeven.
De Schoolopzieners en de leden der Plaatselijke Schoolcommissien, aan
welke laatste de besluiten der Provinciale Commission te dezen opzichte
zullen worden bekend gemaakt 'door den Schoolopziener die zitting heeft
in de Plaatselijke Commissie, zullen er met de meeste zorg voor waken,
dat de afgekeurde boeken, enz., van de bedoelde scholen worden geweerd,
en dat van de boeken enz., waarvan eenige plaats of plaatsen zijn afgekeurd, geen ander gebruik wordt gemaakt, dan overeenkomstig hetgeen
de Provinciale Commissie daaromtrent zal hebben bepaald.
Al het vorenstaande is ook toepasselijk op de boeken enz., die men als
prijzen aan de leerlingen zoude willen uitreiken. 1)
We bemerken dat het minutieus is omschreven, en het van verstrekkenden aard op den inhoud der schoolboeken was. In dit licht bezien, zijn de
notities in Van strijd en zegen uit die oude dagen zeker wel geen wonderlijke uitzonderingen. Men trachte neutraal te zijn, tot het heidendom toe!
Zou er heb ik me zelf menigmaal gevraagd — eens een einde komen
aan de zoo goedkoope spotternij met den ouden schoolmeester en wel
zoo dat men eens gezet de geschiedenis der paedagogiek en didactiek
ging doorsnuffelen, of wel bestudeeren. Men zal verrassende ontdekkingen doen, wil men zich allereerst over vooringenomenheid en antipathie verzetten. Wat ons land aangaat: er is een hemelsbreed verschil
tusschen den degelijken, waardigen schoolmeester der 17de en den saaien,
leeghoofdigen schoolmeester der 18de eeuw; maar — let wel dit kenmerkt niet het verschil dier schoolmeesters, maar dit kenmerkt den geest
dier beide eeuwen.
Te Idaard, een dorpje drie uur bezuiden Leeuwarden, vond men nog
voor enkele jaren zeer •duidelijk in den toren — niet in de kerk als elders
— den grafsteen van een schoolmeester, Thomas ab Herderen daar
overleden 1594, met een vierregelig versje daarop gehouwen, met
een plak en een roede versierd. Daaruit blijkt geenszins dat deze man
hardvochtig was tegenover de Idaarder jeugd, want 't waren de attributen
overal in den lande van den schoolmeester. Waarom die man in den toren
1)

Schoolboeken. Mr. C. Bake. -- Navorscher L (1900) ; biz. 406-409.
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begraven werd? Wellicht daarom, omdat, naar een overlevering, hij bij
het luiden door het neervallen van de klok zou verpletterd zijn. Zonen
van deze 20ste eeuw denken hier wel allerminst aan een waardeering,
den man gegund door een graf steep aldus bewerkt op zijn graf te leggen.
Toch schijnt men onbetwist hierin vereering te moeten zien.
De oude schoolmeester H. te F. — dicht bij Dokkum; ik heb den man
nog gekend — pootte steeds op 1 Februari tuinboonen. Men zal weten dat
tuinboonen .dat zoo heel vroege poten best kunnen verduren, maar wat
bewoog den man daartoe? Wel, hij was een echte oranjeklant, en her-.
dacht dan den verjaardag van koning Willem III. Soms viel het op Zondag; dan deed hij, om geen opzien te baren, zijn lief dewerk wat heel, heel
in de vroegte. Menigmaal was de grond hard bevroren. 't Deed er niet
toe; meester boorde eaten en lei zijn tuinboonen evengoed.
Meester Focke Sjoerds van Ee, later te Oosternijkerk, eveneens bij
Dokkum, was schoenmaker van ambacht, doch de grietman met de
boeren bezorgde hem den post van schoolmeester op wel 70 caroli guldens. Friesland heeft dien schoolmeester gewaardeerd, dat is waar, en
geen oneer; doch.... dit belette niet, dat het den man een honger-baantje
liet waarnemen. En juist deze geschiedenisreus, over wiens grondig onderzoek, helderheid in stijl en ongelooflijke talenkennis zelfs Duitsche geleerden nog steeds zich verbazen, kon toen gerust professor in geschiedenis
geweest zijn. Van Foeke Sjoerds wordt verhaald, dat hij eens door een
vrouw gevraagd of er den Zondagmiddag ook in de kerk „geleerd" werd,
antwoordde: „Dat weet ik niet, vrouw". — „En jii bent voorzanger,
meester, en je weet het niet?" — „Neen", zei hij, „gepreekt wordt er wel,
maar of er wordt geleerd, weet ik niet".
Om dit antwoord te vatten moet men weten hoe men toen bij den kerkdienst van de preek en van preeken spray, wanneer het den voormiddag
gold en van „de leer" of „leering" en van „leeren", wanneer het den namiddag betrof, en dit met de weet dat alsdan geregeld over den Catechismus werd gesproken en deze inderdaad een cursus kon verbeelden.
Een ander oud-schoolmeester, nu pas 4 jaar niet meer onder de
levenden, verkoos wel in de kerk te lezen hon-de-ken, kud-de-ken etc.,
maar: bed-de-ken. Sta op, neem uw bed-de-ken op en wandel. Het kerkbestuur had hem al eens verzocht dit te veranderen, maar later gepolst
naar de reden, zei de man beslist: „Jullie feilt, en ik lees goed. Een deken,
beddedeken is gemakkelijk op te nemen, een bed op te nemen zal je niet
meevallen". De lui waren overtuigd, en vonden zich vereerd zulk een
meester te bezitten.
Met meester en dominee hortte het hier en daar, gelijk ook thans nog

190
wel. De school was dochter en dienaresse der kerk, doch voelde de beknelling en poogde zich daaraan te ontworstelen. — Zoo moet ook een
schoolmeester — voorganger te R. — op gespannen voet met den leeraar
zijn geweest. Nu had meester zeker opgemerkt, hoe dominee van jaar tot
jaar dezelf de teksten, psalmen — en gezangen? — had. Op een Zaterdagmiddag was hij niet aan de pastorie gekomen om het tekstbriefje te halen,
iets wat de voorganger ook nu nog pleegt te doen, opdat hij dan den tekst
met psalm en gezang op de bordjes in de kerk kon opschrijven.
De meid kwam aan het schoolhuis: 't compliment etc. en dat dominee
den meester wachtende was. Maar deze gaf ten antwoord: 't Compliment
terug en zeg beleefd, dat ik de tekstbriefjes voor een geheel jaar zelve
heb en de bordjes in de kerk al heb aangeschreven.
Nog een ander. Deze man wist zich een practicus. Voorheen had hij de
gewoonte om voor wie daarin belangstelde, nu en dan buiten de schooltijden het metrieke stelsel praktisch te leeren, mudden, schepels, koppen,
ponden, onsen, looden; — daarna: h.l., dec., liter, kg., hg., dec. De
jeugd, door de ouders aangevuurd — in zooverre ze een rekenboek reeds
had — kwam trouw op. Meester had dan een zandhoop in de school,
waarin een spade stak en tot verderen dienst lagen een pollepel, een eierlepeltje en ook schalen en gewichten. Dat zand verbeeldde soms zand,
maar ook wel rijst of kof fie of melk, of turf, en de een moest een kg. rijst
en deed weer een hg. over; een ander moest een half mud turf, etc. De
man moet daarvan de beste resultaten hebben gehad inzake de anders
nog al lastige benamingen
Zoo zou men kunnen doorgaan, er is een massa leuks in die kleine
historian, die een typisch beeld geven van de vroegere tijden. Indien er
onder onze lezers zijn, die soms in het bezit komen van oude schoolzaken
of ze ergens weten te vinden zullen zij mij veel genoegen doen door mij
bericht er van te zenden.
1 ) De Schoolmeester van vroeger, door G. Postma, in Navorscher Lill
(1903) ; blz. 545-547.
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Zeist.

BOEKENTAFEL.
Dr. T. H o e k s t r a, Paedagogische psychologie; 341 bl. o f 3.90 ingen.;
J. H. Kok, Kampen.
Prof. Hoekstra geeft in dit werk over de wetenschap die de ziel en haar werkzaamheden tot onderwerp van studie heeft mede in verband met haar betrekking
tot de opvoedkunde, een heldere, detailleerende studie.
„De paedagogische psychologie tracht de gegevens, die de psychologie biedt,
vruchtbaar te maken voor het werk der opvoeding. Dit is van belang voor de
paedagogiek. Zij komt te staan op een hooger niveau. Zij is niet — gelijk spottend wel gezegd wordt — een compenduim van schoolmeesterswijsheid of een
samenstel van aan de practijk ontleende opvoedingsregelen. Ze is een wetenschap." En verder „Toth houde men in het oog, dat de invloed van de
psychologie niet z(56 groot is, dat op haar als grondslag een paedagogiek zou
kunnen opgebouwd worden. Psychologie is een empirische wetenschap, in dien
zin, dat ze ons nooit waarden of doelen leert kennen. Zij constateert wat is,
maar declareert niet wat zijn moet. En dat doet de paedagogiek wel." Prof.
Hoekstra blij ft wel met de voeten op den grond als hij zegt : „De methoden, die de paedagogische psychologie aanbeveelt, zijn generaal en moeten
voor elk speciaal geval verbijzonderd worden. Daarom kan de uitnemendste
theorie nooit vergoeden, wat een onderwijzer aan tact te kort schiet. Maar
wie door zijn aanleg voor onderwijzer en opvoeder geschikt is, zal met behulp
van paedagogiek en paedag. psychologie zijn gave ontwikkelen en zal, wat hij
aan instinctieven aandrift deed of als de „juiste methode" aanvoelde, nu met
bewustheid als goed leeren waardeeren en met steekhoudende argumenten
anderen kunnen aanbevelen."
Zei ik te veel, toen ik prof. H.'s werk als rustig-betoogend naar de
ware relatie tusschen gedachte en daad kenschetste? De inhoud van het boek
is rijk : wezen, object en methode der psychologie, het onderbewuste, de
drie functies, de grenzen der psych. en de paedag. psychologie. Dit is de inleiding.
Dan komt de afdeeling Kenfunctie in 9 hoofdstukken over perceptie en apperceptie, verbinding van voorstellingen, geheugen en verbeeldingskracht, waarneming en denken, het verstand, de oordeelskracht, rede en intultie en het geloof.
Bij dit laatste hdst. wordt eerst de beteekenis, dan het wezen van het geloof
in religieuzen zin beschouwd, en uitvoerig het geloof en het godsdienstig geloof
bij het kind beschouwd.
Na de kenfunctie komt de afdeeling streeffunctie met 7 hfdstn : De streeffunctie in 't algemeen, primaire strevingen en instinct, indeeling der strevingen,
hartstochten, neigingen, wenschen, verlangens, begeerten, de wil, de wilsvrijheld, de handelingen. Het hoofdstuk wils-vrijheid noemt prof. H. terecht „een
gebied vol voetangels en klemmen en als conclusie van zijn beschouwing over
de theologische zijde van het vraagstuk zegt prof. H. „De uitspraken : God
bepaalt onze daden en wij zelf bepalen onze daden, blijven onverzoend naast
elkaar staan.
Hier is een kloof, niet te overbruggen. Het einde van ons onderzoek onder
dezen gezichtshoek is een onbevredigde bevrediging of beter een bevredigde
onbevredigdheid." De schr. beziet deze zaak ook van ethische zijde en doet
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duidelijk uitkornen dat het niet beteekent een willekeurig handelen naar plotsen
lust of begeer, maar leven overeenkomstig de bestaanstaetten, gebondenheid aan
de normen. Uit psychologisch gezichtspunt bezien komt prof. H. tot deze
conclusie, „dat de mensch in psych. zin gebonden is bij zijn keuze aan de zwaarste motieven en dienovereenkomstig beslist, maar tegelijk bij die keuze zijn
vrtheid erkent en zijn verantwoordelijkheid belijdt, daar hij anders had kunnen
handelen."
Het laatste deel van dit werk behandelt de gevoelsfunctie. Na het gevoelsleven in het algemeen en de hoedanigheid en sterkte der gevoelens, met
hun duur, expansie en reproductie beschouwd te hebben, komt de schrijver tot de
verschillende soorten van gevoelens, samengestelde, zinlijke, kracht- en spanninggevoelens, eigen- en vreemdgevoelens, om te besluiten met belangrijke hstkn.
over waarheids-, schoonheids-, ethische en religieuze gevoelens.
Bij den lof voor dit werk, dien we uitspraken, mogen we het echter niet
laten. We vragen ons af, of het boek wel heeft rekening gehouden met de
publicaties op dit gebied van de laatste jaren.
In de eerste plaats bevreemdt het ons, dat de geleerde schrijver bij ondez4scheiden onderdeelen van dit werk dat, wat door zijn geestverwanten, ook door
zijn geestverwanten in engeren zin, wend geschreven, eenvoudig voorbijgaat. Van
dit laatste zou meer dan een voorbeeld zijn aan te halen. Zoo heeft in ons tijdschrift een studie gestaan over het vraagstuk van de schoolbioscoop, maar prof.
Hoekstra citeert alleen een rapport van een Roomsch onderwijsman.
Ook in ander opzicht schijnt de schrijver weinig aandacht geschonken te
hebben aan de jongste literatuur. Dat hij bij de bespreking van de verhouding
van psychologie en paedagogiek dr. Waterinks werk niet noemt, dat zeer breed
deze quaestie bespreekt, heeft ons bevreemd. Maar ook over de jongste Duitsche
litteratuur is door prof. Hoekstra, hoewel we aannemen, dat hij ze natuurlijk
kent, gezwegen. Wat de schrijver b.v. zegt over het experiment was twintig jaar
geleden juist, maar nu zeker niet meer. Het is toch ook hem bekend, dat de
zwaartepunten bij het experimenteeren de laatste jaren geheel verlegd zijn.
Ook heeft de geleerde schrijver zich een enkele maal vergist. Zoo zegt hij
b.v. op pag. 231: „De kinderen zijn nog prosexueel, en ik handhaaf die stelling,
ondanks alles, wat er van de zijde van F r e u d tegen ingebracht wordt".
Het merkwaardige is nu, dat Freud zelf beweert, dat de kinderen prosexueel
zijn. Vermoedelijk bedoelde prof. Hoekstra praesexueel, om daarmede uit te drukken, dat de kinderen nog geen sexueel leven hebben. Dan is in haar algemeenheid
deze stelling, ondanks de bewering van den schrijver, zeker niet zonder meer als
juist te aanvaarden. Het staat wel vast — werkelijk niet alleen bij Freud,
dat de kinderen sexueele belevingen hebben.
maar bij iederen onderzoeker
En ten slotte. In een boek over de zielkunde is een scherp en wel omlijnd
zielsbegrip eerste eisch. Dat wordt in dit boek wel gemist. Eensdeels toch is
de ziel door God geschapen en een eenheid — op pag 14 — en andersdeels dringt
de geest „in de lagere psychische krachten door" — op pag. 17. — Over deze
dingen ons in het duister te laten, moest, meenen we met bescheidenheid, dit
boek niet doen.
Conclusie : een uitnemend geschreven boek, dat echter niet geheel op de
hoogte van den tijd is, en dat hierom bij een herdruk belangrijk aangevuld
dient te worden. D. W.

DE MOGELIJKHEID EN NOODZAKELIJKHEID VAN DE
OPBOUW EENER POSITIEF CHRISTELIJKE PSYCHOLOGIE VOOR DEZE TIJD, AAN WELKE EISCHEN
DEZE ZAL MOETEN VOLDOEN.
§ 1. Nadere omschrijving van het onderwerp.
We trachten hier aan te toonen de mogelijkheid en noodzakelijkheid
van een positief Christelijke Psychologie, en daarbij tevens aan te geven,
wat we hieronder hebben te verstaan.
Onze arbeid valt dus in tweeen uiteen. We bespreken eerst de noodzakelijkheid ervan, het „waarom" dus, en daarna de mogelijkheid, het
„hoe" van zulk een Psychologie.
In de eerste plaats handelen we dus over de noodzakelijkheid. Deze
hangt onmiddellijk samen met onze levensbeschouwing, die ook op het
gebied der wetenschap zich doet gelden. Dit toonen we aan in § 2. We
zien dan verder in § 3, dat practisch ook de psychologie zelf vraagt om
zelfstandige studie op Calvinistisch standpunt.
In de tweede plaats pogen we dan de mogelijkheid aan te toonen en
aan te geven, aan welke eischen zulk een Psychologie zal moeten voldoen.
Daarbij maken we in § 4 onderscheid tusschen de metaphysische en de
descriptieve psychologie. In § 5 behandelen we dan de vraag, hoe het
mogelijk zal zijn te komen tot de opbouw van een metaphysische psychologie op Calvinistisch standpunt, terwijl tenslotte in § 6 aan de orde
komt de mogelijkheid van een descriptieve psychologie, die daarvan uitgaat en daarop voortbouwt.
§ 2. De noodzakelijkheid van de opbouw eener positief Christelijke
Psychologie uit principieele overwegingen.
Dit aan te toonen vereischt allereerst een nadere aanduiding van het
begrip: positief Christelijk. En daarmee komen we meteen op het terrein
der principia. We denken daarbij n.l. aan die levensbeschouwing, welke
onder de naam van „Calvinisme" de naar onze meening meest zuivere
openbaringsvorm is van het historische Christendom. Dit Calvinisme
hebben we dan niet te zien als een theologische richting, maar als een
principieel alomvattende wereldbeschouwing. In die richting heeft het
zich dan ook onder leiding van mannen als Kuyper en Bavinck sedert
het midden der vorige eeuw verder ontwikkeld. Het wil zijn principien
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doen gelden voor alle .levensterreinen en mitsdien ook op het gebied der
wetenschap.
Uit het bewustzijn dat het Calvinisme de tendenzen in zich draagt,
welke leiden tot zelfstandige beoefening der wetenschap, is dan ook een
instelling als de Vrije Universiteit geboren. De overtuiging dat de opbouw
der wetenschap op Calvinistisch standpunt een noodzakelijkheid is, ligt
hieraan ten grondslag.
Die noodzakelijkheid blijkt als we ons bezinnen omtrent het wezen van
de wetenschap. Onder wetenschap verstaan we naar de definitie van dr.
Kuyper: het product van de drang in de menschelijke geest om de
kosmos plastisch naar zijn momenten in ons of te spiegelen en logisch in
zijn relaties door te denken. 1)
Deze drang tot wetenschap, die de menschelijke geest eigen is, vloeit
voort uit het geschapen zijn naar Gods Beeld. Als product van gemeenschappelijke arbeid der menschheid zou de wetenschap zich als een harmonische eenheid hebben ontwikkeld, wanneer niet de zonde die harmonie
had verscheurd. Nu werd de drang tot wetenschap door de zondeval niet
gedood. Wel werkte en werkt de zonde verstorend, maar de logische
studie van hetgeen de waarneming ons biedt, bleef formeel intact.
De band tusschen subject en object, de Logos Gods, door Welken alle
dingen geschapen zijn, werd niet verscheurd. Ook de organische eenheid
van de menschheid bleef. Bij alle divergeerende werking der zonde zou
dus de eenheid der wetenschap gehandhaaf d zijn.
Door de Wedergeboorte echter gaat die eenheid te loor. Deze bovennatuurlijke principieele vernieuwing van de menschelijke geest door
de Heilige Geest heeft immers alleen plaats bij dat gedeelte der
menschheid, dat door God is uitverkoren. Daar vinden we dan een openstaan voor de Bijzondere Openbaring Gods, welke in Zijn Woord tot de
mensch komt.
Daarmee is de eenheid in het subject van wetenschap verbroken. Eenerzijds is er nu een deel der menschheid, dat zich in alles wil laten leiden
door het licht der Godsopenbaring en anderzijds een deel, dat dat licht
niet kent en niet erkent. Deze antithese moet zich noodzakelijkerwijze
ook weerspiegelen in de arbeid der wetenschap.
Zoo hebben we tweeerlei wetenschap als producten van de arbeid van
tweeerlei subject.
Formeel hebben beide recht van bestaan, doch principieel staan ze
tegenover elkaar en materieel zullen de resultaten verschillend zijn.
1)

Dr. A. Kuyper. „Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid", deel II, p. 52.
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Nimmer zal het mogelijk zijn enkel langs de weg van een logisch betoog
over en weer elkanders standpunt aanvaardbaar te maken. Deze tegenstelling vindt haar grond niet in het logische, maar in de centrale levenshouding van de mensch: zijn verhouding tot God.
Daarom is zelfstandige beoefening der wetenschap op Calvinistisch
standpunt Been „particuliere liefhebberij", ook allerminst „Principienreiterer berustend op gedachte onderscheidingen, maar een noodzakelijkheid Welke voortvloeit uit het wezen van de wetenschap zelf in verband met haar tweeerlei subject.
Nu beteekent dit natuurlijk niet, dat beide hoofdrichtingen geheel los
van .elkander staan. Kennisnemend van elkanders resultaten zal men
daarmee zijn winst kunnen doen. Bovendjen zijn er breede terreinen waar
samenwerking veel overbodige arbeid kan voorkomen: We denken b.v.
aan de natuurstudie.
Ook bij de psychologie vinden we dat. Onderzoekingen betreffende het
leer- en arbeidsproces b.v. behouden over en weer hun waarde. Maar dit
betreft detail-onderzoek. En in hoeverre daar samenwerking mogelijk en
wenschelijk is, zal eerst duidelijk blijken na zelfstandige studie van
het geheele veld vanuit eigen standpunt.
Dat dit „neutrale" terrein bij de psychologie niet zoo heel groot kan
zijn, volgt uit het feit dat de psychologie een geestelijke wetenschap is.
Haar object behoort in wezen tot het niet-zicht-en tastbare Zij zal dus
uit het subject opgebouwd moeten worden, zonder dat daarom het
experiment behoeft verwaarloosd te worden. Maar dit brengt weer mee
de noodzakelijkheid van een objectieve norm. Want zonder norm hebben
geestelijke wetenschappen een subjectief karakter.
Die norm nu vinden we in de Heilige Schrift, waarnaar we ons ook
bij onze arbeid op het terrein der ziel hebben te richten.
Alleen langs die weg zal het mogelijk zijn een psychologie op te
bouwen, die de zielsverschijnselen in het rechte licht ziet en de vraagstukken op de juiste wijze benadert.
Alleen zoo zal de wetenschappelijke onderzoeker op dit terrein, die
zich door de band des geloofs aan de Heilige Schrift weet gebonden als
de geopenbaarde Waarheid, zijn standpunt kunnen bepalen.
Samenvattend zien we dus hier de opbouw eener positief Christelijke
psychologie als eisch van Calvinistisch beginsel, zooals dat zich openbaart in onze opvatting van de wetenschap in het algemeen en van de
psychologie als geestelijke wetenschap in het bijzonder.
1)

Dr. H. Bavinck „Richtingen in de Psychologie". Verz. Opstellen, p. 172.
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§ 3. Practische Overwegingen.
De psychologie is een oude wetenschap.
Reeds de philosophen der oudheid wijdden er hun aandacht aan. Plato
en Aristoteles, om slechts enkele namen te noemen, gaven hun beschouwingen er over. Ook de scholastici leverden menig vertoog over de menschelijke ziel; eveneens de vertegenwoordigers der nieuwere philosophie
als Bacon en Hume, Descartes en Leibniz.
De psychologie nam daar echter niet de plaats in van een zelfstandige
wetenschap, maar werd beoef end als een onderdeel van de philosophie.
Onderzoeker was de philosoof, die zich geroepen achtte ook zijn meening
aangaande de menschelijke ziel kenbaar te maken.
Onder leiding van Fechner en Wundt vooral gaat nu de psychologie
sedert het midden der vorige eeuw op voetspoor van de natuurwetenschappen, een geheel zelfstandige plaats innemen. De empirische, speciaal
de experimenteele methode nam de plaats in van de vroeger algemeene
metaphysische methode. Psychologische laboratoria verrezen allerwege.
Sindsdien heef t deze „verjongde" wetenschap een hooge vlucht genomen. De achterstand ten opzichte van de andere wetenschappen, speciaal
der natuurwetenschap die hier als voorbeeld diende, schijnt spoedig te
worden ingehaald. Naast de algemeene psychologie ontwikkelde zich de
differentieele of speciale psychologie, benevens de psycho-pathologie.
Hierdoor echter breidde het veld van onderzoek zich dermate uit, dat
men anderzijds ook weer zeggen kan, dat de psychologie zich nog in een
begin-stadium bevindt.
Vergelijking van de nieuwe psychologie met de oude valt allicht in het
voordeel van de eerste uit. Toch mogen we onze oogen niet sluiten voor
de nadeelige gevolgen van deze ommekeer.
Zoo zien we, dat in de nieuwe psychologie de eenheid in de opvatting
van het wezen der ziel is verloren gegaan.
Uitgenomen de vertegenwoordigers van het Engelsche Empirisme, dat
overging in het Fransche Materialisme (Bacon, Hobbes, Hume, de la
Mettrie), is er een eenheid te bespeuren in de bescherming van de ziel bij
degenen die te voren hun aandacht er aan wijdden. Men nam aan, dat we
bij de ziel te doen hebben met een onstof felijk, geestelijk iets, zelfstandig
en onsterflijk. Deze eenheid was geen vrucht van een nauwkeurig psychologisch onderzoek, maar berustte op de verstrekkende invloed van het
Christendom ook in de gedachtenwereld van diegenen, die er practisch
reeds lane mee hadden gebroken, in bond met de Rationalistische en
Idealistische wijsgeerige stroomingen.
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Nu kan men dit een schijneenheid noemen, en tot op zekere hoogte is
dat juist, maar het bezwaar blijft, dat vragen betreffende de grondopvatting van het zieleleven door de hedendaagsche psychologie zeer ongelijk
beantwoord worden. Het aantal richtingen in de psychologie is zeer
groot. Seidemann noemt er een veertigtal en waarschijnlijk zou dit aantal
gemakkelijk met eenige vermeerderd kunnen worden. En ook als men
.enkel let op de verschillende beschouwingen betreffende de grondopvatting
van het zieleleven, dan ziet men, dat deze zeer ver uiteen loopen.
Nu kan men natuurlijk verschillende oorzaken aanwijzen voor deze
sterke divergentie. In de eerste plaats het feit, dat de psychologie, zooals
die thans wordt beoef end, een jonge wetenschap is, die nog maar pas een
zelfstandige plaats inneemt. Verder, dat er nog heel wat onontgonnen
terrein is op haar gebied. Ook, dat er nog geen eenheid is in de terminologie, wat tot een langs-elkaar-heen-praten aanleiding geeft. Maar daarmee is dit verschijnsel niet verklaard. De verklaring moet dieper gezocht,
en ligt in het feit, dat de psychologie een geestelijke wetenschap is, die
uit het subject opgebouwd wordt en bijgevolg een objectieve norm niet
kan missen. De psychische verschijnselen zijn immers van andere aard
dan de physische.
Men heeft getracht dit onderscheid to ontkennen. Men bracht dan deze
psychische verschijnselen terug tot physiologische („Objectieve Psychologie" van W. von Bechterew), of bleef staan bij de uitwendige openbaringen der ziel („Behaviour-psychologie" van Watson), of ook men
verviel tot een of andere vorm van Materialisme. Vandaar dat de natuurwetenschappelijke, experimenteele methode de eenig juiste kon zijn.
De reactie hiertegenover bleef niet uit. Men kwam op voor het goed
recht der introspectieve methode, der „Selbstbeobachtung". Th. Lipps, F.
Brentand, Ch. von Erenfels, E. Husserl en vele anderen kenden aan de
experimenten slechts een betrekkelijke waarde toe en legden weer de
nadruk op het eigensoortige der bewustzijnsverschijnselen. Men kende
de ziel zelfs weer een zelfstandig bestaan toe 1).
Maar waar men zoo ver komt, blijkt tevens, dat men bij de psychologie
zekere richtinggevende gedachten, zekere normen niet missen kan. Deze
normen nu werden vroeger geleverd door de heerschende gedachten van
het Christendom en vooral ook door de Rationalistische en Idealistische
wijsbegeerte. (Hierbij laten we de Engelsche Associatie-psychologie even
buiten beschouwing).
In de nieuwere psychologie echter wilde men daarvan niet weten.
1)

Zie J. Rehmke : „Lehrbuch der algemeinen Psychologie", p. 91.
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Toen in de vorige eeuw de psychologie als zelfstandige wetenschap
baanbrak, trachtte men ze geheel los te maken van de wijsbegeerte. Voranssetzunglos zou de onderzoeker zich richten op de verschijnselen en
alleen op grond van zuivere empirie van het feit opklimmen tot systeem.
Omtrent het wezen der ziel was voorloopig nog niets vaststaands bekend.
Indien er al van een zelfstandige ziel sprake kon zijn, zou dat eerst
moeten blijken na diepgaand onderzoek. Voor Wundt was de „ziel" een
hulpbegrip van de psychologie en F. A. Lange sprak van een „Psychologie
ohne Seele".
Deze vrees voor wijsgeerige invloeden echter was zelf bewijs, dat de
levensbeschouwing steeds haar recht doet gelden. Deze afkeer van de
Metaphysica was immers Been verschijnsel dat zich alleen met betrekking
tot de psychologie voordeed. We zien hierin een uiting van het Positivisme, dat sedert Comte overal zijn invloed deed merken.
Niet alleen bij de physiologisch georienteerde richtingen, die van het
experiment alle heil verwachten, vinden we deze beschouwing. Ook de
vertegenwoordigers der „refine" psychologie willen de wijsbegeerte buitensluiten. Zoo eischt F. Brentano in zijn hoof dwerk „Psychologie vom
empirisclAen Standpunkt", dat datgene wat de psychologie vaststelt,
geldig moet zijn voor elk metaphysisch standpunt.
Practisch is dit onmogelijk. De psycholoog zou dan nimmer verder
kunnen gaan dan het vaststellen van reeksen feiten, het registreeren van
verschijnselen. Zoodra men die verschijnselen ten opzichte van elkaar in
bepaalde verhoudingen ziet en het wezen er van tracht te benaderen, heeft,
men bepaalde verklaringshypothesen noodig en deze staan bewust of
onbewust onder invloed van de wijsgeerige beschouwingen van den
onderzoeker.
Dit laatste wordt als psychologisch verschijnsel erkend door iemand
als Alfred Lehman, die bij wetenschappelijke onderzoekers de neiging tot
„verfaschenden Systematisieren" vaststelde. „Ihre Darstellungen sind
nicht blosze Beschreibungen von Vorgangen, sondern bieten ein systematisch verarbeitetes Material. Sie sind geneigt, nur das mit zu nehmen, was
ihnen selbst wichtig erscheint and nur die gegliickten Versuche zu beschreiben" 1).
Tref f end is in dit verband op te merken, hoe verschillende vertegenwoordigers der Wiirzburger School om de invloed der wijsbegeerte te
elirnineeren er toe overgaan om de psychologie in beschrijvende en ver1)

Zie H. Schjelderup „Psychologie", p. 200.
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Een dergelijke verdeeling is op de
klarende psychologie te verdeelen
duur niet vol te houden. Beschrijving en verklaring moeten steeds hand
aan hand gaan.
Hoewel dus eenerzijds alle inmenging van de wijsbegeerte in de psychologie werd afgewezen, bleek anderzijds practisch de onmogelijkheid
biervan. De psychologie als geestelijke wetenschap vraagt naar normen
en gronden voor haar hypothesen. En waar nu de moderne psychologie
de Heilige Schrift niet als normeerend erkent, moet zij wet daarvoor bij .
dephilostrckmen.Diatovrdeschiln
richtingen ligt hier niet op onze weg
Voor ons spreekt hier de noodzakelijkheid van een zelfstandige positiekeuze zeer sterk. De uitkomsten der moderne psychologen zijn niet
zon der meer voor ons aanvaardbaar. Hun uitgangspunt is het onze niet.
En hun methode, de empirische, kan de onze niet steeds zijn, gelijk we
straks z alien zien.
Ook overigens sympathieke richtingen als de Wiirzburger School kunnen den Calvinist nimmer bevredigen. Feiten als de eenheid, zelfstandigheicl en onsterfelijkheid der ziel, staan voor zijn bewustzijn vast, eer nog
ecnig psychologisch onderzoek is gedaan. Ze kunnen ook niet problematisch gesteld worden, tot tijd en wijle het psychologisch onderzoek is voltooid, veel minder nog van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek
a fhankelijk worden gesteld.
De behoefte aan een positief Christelijke psychologie werd in onze
kring reeds lang gevoeld. In 1897 reeds gaf dr. H. Bavinck zijn „Beginselen der Psychologie", waarin waardevolle gedachten werden vastgelegd. Om verschillende redenen echter kan dit werk in deze tijd ons
niet meer voldoen. Zoo is de strekking ervan in hoof dzaak wijsgeerig, aan
de empirie wordt niet die plaats ingeruimd, die haar toekomt. Bovendien
wordt de benadering der psychologische vraagstukken bij Bavinck
beheerscht door de leer der zielsvermogens, daarin zich aansluitend bij
Aristoteles en de Scholastici. Een groot deel van het werk wordt in beslag
genomen door de verdediging van die beschouwing, die echter voor onze
tijd niet meer voldoet, althans zeker niet in die vorm 3).
Een reden te meer om te trachten te komen tot zelfstandige bestudee1) A. Messer: „Psychologie", p. 39-43.
2) We verwijzen hiervoor naar: Dr. J. Waterink: „Inleiding t. d. Theoretische Paedagogiek", I Hoofdstuk 9.
Dr. H. Bavinck : „Richtingen in de Psychologie", Verz. Opstellen, p. 172.
3) Zie : J. Brederveld : „De Leer der zielsvermogens".
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ring van deze wetenschap op ons standpunt. Immers, wanneer het niet
mogelijk is de resultaten van emperie en experiment voldoende recht te
doen gelden, als we aan Bavincks zienswijze vasthouden, dan zullen we
moeten trachten een psychologie op te bouwen, die van dezelf de beginselen
uitgaat en daarbij een vruchtbaar onderzoek mogelijk maakt. We kunnen
en mogen onze oogen niet sluiten voor de gewijzigde verhoudingen op dit
terrein.
Al heeft dus Bavinck vele waardevolle gedachten vastgelegd, dit ontslaat ons niet van de plicht na te gaan of het mogelijk is een positief
Christelijke psychologie op te bouwen in overeenstemming met de vragen
van onze tijd.
Dit zal dan ook aan de andere Christelijke wetenschappen, speciaal
de paedagogiek ten goede komen.
§ 4. Eischen waaraan een positief Christelijke psychologie moet voldoen. Haar kenbronnen en methode.
Behandelden we in het voorafgaande het „waarom", thans komen we
tot het „hoe". In deze § behandelen we de kenbronnen van zulk een
psychologie en de methodes, die ze bij haar onderzoek toepast.
Om te beginnen geven we een definitie van het begrip: psychologie.
We verstaan onder psychologie de wetenschap die tot object heeft het
kenbare van de menschelijke ziel.
Deze definitie is erg neutraal. Ook niet-Christelijke psychologen zullen
die wel voor hun rekening kunnen nemen, althans zij die het bestaan eener
menschelijke ziel aanvaarden.
Wanneer we echter dan verder ons afvragen, wat kenbaar is van de ziel,
dan komen we dadelijk op principieel terrein. Kenbaar immers is niet
enkel het bewustzijn, de stroom van psychische belevingen, niet enkel dus
het psychologisch verschijnsel, maar ook de ziel, die daar de grond van
vormt en in het psychische Leven naar buiten zich openbaart.
De Christelijke wetenschap heeft voor haar onderzoek tweeerlei kenbron, n.l. Schriftuur en Natuur. Dat wil dus zeggen, dat de psychologie
niet enkel kan worden opgebouwd uit datgene wat introspectie en
experiment ons biedt, maar dat zij tevens de gegevens der Heilige Schrift
zich ten nutte heeft te maken. En dit dan niet enkel zóó, dat die Schrif tgegevens als wegwijzers zouden dienen om aan te geven, waar de oplossing van een of ander probleem wel en waar niet moet worden
gezocht. Voor den psycholoog, die op ons standpunt staat, staan de
1)

Zoo bij de Roomsche psychologen, blijkens Rombouts „Nieuwe Banen", p. 17.
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waarheden der Heilige Schrift vast, als hij aan zijn onderzoek begint (zie
boven, § 3). We molten ze bij ons onderzoek niet buiten beschouwing laten,
maar moeten veeleer er van uitgaan. 1
Zoo valt de psychologie in tweeen uiteen. 2)
In de eerste plaats hebben we dan de wijsgeerige of metaphysische
psychologie. Deze heeft tot taak te onderzoeken welke de gegevens zijn,
die de Heilige Schrift ons biedt aangaande de menschelijke ziel, om zoodoende te komen tot een grondbeschouwing voor de organisatie van het
zieleleven van de mensch. Verder liggen problemen aangaande het ontstaan, zelfstandig bestaan en onsterfelijkheid der ziel op haar terrein,
waarover straks.
Daarnaast staat dan de descriptieve of empirische psychologie. Haar
taak is een geheel andere. Zij heeft de wetmatigheden op het terrein van
het psychische op te sporen en vast te leggen. Ze is dus beschrijvend van
aard en richt zich op de vorm van en de wetten voor psychische
leven als natuurverschijnsel. Onder natuurverschijnsel verstaan we dan,
zooals van zelf spreekt, niet enkel het physische. Natuur staat hier tegenover Schriftuur en omvat dus al het geschapene. Neemt men deze onderscheiding in acht, dan zou er geen bezwaar tegen zijn de descriptieve
psychologie bij de Faculteit der Natuurwetenschappen onder te brengen.
Dit doet aan haar karakter als geestelijke wetenschap niets af. 3)
Daarmee is natuurlijk niet gezegd, dat de descriptieve psychologie los
naast de wijsgeerige zou staan. Integendeel, beide zijn ten nauwste aan
elkaar verbonden. De descriptieve psychologie, die steeds beschrijvend en
verklarend dient te zijn, zal telkens voor de verklaring der verschijnselen
en bij het vaststellen der wetten te rade moeten gaan bij de metaphysische
psychologie. Zelfs zal ze in haar vraagstelling veelal beheerscht worden
door de grondbeschouwingen, die daar worden naar voren gebracht.
Natuurlijk mag de werkelijkheid niet worden verwrongen naar de
principien waarvan men uitgaat. Ook de feiten, die -de descriptieve
psychologie ons biedt, hebben we te aanvaarden. Maar dan ook alleen de
feiten, niet ook de verklaringen, die men er gewoon is aan te seven.
En dan kunnen we op ons standpunt een dualisme tusschen Natuur en
Schriftuur nimmer aanvaarden. De Schepper alter dingen, die dus ook elk
feit tot aanzijn roept, is dezelf de die in de H. Schrift Zijn Openbaring geeft.
)

1) Zie : Dr. H. Bavinck : „Wijsbegeerte der Openbaring" — „Openbaring en
Natuur".
2) T. Hoekstra : „Psychologie en Catechese", p. 14.
3) Dr. H. Bavinck: „De Nieuwe Opvoeding", p. 39.
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Wanneer we dus bij de descriptieve psychologie stuiten op feiten, die
niet te passen zijn in de beschouwingen, die de metaphysische psychologie ons geeft, dan bewijst dat, dat we op een dwaalspoor zijn. En dan
ligt de foot of in de interpretatie van het feit, of in de opvatting en verwerking van de gedachten der Schrift.
We hebben dus hierin een correctief, dat onze arbeid eenerzijds verzwaart, maar toch ook anderzijds meer vrucht en bevrediging biedt. Zoo
alleen komen we tot een „einheitliche" beschouwing op dit terrein der
wetenschap.
Hebben we zoo getracht aan te geven, hoe het mogelijk is, dat de
Christelijke psychologie haar stof verzamelt uit tweeerlei kenbron, dan
rest ons nog iets naders te zeggen over de methode.
De methode der wijsgeerige psychologie behoeft geen nadere aanduiding.
Wat betref t de methode der descriptieve psychologie, deze kan, gelijk
boven reeds bleek, niet uitsluitend deductief zijn, evenmin enkel inductief.
Inductie en deductie komen voortdurend tezamen voor en kunnen slechts
onderscheiden, niet gescheiden worden. Het feit, dat wij niet voraussetzunglos aan de arbeid gaan, doet aan de beteekenis der waarneming
niet af. Evenals elke andere psychologie hebben we langs de weg van
subjectieve en objectieve observatie materiaal te verzamelen.
De subjectieve observatie, de introspectie, bekleedt daarbij een belangrijke plaats. Ze maakt waarneming bij anderen, extrospectie, mogelijk. Het
psychische zelf immers nemen we bij anderen niet waar, wel de uitdrukkingsverschijnselen ervan. Om deze juist te interpreteeren is intense
zelfwaarneming noodig.
Dit laatste in acht nemend, is ook tegen het gebruik van experiment en
enquete op ons standpunt geen enkel bezwaar. 1)
Trachten we nu op deze wijze materiaal te verzamelen, dan staan we
verder voor de taak dit tot een eenheid op te bouwen gezien in het licht
van de beschouwingen der metaphysische psychologie. Elk verschijnsel
moet een plaats gewezen in die beschouwing en zoo een verklaring
gegeven worden.
Zoo wordt dan aan de waarneming de plaats gegeven, die haar toekomt en zoo komt ook het denken tot zijn recht. Alleen op deze wijze
kunnen we feit en beginsel beide laten spreken.
Wanneer we echter op deze manier de zaak aanvatten, komen we voor
groote moeilijkheden te staan. Door de niet-Christelijke psychologen is
1)

Dr. S. T. Heidema „Ontwikkeling der Experimenteele Psychologie" p. 6.
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reeds ontzaglijk veel arbeid verricht, terwijl van onze kant die arbeid
vrijwel nog moet worden begonnen. Nu kunnen en mogen we de resultaten
dier onderzoekingen niet stilzwijgend voorbijgaan. Maar anderzijds kunnen
we ook niet de feiten, die men meende te moeten vaststellen, zonder meer
overnemen.
We zullen dus de uitkomsten van anderer onderzoek steeds critisch
moeten benaderen. Critisch, niet alleen vanuit algemeen wetenschappelijk
gezichtpunt, maar ook en vooral principieel, gezien vanuit het standpunt
van onze metaphysische „Voransetzungen". 1
Zoo staat de Christen-psycholoog voor een veelomvattende, niet steeds
prettige taak.
Bij de trof fel kunnen we het zwaard nief missen, ook niet tegenover
die richtingen, wier geluid ons niet onsympathiek tegenklinkt.
Naast het thetisch uitwerken en opbouwen van onze eigen beschouwing
moet dan ook komen het critisch benaderen van anderer opvattingen en
beweringen.
En het spreekt van zelf, dat dan nimmer het feit mag worden verzwegen, dat wij van zekere „Voraussetzungen" uitgaan, die de hunne
niet zijn.
Hebben we nu in deze § aangegeven, hoe we ons een Christelijke
psychologie indenken en welke eischen we eraan hebben te stellen, dan
gaan we nu in de volgende § zien, hoe de metaphysische psychologie de
gegevens der Heilige Schrift heeft te verwerken en hoe deze ons voeren
tot een bepaalde beschouwing over de organisatie van het menschelijk
zieleleven.
)

§ 5. Metaphysische Psychologie.
Wanneer we de gegevens der Heilige Schrift willen verzamelen en verwerken, dan staan we voor groote moeilijkheden. 2)
De Schrift is allerminst een handboek voor wetenschappen. Het is heel
gemakkelijk een groot aantal teksten aan te halen, waarin over de ziel
gesproken wordt. Maar daar hebben we weinig aan. Want die teksten zijn
niet in de eerste plaats gegeven om onze behoefte aan psychologische
kennis en inzicht te bevredigen. Bovendien sluit de Schrift zich in haar
woordkeus aan bij het toenmalig spraakgebruik. Haar terminologie is
niet die van onze Westersche wetenschap.
1) Het is ons hoofdbezwaar tegen het werk van Dr. J. H. Bavinck : „Inleiding
in de Zielkunde", dat dit laatste daar veelal ontbreekt.
2) Zie : Dr. H. Bavinck „Bijbelsche en Religieuze Psychologie".
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Nauwkeurige exegese en vergelijking van de eene Schriftuurplaats met
de andere is dus noodig om de bedoeling van de Schrift aan de dag te
brengen. Het gevaar is anders groot, dat men, instede van uit te gaan van
hetgeen de Schrift leert, gaat voortbouwen op gedachten, die men er zelf
heeft ingedragen.
Nemen we als voorbeeld Gen. 2 : 7, waar ons de schepping van de
mensch wordt vermeld. We lezen daar, dat God de mensch vormde uit
het stof der aarde en de adem des levens in zijn neusgaten blies: alzoo
werd de mensch tot een levende ziel.
Ontegenzeggelijk hebben we hier een uitspraak, die wijst op een tweeledig bestaan van de mensch. De ziel is niet restloos terug te brengen
tot een toestand of functie van het lichaam. Ook staan ziel en lichaam niet
los van elkaar, alleen tijdelijk en te onzaliger ure met elkaar in verband
gebracht. Lichaam en ziel vormen een organische eenheid: „alzoo werd
de mensch tot een levende ziel". Maar daarmee zijn we er ook. Immers de uitdrukking hier vertaald door
„adem des levens" wordt ook gebezigd in verband met het dier (zie Gen.
7 : 22). Daarmee is dus gezegd, dat we hier Been uitdrukking hebben, die
heenwijst naar datgene wat de menschelijke persoonlijkheid kenmerkt en
waardoor de menschenziel zich onderscheidt van die van het dier. Al is
het waar, dat zoowel uit de breedere beschrijving van de schepping van
de mensch in deze tekst als uit heel het scheppingsverhaal de meerwaardigheid van de mensch boven het andere schepsel blijkt.
Zooals van zelf spreekt kunnen we hier niet in de breede nagaan al de
uitspraken, waarin over de ziel wordt gesproken.
Zulk een studie valt buiten ons terrein. We kunnen hier slechts die
gegevens naar voren brengen die voor de bouw van een metaphysische
psychologie van het meeste belang zijn. Dat we daarbij gebruik maken
van de resultaten van anderer arbeid zal duidelijk zijn 1).
Om het inwendige zijn van de mensch, dus datgene dat wij ziel noemen,
aan te duiden gebruikt de Schrift verschillende woorden. In het Oude
Testament vooral nephesch en ruah met de aequivalenten ervan en in
het Nieuwe Testament psuche en pneuma. Deze woorden zijn dikwijls
vertaald door ziel, maar ook door leven, adem des levens, geest, e.d.
Daarnaast worden meermalen de namen van lichamelijke organen in overdrachtelijke zin gebruikt. Zoo spreekt de Schrift over de ingewanden,
1 ) College-dictaten van Prof. Dr. J. Waterink. Dr. H. Bavinck : „Bijbelsche
en Religieuze Psychologie", verschillende artikelen uit „Kennis en Leven",
„Verzamelde Opstellen".
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de nieren, maar vooral over het hart, „van waaruit zijn de uitgangen des
levens" (Spr. 4 : 23).
*Nu worden in het Oude Testament nephesch en ruah zoowel voor de
ziel (geest, leven, adem,. enz.) van de mensch als voor die van het dier
gebruikt. (Zie: Gen. 7 : 22, I Kon. 19 : 4, Pred. 3 : 21, Richt. 16 : 30). Deze
termen zeggen ons dus op zich zelf niets aangaande het geestelijk bestaan
van de mensch en het onderscheid van de ziel van de mensch en die
van het dier. Pred. 3 : 21 zegt, dat de „ruah" van de mensch opvaart
naar boven en die van het dier vergaat in de aarde.
Hoewel dus ook het 0. T. telkens op het eigensoortige van de menschenziel wijst, komt dit niet uit in de er voor gebezigde benamingen.
Anders is dit in het Nieuwe Testament. Psuche en pneuma hebben een
eigen inhoud en beteekenis al blijft ook bier de moeilijkheid, dat ze ieder
voor zich ook in andere beteekenissen voorkomen dan in die welke voor
ons van belang zijn.
Zoo wordt pneuma gebruikt voor Heilige Geest als derde Persoon in
het Goddelijk Wezen. (Joh. 3 : 8, 20 : 22, Hand. 2 : 2, 3 e.a.), ook in zijn
veelvuldige relaties tot het schepsel. Ook de beteekenis van geestesrichting komt voor: „Beproef de geesten of ze uit God zijn", evenals die van
engel en duivel.
Daarnaast echter vinden we het woord in de beteekenis van geest des
menschen, als zetel van het hoogere geestesleven van de mensch.
(Rom. 1 : 19, I Cor. 16 : 18, Rom. 8 : 16, I Cor. 6 : 30, Gal. 6 : 18, Hand.
7 : 59). Het woord pneuma wordt dan ook nimmer voor dierenziel gebruikt. Het duidt aan datgene wat de mensch kenmerkt en waardoor hij
zijn meerwaardigheid bewijst boven al het geschapene. Het is de geestelijke kern van de mensch, die de grond is van het zelfbewustzijn
(I Cor. 2 : 11), voor de bewuste positie-keuze in het willen (Hand. 19 : 21:
„hij stelde zich in den pneuma") voor de wijsheid des verstands (Hand.
6 : 10), voor het centrale gevoelsleven in de ontroering in de geest
(Luc. 1 : 29, Mark. 2 : 2) en ten slotte voor de religie (Rom. 8 : 16, Gal.
6 J8, Rom. 1 : 19).
Het woord psuche heeft een heel andere beteekenis. Het komt vaak
voor in de zin van „het leven zooals het reilt en zeilt", b.v. in Joh.
10 : 11, 15, 17, Joh. 12 : 25, Matth. 2 : 20, Mark. 10 : 45, enz. Maar ook,
en dat is voor ons van meer belang, in de beteekenis van het subject voor
de variaties van het geestelijk leven (Rom. 2 : 9, 13 : 1, Hand. 2 : 41),
voor het voorstellingsleven (Filip. 2 : 2), wordt meer onmiddellijk betrokken op het lichaam (Matth. 6 : 25).
Anders dan in het 0. T., waar nephesch en ruah door elkaar worden
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gebruikt, hebben pneuma en psuche een eigen zin en inhoud. I Thess. 5 : 23
noemt lichaam, psuche en pneuma naast elkaar.
Hier hebben we dus een belangrijk gegeven, dat voor onze psychologische opvatting van beteekenis is.
De Heilige Schrift brengt ons tot de slotsom, dat we moeten onderscheiden de psuche als „zetel" van het lagere zieleleven, onmiddellijk
op het lichaam betrokken, en de pneuma als grond voor het centrale,
hoogere geestesleven, de kern van de persoonlijkheid. De psuche zou dan
overeen moeten komen (tot op zekere hoogte) met de dierenziel, terwijl
de pneuma, daar ver boven uitgaand, de drager zou zijn van de hoogere
geestelijke qualiteiten.
Dit nu komt overeen met wat de Heilige Schrift elders meldt over het
wezen van de mensch.
De mensch is geschapen naar Gods beeld 1), in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid (Gen. 1 : 27, Kol. 3: 10), is dus in wezen religieus,
daarin openbaart zich het onderscheid tusschen mensch en dier. Dit geschapen-zijn naar Gods beeld betreft dan ook de pneuma, die oorspronkelijk in de zondelooze toestand psuche en lichaam volkomen beheerschte. Door de zonde gaat dan het Beeld Gods „in engeren zin" verloren: de pneuma wordt nu beheerscht door de wet der zonde, die de
menschelijke natuur eigen is geworden. De mensch is nu psuchicos of
sarkikos (I Kor. 2 : 14 en 15, I Kor. 3 : 1 en 3, I Kor. 15 : 44), en pneumaticos, wanneer zijn pneuma gedreven door Gods Geest de strijd tegen
de zonde aanvaardt. Dit geschiedt principieel in de Wedergeboorte, waaronder we dan moeten verstaan: het ontvangen van een band aan de wet
van God en een loskomen van de wet der zonde, die in de menschelijke
natuur (psuche en sarx) gevonden wordt (Joh. 3 : 5) ; en openbaart zich
in de bekeering.
Hier wordt dus aan de pneuma een zelfstandig bestaan toegekend,
terwijl psuche en soma (lichaam) in een adem genoemd, dikwijls de menschelijke natuur worden genoemd.
Hierover wordt een nog helderder licht verspreid door wat de dogmatiek op grond der Schrift heeft vastgesteld aangaande de Goddelijke
en menschelijke natuur van Christus. Christus had de volle menschelijke
natuur, dus lichaam en ziel (psuche), maar zijn Ik was Goddelijk. Ook
de Goddelijke natuur was Hem eigen. Maar tegenover de menschelijke
natuur stond Been menschelijk Ik. Zijn Goddelijk Ik hypostaseerde zich
1)
2)

Zie hierover b.v. Dr. A. Kuyper: „E Voto Dordraceno", I, p. 39.
Zie : Dr. A. Kuyper : „E Voto Dordraceno", I, p. 375-381.
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tevens in de menschelijke natuur. De plaats van de menschelijke pneuma
werd dus ingenomen door het Goddelijk 1k, dat in de Schrift ook met het
woord pneuma wordt aangeduid (Luk. 23 : 46).
Zoo meenen we hier te mogen vaststellen, dat we in de menschelijke
persoon hebben te onderscheiden: de pneuma (het Ik) en de menschelijke
natuur, welke laatste weer bestaat als ziel (psuche) en lichaam (soma).
Die menschelijke natuur komt nooit op zichzelf voor. Een onpersoonlijke
menschelijke natuur is slechts gedachteding. Ze openbaart zich steeds in
compositum met een pneuma, een Ik. Een zelfstandig bestaan kunnen we
haar niet toekennen. Ook de pneuma, het 1k komt althans op aarde niet
op zich zelf voor. Het is de drager van de natuur, de geestelijke kern,
die met het psychische en het corporeele een organische eenheid .vormt.
Het zal duidelijk zijn, dat we zoo niet kunnen volstaan met de term
„ziel", Waarmee in de regel het geestelijk bestaan van de menschelijke
persoonlijkheid wordt aangeduid'). We moeten wel weten, wat we bedoelen, pneuma of psuche, of in de taal der psychologie 1k of psyche.
De beteekenis hiervan blijkt b.v., wanneer men spreekt van de onsterfelijkheid der „ziel". Wat is onsterflijk? Niet de psyche, die tot de natuur
behoort en geen zelfstandig bestaan moet worden toegekend. Maar wel
het 1k, dat zelfstandig bestaat en in zich vereenigt die qualiteiten, waardoor de mensch zich verheft boven het gedierte. (Pred. 3 : 21).
Ook wanneer we ons bezig houden met vragen aangaande het ontstaan
der „ziel", waarbij traducianisme, creationisme en generatianisme tegenover elkaar staan, doet deze beschouwing gemakkelijker een oplossing
vinden. Bij de generatie ontstaat een levend wezen, biotisch en psychisch.
Het onsterflijk Ik, de pneuma, ontstaat dan door een scheppende daad Gods.
Het door God geschapen 1k erft dan van de ouders de menschelijke natuur.
Zoo blijft de organische eenheid van de menschheid gehandhaaf d. (Hand.
17 : 26). Erfsmet der zonde en overerving van de aanleg tot bepaalde
psychische eigenschappen kunnen in deze opvatting geplaatst, terwij1
anderzijds de zelfstandigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van
de individu ten voile haar beteekenis behoudt. (Ezech. 18 : 4).
1 ) Zie voor deze materie artikelen van Prof. Dr. J. Waterink in „De Gereformeerde School", 3e jaargang, No. 30-38, in „Geref. Theologisch Tijdschrift":
„lets over Psychologie der Religie", jaargang '27/'28, p. 443-454 en p.
503-517.
Ook: „De vorming van het geweten", referaat gehouden op het 3; Nat. Chr.
Schoolcongres (1928). Verder nog „Inleiding tot de Theoretische Paedagogiek",
p. 274 noot, p. 431-435.
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Zoo komen we op grond van de Schrift tot een eigen beschouwing aangaande de organisatie van het zieleleven, die ook met geen schriftuurlijk
dogma in botsing komt. Hierop voortbouwend zal het mogelijk blijken een
eigen psychologie te vindiceeren.
Het is eigenaardig op te merken, dat vele moderne psychologen bij hun
onderzoek pogen door te dringen tot de laatste grond van de psychische belevingen. De plaats, die het 1k bekleedt in die belevingen trekt de
aandacht 1).
Hierbij nu heeft ons standpunt dit groote voordeel, dat we hier tot
scherper en helderder begrijpen kunnen komen. Dit blijkt op eigenaardige
wijze bij Dr. J. H. Bavinck 2), die, hoewel aanvaardend de Heilige Schrift
als Gods Openbaring, naliet de schriftgegevens systematisch te verwerken en nu achteraf deze met de uitkomsten van zijn onderzoek tracht te
vereenigen.
De wijsgeerige zielkunde heeft nu verder in de eerste plaats tot taak
het wezen van het Ik en de plaats er van in de belevingen te benaderen.
Ontleding van de bewustzijnsverschijnselen toont ons de Ikheid als het
subject van alle belevingen. We onderscheiden de beleving en het Ik dat
beleeft. Onjuist is het dat Ik bewustzijnsinhoud te noemen 3). Wel kan het
bewustzijnsinhoud worden, wanneer we retrospectief vroegere belevingen
ons te binnen brengen. Maar in de actueele belevingen neemt het Ik een
geheel eigen plaats in. Elimineert men het Ik uit de psychische belevingen,
dan veranderen deze totaal van karakter, houden op belevingen te zijn.
De „ziel", zooals we die introspectief benaderen, is niet enkel een stroom
van bewustzijnsverschijnselen en is niet restloos uit het psychische te verklaren. Het Ik speelt een belangrijke rol.
De groote beteekenis van het Ik-probleem spreekt hier duidelijk en
wordt, gelijk we reeds opmerkten, door de nieuwere psychologie ook
erkend 4). Om tot een oplossing te komen is de empirie niet „ausreichend".
Men stuit dan op het „empirische Ik, dat voor geen verdere verklaring
vatbaar is." Maar op ons standpunt kunnen we hier verder komen.
`'Naar ligt de grens tusschen het psychische en datgene dat tot het Ik
behoort en hoe is de verhouding tusschen die beide?
Het Ik, de pneuma, is meer dan een soort steunpunt voor psychische
belevingen. Het is de grond voor onze persoonlijkheid, drager van die
1)
2)
3)
4)

Dr. J. Waterink. „Inl. t. d. th. Pae,dag", p. 270-275, 278-282.
Dr. J. H. Bavinck „Inleiding in de Zielkunde", p. 315-317 e.a. p.
H. Schjelderup „psychologie", p. 226.
Zie nog A. Messer „Psychologie", p. 358-366.

209
qualiteiten, die de mensch zijn hooge afkomst bewijzen. De logische
voluntatieve en emotioneele functies zijn functies van het onsterflijk Ik.
Zij kunnen niet tot de psyche behooren.
Immers het psychische heeft Been zelfstandig bestaan, het vervult een
dienende rol. Zonder de psyche zou de pneuma niet in staat zijn zich naar
buiten te openbaren en in relatie te komen met het andere, althans niet in
de orde der dingen op de aarde. Zoodra het Ik b.v. logisch werkzaam is,
openbaart zich dat in en door de psyche. Deze onderhoudt dus de correlatie tusschen het Ik en soma-buitenwereld. Ze houdt dan ook op te
bestaan als zoodanig, zoodra de dood intreedt. Daarom kunnen genoemde
hoogere qualiteiten van de mensch niet hun grond vinden in de psyche,
maar wel in de pneuma.
Deze is, we wezen er reeds op, geschapen naar Gods Beeld en bijgevolg
in wezen religieus, ook nog na de zondeval.
Uit dit religieus bestaan vloeien voort, of liever in dit religieus bestaan
liggen besloten de logische emotioneele en voluntatieve qualiteiten van
het Ik, die de grond vormen voor de actieve openbaringen ervan in het
zieleleven.
Wanneer nu de wijsgeerige psychologie in deze richting haar onderzoek over het wezen van de pneuma voortzet, dan zal dat van zelf ook
zijn vruchten afwerpen voor de beantwoording van de vragen aangaande
verhouding van Ik en psyche: het psycho-Ik probleem.
Evenals het psycho-physisch probleem is dit vraagstuk wijsgeerig van
aard. De band die er ligt tusschen Ik en psyche is empirisch niet na te
speuren.
We kunnen hier niet verder op dit vraagstuk ingaan.
Wel wijzen we er nog op, in aansluiting aan wat we boven opmerkten
omtrent het ontstaan van de mensch, dat er een innige samenhang bestaat tusschen psyche en Ik, welke onafhankelijk is van de momenteele
bewustzijnstoestanden. Deze samenhang is voorwaarde voor het Leven
van de mensch op aarde en wordt dan ook slechts bij de dood verbroken.
lets van die intense samenhang tusschen Ik en psyche beleven we in
het zelfbewustzijn of zelfbesef. Hierin ziet het Ik als subject zich zelf met
zijn verschillende relaties als object. Het kent zich zelf als subject der
belevingen, wie die belevingen „zugehoren", maar ook als datgene dat
organiseerend optreedt in de psychische verschijningen.
Een onderzoek naar de aard en beteekenis van het zelfbewustzijn
komt op ons standpunt beter tot zijn recht dan elders.
Ook vraagstukken als vrijheidsbewustzijn, logisch en ethisch norm-
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besef, het geweten, verantwoordelijkheidsgevoel e. d. kunnen in het licht
van deze opvatting een behandeling krijgen, die in overeenstemming
is met de belangrijkheid ervan.
Wat de plaats en beteekenis van de psyche betreft, we wezen er reeds
op, dat deze de correlatie onderhoudt tusschen het Ik en de buitenwereld.
Dat wil dus zeggen, dat eenerzijds het Ik actief door de psyche naar
buiten treedt en anderzijds passief door de psyche de indrukken van
buiten ontvangt. Of dus het Ik zijn innerlijke qualiteiten naar buiten kan
openbaren en op welke wijze het dat doet, hangt af van de toestand, de
geaardheid van de psyche.
De variaties van de persoonlijkheid vinden hun grond in de psyche.
De ontwikkeling van de „ziel" van het kind tot die van de volwassen
mensch zien we dan ook als de ontwikkeling van de psyche, die daardoor
het Ik op telkens andere wijze zich naar buiten doet openbaren.
Vragen we ons af, of we het Ik een ontwikkeling kunnen toeschrijven,
dan is het antwoord slechts tot op zekere hoogte bevestigend.
Het Ik op zich zelf maakt Been groeiperiode door. In wezen blijft het
zichzelf, will het voor de eeuwigheid werd geschapen.
Maar wanneer we het Ik zien in relatie tot de buitenwereld, kan kunnen
we wel van een ontwikkeling spreken. De ontwikkelingsgang der psyche
schept voor het Ik telkens nieuwe en grootere openbaringsmogelijkheden.
Daardoor openbaart het Ik zich telkens weer op andere wijze.
In de psyche ligt dan ook de ontvankelijkheid voor uitwendige invloeden.
De beInvloedbaarheid („Bildsamkeit") van de mensch hangt dus onmiddellijk samen met het wezen van de psyche. Dit heeft voor de opvoedkunde groote beteekenis.
Zoo gezien vinden we hier aanknoopingspunten voor velerlei onderzoek.
Het is hier niet onze taak een overzicht te geven van de verschillende
vraagstukken waarmee de metaphysische psychologie in aanraking komt.
We hebben getracht, zonder ook maar in een onderdeel volledig te zijn,
aan te geven op welke wijze de gegevens der Heilige Schrift in onze
psychologische beschouwingen dienen te worden verwerkt. En we hebben
daarbij gezien, dat het zoo inderdaad mogelijk is te komen tot de opbouw
van een metaphysische psychologie op positief Christelijk standpunt.
§ 6. Descriptieve Psychologie.
De descriptieve psychologie, die uitgaat van datgene dat door de metaphysische psychologie werd vastgesteld, heeft tot taak het onderzoek ter
hand te nemen betref fende de verschijningen op het gebied van het menschelijk zieleleven. Ze heeft die verschijnselen te beschrijven, regelmatig-
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heden daarin op te sporen, te classificeeren en te verklaren. Natuurlijk
mag ze zich niet bewerken tot de „algemeene" psychologie, ook de verschillende gebieden der differentieele psychologie heeft ze te bewerken.
Is het nu mogelijk de descriptieve psychologie zoo in te richten, dat ons
wijsgeerig standpunt, zooals we dat in de voilge § ontwikkelden, tot zijn
recht komt?
Er is reden deze vraag te stellen.
Ook al stemt men toe, dat op grond van de Heilige Schrift wel wat te
zeggen valt aangaande de organisatie van het zieleleven, dan nog kan de
vraag gedaan of zulk een wijsgeerige psychologie practisch bij het psychologisch onderzoek nog wel van eenige beteekenis zou zijn. En ook
wanneer die beschouwingen practisch bruikbaar mochten blijken, zou men
dan bij zulk een onderzoek niet telkens voor conflicten komen te staan,
doordat de theorie, waar we van uitgaan, niet past op de werkelijkheid
van het feitelijk gegevene?
Wat dit laatste betreft, we wezen er in § 4 reeds op, dat we op ons
standpunt Been tegenstelling tusschen Natuur en Schriftuur kunnen aanvaarden. Wanneer onze wijsgeerige opvattingen betreffende de psychologie inderdaad rusten op de Heilige Schrift, moeten ze passen op de werkelijkheid. Wanneer we bij ons onderzoek de verschijnselen, de feiten er
niet mee in overeenstemming kunnen brengen, mogen we nimmer de
moeilijkheid trachten te ontzeilen.
We moeten dan nagaan waar de oorzaak daarvoor ligt, ten einde zoo
de moeilijkheid tot oplossing te brengen.
In § 4 merkten we reeds op, dat de oorzaak dan ligt of in de onjuiste
interpretatie van de feiten, of in het feit dat onze metaphysische psychologie in zeker opzicht scheef gaat. Evenmin echter als we het feit mogen
verwringen naar de theorie, mogen we maar dadelijk de theoretische beschouwingen wijzigen, als zich een feit voordoet dat er niet mee in overeenstemming schijnt te zijn. Voorzichtigheid past ons hier. En ten slotte
blijft de Heilige Schrift de norm der waarheid.
Wanneer we echter bij de psychologische arbeid uitgaan van de
opvatting, die we boven verdedigden, dan zal zulk een vermeend conflict
tusschen feit en beginsel practisch niet licht voorkomen. Immers de metaphysische en descriptieve psychologie staan niet los naast elkaar, zoodat
ze elk afzonderlijk tot eigen resultaten komen. Beide staan voortdurend
met elkaar in verband. En wel zoo, dat de descriptieve psychologie uitgaat van datgene dat door de metaphysische psychologie werd vastgesteld. Ze is dus in zekere zin daaraan ondergeschikt, ziet de verschijn-
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selen in het licht daarvan en weet zich bij de verklaring van de verschijnselen daardoor geleid.
Dit is echter alleen dan mogelijk, en hiermee komen we tot de beantwoording van de eerste der beide vragen, wanneer de metaphysische
psychologie van zulk een „grundlegende Bedeutung" is voor dat onderzoek, dat het in de wijze van benaderen der vraagstukken er geheel door
wordt beheerscht.
Dit nu is hier inderdaad het geval.
Natuurlijk kunnen we dit hier niet aantoonen voor alle vraagstukken,
die bij deze wetenschap naar voren komen. We beperken ons tot enkele
opmerkingen.
De descriptieve psychologie richt zich op de verschijnselen op het
gebied van het menschelijk zieleleven.
Deze verschijnselen zijn geestelijk van aard. Het gaat om de geestelijke
zijde van de menschelijke persoonseenheid.
Betitelt men nu die verschijnselen als „psychische", dan is dat op ons
standpunt niet geheel juist. Want die „psychische" verschijnselen behooren niet enkel tot de psyche. Ze vinden hun grond in de cooperatie
van psyche en Ik. Dit moeten we wel in 't oog houden, wanneer we die
term gebruiken.
Wanneer we nu met het onderzoek beginnen hebben we niet to doen
met verschijnselen zonder eenige orde. Voorgelicht door de wijsgeerige
psychologie zien we de verschijnselen geordend door de onderscheiding
Ik — psyche.
Het typeerende van de verschijnselen moet dan ook niet worden gezien
in de tegenstelling psychisch-physisch, zooals H. Miinsterberg dat doet in
zijn „Grundziige der Psychologie", maar wel in het feit dat ze „einem Ich
zugehoren".
Terecht noemt Th. Lipps in zijn „Leitfaden der Psychologie" de zielkunde de leer van de „Ich-Erlebnisse"9. Het gaat er om de belevingen
van een Ik.
Deze Ich-zugehorigkeit der belevingen openbaart zich niet steeds op
dezelf de wijze. Anders gezegd, het aandeel van het Ik in de belevingen,
de rol die het Ik speelt, varieert. In de wilshandeling hebben we veel
grooter activiteit van het Ik dan in het gewaarwordings- en voorstellingsleven, bij de waarneming is het weer anders dan bij de gevoelens, enz.
Wanneer we nu dit bij ons onderzoek in 't oog vatten, verkrijgen we
een geheel eigen wijze van behandeling van de vraagstukken. En zoo
1)

Zie ook : A. Messer, „Psychologie", p. 27.
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komt dan bij het onderzoek de wijsgeerige psychologie tot haar recht.
Wanneer we de dingen zoo bezien, valt er een heel ander licht op de
vragen, die zich hier aan ons voordoen. Verschillende termen krijgen een
andere inhoud en beteekenis.
Voorbeeldsgewijs noemen we hier de term: bewustzijn.
Wat hebben we daaronder te verstaan?
Het spreekt vanzelf, dat het bewustzijn niet hetzelf de is als de „ziel".
We kunnen ook niet aan het bewustzijn eenige activiteit toeschrijven.
Te spreken van een bewustzijn, dat ontvangt, bewaart, verbindt, enz.
zou op ons standpunt een ongerijmdheid zijn. Immers het bewustzijn is
geen zelfstandig iets, maar hangt samen met de verhouding van het Ik
en zijn belevingen.
Introspectief merken we het verschijnsel op, dat er is een voortgaande
stroom van belevingen, waarvan we weet hebben, die we ons bewust zijn.
Dit bewust-zijn dier belevingen is niet een eigenschap van die belevingen
„op zich zelf" (als we daarvan tenminste spreken kunnen). Het is niet te
verklaren buiten het 1k om. Als we spreken van „bewustzijn" dan duiden
we op een relatie tusschen de belevingen en het Ik dat beleeft. „Bewust"
zegt dan dat die relatie zoodanig is, dat het Ik weet, dat het die belevingen heeft: een ken-relatie dus.
Verliezen we dit niet uit het oog, dan is er geen bezwaar om in aansluiting aan het spraakgebruik de term „bewustzijn" te gebruiken als
verzamelnaam voor de belevingen, waarvan het Ik zich bewust is op een
bepaald moment.
In deze ken-relatie tusschen het Ik en zijn belevingen is een groote
variatie op te merken. We spreken van blikpunt en blikveld van het
bewustzijn. Sommige belevingen, speciaal voorstellingen en gewaarwordingen, worden alleen „bewust" als we „er op letten". Zoo is er dan ook
geen scherpe grens aan te geven tusschen het bewuste leven en datgene
dat niet meer bewust, dus onderbewust is.
Positieve uitspraken te doen over dit onderbewuste leven vereischt een
diepgaand onderzoek. Van belevingen in de eigenlijke zin zullen we
daar moeilijk kunnen spreken. Wel zal blijken dat ook daar de Ikheid een
rol speelt. Ons standpunt zal ons dus er voor bewaren, de tegenstelling
bewust-onderbewust op de spits te drijven en zoo het onderbewuste als
een zelfstandige grootheid te beschouwen.
Natuurlijk valt er over deze vraagstukken veel meer te zeggen. Het was
onze bedoeling dan ook niet bepaalde uitspraken te doen. We brengen deze
dingen naar voren om te laten zien, dat een wijsgeerige psychologie,
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zooals wij die ons indenken, voor de practijk van het psychologisch
onderzoek van beteekenis is.
De metaphysische psychologie, zooals we die boven aanduidden, heeft
tendenzen in zich, die voeren tot een geheel eigene behandeling van de
vraagstukken.
En zoo hebben we dus in deze bladzijden trachten weer te geven, op
welke wijze we het mogelijk achten een Christelijke psychologie op te
bouwen, die haar naam met eere draagt.
Amsterdam.

J. WOUDA.

CRITISCHE REVUE.
Vele menschen moeten wat hebben te berabbelen. Ze hebben zoo weinig
ontwikkeling en geestesbeschaving om zich te kunnen verdiepen in de
dingen des geestelijken levens, zich te verrijken aan de bronnen der kennis,
zich te' ontspannen bij de schoone verschieten die de phantasieen van
anderen hun voortooveren en ze weten niets beters dan te rabbelen, te
roddelen over geld, over schacheren, over geburen en geburinnen. Arme
zielen zijn het.
1k was dezer dagen in de boekhandel van K e m i n k en Z o o n s
boekhandel te Utrecht, waar een Tentoonstelling van Nederlandsche
dichtkunst na 1914 werd gehouden. Een fraaie catalogus van 54 bladzijden
met een inleiding van Roel Houwing van 14 bladzijden geeft een
schitterend overzicht van al het pogen, mislukken en slagen om in de
verskunst zich uit te zeggen, naar realiteit en phantaisie, naar vergroving
en verfijning, naar beleving en profetie.
Het was een prachtige verzameling — let wel van na 1914 — en ik ben
niet zonder een heel dik pak bundels weggegaan en ik wenschte wel, dat
overal in den lande zulk een tentoonstelling gehouden kon worden. Aanzien doet gedenken. Belangstelling is er wel voor, maar ze dient opgewekt
te worden. 'k Heb eenige malen het genoegen gehad in diverse inspecties
1. o. te molten spreken over Letterkunde en lezen op de volksschool, terwiji
daarna of een rede werd' gehouden door den kenner der folklore, K. ter
Laan, over sagen, legenden en overleveringen, of een voordrachtkunstenaar uit onze letterenschat wat voordroeg en de belangstelling was groot.
Als men maar de gelegenheden opent. Want - er gaat ten slotte niets
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boven het goede boek, de verdieping en verheuging, die er in is, om onttrokken te worden aan het dagelijksche leven van ijdel gewin dat vergaat.
De Nederlandsche uitgeversbond heeft een circulaire gericht tot de
onderwijzers, om bij de jeugd belangstelling wakker te maken voor het
boek en het bestuur schrijft, dat de minister van onderwijs de bond gemachtigd heeft om mee te deelen dat het plan van de bond in het algemeen en de propaganda voor het boek onder de jeugd op bijzondere wijze
de voile instemming van zUne excellentie heef t.
Het is werkelijk geen overdaad als wij in deze tijd van brood en spelen
eens aan de denkers, phantasten en dichters een bijzonder oogenblik
wijden, en er de aandacht van onze jeugd op vestigen, dat er in het boek
voor Jong en oud schatten van schoonheid liggen, die met geen ander
genot zijn te waardeeren, als men er maar smaak voor heeft gekregen.
De doode zielen die alleen beursnoteeringen, huuraanslagen, hypotheekzettingen, marktberichten e. d. beschouwen als het wat het leven vol
maakt, die laten we voor wat ze zijn: dood, als een pier. Met die is niets
meer te beginnen, aan hen is niets meer te verliezen, noch mee te winnen.
Maar wel is de propaganda voor het goede boek levenwekkend voor de
volkskracht van een natie. En daarvoor is de jeugd het noodige beginstadium. Daarom steunen wij gaarne het verzoek van de Nederlandsche
uitgeversbond en wekken onze lezers op, voor zoover zij nog niet een
leesbibliotheek aan hun school hebben, daarvan eens werk te maken, en
niet door deze te vullen met present-exemplaren — onze uitgevers kunnen
ook niet van de wind leven maar een klein fondsje bijeen te brengen
tot oprichting en onderhoud ervan.
Waar een wil is, is een weg.
Niet altijd blijde tocht op stille zomerdagen,
Niet altijd geur of bloem, in licht en zonnepracht,
Soms snerpend koude wind en striemend regenvlagen,
Soms mist en nevel, sneeuw
rondom een sombre macht.
't Is binnen warm en licht nu
buiten huilt de wind;
Om wie dan werkloos zittend, turend in het vuur
In zijn gedachten-wereld geen verstrooling vindt,
Waart rond het spook van de verveling uur bij uur.
Zal hij, wien 't vale spook niet ophoudt aan te kijken,
De prooi straks worden van het monster, dat hem wacht?
Neen, 't aarzelt reeds, en zie, het raakt geheel aan 't wijken:
Het boek verschijnt en breekt den doem dier sombre macht.
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Het goede boek is daar, een wereld vol van droomen,
Vol rijke schoonheid, wijsheidsbron bij iedren tred;
Onmerkbaar vliedt de tijd, de uren gaan en komen:
Het boek boeit uwen geest, de vreugde is gered.
Wat deert het of de storm en 't onheil buiten woeden,
En heel natuur ontsteld, en somber is en koud?
Steeds zal het boek u voor vereenzaming behoeden,
Waar 't uw verbeelding door zijn schoon gevangen houdt.
Bescheiden metgezel, altoos getrouwe vrind,
Schenk ons de rijkdom van uw tooverzang,
En geef, dat onze geest staag in u vindt
Een rein geluk, ons leven lang.

15 November bestaat de Nederlandsche uitgeversbond 50 jaar en men
wil dan de boekendag houden. Ik zou zeggen, daar doen we aan mee.
Op die dag is er wel een kwartiertje bij een vertelles, bij een leesles of
iets anders, waarbij een goed woord over deze zaak een goede plaats
vindt. Dit is geen overdreven schoolinmenging, waar de school dagelijks
de vruchten plukt van de ijver, schoonheidszin en ondernemingsgeest
der uitgevers, die hun kapitalen aan geld riskeeren in een wankel bedrijf,
dat vaak met zooveel ondank wordt beloond. Het zal velen vreemd in
de ooren klinken, maar ik geef u mijn woord, dat er schooluitgaven zijn,
wier eerste drukken zelfs bij spoedige, algeheele verkoop, verlies voor de
uitgever gaven, en alleen meerdere drukken konden dat verlies ophef fen.
Welke kapitalen er in mooie, goede boeken gaan weet het groote publiek
niet, maar waar onze Nederlandsche uitgevers wat de artisticiteit, soliditeit en prijs hunner uitgaven betreft, kunnen concurreeren met uitgevers
in andere landen, van wie de oplagen door het grooter taalgebied, tien- en
twintigmaal zoo groot zijn, past hier een woord van dank en hulde voor
hun werk, dat van zoo groote cultureele beteekenis is.
De spelling is nu gelukkig geregeld en of ficieel. Natuurlijk bevredigt
de regeling niet allen. Wij hebben hier een en andermaal betoogd, dat wij
van een allereenvoudigste spelling toch geen gouden bergen verwachten
voor het spelling-zuiver schrijven. Wie heden hoet schrijft zal dat tot
in lengte van dagen blijven doen, omdat velen gedachteloos schrijven en
ook velen geen hersens hebben het maar eenigermate zelfs to leeren,
maar.... ik ben erg blij, dat voor de niet echte mannelijke woorden als
enz. de buigings-n of ficieel ter ziele is en ik hoop zeer dat evendag,
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tueele inzenders van artikelen in ons tijdschrift van nu aan de semiof ficieele spelling zullen volgen, geen vereenvoudigde dus, maar de thans
vereenvoudigde spelling van De Vries en Te Winkel.
In de N. R. Crt. kwamen natuurlijk terstond ingezondens van voor- en
tegenstanders der nieuwe regeling en natuurlijk ook werden er weer
harde woorden gezegd. De massa vergeet, dat een regeering met velerlei
inzicht te rekenen heeft en alles betrekkelijk is.
Ook ik had liever de dubbele ee en oo in open lettergrepen met de
buigings-n zien verdwijnen, ook ik had de mannelijke hengst graag tot
geschiedenis zien worden, maar laten we oppassen als iets niet geheel
met onze verlangens strookt, mee te doen aan ketterjacht. Daarvoor is
zulk een zaak niet belangrijk genoeg. Een inzender in de N. R. Crt.
schreef :
„Een enkele vraag ! Zou het verschil van meening onder de deskundigen,
d.w.z. tusschen de meeste dichters en schrijvers aan den eenen, en veel leeraren
in nieuwe talen aan den anderen kant, in hoofdzaak niet hierin schuilen, dat
auteurs de taal en de spelling voor alles zien als middel tot uitdrukking van
gedachte en gevoel, leeraren daarentegen : als object van wetenschap ? Voor
eerstgenoemden is voornaamste eisch : die van rijkdom en soepelheid bij 't hanteeren, voor de laatsten : nuchtere logica bij 't beschouwen. En het „leekenpubliek" schaart zich naar aard en omstandigheden aan de eene of de andere
zijde, of zwalkt stuurloos rond. Is een middenweg, zooals die door den minister
is gekozen, dan toch niet „gulden" oftewel het veiligst?
5 Oct. 1930.
HISTORICUS.
P.S. Eenzijdig, en dus onjuist, is de meening, dat in deze quaestie litteraire
kunstenaars als zoodanig ondeskundig zouden zijn. Het fijnste van de taal
immers (en spelling is wel degelijk mede uitdrukkingsmiddel, bij neergeschreven
taal) is een aangelegenheid van litterair voelen, niet van weten (schap)."

Ook hierop is wel weer wat of te dingen, maar in groote trekken is
het waar.
De minister heeft het bindend voorschrif voor de buigings-n — met
uitzondering van staande uitdrukkingen als in den beginne en de namen
van mannen en mannelijke dieren alleen gegeven voor het middelbaar
en voorber. h. onderwijs. Maar in elk geval meen ik, dat nu elke 1. en u.l.o.school verstandig zal doen de buigings-n overboord te gooien.
Zie hier wat in de pers circuleerde:
In het bekende schrijven van den minister van Onderwijs van 12 Sept. 1.1.,
betreffende de vereenvoudigde spelling wordt niet gesproken van het onderwijs
op de u. 1. o. en 1. o. scholen.
De Rotterdammer heeft zich dienaangaande tot den minister gewend en het
volgende antwoord ontvangen:
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„Met betrekking tot het onderwijs op de scholen voor gewoon en uitgebreid
lager onderwijs blijft 't dus aan de gemeentebesturen en aan de besturen der
bijzondere scholen overgelaten, of zij bij de schrijfwijze van de Nederlandsche
taal het bij die aanschrijving gevoegd overzicht van afwijkingen, welke bij die
examens voortaan geoorloofd, doch niet voorgeschreven zijn, al dan niet zullen
doen in acht nemen".

En nu ik toch het over boek en spelling heb, nog iets.
Er is opgericht een Centraal bureau voor Nederl. en Friesche dialecten,
onder leiding van de Koninklijke Academie van wetenschappen. We ontvingen daarover een circulaire, die we geheel afdrukken, om de belangrijkheid ervan.
De Dialiectencommissie der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te
Amsterdam, welke enkele jaren geleden is ingesteld, heeft voor kort een Centraal
Bureau voor het onderzoek der Nederlandsche en Friesche Dialecten opgericht,
en daarmede een aanvang gemaakt met haar werkzaamheden in eigenlijken zin:
de studie der Nederlandsche en Friesche dialecten in haar wijdsten omvang.
Terwijl Frankrijk, Duitschland, Belgie Zwitserland en Italie reeds langer of
korter geleden de studie der dialecten stelselmatig ter hand hebben genomen,
en in den loop der jaren reeds een belangrijk en aanmerkelijk materiaal (dialectkaarten en -monografieen in het licht hebben kunnen geven, bleef Nederland
op dit terrein van wetenschap achter, en werd hier te lande de in zoo menig
opzicht toch zoo belangrijke studie der dialecten aan het particulier initiatief
overgelaten. Verdienstelijk werk werd op onderscheidene wijze geleverd ; van
stelselmatige bearbeiding van het terrein kon echter uiteraard daar een centraal
lichaam ontbrak, geen sprake zijn. Aangezien de nivelleering van het moderne
leven den woordenschat en de syntactische eigenaardigheden der verschillende
dialecten meer en meer doet verdwijnen en de grenzen tusschen dialect en
algemeene beschaafde taal hoe langer hoe vager worden, zoodat vooral op dit
gebied uitstel afstel dreigt te worden, heeft de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen gemeend, een dergelijk centraal lichaam voor Nederland in het
leven te moeten roepen, en te dien einde de bovengenoemde Dialectencommissie
ingesteld. Door subsidie van de • regeering, van provinciale en gemeentelijke
besturen, benevens van wetenschappelijke vereenigingen daartoe in staat gesteld,
heeft deze Commissie thans een Centraal Bureau gesticht, dat tot taak heeft:
de dialecten van de Nederlandsche en van de Friesche taal, voor zoover deze
binnen de landsgrenzen worden gesproken, vast te leggen, zoowel in geschrifte
als door middel van grammofoonplaten, waardoor ook het nageslacht zich een
zoo volledig mogelijken indruk zal kunnen vormen van de taal, die hun voorouders eenmaal gesproken hebben.
Het behoeft geen betoog, dat dit werk, op breeden grondslag ondernomen,
tientallen jaren zal vorderen : het vastleggen van alle dialecteigenaardigheden
op kaarten en het verwerken der verkregen gegevens in een groot aantal monografieen is natuurlijk een zeer omvangrijke en tijdroovende taak. Een eerste
vereischte van welslagen is, dat het Centraal Bureau zich verzekert van de
medewerking van allen, die daartoe op eenigerlei wijze in staat zijn. Daarom
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doet het een beroep op de lezers van dezen oproep, die in het bezit zijn van
geschreven of gedrukte stukken in dialect, welke zij genegen zijn terstond of
te eeniger tijd ten geschenke of in bruikleen of te staan. Een Centraal Bureau
voor het onderzoek der Nederlandsche en Friesche Dialecten heeft immers alleen
clan beteekenis, als het een zoo volledig mogelijk dialectenmateriaal bezit, waarmede het degenen, die zich tot het Bureau wenden, zoo goed mogelijk kan
inlichten.
Vervolgens zijn zoowel in de steden als ten plattelande vele personen, die
het een of ander dialect volkomen beheerschen, en andere die, zonder zelf een
dialect goed te kunnen spreken, door jarenlange inwoning of belang niettemin
met den woordvoorraad en verschillende eigenaardigheden van dat dialect vertrouwd zijn. Ook op hen doet het Centraal Bureau een beroep, teneinde beide
categorieen op een of andere wijze aan zich te verbinden ; opgave van namen
en adressen zal op hoogen prijs worden gesteld.
De Dialectencommissie heeft reeds thans van verscheidene zij den meer of
minder belangrijke toezeggingen ontvangen, en ziet met het volste vertrouwen
de medewerking van alien tegemoet, die het groote wetenschappelijke, filologische, sociologische en algemeen-cultureele belang inzien van een stelselmatige
bestudeering der dialecten, zooals zij die wil ondernemingen. Het Centraal
Bureau, gevestigd in het gebouw der Koninklijke Akademie van Wetenschappen
(Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, C.) zal elke bijdrage of toezegging, hoe
gering ook, en elk aanbod tot medewerking van belangstellenden dankbaar aanvaarden. De namen van de leden der Commissie, waarin ook een vertegenwoordiger voor Friesland zal worden uitgenoodigd zitting te nemen, vindt men
hieronder vermeld.
De Dialectencommissie der Koninklijke Akademie van Wetenschappen:
Prof. Dr. J. VAN GINNEKEN.
Prof. Dr. J. H. KERN, Voorzitter.
Dr. S. HOOOGERWERF.
P. J. MEERTENS, Secretaris.
Mej. Dr. L. KAISER, Penningmeesteresse, Dr. M. SCHOENFELD.
(Postgirorekening No. 167415, kantoor Prof. Dr. JOS. SCHRIJNEN.
Prof. Dr. C. G. N. DE VOOYS.
Amsterdam).
Prof. Dr. N. VAN WIJK.
Prof. Dr. H. T. COLENBRANDER.
Dr. H. J. E. ENDEPOLS (vertegenwoordiger van de Streektalencommissie van
het Alg. Ned. Verbond).

Er is voor de winter weer veel belangrijks te doen. Wie zich gaat
vervelen, heeft het zich zelf te wijten, school en studie vragen de geheele mensch en seven zich zelf bij algeheele overgave van den werker
hem een loon, dat boven physiek genieten de vreugde geeft van levensverrijking door levensadel.
Zeist.

D. WOUTERS.

VERDRIET.
Ko kwam binnen, stil. 'k Verwonderde mij er over. Die drukke Ko. Hoe
kon dat nu?
Was er een kind, dat drukte en beweeglijkheid met zich meebracht, dan
was het Ko. Hij was niet te kalmeeren. 'k Had het al dadelijk begrepen,
toen Moeder hem de eerste morgen op school bracht: „Hier heeft u
Ko, juffrouw, 't is een vreeselijk drukke jongen. 1k hoop, dat u hem
temmen kunt". Die paar zinnetjes waren voor mij genoeg. 'k Ondervond
het al dadelijk. Ko mocht er wezen. — Op sommige kinderen werkt het
schoolgaan kalmeerend, doch op Ko scheen het schoolleven het tegengestelde uit te werken. Drukker en drukker werd hij. Dag in, dag uit
kwam hij Of zingend Of springend of slaand Of vallend het lokaal binnen,
zich storend aan wetten noch regels. Vandaar mijn verbazing toen Ko
op een morgen kalm binnen stapte.
Zijn gezichtje stond triest en 't leek mij alsof hij gehuild had.
'k Vroeg of hem iets scheelde, doch hij zei: „Nee, juffrouw". En stil
ging hij op zijn plaats zitten. 'k Had hem onder 't lesuur nog nooit zoo
rustig gezien. Er hinderde hem iets. Hij had verdriet en hij scheen het niet
te willen weten.
Order het sommetjes maken zat hij naar buiten te kijken, aldoor te
staren. 1k zei: „Ko, werk eens door, jongenlief", — en daar begon het,
hij kon zich niet langer inhouden. Zijn oogen vulden zich met tranen,
zijn hoofd viel op de bank en hij riep: „Miesje is dood. Miesje is dood".
Huilen geen gebrek. Nu wist ik, dat Miesje zijn katje was. 'k Had er al
veel verhalen over gehoord. 'k Werd door Ko nauwkeurig op de hoogte
gehouden van de bewegingen en het gedrag van Mies.
Ko bleef huilen. Wat er aan te doen? De heele klas was van 't werk af.
Troostwoorden hielpen niet, totdat ik mij opeens herinnerde, dat mijn
buren eenige weken geleden vijf jonge poesjes in de mand van moeder
kat vonden. 'k Zou daar kunnen vragen of er nog een over was. „'k Weet
war, zei ik tegen de bedroefde Ko, „misschien kan ik wel een poesje
krijgen. 'k Zal van avond eens voor je gaan vragen". 't Scheen te helpen.
Ko droogde zijn tranen, probeerde te werken.
Dien heelen dag bleef Ko timide. Geen spoor van woelwaterachtig-
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held. 10m vier uur kwam hij naar mij toe en vroeg zacht: „Juffrouw,
zult u er om &liken?"
„Ja zeker hoor".
Mijn eerste gang uit school was naar de buurjuffrouw.
'k Vertelde het geval en mijn buur zei: „'k Ben dol blij, dat ik op zoo'n
manier van 't beestje af kom. Voor vier katjes kon ik een tehuis vinden
en tot nog toe voor no. 5, het laatste, niet. 1k dank u, dat u er mij van
af helpt."
— Volgende dag na schooltijd ging Ko met mij mee, gewapend met
een hengselmandje. Zijn moeder had daarin een kussentje gelegd en Ko
praatte: „Moeder zegt, dan list het poesje zachter juffrouw, wij noemen
het ook Miesje. Miesje twee".
Bij buurjuffrouw werd Miesje twee netjes in het mandje gelegd.
Kootje streek het diertje over zijn velletje en o, wee, daar kwamen zijn
tranen weer, terwill hij snikkend zei:
„Jij moet niet dood gaan, hoor, zooals Miesje een, want dan zou ik zelf
ook dood gaan." — Na bedankt to hebben, vertrok Ko met zijn mandje.
Met al je praatjes en al je drukte, Kootje, klopt daar diep in je toch
een gevoelig hart.
Embe.

BOEKENTAFEL.
A. H ij m a n s, Ben Lindsey's nieuwe sexueele ethiek; 96 bl. a f 1.20; G. J. A.
Ruys' uitg.mij., Zeist.
De arts Hijmans had in Stemmen des tijds eenige artikelen, die een uitvoerige
beschouwing en gedocumenteerde critiek bevatten op het bekende boek van
Lindsey.
Een scherpzinniger waardemeting van Lindsey's Opstandige jeugd zag ik nog
niet. Hijmans verstaat het om duidelijk het oppervlakkige van Lindsey's inzichten te doen uitkomen. Hij documenteert uitvoerig en is een goede gids bij Opstandige jeugd, omdat het waarschuwt voor de zwakke redeneeringen, de ontbrekende sentimenten, de oppervlakkige notities. Een boek voor Chr. onderwijskringen van waarde, waar het behoedt voor onbegrepen bewondering en waarschuwt tegen de heillooze practijk van Lindsey's propaganda. D. W.
J. G. Freiherr von R e c h e n b e r g, De Jezuiet; een verhaal van lij den
en strijd uit het leven van Maria von Feldberg; G. J. A. Ruys'
uitg.-mij., Zeist.
Geen moderne Maria Monk, de zwarte non, maar een sober verhaal van de
overgang uit de Roomsche kerk naar het Protestantisme. Geen griezel-verhaal,
maar een gewoon modern tijdbeeld. Geen schelden en lasteren, maar een rustig
vaststellen en beredeneeren der feiten. Ma.
S. S t e m e r d i n g, Jaloezie; 16 bl., afz. prijs prijs f 0.20 ; nr. 3 Bibl. v. d.
Bijb. opvoedk.; drukkerij Hoenderloo te Hoenderloo.
Drs. D. Bartling, Is volksontwikkeling mogelijk door middel van lectuur
van boeken? ; 25 bl. a f 0.75; Van Gorcum & Cie, Assen.
Een zeer lezenswaardige brochure, die nog eens weer de aandacht vestigt op de
universiteit onzer dagen : het boek.
E. H. W a u b e n, De voornaamste balspelen, bekn. overzicht van de voornaamste spelen met de kleinen en de grooten bal voor scholen en jeugdvereenigingen; prijs f 2; J. Muusses, Purmerend.
H. K o r t e, Het Nederland-wiel; prijs 90 ct. ; N. Samsom, Alphen aan den Rijn.
Een alleraardigste curiositeit, aantrekkelijk door vorm en uitvoering. Jets om
P.
bij de hand te hebben.
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A. L. van H u 1 z e n, De wijzende spits; La Riviere & Voorhoeve, Zwolle.
Een verzameling opstellen over letterkundige onderwerpen, voor en na reeds
in Timotheus verschenen, en hier gebundeld in een keurig uitgegeven boek.
Populaire, ontwikkelende lectuur. Aanbevolen. M.
R. H u g h e s, Kinderen en piraten; 278 bl. a f 2.90; geb. f 3.90; N.V. uitg.maat.ij Kosmos, Amsterdam.
Een wonderlijk boek. Geen roman, eigenlijk ook Been novelle, maar een verhaal
van kinderen op een kaperschip, later gelost en Oen door menschenvrienden en
juristen gehoord en verhoord, want er zou wel heel wat griezeligs met deze
wichten gebeurd zijn. Er was niets gebeurd, maar het verhaal geeft op meesterlijke wijze weer hoe de kinderphantaisie zich uitleeft en de „stakkerds van
piraten" dientengevolge geheel onschuldig het loodje leggen. Een instinctief,
boeiend, leerzaam boek, dat ons in verhaal-vorm vertelt, wat onderwijzers reeds
lang wisten, hoe voorzichtig men moet concludeeren uit kindergetuigenissen.
D. W.
D r. J. P. T h ij s s e, Uit de levende natuur, een reeks leesboekjes voor de
hoogste klassen der lagere school; gen'. door Sj. Kuperus; 1-4 a 85
cent; D. A; Daamen, Den Haag.
I r. W. A. Piet s, c. i. en H. J. R o b ij n s, Leerb. der beschrijvende meetkunde voor het m. o.; met atlas, 4de druk; a f 2.00; D. A. Daamen,
Den Haag.
J. M. C. J u u r s e m a en G. de Z i 1 w a, Practical commercial English, II
concise grammar, a f 1.75 ; D. A. Daamen, Den Haag.
Hélène Swart h, Natuurpoezie; een bundel gedichten, ingen. f 1.50, geb.
f 2.40; J. H. Kok, Kampen.
J. K. van E er d b e e k, Verhalen; 226 bl. o f 2.25, geb. f 3; J. H. Kok,
Kampen.
Hier is weer eens een Christelijke auteur van beteekenis. Deze 12 Verhalen,
toonen, dat deze schrijver het kan. Het is goed werk, dat aandacht verdient.
Ook het geestelijk leven wordt er in verstaan, zonder dat het phrase is. Hier
is beleefd innerlijk leven. Wij bevelen deze eersteling? van den onbekenden
prozaIst hartelijk aan. Het is goede lectuur voor de rijpere jeugd en ouderen.
W.
D r. Jan W a 1 c h, Boeken die men, niet meer leest; W. J. Thieme & Cie,
Zutphen.
Dat niet meer leest moet men met een vraagteeken zetten; trouwens Walch
duet het zelf ook, want buiten de kring van studeerenden worden zeer zeker
De lof der zotheid, Augustinus' Belijdenissen en Uilenspiegels nog veel gelezen.
Walch's boek is een aardig ontspanningsboek, dat ons heel wat ouds en
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nieuws vertelt van boeken, die tal van jaren door iedereen gekend werden. Wel

leert het ook — voor wie dat niet weet — dat alle roem betrekkelijk is. In dezen
tijd van de propaganda voor het boek, mag Walch's populaire werk een goed
cijfer hebben. V.
Z e n z i n o w, Verwilderde kinderen in Sovjet Rusland; W. J. Thieme & Cie,
Zutphen.
In dit streng gedocumenteerde en overvloedig geillustreerde boek geeft Zenzinow, die een tegenstander van de bolsjewiki is, een geweldig tragisch aandoend
overzicht van het lijden van duizenden kinderen in de sovjet, waarvoor hij de
reddende oplossing ziet in een verandering van de huidige regeering tot een ware
volksregeering. Een ontzettend boek, dat, waar het Been oplossing aangeeft in
goed omlijnde voorstellen, onbevredigd laat. Het is een document, meer niet.
D. W.

IETS OVER DE INVLOED DIE HET OPNEMEN VAN
KINDEREN UIT NIET-CHRISTELIJKE GEZINNEN
HEEFT OP ONZE CHRISTELIJKE SCHOLEN.
Vergis ik mij niet, dan is het prof. Kohnstamm, die onder meer dit
onderwerp, zij het dan indirect, aan de orde heeft gesteld.
Prof. Kohnstamm merkt op, wat wij alien natuurlijk ook zien, dat in
de meeste Christelijke scholen het percentage der kinderen uit nietgeloovige gezinnen ontstellend groot wordt, Misschien vraagt hij zich,
evenals wij, af: „Moeten we ons hierin verheugen, of zijn er zulke bezwaren aan verbonden, dat wij er ons over moeten bedroeven? Moet er
misschien paal en perk gesteld -worden aan de plaatsing van deze
kinderen?"
Het feit, dat onze Christelijke scholen ook kinderen trekken — misschien
zelfs zeer vele — uit niet-geloovige gezinnen, is er. Niemand zal het
loochenen.
Mij stemt dit feit tot heel groote dank.
Och, wij weten het alien wel, dat ons yolk in zijn breede lagen, hoe
langer hoe meer van de godsdienst vervreemdt. Wat daarvan de gevolgen zullen zijn, als God het niet verhoedt, wie zal het zeggen?
Wie geen God heeft voor zijn leven, grijpt naar andere goden. Wie
de eenige troost in leven en in sterven mist, zoekt elders hell en
troost, misschien wel bij socialisme en communisme. Wie de ware vrijheid
niet kent, zal allicht in de ongebondenheid der revolutie een ideaal zien.
'k Geloof niet, dat ik de toekomst van Nederland to donker zie, als ik
zeg, dat, indien de afval blijft toenemen, het zijn ondergang tegemoet
gaat.
Moeten we nu niet heel blij zijn, als nog een groote schare van kinderen
bekend wordt gemaakt met de eenige Bron van waar levensgeluk, met
den eenigen Trooster der armen, met den eenigen Zaligmaker van zondaren?
Terwij1 ik dit zeg, hoor ik al fluisteren: „Nu, wat in dit opzicht de school
aan de kinderen Beef t, beteekent heusch niet veel. Als het huisgezin niet
meewerkt, blijft er van het geleerde op de school, niet zoo heel veel
hangen. Daarbij, de school is geen bekeeringsinstituut. Laten we voor de
kerstening van ons yolk niet zoo heel veel van de school verwachten".
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'k Geef u dit alles toe. 1k verwacht ook geen massa-bekeeringen van
de school. 'k Ben evenals u overtuigd, dat veel verloren gaat, van wat is
gehoord op de schoolbanken. Maar geeft dit ons recht om te zeggen:
„Christelijk onderwijs heeft voor kinderen uit niet-Christelijke gezinnen
geen waarde?" 'k Dacht, dat heel veel van het' gestrooide zaad later nog
zou opkomen, zou groeien en vruchten dragen. En ook, al ware dit niet
zoo, ook tot ons komt Jezus' woord: „Laat de kinderen tot Mij komen
en verhindert ze niet".
Geen verhindering dus tot toetreding, geen beperking in dit opzicht
bij plaatsing. Misschien kan eenmaal nog het yolk, dat in zijn jeugd heef t
leeren bidden, heeft leeren buigen voor den Heer en Zijn gebod, een
dam opwerpen tegen ongeloof en revolutie.
„Bouw scholen in wier schoot het Evangeliezout,
Uit on- en bijgeloof een dierbre jeugd behoudt".
Zoo sprak reeds Da Costa. Zeggen wij het hem niet meer na?
„Maar" — zult u wellicht zeggen „dat is alles mooi en goed, maar
het geldt niet voor onze scholen, of het moest zijn voor de Zendingsscholen. Dit alles geldt voor evangelisatiewerk, voor inwendige zending_
Daar moet men de jeugd, die van Christus is vervreemd, weer met den
Christus bekend maken. Maar onze Nederlandsche Christelijke scholen
in het algemeen, zijn niet bedoeld als evangelisatieterrein, maar als inrichtingen, waar kinderen van Christenouders onderwijs kunnen ontvangen naar de Schriften".
Mag ik echter eens vragen: „Wie bepaalt het, of ouders Christelijk
zijn of niet? Hangt dit samen met de inschrijving in het lidmatenboek
eener kerk? Van welke kerk dan?"
Stel, dat er in een plaats alleen een Gereformeerde school zou zijn en
men daar alleen toeliet kinderen van Gereformeerde ouders, waarheen
moeten dan alle andere: de niet-Gereformeerden, wier ouders toch, al
is het op andere wijze, God willen dienen? En dan die overige, kinderen
van ouders, die niet om, maar misschien wel ondanks de beginselen,
Christelijk onderwijs begeeren, mogelijk omdat zij dit beter vinden dan
het onderwijs op de openbare school, of omdat zij het personeel der
openbare school te socialistisch vinden, of om welke reden dan ook.
Moeten al die kinderen buitengesloten worden? 'k Geloof er niets van.
Integendeel, laten we op elke Christelijke school, ook dus op een Gereformeerde, een Hervormde of een Luthersche school, de deuren zoo wijd
mogelijk openzetten, opdat ze binnen kunnen komen, de tien-, de honderdtallen. Of ik dan geen gevaren zie? 0, zeker, zeer vele zelfs.
Om blind te zijn voor die gevaren, zou ik niet op een school moeten
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werken, die voor een groot deel de kinderen betrekt uit gezinnen, waarin
de Bijbel een gesloten boek is. Werkelijk, ik zie onnoemelijk veel
bezwaren.
Op onze lagere scholen is er gevaar van verruwing, van gebrek aan
eerbied, gebrek aan ontzag. Ik heb in de laatste tijd door onderwijzers
dier scholen veel hierover hooren spreken.
Op onze scholen van voortgezet onderwijs: u.l.o.-scholen, hoogere
burgerscholen, gymnasia en lycea dreigt nog grooter gevaar door verschil in levensbeschouwing bij de ouders der kinderen.
Oudere leerlingen komen in de lessen met tegenwerpingen; zij stellen
hun meening tegenover die der onderwijzers, soms zoo heftig, dat de
les een dispuutcollege kan worden, vooral als tegensprekende leerlingen
de boventoon gaan voeren.
Toch zijn deze bezwaren, dunkt mij, niet onoverkomelijk.
Laat ons eerst eens alleen denken aan de gewone lagere school.
Verruwing en bandeloosheid behoeven daar toch geen noodzakelijk
gevolg te zijn van het betreden der school door kinderen uit andere
kringen, dan die waarvoor de school oorspronkelijk bestemd was?
De kinderen zijn toch niet aan hun lot overgelaten? Er zijn immers
onderwijzers, die widen, die helpen, die bestraffen, als het noodig is.
„Maar", zegt men, „kinderen komen zoo gemakkelijk onder verkeerde
invloed, luisteren vaak meer naar het leelijke, het zondige, dan naar het
schoone en heilige."
Volkomen waar, maar moet daarom het kwade het winnen van het
goede? Immers neen!
Hebben wij, Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen, dan geen
sterken Held, die ons ter zijde staat?
Is die Eerie niet meer dan duizend?
Op de scholen van voortgezet onderwijs zijn de bezwaren, naar het mij
voorkomt, grooter, maar evenmin onoverkomelijk.
Zou het zoo heel verkeerd werken, dat de kinderen van Christelijken
huize tijdens de lessen kennismaken met meeningen, afwijkende van die,
welke ze thuis hooren?
Indien zij nadenken, komen zij er te eeniger tijd toch wel mee in
aanraking. Dat zij er nu van hooren, heeft, dunkt mij, dit voordeel, dat er
iemand bij is, die de meerdere is der leerlingen.
Maar de onderwijzer moet dan ook waarlijk de meerdere zijn, dns thuis
zijn in de Schrift, overtuigd in eigen denken en willen, ja, wat meer zegt,
iemand, die leeft uit het beginsel der Schriften, iemand voor wien de
Christus der Schriften staat in het middelpunt van het leven, iemand, die
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zich in heel zijn onderwijs gedragen voelt door alien Christus. Is dit zoo,
dan zal op waardige, lief devolle wijze weerlegd worden, wat te weerleggen is. Moge dan ook al niet de ongeloovige worden overtuigd, de
kinderen uit Christengezinnen zullen worden gesterkt en geholpen bij
de moeilijkheden, die zeker ook hun deel zijn.
Meerdere bezwaren rijzen er echter door de omgang der kinderen
underling.
Bij de gesprekken vOor en na schooltijd, in het speelkwartier, tusschen
de lessen, daarbij is de onderwijzer meestal niet tegenwoordig. Wat kan
er dan al niet afgehandeld worden! 'k Weet, dat er jongens en meisjes
zijn, die op deze wijze hooren over dingen, waarvan hun ouders afkeerig
zijn. Laat ik maar eens iets noemen: dansen, bioscoop — en schouwburgbezoek, enz. Er is nog zooveel meer!
Erger nog, 't kan gebeuren, dat de kinderen hooren vloeken.
Wat nu? Hoe moeten de ouders in deze handelen?
Wel, mij dunkt, heel eenvoudig.
Als de kinderen deze dingen thuis vertellen, hebben de ouders toch wel
iets er tegenover te stellen. Kunnen Christenouders tegenover het ontzettend misbruik van 's Heeren Naam niet het uitdrukkelijk bevel laten
hooren: „Gij zult den Naam des Heeren, uws Gods, niet ijdelijk gebruiken"?
'k Weet wel, dat vloeken bijna werkt als een besmettelijke ziekte; maar
als in huis gewezen wordt op de grootheid van het kwaad, zoo, dat ook
het kind voelt de schuld tegenover God, kan dan juist niet de tegenwoordigheid der kinderen, voor wie de Naam des Heeren heilig is, als een rem
werken in een omgeving, waarin het misbruik nog wel eens voorkomt?
Op iedere Christelijke school zal toch ook door de onderwijzers krachtig
worden opgetreden tegen dit kwaad. In hen vindt dus de leerling, die zijn
medeleerling wijst op het verkeerde, steun en hulp.
Deze dingen gaan niet boven de bevatting van het kind. In de meeste
gevallen zullen onze jongens en meisjes gaarne medewerken om de slechte
gewoonte, die inzonderheid onder het Nederlandsche yolk zoo heeft wortel
geschoten, te helpen beteugelen.
Ook onze kinderen willen zich wel stellen in de dienst des Heeren.
Problemen als dansen, tooneel- en bioscoopbezoek en allerlei andere,
waarbij tweeerlei levensbeschouwing optreedt, geven van zelf groote
moeilijkheden.
Ouderen hebben daarmee, naar het schijnt, wel te worstelen.
Dan vraagt men zich af : „Moet nu de jeugd, onrijp en onkundig ats
zij is, reeds gesteld worden voor dergelijke problemen?"
Inderdaad is hierop niet zoo gemakkelijk een antwoord te geven.
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Zuiver oordeelen kunnen kinderen natuurlijk in deze niet. Maar kunnen
de ouders dit?
Mijn ondervinding is, dat veel afhangt van het huisgezin. Indien daar
godsdienst geen spel is, geen „mak niet en smaak niet en roer niet aan",
maar een zaak des harten, dan geeft het gezin wel tegenwicht.
Als kinderen bij hun ouders zien de blijdschap, die er is in de dienst
des Heeren, als zij begrijpen, dat de grootheid van levensgeluk niet evenredig is met de veelheid van pretjes, als niet holheid van z.g. Christendorri
om aanvulling roept, dan zal de invloed van kinderpraat uit de school zoo
groot niet zijn.
Nog een moeilijkheid voel ik:
Door het samenspreken met andersdenkenden kan in de kinderharteri
twijfel rijzen aan waarheden, die eerst onomstootelijk vaststonden voor
hun besef.
Maar ook in deze meen ik, dat veel, zoo niet alles afhangt van het
huisgezin.
De juiste weg wordt wel gevonden, als de kinderen maar bij vader en
moeder mogen komen met de bezwaren van hun , hart, met hun twijfel;
hun vrees; als de ouders maar trachten hun kinderen te begrijpen, als zij
een open oor hebben voor hun klachten; als die ouders maar kunnen weerleggen, wat weerlegd moet worden. Daarvoor moeten zij zelf gefondeerd
zijn in de Schrift, zij moeten kunnen wijzen op de vaste grond van hun
geloof, tegenover alle verzoeking en verleiding moeten zij kunnen lateri
klinken: „Daar staat geschreven...." Zulke ouders behoeven dunkt mij,
zoo bevreesd niet te zijn. Er is heel veel leans, dat het geloof in het hart
runner kinderen wordt versterkt, inplaats van verzwakt.
'k Bedoel natuurlijk allerminst, dat kinderen van Christenouders steeds
blijven wandelen in de wegen des Heeren. De Bijbel en de ervaring leeren
anders. Ook voordat er scholen bestonden, zooals wij ze nu kennen,
keerden wel eens kinderen van vrome ouders zich of van de leer der
vaderen.
Dat lag dus niet aan de school!
We moeten niet te veel verwachten van de school, maar ook niet de
school van alles de schuld seven.
Tot nu toe wees ik alleen op de bezwaren voor de kinderen uit
geloovige kringen.
Hoe staat het evenwel met de andere, de kinderen van niet-belijdende
ouders? Hebben die niets te lijden van het leven in een wereld, die lijnrecht
in strijd is met de sfeer' van het gezin?
Zeker, heel veel zelfs.
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De school brengt in hun leven allerlei conflicten, die sterker worden,
naarmate de kinderen ouder zijn.
1k merk het telkens weer, hoe moeilijk oudere leerlingen het soms
hebben, hoe ze innerlijk strijd voeren, hoe ze zich verzetten soms.
Moeten we nu daarvoor uit de weg gaan en zeggen: „Die kinderen
hebben het zoo te zwaar, zij behooren op de Christelijke school niet thuis?"
Zeker zal wel niemand van ons eischen, dat wij terwille van die kinderen
ons beginsel verzaken, dat we maar wat z.g. neutraal moeten praten, om
conflicten te vermijden.
Neen, we moeten getrouw zijn; we moeten in ons spreken en handelen
ons gebonden weten aan de Schrift; we zullen niet alleen het kwade kwaad,
het onreine onrein, maar ook het heilige heilig moeten houden.
Maar daarom behoeven we niet te prikkelen, geen groote conflicten in
het leven te roepen voor beuzelingen.
Met bijzondere lief de hebben we al onze leerlingen te omringen, dus ook
de kinderen, die de groote Lief de missen in hun leven. Meer dan misschien
de anderen hebben we ze te dragen en te steunen, inzonderheid in
ons gebed.
Laten we dan niet te bevreesd zijn voor het doen ontstaan van conflicten.
Strijd is immers beter dan valsche gerustheid.
Nog iets wilde ik in het midden brengen.
Hoe zou het toch zijn, indien we eens scholen konden hebben met enkel
kinderen uit geloovige ouders? Zou dan het kwaad buitengesloten blijven?
Zit niet de zonde in ieders hart?
Konden de kloostermuren de ongerechtigheid keeren?
Zou op zulk een school, een school dus van „heiligen" in de eigenlijke
zin van het woord — n.l. afgezonderde — geen twijfel oprijzen in de
jonge harten?
Als we ons zelf recht kennen, als we iets verstaan van wat er woelt en
werkt in eigen denken en streven, dan weten we wel, hoe ook zonder
prikkel van buiten, het ongeloof indringt in ons leven, hoe de vorst der
duisternis voortdurend er op uit is, ons in zijn macht te krijgen, ons en
ook onze kinderen.
Zelfs in een omgeving, waar allen en alles op den Eeuwige en het
eeuwige gericht is, ook daar kan zich bij onze z.g. rijpere jeugd een
twijfel, een verzet openbaren, hetwelk de harten van ouders en onderwijzers beangst en dat de verzuchting doet slaken: „Wat moet er van ons
kind worden, als het zó(5 wordt geslingerd?"
Neen, we zijn er niet, al sluiten we onze scholen hermetisch dicht voor
andersdenkenden.
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U zult wel begrepen hebben, dat ik dan ook niets daarvoor voel.
Ik blijf het als een groote zegen voor ons yolk zien, dat de Christelijke
scholen haar leerlingen betrekken uit allerlei kringen. Zoo is tenminste
een groot deel van onze jeugd nog onder de bearbeiding van het Evangelie.
'k Zie het echter ook als een voorrecht voor ons, Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen. Wij molten nog voor velen het goddelijk licht
doen schijnen over de kennis, die wij trachten aan te brengen, over de
gehoorzaamheid, die we vorderen, over de problemen, die we helpen
oplossen, kortom over heel onze schoolarbeid.
Wat een zegen, wat een genade voor onzen God!
Maar ook, wat een verantwoordelijkheid ! Besef fen wij die genoeg?
Binde de Heere ze ons op het hart!
Maar 'k hoop ook, dat onze besturen zullen voelen, hoe zwaar onze taak
is geworden, hoe de moeilijkheden zich vermenigvuldigen.
Dan zullen zij zeker met ons vragen verdubbeling van krachten aan
Hem, die de sterkte vermenigvuldigt voor dien, die Been krachten heeft,
aan Hem, die wijsheid wil schenken •aan elk wien wijsheid ontbreekt en
die ze biddend van Hem begeert, aan Hem den verhoogden Heiland, die
gaven heeft genomen om uit te deelen, ook dus aan ons:
Gaven tot der menschen troost,
Opdat zelfs 't wederhoorig kroost,
Altijd bij Hem zou wonen.
Arnhem.

A. VAN APELDOORN.

B e s p r e k i n g op de a f d. Arnhem e.o. der Ver. voor Chr. paedagogiek.
In het algemeen vonden de opvattingen der inleidster instemming bij de
andere leden van de kring, al gevoelden enkelen misschien de bezwaren
wat sterker dan de inleidster.
Zoo gevoelde den hunner bijzonder het gevaar, dat de kinderen uit
ongodsdienstige gezinnen, niet door ruwheid, onordelijkheid of iets dergelijks, maar door hun onverschilligheid, afbrekend kunnen werken op de
godsdienstige opvoeding, die de school tracht te geven. Moeten we zulke
elementen in de Christelijke school toelaten?
Een ander bezwaar was, dat, als het aantal kinderen uit niet-Christelijke
gezinnen in een klas zitten, het Bijbelsch onderwijs van opbouwend in
geestelijke zin, moet worden apologetisch en evangeliseerend.
Een verder bezwaar is, dat het contact met de ouders dezer kinderen

232
uit de aard der zaak niet zoo groot is. Door een en ander wordt de taak
van den onderwijzer verzwaard.
Een ander brengt naar voren het bezwaar, dat het doel der school is
een Christelijke sfeer in de school te scheppen bij het onderwijs en de
opvoeding en dat dit belemmerd wordt door het opnemen van een belangrijk procent kinderen uit niet-orthodoxe Christelijke gezinnen, want niet
alleen de onderwijzers of leeraren scheppen deze sfeer, maar evenzeer de
kinderen. Daarbij komt, dat de motieven, die deze ouders doen beslissen
hun kinderen te zenden naar een Christelijke school, vaak Been verband
houden met het karakter der school, en dat deze ouders vaak hun kinderen
doen op de catechisatie bij predikanten van geheel andere levensopvatting,
waardoor de gunstige invloed der school weer geneutraliseerd wordt.
Ook komt ter sprake de moeilijkheid van de houding der onderwijzers
tegenover Roomsche kinderen, vooral bij scholen met internaten, waar
de opvoeders als het ware de gezinstaak overnemen.
Verder werd gewezen op de groote moeilijkheid om aan kinderen van
ongodsdienstige ouders de realiteit der geestelijke dingen te doen
gevoelen; bij velen staan de Bijbelsche verhalen op hetzelf de plan als de
Grieksche mythen.
Naast deze bezwaren gaven andere leden uiting aan het heerlijke, dat
er in gelegen is, aan deze soort kinderen het evangelie te molten en kunnen
brengen, al kunnen wij slechts zaaien, en zien we de oogst niet. Er werd
op gewezen, dat juist deze kinderen vaak meer belangstelling bezitten
voor de Bijbelsche les, doordat de Bijbelsche verhalen voor hen de aantrekkelijkheid van het nieuwe bezitten.
Ook werd gewezen op de gunstige invloed, die de kinderen uit positief
Christelijke gezinnen door hun woord en optreden kunnen hebben by. bij
het bestrijden van het misbruiken van Gods Naam.
En als door een der vorige sprekers gewezen was op een gevaarlijke
invloed, die enkele leerlingen kunnen hebben in hun klasse, daar wordt
door anderen gewezen op het feit, dat deze elementen ook wel voortkomen
uit Christelijke gezinnen.
Ten slotte wordt door den voorzitter nog gewezen op het feit, dat vele
ongodsdienstige ouders, of ouders uit moderne kringen een innerlijke
onvoldaanheid bezitten, die ze tenminste voor hun kinderen naar een
andere opvoeding doet uitzien, dan ze zelf gehad hebben, en daarom
hun kinderen naar een Christelijke school zenden.
Deze kinderen te weren zou zeker een groote verantwoordelijkheid op
de Christelijke school leggen. Wel dient een hoof d eener Christelijke school
zich op de hoogte te stellen van gde motieven, die ongodsdienstige ouders
,
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er toe leiden hun kinderen aan Christelijke onderwijzers toe te vertrouwen. Zijn deze zuiver persoonlijk, als ruzies met het hoofd eener
openbare of neutrale school, dan (client niet-opneming ernstig overwogen
te worden. Een Christelijke school moet geen vergaarbak worden voor
ongewenschte elemeniten.
Daarna beantwoordt de inleidster de verschillende sprekers „die in 't
algemeen haar opvattingen niet bestreden hebben, terwiji sommigen juist
nog enkele harer punten verduidelijkten.
Wat betreft het opnemen van schadelijke, afbrekende elementen, dit
kan men niet beoordeelen bij de opname, maar dit moet later blijken.
Maar zooals reeds gezegd werd,, komen deze ook uit Christelijke gezinnen. De kwestie van een eventueele verwijderin'g van de school kan
eerst in laatste instantie aan de 'orde komen.
Dat het Bijbelsch onderwijs eenigszins van karakter verandert door de
tegenwoordigheid van vele ongodsdienstige kinderen in een klas, is niet
te ontkennen. inleidster meent echter, ,dat de kinderen van geloovige
ouders idaar niet onder behoeven te Widen. leder goed onderwijzer zal
zich bij , de bespreking richten naar de klasse, die hij voor zich .ziet. Een
vaste ,methode hiervoor te geven, acht zij niet goed mogelijk.
Wel voelt zij, ,dat ook voor dit , deel van het onderwijs de taak van den
onderwijIzer bijzonder zwaar wordt.
Moeilijk is het eveneens; een Christelijke sfeer te behouden in de
school, wanneer deze bezocht wordt door een groot aantal kinderen uit
andere kringen.
Indien echter het gansche personeel leeft uit de geest van Christus,
moet wel die geest doorwerken in de school.
Dat sommige kinderen op de school en op de catechisatie tegengestelde meeningen hooren verkondigen, moet wel heel groote conflicten
in de kinderzielen wakker roepen. Maar weer meent de inleidster, dat
men daarvoor niet uit de weg mag gaan. Samenspreking met die leerlingen kan heel goed werken, ja, kan zelfs een zegen brengen.
Wat betreft het opnemen van Roomsche kinderen, wat sporadisch voorkomt, daarvoor behoeft men niet bevreesd te zijn, indien bij de grootste
eerbied tegenover de andersdenkenden, niets wordt losgelaten van de
beginselen.
Of ,de Bijbelsche verhalen op hetzelfde plan komen te staan alS de
Mythologische hangt volgens inleidster van de behandeling af, zoowel
van de Bijbelsche geschiedenis als de Mythologie. Haar ondervinding is,
dat, indien het Bijbelsch onderwijs als heel bijzonder en heilig wordt be-
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schowd, bij de Mythologie de armoede van de mooi uitgedachte en
kunstig in-elkaar-gezette Heidensche verhalen tegenover de rijkdom van
ons Christelijk geloof zoo goed kan uitkomen.
Het Mythologisch verhaal ,doet sums aan het Bijbelsche denken, b.v.
de geschiedenis van Zeus en Prometheus aan de Schepping, die van
Deucalion en Pyrrha aan de Zondvloed er is natuurlijk lets blijven
hangen in de gedachten der menschen van Paradijs en ark — maar hoe
heerlijk blinkt dan boven de onmacht der Grieksche goden, onderworpen
als ze zijn aan het Fatum en behept met allerlei gebreken, de almacht,
liefde en heiligheid uit van onzen Vader in de Hemelen, die Zijn eigen
Zoon gaf om ons te zaligen.
Wat door enkele leden der vergadering gezegd is over de groote verantwoordelijkheid van leeraar en onderwijzer, beaamt de inleidster ten
voile. Maar klein en zwak in ons zelf tegenover de gewichtige taak met
haar zware verantwoordelijkheid mogen wij al onze krachten verwachten
van den grooten en sterken God, die nooit beschaamt, wie 'op Hem
vertrouwen.
NASCHRIFT. We hebben natuurlijk geen enkel bezwaar dit artikel op
te nemen.
Wel vragen we ons af, of bij deze vraagstelling in het algemeen wel
voldoende de aandacht geschonken wordt aan het feit, dat volgens ons
algemeen geldende ideeen de school aan de ouders behoort, en ook in de
eerste plaats de kinderen der ouders, die haar stichtten voor hun
kinderen, moeten onderwijzen en opvoeden. Omdat men zoo good zou
kunnen evangeliseeren, stelt men in een Christelijk gezin er in de regel
ook geen prijs op, ,dat de kinderen vriendjes en vriendinnetjes hebben
uit beslist onchristelijk milieu. En is de school tenslotte niet een verlengstuk van het gezin?
Dikwerf wordt als argument gebruikt Jezus' woord: „Laat de kinderen
tot Mij komen."
Maar of dit woord nu toepasselijk is op het onderhavige geval is de
vraag. Immers al te veel kinderen komen juist om andere redenen op de
Chr. school dan om van Jezus te hooren. 'En bovendien, op grond van
deze tekst moeten we wel de prediking van Jezus tot de kinderen brengen, — Zondagsschool o.a. — maar op grond van deze tekst noodigen we
niet allerlei kinderen bij onze kinderen aan tafel. Waarom dan wel in
school?
We zeggen deze dingen, om te laten zien, dat er hier werkelijk heel
groote moeilijkheden liggen.
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En ook om missohien jets meer twijfel aan de nuttigheid en de noodzaak
van de toelating van „niet-Christelijke" kjnderen op onze Chr. School uit
te spreken, dan in bijgaand artikel geschiedt.
Zeker, enkele kinderen toelaten, och, .dat ontmoet niet zooveel bezwaar.
Maar er zijn toestanden, waarbij de school van type verandert.
En dan vragen we : hebben we daarvoor een schoolstrijd gehad?

A.

J. W.

DE INDIER.
Hij stapte binnen, 's morgens om kwart voor negen, kwam naar me
toe en zei : „Ik kom uit Indie. Mijn vader staat beneden te praten."
Wat leek die jongen me groot en zelfstandig. In z'n oogen las ik wat
norschheid. Zijn vader, die later even boven kwam, zei: „'t Is vervelend,
dat ik het u zeggen moet, juffrouw. Mijn jongen is erg stug en u zult
hem niet lief vinden. Hij is zoo norsch, soms is hij bij 't onbeleefde
'k Gaf den Indier een plaatsje en 'k vroeg hoe hij heette:
Norsch zei hij: „Hans".
Dat was m'n achtste Hans in de klas en ik zei : Nu Hans, wij zullen jou
Hans de achtste noemen. Er zijn hier al zeven Hansen. leder ander
kind zou even geglimlacht hebben, doch 't gezicht van den nieuwen Hans
bleef strak. Hij bromde: „'t Is hier zoo koud in Holland".
Nu, 't was waar, juist in 't midden van Januari. Ik gaf hem een
plaatsje op een bank, die het dichtst bij de kachel stand. Dat scheen
meneer Hans aan te staan, tenminste ik kreeg een klein glimlachje.
Bij het uitgaan der school zag ik, dat hij tobde met z'n das, een
heele lange, die wel zes keer kon worden omgeslagen, en met de knoopen van zijn jas. 'k Ging hem helpen en Hans mopperde: „Die jassen
in Holland zijn ook zoo ongemakkelijk".
to teikens moest mijn hulp worden ingeroepen bij de aankleeding. Soms
kwam hij al eens uit zich zelf naar mij toe en hij vroeg dan : ,,Doet
u de das stiff vast? 'k Wil niets Been kou voeleti".
Bepaald gemakkelijk in de klas was Hans de achtste niet. Zijn vader
had mij verteld, dat Hans in Indio een school bezocht, waar het tamelijk
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democratisch toe ging. Waarschijnlijk daarvan, dat Hans meestal de les
niet wist ; hij schreef leelijk; kon geen minuut stil zitten. Voortdurend
moest ik hooren : „Dat heb ik nog nooit gehad in Indie"; of ,,Dat deden
wij zoo niet in Indie". Hij moest zich heel dikwijls verwijderen en steeds
klonk dan z'n opmerking: „Dat komt omdat het hier in Holland zoo
koud is".
Toch kon ik mij eenigszins indenken, het vreemde geVoel ,dat zich
van Hans moest meester maken, door de verandering in z'n leven : Indie
— Holland. Voor mij zelf maakte ik de gevolgtrekking: wat zal zoo'n
jongen een Hollandsche school naar vinden: je mag niet praten, je mag
niet , omkijken, je mag niet uit de bank loopen; een vervelende juffrouw,
die telkens wat tegen je te zeggen heeft van mogen of niet mogen, enz.
Daarom kon ik het gedrag van Hans eenigszins excuseeren.
Wij sukkelden eenige maanden verder. Ondanks de assistentie bij de
jas en de das, ondanks het helpen bijwijzen bij de leesles, alles vruchteloos
— de jongen bleef stug en in zich zelf gekeerd.
'k Zag hem bleek en maser worden, 'k voelde meelij met het kind;
'k voelde z'n afkeer van ons koude klimaat; 'k voelde z'n verlangen
naar , de heerlijke zon. Z'n overige huisgenooten schenen aan 't zelfde
te lijden als mijn Hans, want na ongeveer een half jaar kwam vader
mij .de boodschap brengen, dat de familie weer naar Indie zou vertrekken. „De temperatuur hier in Holland, die doet het hem", zei Hans'
vader. „Wij alien kwijnen en hunkeren naar de warmte". Zoo verdween
Hans de achtste uit mijn klas, bij mij achterlatend een gevoel van zelfbeschuldiging, omdat het zoo heel duidelijk tot mij doordrong niets anders
voor dit kind geweest te zijn dan een koude, Hollandsche schooljuffrouw
op een koude Hollandsche school. EMBe.

PROEFLESMISERE
We zaten met z'n tweeen in de bus. Allebel voorin, om geen last to
hebben van 't stooten. De ander, die een grijs demitje droeg, en tegenover me zat, moest naar S. Ik ook.
Ik had den man zoo al eens aangekeken, en bij mezelf gedacht: We konden wel eens concurrenten ,wezen. Vliegen, die op hetzelfdc, suikerbrood
afgaan. De chauffeur, zoo'n jonge snuiter, die - even weinig salaris als
ervaring heeft, zat achter z'n stuur en de wagen huppelde op het punt aan,
waar de eindelooze boomen-colonnades bezijden den weg, teloor gingen.
We wipten P. voorbij, en moesten dus straks S. krijgen, het dorp,
waar een vacature was. P. eerst, dan S. — P, S, postscriptum was de ezelbrug waar ik indertijd op de kweekschool de volgorde van die beide plaatsen
mee onthield. Duidelijk voor de geest stond het me niet meer moest
je bij het Noorden beginnen of in 't Zuiden?
Enfin. Wat , de practische toepassing betreft van die kennis : ik verliet
me op den chauffeur. En de huizen van P., of van S. dan, loge boerenhuizen — waar veel blauwe en groene verf op versmeerd is — met de slooten en karresporen, waar ze aanlagen, weken naar achteren weg,
„Moet u ook naar S.?"
Wie de vraag deed, weet ik niet meer. Hij, of ik.
Ja, ik, of hij clan, moest ook naar S.
Stilte.
„Het is hier een mooie streek."
Ja, een mooie streek was het bier.
Een voorzichtige stilte. De wagen stoof de groene loovergang door.
„Typische kleeren droegen de lui hier."
Ja, heele typische kleeren. Trouwens, typische lul ook. Een van die
typische menschen, die met een paard aan een touw over de weg liep,
stak een vuist naar ons op. Of had hij zoo maar naar een vlieg bij z'n pet
gebokst? Typische menschen, die lui hier.
Enfin, we 'zaten daar .dan 'zoo tegenover elkaar, en gooiden, al pratend
met een worst naar een zij spek. Het spek was .de confidentie over het idoel
van onze tocht.
We merkten dan, dat we collega's waren, en idat we naar dezelfde vacante plaats dongen.
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Toen we „het" nog niet wisten, kwijnde ons gesprek. Toen we ,,wisten",
werd ons gesprek plotseling geanimeerd. Die animo was natuurlijk niets,
dan dekking voor onze broodnijd. — Het was het dertiende bestuur waarheen ik gihg „op zicht". —
„Slechte tijd voor ons."
„Reusachtig, kerel, reusachtig."
„Die Kaman, dat hoofd daar, was ,dat nog 'n beetje...."
„Ja, je kon hem best hebben, naar men zei. Misschien een beetje.... nou
ja.. — Ik weet nog niet, wat we met dat „beetje.." bedoelden. — Maar
je kon hem overigens best hebben. Wel iemand, waar mee te praten viel,
naar men zei."
Zoo praatten we dan. Maar, wat mij betreft, ik wil eerlijk bekennen, ,dat
ik heel gauw nuchter werd. 1k dacht bij mezelf, je bent van plan, straks op
de proefles, zoo goed mogelijk „van katoen te geven"; als je de plaats niet
krijgt, ligt 't niet aan jou; als je heusch en beleefd bent, dan doe je meer
dan je plicht dus houd maar zoo gauw. mogelijk op met dat vertoon van
hartelijkheid, waar je toch niets van meent. Niet waar, ik deed niets anders,
dan mijn kansen tegen die van mijn tegenstander te meten. En ledere
keer, .dat ik hem op een vergissing, of een .domheid betrapte, leek me m'n
wergild mooier, en scheen de zon helderder.
,,Collega", zeg ik, „is het geen zotte vertooning, dat we ,daar als kermisreizigers voor , die lui daar in S. onze kunsten laten zien?"
,Ja, een vervelend corvee, dat proeflessen. Precies zooals ik zei, een
onsmakelijke vertooning."
1k zeg: wat dunkt je, als we d'r eens om loten. We gooien een cent
op. Komt kruis boven, dan gaat u idle les geven, en ik trek me terug; en is
het munt, dan geef ik de proefles, en u gaat met deze bus retour. Accoord?
Nee, hij ging niet accoord. Dus, je hebt bier protectie, dacht ik, en stale
de cent weer in mijn vest.
Het gesprek taande. Het viel me op, dat de waxen haveloos was. We
debiteerden om de beurt een opmerking. We verachtten alle diploma's, die
we niet bezaten, en vereerden de practische bekwaamheden, die we op dat
oogenblik nog niet behoefden te demonstreeren.
En intusschen taxeerden we elkaar. Tot twee keer toe betrapten we er
elkaar op, dat we met verstolen bilk den ander opnamen. Dat was geen
prettige reis, zoo. En we hadden moeite, bet gesprek in een goede toon
te houden.
Maar, op een gegeven oogenblik sprak de man in de lichte .demi van een
uloschool. Uloschool, uloschool, dacht ik. Ik heb daar gesolliciteerd naar
,

,
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een ilagere school. Toen viel me in, dat er ook een aproep voor de kopklassen in m'n krant gestaan had.
„Apropos", zeg ik, „u sprak daar over een uloschool. U solliciteert toch
niet naar de vacature aan die kopklassen?"
„Ja zeker", zegt hij.
„Nu, dat is ook mooi", zeg ik. ,,Ik daoht maar stellig dat u naar die vacature voor 't vierde leerjaar solliciteerde."
Direct praatten we vrijer. We presenteerden elkaar een sigaar, hoewel
we in de bus niet mochten rooken, sloegen .elkaar op de schouder, praatten met veel minder reserve over hoofden en besturen; kortom als we met
elkaar op school hadden gegaan, hadden we niet amicaler kunnen doen.
Maar, we kwamen hij een halte, waar een paar heeren cep onze bus stonden te wachten. Het viel me op, dat ze niet met elkaar spraken, hoewel ze
geen twee meter van elkaar of waren. Ze stapten in, ze maakte de rare,
stuntelige „knik" die noodig is om bij een bus onderdak te komen.
M'n collega van de kopklassen en ik, we gaven elkaar een knipoogje.
Ook rdeze heeren waren slachtoffers. Jonge onderwijzers van het type, dat
men over de straat ziet loopen, als een hoofdacte-cursus gegeven is ; beider bewegingen waren bij afwisseling overdreven zeker en wankel, en
beider gezicht stond ernstig.
We stelden ons voor. De ernst verdween van de gezichten, en maakte
plaats voor de nerveuze jovialiteit, die ons egoisme moest verbergen. Kortom, we beleefden een reprise van de animo, die we al eens doorgemaakt
hadden. En toen we die kinderziekte door waren, betrapte de een den
ander op verstolen blikken, die taxeerden. L'histoire se repetait.
....Als je proefles geeft, en je kijkt door het spionneerruitje in de deur
naar de klas, die zoo rustigjes en zoo zoet op de vertooning zit te wachten, die je daar seven moet, dan idenk je: Kerel, kerel, wat een modelschool is het hier. Wat gaat het hier ordelijk toe. Die kinderen zoo in de rij
in de banken, armen over-mekaar, rug tegen de laming. Als je voor de
klas staat en je kijkt zoo'n rij langs.... het lijkt wel een gelid koolplanten
uit de tuin van den groenteboer. Ben je pas bij het vak, idan denk je : zoo
leer ik het nooit. Als je wat ouder wordt, leer je die kneepjes ook vanzelf.
Als je dan Lang genoeg op de gang, of in het hoofdenkamertje gewacht
hebt op den voorzitter, die te laat is, trekt de optocht naar binnen. Voorop
het bestuur, dan, na een klein hiaat, de soilicitant, en idan komt weer een
poosje niemand, en het hoofd sluit de rij.
Je hebt geen hinder meer van je zenuwen, als je begint. Die zijn zoo
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vaak gespannen en ontspannen, dat ze 1mm= zijn geworden. Je staat
daar zoo vrij alsof de heele voorstelling ieen grap is, die met je boterham
en je carriare nets heeft uit te staan.
Rekenen is het moeilijkst. Ken je het leerjaar, waar je op dat oogenblik
voor staat, dan repeteer je de foefjes, die de ondervinding je bijbracht.
Ken je het niet, idan komt het voor, (dat je zoo gauw geen middel weet om
uit te leggen, waarom b.v. drievierde gedeeki door tweederde gelijk is aan
drie tweede keer driekwart. Dan roep je een vlug kind voor , de klas, en die
legt je uit, wat je zelf, met dat lichte ‘gevoel in je hoofd, niet begrijpt. En
lezen en vertellen gaat makkelijker. Maar het hoofd luistert alleen naar het
rekenen.
Zooals zei, waren we met ons vieren. Twee van die vier waren voor
mij niet gevaarlijk, want ze idongen naar de plaats aan de kopklassen. Maar
de iderde, een Groninger, een vitale kerel, had het voorzien op die vacature
waar ik voor kwam.
Nu was er een lid van het bestuur, een Boer, de loco-burgemeester van
het idorp, niet aanwezig. Het was ons bekend, dat zijn stem in ideze ook van
gewicht was. Omdat ik geen half werk wilde doen, besloot ik den man op
te zoeken. Maar ook de Groninger was het van plan.
Kerel, zeg ik, laten we er samen naar toe gaan. Hoe het kwam, weet ik
niet, maar ik kon het idee niet van me afzetten, dat ik een vergeefsche reis
had ,gemaakt. —
Coed, we gaan samen op-weg. Het was donker geworden; een eindelooze
rij electrische lampen probeerde de boerderijen uit de achterdochtige idonkerte van hun boomenomhulsels te halen.
Terwill ik zoo naast m'n concurrent voortstapte, zoo eensgezin'd liepen
we daar als daglooners, die aan hetzelfde karwei gewerkt hebben, keek
ik zoo tersluiks mijn kameraad eens aan, en •dacht : Ik zou graag eens
willen weten, of je mij een kans geeft. We praatten over alles — behalve
de zaak waar het om 'ging. Dat verveelde me.
,,doen we
„Wat die visite betreft, die we gaan maken", begon ik
eigenlijk onnoodig werk. Ga ik alleen, dan wordt uw kans kleiner; en ,gaat
u alleen, 'dan .geef ik u een voorsprong. Gaan we samen, dan vergrooten we
allebei evenveel onze kansen. Dus....
Mijn reisgenoot vulde niet aan.
„Dus konden we evengoed geen van tweeen gaan."
Veldstra keek me aan. Ik slikte een lach weg.
„Ik begrijp niet," zest hij, zonder ook maar een schijn van waardeering
te toonen voor mijn inval, , die ik zelf tamelijk aardig vond, „ik begrijp niet,
►
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waarom we niet allebei een bezoek bij den burgemeester zouden brengen.
Er is toc,h niets tegen ,dat we .eerlijk een indruk van ons optreden en
karakter probeeren te geven".
....„Natuurlijk, van die leant bekeken...." zeg ik. Maar ik dacht: „Je
wil je kans niet uit handen geven, waarde vriend." En ik kon niet nalaten
hem te benijklen om zijn zelfvertrouwen. Ik had n.l. van m'n eigen optreden
en karakter inlet zooveel verwachting.
....Het groote vertrek waar we ontvangen werden, leek veel op een
Hindelooper kamer uit een museum. Een groote roodgeschilderde tafel
stored, gezegend door het licht uit de petroleumlamp, midden in het vertrek. Dezelfde krachtige roode kleur hadden de stoelen, en de groote
turfbak bij de groote schouw was van binnen blauw en buiten rood.
De hoer en zijn knecht hadden typische kleine buisjes aan, en stonden
even dries op de steenen vloer als de stevige roode stoelen. Alleen
de vrouw zat met leege handen en neergeslagen oogen er bij. Ze zei
geen woord. Ze zat er als een schoolkind, dat straf gekregen heeft.
Zooals ik meen en ik al zei, gaf ik me zelf niet veel hoop. We brachten
om ide beurt onze antecedenten naar voren, maar het gesprek dat zich
ontspon, volgde ik maar met een half oar. Mijn proefles was naar mijn
meening, nu niet zoo heel gunstig verloopen, en ik had spijt van ide
verloren dag. De kamer, en de meubels — er 'stand ook een mooi-besneden
koffer in den haek — interesseerde me erg, maar ik vond .dat deze ontdekking geen , dag van spanning waard was.
Ik probeerde _een gesprek te beginnen met de vrouw, want ik merkte,
.dat ze niet zoo simpel was als ze leek. Maar ze bracht de vermaning:
„Dat de vrouw zwijge" wel erg nauwgezet in toepassing, want ik hoorde
niets , dan ja of neen op mijn vragen.
Zoo was ik wel gedwongen, weer te luisteren, en ook ideel te nemen aan
het gesprek, ,dat mijn collega met iden pienter uit zienden heer Meld.
Men praatte over den politieken leider, die zich niet lane geleden van
de partij, waartoe ik behoorde, had afgescheiden. Het oordeel van den
hoer was niet malsch ; en mijn collega beaamde zijn woorden. Zelfs
het particuliere leven van den persoon in kwestie, een predikant, werd
besproken.
„En wat zijn leven betreft, dat moet niet heelemaal zuiver zijn...."
„We weten allen wel, wat we van hem moeten denken. Men zegt ,dat
hij gescheiden is...."
1k vermaakte me er imee te zien, hoe roerend beiden het eens waren.
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Nu, denk ik, als het van deze stem afhangt, kan ik er wel zeker op rekenen
dat me de plaats ontgaat.
En, meer om op een of andere manier obstructie te voeren, dan omdat me deze kwestie interesseerde, begon ik den bewusten politicus te
verdedigen. Beweerde, tdat men niet zeker was dat de praatjes geen
laster waren; dat ook, al bevatten ze waarheid, hij toch nog in zijn
tedoelingen eerlijk kon zijn....
Op de duur was er niet veel vrien elijkheid meer in de toon, waarop
we de discussie voerden....
Het laatste woord, dat de boer sprak, was, dat ieder, die den bewusten
leider durfde verdedigen, in .de partij niet thuishoorde....
Maar, omdat ik me van de vacature niet veel voorstelde, bleef ik rustig
den man te woord staan. En als het hem er om te doen was, om mij
zoete broodjes te bakken, mislukte zijn poging heelemaal. Hoewel ik
allerminst wil beweren, dat ik nooit van mijn leven zoete broodjes gebakken
heb. Wel DM zoet hebLk ze gebakken, dat ik van mijn baksel en van
mezelf walgde. Maar — zooals gezegd, ik was blij, dat ik de handschoen kon opnemen, zij het dan, dat ik het deed uit verveling
We namen afscheid. We liepen weer op .de straatweg, en de lange
rij van lantaarnpalen waar de vonk van de lamp .dom en dor boven opstak,
was voor ons wat de steentjes voor klein Duimpje waren. Ze brachten
ons terug naar het station. We praatten niet veel.
In de bus troffen we onze collega's. Veldstra was het, die hun verslag
uitbracht van ons bezoek aan den loco-burgemeester. Van ds. X. moest
hij niets hebben, voegde hij er bij.
„Van ds. X.? En ik weet zeker, ,dat hij een van de ijverigste propagandisten voor hem is...." antwoordde de do-candidaat....
We vertelden van onze ervaringen. Het raadsel bleef onopgelost. Zou
het mogelijk zijn, dat hij , die houding heeft aangenomen om ons „optreden
en karakter" te beproeven, idacht ik. Dan zou ik misschien geen kwaad
figuur hebben geslagen, daar in die museumkamer....
En werkelijk, veertien dagen later kreeg ik de benoeming. Ik was met
een stem meerderheid benoemd aan de lagere school in S.
B.
►

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITTERATUUR.
Het leven in. Met de Zomervacantie verlaten vele kinderen de school,
zegt de Belgische Torenwachter. Als zij een beetje verder zien dan
hun neus lang is, - zullen zij wel begrijpen, dat het nu net voor altijd
vacantie is geworden. De samenleving, die zij binnentreden, is misschien
nog harder dan de schoolbank, en de te leeren lessen zijn nog moeilijker
dan de schooltaak.
De kinderen gaan nu de wereld in; de wereld met haar meedoogenlooze critiek, haar harde eischen en strenge gevolgtrekkingen.
Het beroep, dat zij ingaan, moet voor ze een goddelijk beroep worden.
Daarom moet er nooit een beroep gekozen worden, dat voor Christenen
uitgesloten is, in strijd met Gods wet, en tot schade voor de ziel.
Wij moeten ze toerusten met eerbied en toewijding voor hun levenstaak. Ook daarvoor hebben wij een ernstige verantwoordelijkheid.
Kindermisdrijven. De kinderrechters te Zurich behandelden in het laatste
jaar 798 verschillende overtredingen, zoo lezen we in het Schweizerische
Evangelisch Schulblatt. Daarvan waren 495 kwestien van „mijn en dijn",
121 overtredingen tegen leven en gezondheid, 72 gevallen van bedrog,
49 zedelijkheidsdelicten. Van hoeveel ellende en flood spreken deze
getallen!
Maar is het zoo te verwonderen, dat onze groote stadsjeugd meer
en meer achteruit gaat? Hoe meer het ouderlijke huis in zijn bewarende
macht tekort schiet, en de bioscocp over de jeugdigen invloed krijgt,
des te meer zal het met dezen bergaf gaan.
Daar heeft het Zwitsersche blad wel gelijk aan!
Beoefening van het Spaansch. Een inzender in The Times Educational
Supplement heeft een bezoek gebracht aan de Vereenigde Staten, en daar
inzonderheid van onderwijsinrichtingen notitie genomen. Het trof hem,
dat er in Amerika grooter belangstelling bestaat voor Spaansch dan voor
eenige andere moderne taal. De in Europa heerschende meening, dat
dit alleen in gedeeltelijk Spaansch sprekende staten het geval zou zijn, is
geheel onjuist.
Aan alle door hem bezochte hoogescholen was een professoraat in het
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Spaansch, soms met 10 tot 20 lectoren. Het was geen zeldzaamheid, dat
hij er 500 tot 700 studenten vond, die deze taal beoefenden.
Ofschoon er aan de universiteiten nadruk gelegd werd op het belang der
taal uit cultureel oogpunt, zijn toch voornamelijk handelsoverwegingen
hierin beslissend.

Gezin en school. De samen'werking van ouders en onderwijzers moet
een gunstige invloed uitoefenen op de opvoeding der kinderen, aldus M.
P. de Vuyst van Brussel op het internationale congres voor gezinsopvoeding. We nemen het over uit l'Educateur Beige. Zij kunnen zich met
elkander verstaan over de beste opvoedingsmiddelen in betrekking tot
bepaalde kinderen.
De tegenwoordige school moet daar wel bij varen. Zij is te boekjesachtig; niet genoeg levend en actief. Zij kweekt een kunstmatig en
gedwongen milieu. De onderwijzers hebben niet geleerd, wat het ,zeggen
wil: de persoonlijkheid van het kind tot ontplooiing te brengen.
De school leidt ook te veel op voor ambtenaar en bediendo. Het
aantal voortbrengers blijft zoo te klein, terwij1 dat der verbruikers toeneemt. Vandaar verstoring van het sociaal en economisch evenwicht.
In plaats van harmonische vorming is er over het algemeen eenzijdige
vorming van het geheugen; en de meeste examens zijn geheugenproeven.
Ernstige woorden!
Het gezinsleven staat op IJsland zeer hoog,
Een kijkje op lisland.
meldt , de Evangelische Lehrerinnen-Warte.
De vrouw staat er in het middelpunt. Buiten het gezin zijn trouwens
voor haar geen bestaansmogelijkheden.
De mannen winnen bij alle belangrijke beslissingen de raad der vrouwen
in. Ook zorgen deze er voor, dat de eer van het gezin gehandhaafd wordt.
De huwelijken zijn bijna altijd gelukkig; ofschoon de echtscheiding er
gemakkelijk is, komt zij bijna nooit voor. Wanneer de man zijn gedane
beloften — bij de huwelijkssluiting niet nakomt, kan de vrouw de echt
voor ontbonden verklaren.
Maar zoo ver komt het niet. De vrouw wordt over het algemeen met
groote hoogachting bejegend en liefdevol behandeld.
Gelukkige menschen!
De Deutsche Lehrer-Zeitung heeft een
Suggestie in de opvoeding.
artikel over Coue, den man, die de suggestie een ruime plaats wilde toekennen bij de genezing van zielsziekten en ook bij de opvoeding der
kinderen.
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In tegenwoordigheid van kinderen, zoo leerde Cott& moeten volwassenen
zich nooit door drift laten meesleepen,. Ook moeten zij nooit l'iefdeloos
over medemenschen spreken, en vooral het kind niet uitmaken voor lui,
ondeugend en onverbeterlijk.
Zulke Bingen prenten zich licht in het onbewuste zieleleven in en kunnen
blijvende schade voor het karakter veroorzaken.
Evenmin moet men het kind te veel bedokteren, of in angstige toon
over allerlei vermeende ziekteverschijnselen spreken. Maak het ook niet
al te bevreesd voor de weersverandering.
Op school moet men in het algemeen het zelfvertrouwen der leerlingen
wekken, in de zin van: „je kunt, wat je wilt".

Inconsequenties. Het tijdschrift Die Erziehung bevat een redactioneel
artikel over tegenstrijdigheden in het karakter. Die treden soms sterk aan
het licht, zoodat een schrijver zei: „Ik ben een contradictoir wezen;
alles in mij bestrijdt elkaar, en spreekt elkaar tegen".
Ter veriklaring wijst de schrijver er op, dat de menschenziel van het
begin aan een menigvuldigheid van neigingen vertoont, en wel neigingen
in verschillende richting. Onze levenstaak is, idaar langzamerhand eenheid
in te brengen; een taak, waarmee we nooit klaar komen.
Bovendien was er verschil tusschen vader en moeder, en al deze uiteenloopende geestestrekken gaan door de erfelijkheid op het kind over.
Er zijn menschen, die de disharmonie tusschen hun ouders levenslang in
zich zelf blijven bespeuren, zoodat zij in voortdurende tweestrijd leven.
Ten slotte wijst de schrijver er op, dat elke eigenschap, ook der menschelijke ziel, twee polen bezit, en het van de opvoeding en de omstandigheden afhangt, waarop de persoon zich bij voorkeur richt. Maar hoe
licht kan hij dan nog uit het evenwicht slaan. „'t Is een brave man", zei
Goethe eens; „ik ken hem heel goed; eerst slaat hij zitn vrouw, en dan
kamt hij heur haar".
Vlaardingen.

T. VAN DER KOOY.

CRITISCHE REVUE.
Het onderwijsverslag over de jaren 1927 tot 1928 is verschenen. Er werd
het ministerie van onderwijs een verwijt van gemaakt door een schrijver
in het R.K. schoolblad, dat dit verslag zoo laat komt. Dat is volkomen juist.
Maar op dit oogenblik is die klacht zeer onbillijk, want het verslag '26—'27
was aan de Staten-Generaal aangeboden op 28 October 1929 en het verslag
'27—'28 op 12 Juni 1.1. Dus is het mr. Terpstra al gelukt in een jaar meer
dan 4 maanden in te halen. Een compliment voor deze activiteit was dus
;eerder op zijn plaats geweest. .0p •deze wijze voortgaande krijgen we
het verslag '28—'29 dan reeds in Februari, Maart '31, en 't verslag
'29—'30 kan dus eind 1931 verwacht worden, als aan minister Terpstra tijd
van leven gelaten wordt! Een ministerzetel is ,een wankel ding, ,de politick
speelt een rol, meest om de landsbelangen heen en de strebers van diverse
qualiteit en quantiteit imaken het er niet beter op. En de pu ► lieke belan ►gstelling mag in zijn algemeenheid eens wat iopgewarmd worden, ten slotte
weet de groote rest .een droevig klein beetle van .onderwijs en opvoeding
af. De kranten werken daaraan 'met. 't Is sensatie wat klok slaat. Een
groote foto van een zuigeling, die uit )een vliegtuig getild wordt en een
groot artikel erbij, Baby vliegt. Maar .een zeker soort levers vindt dat
leuk en dat soort rnoet ook bediend warden. Met onze — Nederlandsche
— algemeene kennis zal het nog wel gaan, als we het vergelijken met
dat in andere landen. lenige .outsiders molten er dan ook ,om ik-weet-nietwat doelen op schelden : 't valt nog al mee!
In Engeland foeteren ze ook op de rare reke ►methodiek, in Amerika
item en in de N. R. ct. vond ik het volgende moods :
De geografische kennis van de Engelschen blijft toch nag imaar steeds bedenkelijk. Nog niet heel lang geleden moesten wij uit Londen telefoneeren naar
Rotterdam. De ambtenaar, die ons op het telefoonkantoor te woord stond, infor_
meerde of Rotterdam in Belgie gelegen was!
In Athletic News vinden wij weer iets van die aard. Een veelbelovend
Zuid-Afrikaansch cricketer, die mogelijk voor het spelen in de toetswedstrijden
in aanmerking komt, is Balaskas uit West Griqualand. Met vette letters zet
het blad in de kop van het bericht waarin dat wordt medegedeeld : De ZuidArfrikanen zullen een iGriek in hun ploeg opnemen, waaraan clan de opmerking
wordt vastgeknoopt, dat dit een nieuw bewijs is voor de populariteit van cricket.

Wat nu .een kind van 13 jaar zal antwoorden, weet ik niet, maar .dat
een ambtenaar hier te lande zoo een vreemdeling te woord staat, of dat een
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dagblad hier dergelijke nonsens zal doen drukken, acht ik uitgesloten. De
moderne paedagogiek begint al ieen toon'tje lager te zingen, nu ze van
verschillende zijden geargumenteerd wank aangepakt. Lieusch, we moeten
niet bang zijn om voor wat antiek te worden gescholden; trouwens de zoo
v oruitstrevende Bond heeft zelfs 'e'en tweetal vlugschrif ten uitgegeven,
waarin het Montessoriandsme en Daltonisme warden gekraakt.
Voor enkele jaren vroeg een operette-kamerlid — tijdens die in school
of de minister het nablijven niet wou
verg ten-kindertjes-epidemie
afschaffen.
De heilpaedagogen, de nieuwlichters — vaak openbare-kassen-oplichters, waar ze op graote bedragen uit de publieke fondsen kunnen rekenen,
maken een tijd van baise door, en .de hause zal wel niet terugkomen.
Zelfs het „doode, onnatuurlijke strafwerk" krijgt weer ieen goede beurt,
gelijk .een geestig stukje in de N. R. ct. demonstreerde:
►

►

Een paedagoog schrijft ons
Toen ik gisteravond de krant zat te lezen, merkte ik, dat een van mijn kinderen
geheimzinnig deed. Het papier, waarop hij schreef, was verschanst achter eenige
boeken en gedeeltelijk bedekt met een vloeitje; als hij een regel af had, keek
hij schichtig naar mijn krant en mij.
„W at doe je?" vroeg ik.
„Ik maak werk voor school".
„Laat eens zien".
En daar zag ik, wat ik al vermoedde. Strafregels. In zeer berispelijk schrift
stond al ettelijke keeren : „Als mij niets gevraagd wordt, moet ik mijn mond
houden".
„Hm!" bromde ik. „Wat is er nu weer gebeurd?"
„Dat is nu al de vierde maal", zei mijn vrouw. „Ik vind het bespottelijk. Het
is hoog tijd, dat je
"
„Vrouw", zei ik, „neem de strafregel van je zoon ter harte".
„Wees toch niet zoo flauw", zei ze. „Die jongen heeft om de haverklap straff,
regels. En alleen omdat hij
„Maak jij nu maar gauw je strafwerk af", zei ik tot mijn zoon. „En zorg,
dat het niet weer gebeurt. Je moet maar leeren te zwijgen".
Mijn vrouw keek mij verontwaardigd aan. Ik las haar gedachten. Als je
twintig jaar getrouwd bent, weet je al vooruit wat je vrouw denkt.
Toen de kinderen naar bed waren, begon ze „Ik begrijp niet, dat jij als paedagoog, dien onderwijzer in bescherming neemt tegen je eigen kind. Strafregels!
wat een onzin ! Denk je, dat die jongen daardoor beter zijn mond leert houden?
Is het dan zoo vreeselijk, als hij wat zegt? Ik wou dat hij op een Montessorischool was. 't Is er juist een kind voor. Je moet de vitaliteit van de jeugd
If
niet
Boven op de slaapkamer hoorden we stommelen. Een stoel viel om. Mijn vrouw
stond op en riep aan de deur : „Willen jullie nu eens gauw gaan slapen en niet
stoeien".
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„Vrouw", zei ik, „je moet de vitaliteit van de jeugd niet
Dat was dom van me. Je moet een vrouw niet tergen, door haar logica voor
te houden.
„Dat is heel wat anders, dat vervelende gestoei kost maar lampen en ze slapen
nog in geen uur. Maar strafregels! Waarom schrijf je niet een briefje om dien
man eens duidelijk te maken, dat als hij niet buiten straf kan, hij maar wat
anders moet beginnen. Een onderwijzer behoort door zijn onderwijs zoo te
boeien, dat er geen sprake is van straf. En als hij dan straffen moet, wel laat
P,
hem dan
Boven viel weer een stoel om.
Mijn vrouw vloog overeind en ging haastig de trap op. Ik hoorde haar eenigszins krachtig spreken. Ik nam de krant weer op en vervolgde mijn lectuur.
Na eenige tijd was het doodstil en kwam mijn vrouw weer binnen. Als ervaren
huisvader wetende, dat het onderwerp nog niet uitgepraat was, begon ik:
„In theorie heb je gelijk. Eigenlijk moest een onderwijzer en een ouder nooit
straffen. Maar we zijn allemaal onvolmaakt. En daarom zal wel altijd gestraft
moeten worden. Ik wil die strafregels niet verdedigen. Misschien is er iets
beters. Maar 't is een moeilijk onderwerp en 't heeft al tot heel wat discussie
f
in de paedagogiek
„Och jij, met je paedagogiek", viel mijn vrouw uit. „Jelui zegt nu nooit eens
op den man af, wat goed of verkeerd is. Zijn die strafregels nu aan te bevelen,
f
"
ja of neen
Gelukkig werd er juist op dit oogenblik gebeld. Onze oude vriend Kegje kwam
op bezoek. Toen hij ingelicht werd omtrent het punt in kwestie, begon hij te
lachen.
„Strafregels. Man, ik heb ze bij duizenden gehad. En ben ik er minder om
geworden? Allemaal gekheid. We schreven ze vroeger met vier potlooden
tegelijk. Weet je wat de fout van jullie, moderne ouders, is? Je bemoeit je te
veel met de zaken van je kinderen. Bij een klein kind hooren luiers, bij een
schooljongen strafregels. Bij een Hollandschen jongen van die klassieke, zooals:
„Ik mag niet afkijken" of „Ik moet niet voor mijn beurt praten". Wat voor
strafregel had Willem?"
We lieten het hem zien.
„Uitstekend", zei hij. „En hoe was hij er onder?"
„Ik geloof, dat hij het bangst was, dat zijn vader het zou merken", zei mijn
vrouw. „Het was al de vierde keer".
„En wist je daar niets van?" vroeg mijn vriend mij ? „Kerel weet je wel, dat
je een ideaal Hollandsch huishouden hebt. Wat zeggen je confraters er wel van,
meneer de paedagoog?"
De paedagoog zweeg met een verlegen grijns.
Boven hoorden we lachen. „Nu slapen ze nog niet", zei mijn vrouw en ging
kijken. Toen ze terugkwam, zei ze glimlachend:
„Wim heeft opgeschept over zijn strafregels en nu vindt Jantje het vervelend,
dat zijn juffrouw ze nooit geeft. Hij wou bij den onderwijzer van Wim zitten".
ff

Och, als we ons maar wat beginnen op het leerplan, bij Nederl. taal nu
overal ide buigings-n ingevolge he spellingsbegult van 12 Sept. 1.1. behandelen, .de rekenmethodiek tdecimeeren, de parate aardr, kennis
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halveeren, de jaartallen op een 40 cterugbrengen, en dan zonder in • de
gevouwen handers, of gekruiste-armen-methode terug te vallen, toch :een
straffe tucht handhaven — nou, dan zal het met onze school nog wel losloopen. Geen slapheid, geen geschwarm met z.g.n. liefde-sentimenten, wat
eigenlijk misdadig is, omdat in latere jaren het kind slachtoffer zal
worden van zijn stuurlooze opvoeding en zelf zonder stuur zal blijken,
maar een liefdevolle strengheid, die ten slOtte ook door de leerling
geliefd wordt.
De baldadigheid, waarover geklaagd wordt, is de schuld van :de klagers
zelf! Maar.... 't is niet nieuw.
Opmerkelijk is .de volgende bepaling, voorkomende in ide Notificatie van
don Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken der Bataafsche
Republiek, behelzende , een algemeene schoolorde voor lagere scholen
binnen ide Bataafsche Republiek. Gearresteerd den 23sten Mei 1806."
3.
De onderwijzer — zal zorgen, ,dat :de Scholieren niet onnoodig naar
buiten gam, en' dat zij zich, .gedurende den ganschen schooltijd, stit en
aandachtig, alsmede op Straat of op den Wog steeds vreedzaam, zedig eri
beleefd gedragen. 1)
Een: misschien niet onaardige tegenhanger tegenover dit :door mr. C.
Bake aangehaalde artikel is :de volgende bepaling, voorkomende in de
Schoolverordening van den Kerkeraad der Oereformeerde 'Gemeente te
Emden, van 1754:
„Om die jonge Jeugd de beleeldheid met ,goede zeeden ins te scherpen, sal
elk schoolmeester op gestelde tijd van schoolhouden sig setten op sijn
plaatse, bij het inkomen in de school sig van ieder laten groeten, bij het
uitgaan sig setten voor de deure op straate en laaten elk kind hem voorbijgaan en afzonderlijk groeten, de meisjes met sig te neigen, .de jongetjes
met buiging des lichaams en ongedekten hoofde, gepaard met onderrigtinge, iom :dus hunne ouders, als se in hills komen en weder uitgaan, ate
groeten, -ook tde .nude .en aansienlijke op de straate."
Dat 'zulkie „onderrigtinge" nog hoognoodig is, is wel jammer. Daarentegen alweer .een geluk, .dat er geen grand meer bestaat, om de volgende
vermaning over te nemen:
„Eindelijk hebben de schoolmeesters bij arbitraire icorrectie sig wel
nauwkeurig te wachten, van sig met sterken dranck te overladen :en.
.daardoor niet alileen voor ide jeugd bespottelijk, maar ook .onnut en .onbekwaam tot .derselver onderwijs te maaken, wordende de meesters wel
1)

Mr. C. Bake. Navorscher XLVII, 1897; blz. 409.
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ernstig vermaand, om sig daarentegen soo wel binnen, als buiten de school
nuchters en maatig te gedraagen". 1)
Het is te dwaas 'am los te loopen, dat men steeds meer aan het onderwijs
de speelbal laat van lieden, die er nauwlijks het A. B. van kennen; alleen
reeds, omdat .zij , de brutaliteit hebben zich als deskundigen op te werpen,
omdat zij er nog al wat over gelezen hebben. Waar de theorie zich niet
huwt aan de practijk krijigt men ide zotste voorstellen. We ‘moeten .die taken
eens hardop zeggen, niet door te groote bescheidenheid tegenover dergelijke agitators het zoover te laten komen, dat men met ons doet, als bij de
vredesanderhandelingen te Utrecht : Bij u, over u, zonder u. Een beetje
ruggegraat en een gepast gevoel van eigenwaarde, oak bij de directe
schoolbelangen van methodiek en tueht moeten we toonen ten bate van
onze school het is zelfs onze plicht. 2)

Zeist.

D. WOUTERS.

1) E. Laurillard. Navorscher XLVII, 1897, blz. 567, 568.
2) Voor oude Schoolordonnantien, schoolboekjes etc. houd ik mij bij mijn
lezers aanbevolen.

BOEKENTAFEL.
I.

IL Lager onderwijs; rapporten over nieuwe
Voorbereidend onderwijs;
onderwijsdenkbeelden, uitgebracht door de Commissie ter bestudeering
der N. 0., ingesteld door de afd. A'dam van den Bond van Ned. Onderw.,

2 deeltjes a 40 cent; Bureau Heerengracht 56, Amsterdam.
Beide rapporten zijn reeds geherdrukt en geven zeer mooie stof voor inleidingen op ouderavonden in zulke plaatsen, waar door enkelen propaganda voor
Dalton of Montessori wordt gemaakt, tot schade onzer goede lagere scholen.
Deze rapporten van de Bond, nergens documentair bestreden, geven overvloedig
stof voor inleidingen. Hier komen de practijk-resultaten en ze zijn verre van
bemoedigend. Men make er eens kennis mee.
D. W.
H. C. S p r u y t, Zwijgend teekenen; 5 mappen a f 1.50; D. A. Daamen,
Rotterdam.
als 't kind maar een naam heeft. Losse teekenEen rare titel, maar
motieven, ingeleid wordt telkens een gekl. gestyleerde teekening door de hoofdfiguur, in lijnen en hulplijnen. Het geheel is wat ouderwetsch met moderne
allures; de teekeningen zijn o.i. weinig bekorend en over 't geheel droog en stijf.
A esthetisch lijkt het mij een mislukking. De aap uit 't raam en Japansche
cirkelvulling — map 5 voor het hoogste leerjaar — zijn zelfs zeer leelijk en
waarom No. 6 Jap. cirkelvulling heet, zal alleen den auteur duidelijk zijn.
Deze mappen zijn o.i. geen vondst. Hier is te veel een teekenaar, te weinig,
of geheel niet, een artiest aan het werk geweest. P.
E. D e n n e b o o m, A travers les difficulte's; 92 bl. + supplement Losse
zinnen, 44 bl. ; D. A. Daamen, Rotterdam.
N.V. R. S. Stokvis' handelsmaatschappij,
R'dam. Gratis op aanvrage.
Een mooi boekje met een 80 verschillende plaatsen en de verkeersvoorschriften
ter plaatse — vaak zoo verschillend en voor vreemdelingen lastig — vermeld.
Bijzondere verkeersvoorschriften;

Geill. Chr. Scheurkalender '31 f 1.10 ; geb. blok f 1.75. S c h i p p e r s, Hermien, 0.65, S t a a 1, Zeldz. Trouw 0.65, premie scheurk. Maandkalender, f 0.50 ; uitgever J. N. Voorhoeve, Den Haag.

T. van den Blink, J. Eigenhuis en Joh. Klasens, Lezen
leeren in sprookjesland, 8 deeltjes a 70 cent; Nijgh & Van Ditmar,
Rotterdam.
Dit is wel heel erg. De meeste lezers van ons blad kennen de leesmethode van
de heeren Wouters en Van de Hulst, Lezen leeren, in 8 deeltjes bij de fa. Noordhoff te Groningen, thans in 10den druk verschenen. Welnu, drie hoofden van
openbare scholen hebben dat Lezen leeren heel mooi gevonden en nu na-
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gemaakt. Zelfs openbare schoolhoofden spraken mij hun verontwaardiging over

deze listig gecamoufleerde namakerij uit. De heeren samenstellers vonden een
nieuwe titel niet noodig. De kabouters, kobolten, dieren etc. waren voldoende.
Methodisch — de namakerij laten we voor wat ze is — is het een achteruitgang
bij Lezen leeren — het echte dan — want de samenstellers geven op bl. een van
deeltje een reeds direkt twee moeilijkheden, n.l.een medeklinker voor en een
achter een klinker : eik — kei ! De onderwijzeressen der eerste leerjaren weten
wel hoe verwarrend dit is. Deze droevige namaak zal geen succes blijken te
zijn, hier is het surrogaat te onsmakelijk. Ma
Biologische kalender van Chr. le Roy, voor het jaar 1931; C. Misset,

Doetinchem.
Deze mooie kalender, met zijn prachtige vogelteekeningen — door Chr. le Roy
op steen geteekend — en goed gereproduceerd, is elk jaar een verheuging voor
het oog en de enthousiaste Toelichting erbij van den teekenaar is voor elken
vogelliefhebber en natuurbeminnaar een genot om te lezen. Men wordt er altij d
jets wijzer en beter van. Wij wenschen den heer Le Roy een voortdurend
succes met zijn aesthetische propaganda.
D r. A. K u y p e r, Souvereiniteit in eigen kring, rede ter inwijding van de
Vrije universiteit, den 20sten October 1880 gehouden in het koor der
Nieuwe Kerk te Amsterdam; 3de druk; prijs 90 cent; J. H. Kok Kampen.
D s. H. W. C r e u t z b e r g, pred. der Duinoordkerk te Den Haag, Hoogtij
vieren; ingen. f 3.25, geb. f 4.25; D. A. Daamen, Den Haag.
Dit boek bevat een aantal meditaties over de Christelijke feestdagen van den
bekenden Haagschen predikant.
P r o f. D r. J. W o 1 t j e r, Ut cognoscant te, verhandelingen over onderscheidene gymnasiale leervakken ; prijs f 1.00 ; Drukkerij De Standaard,
Amsterdam.
Met dit werk deden de directeuren der ver. voor voorber. universitair onderwijs te A'dam een goed werk. Het magistrale werk van prof. Woltjer, zijn practisch en geestelijk inzicht in de leervakken waren overal verspreid en niet als
geheel gemakkelijk te verkrijgen. En ze zijn toch een deege bestudeering overwaard. Zijn rede over Het Woord heb ik met vrucht voor eigen arbeid en inzicht
meer dan eens gelezen. Woltjers werk zal niet spoedig verouderen, en onze
docenten zullen aan de bestudeering van zijn boek veel hebben, ook nog — ja
vooral in deze tijd, waar het onderwijs op de gymnasia nog al aan critield
onderhevig is en verheldering van inzicht en afbakening van grenzen noodig is.
D. W.
W. G. v a n de Hulst, Bijbelsche vertellingen, geIll. door Isings; 3de
druk, geb. f 6.75; N.V. H. J. Spruyt uitg.-maatij., Amsterdam.
Van dit mooie boek is het een genoegen de derde druk te mogen aankondigen.
Deze wijze van behandelen van de Bijbelsche geschiedenis voor de kleinen —
aan moeders schoot van moeders lippen — was een uitkomst en zal zeker in
vele huisgezinnen steeds een aangename gast zijn, nog vele, vele jaren. Ma.
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Ontvangen herdrukken en nieuwe uitgaven van de firma P. Noordhoff N.V.,
te Groningen:
D. Wouters en W. G. van de Hu1st, Lezen leeren, voor de scholen in
Ned. 0. Indie bewerkt door J. van H u i z e n, deeltje 5, 6 en 7, tweede
druk, a f 0.80.
Het wekt geen verwondering, dat deze methode, die hier te lande reeds zoo
vele malen gepoogd is na te maken, in een deskundige bewerking van de N. Ind.
scholen er goed is ingegaan. Ma.
,

H. Poutsm a, Do you speak English? Engelsche woorden en uitdrukkingen,
verzameld en gegroepeerd en van aanteekeningen voorzien, 7de verm.
D. W out er s en W. G. van de H u 1 s t, Lezen leeren, deelte 1, 2, 3,
tiende druk a f 0.70 ; deeltje 5, negende druk, f 0.80.
Wie deze methode nog niet kent, make er eens kennis mee.
Ma.
I. N a u t a, Na de proef. Natuurkunde in klassikale en leerlingenproeven,
2de deeltje, met 102 figuren, f 0.90.
Na de bespreking en aanbeveling van deeltje I bevelen we dit practische
boekje voor een vak, waarvan in de les niet veel terecht kwam, omdat de handleiding enz. te veel ingesteld waren op het wetenschappelijke natuurkundeonderwijs der kweekscholen A en B, voor een proefneming zeer aan. her is
goed, eenvoudig werk. K.
R. B o s, K. G. H o u w en en J. M u 1 d e r, Op refs door Europa. Geillustreerd leesboek, 2de deeltje, vierde omgewerkte druk f 0.80.
A. L u i n g e, B. S t e gem a n, De landen der wereld. Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen, l2de druk, gecart. f 1.50, ingenaaid f 1.15.
J. C. M a x, Kartonarbeid, 5de druk f 0.90.
J. Ma r w it z en I. N a u t a, Aardrijkskunde voor m.u.l.o., deeltje I, Nederland en Indie, derde druk, gecartonneerd f 1.50, ingenaaid f 1.35.
I. N a u t a, Natuurkunde voor m.u.l.o. A, 5de en 6de
ingenaaid f 2.40.

druk, geb. f 2.75,

L. van A n k u m, Ter herhaling. Taal- en stijloefeningen voor u.l.o. e.d.
zesde druk, herzien door W. Woldendorp f 0.80.
P. W ij d e n e s, Rekenboek voor m.u.l.o., deelte III, Examenuitgave, derde
druk, gecartonneerd
antwoorden a f 1. .
—

P. W ii d e n e s, Algebra voor m.u.l.o., deelte I, 22ste druk, geboden f 1.40.
P. Wij d e n e s, Algebra voor m.u.l.o., deeltje IIA, 9de druk, f 1.50.
P. W ij d e n e s, Beknopte meetkunde, lste deel, zesde druk, gecart. f 1.70.
P. W ij d e n e s, Beknopte meetkunde, 2de deel, vijfde druk, f 1.70.
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P. W ii d e n e s, Oplossingen van de vraagstukken uit de beknopte meetkunde,
2de druk, f I.—. Gratis voor docenten, die de boekjes gebruiken.
P. W ij d e n e s , Beknopt algebra, deel I, vijfde druk, gecartonneerd f 1.70.
P. Wiidenes en dr. D. de Lange, Rekenboek voor de hoogere burgerschool, deel I, veertiende druk, gecartonneerd f 1.70.
P. W ij d e n e s, Vraagstukken uit Rekenboek I, 8ste
P. W ij d e n e s, Kleine driehoeksmeeting

druk, gec. f 1.—.

met antwoorden.

P. W ij d e n e s en d r. H. J. E. B e t h, Nieuwe schoolalgebra, deel II, vierde
druk; deel III, derde druk. Prijs per deel, in heel linnen band f 2.25.
P. W ij den e s en d r. D. de Lang e, Vlakke meetkunde, deel I, 9de druk
gec. f 2.25.
J. V e r s l u y s en P. W ij d e n e s, Groote tafel in 5 deci?nalen, Tafel H,
tweede druk, gecartonneerd f 2.75, gebonden in heel linnen f 2.90.
G. S. S t o k m a n s, Verzameling opgaven voor lijnteekenen, met aanwijzingen. Met afzonderlijke atlas, gecartonneerde f 1.90.
Een bijzonder aardig werkje, dat ik me voorstel voor de hoogste klassen der
kweekscholen ook alle aanbeveling verdient. Deze geheel nieuwe, keurige uitgaaf
munt uit door duidelijkheid, wat voor dit vak van groote beteekenis is. K.
A. A. M u t s a e r s en d r s. J. L. Sanders, Eenvoudige Fransche handelscorrespondentie voor u.l.o., handelsdag- en avondscholen, a f
1.10.
D r. Y. Dubosq en B. H ij l k e m a, Fransche handelscorrespondentie
voor handelsavondscholen en scholen voor m.u.l.o., 3de druk, f 1.—.
J.B.J.van der Haar en J.Roggeveen, Boekhoud-opgaven voor u.l.o.scholen, f 1.90, gecartonneerd f 2.25.
P. J a n s e n, Opgaven over theorie der rekenkunde,
met aanteekeningen
voor kweekscholen en cursussen hoofdakte, 3de druk, gebonden f 2.75.
G. L e f f e r t s t r a, Leesboek voor gymnasiaal, middelbaar en voortgezet
onderwijs, deel I, negende druk, verzorgd door dr. J. Ruinen, geb. f 3.50,
ing. f 2.90.
G. Le f f e r t s t r a, Taaloefeningen, 20ste druk, herzien door dr. A. A.
Verdenius, gecartonneerd f 1.90, ingenaaid f 1.60.
D r. W. van d r M o l e n en dr. Y. Dubosq, Leerboek voor de Fransche
taal, 2e deeltje, 4de druk, f 1.60.
Dr. W. van der M o 1 e n en W. Dubosq, Oefeningen bij Beknopte Frannieuwe herziene druk, f 1.25.

sche spraakkunt of Précis de grammaire francaise,

M r. d r. M. Sp a a n d e r, Staatsinrichting van Nederland en z. ijn kolonien,
vierde druk, gebonden f 4, ingenaaid f 3.50.
Dit mooie, duidelijk en overzichtelijk geschreven werk is voor belanghebbenden
van groote waarde, waar het aan duidelijke volledigheid een beknoptheid paart,
die de stof overzichtelijk maakt en toch de duidelijkheid niet to kort komt. Ma.
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M r. I. B. C o he n, Hoofdlijnen der Staathuishoudkunde, 13de
gebonden f 3.—; idem doorschoten f 3.60.

druk, 2.40,

A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerf, Handelsrekenen, deel I, vierde
druk f 2.25, gebonden f 2.65.
D r. H. A. Enno van G el de r, Leerboek der geschiedenis, deel I, Oude
geschiedenis en Middeleeuwen, gebonden f 2.75, ingenaaid f 2.25.
Dr. Enno van Gelder heeft dit boek geschreven in aansluiting en voorbereiding
op zijn reeds eerder verschenen werk De 19e eeuw. Dit boekje is uitsluitend
bestemd voor de lagere kl. van de 5-j. h.b.s. De beperking der lesuren voor gesch.
op de h.b.s. — ook al een gevolg van het jachten naar technische wetenschap
noodzaakt tot beperking. Dit deel is bestemd voor de lste kl. en begin 2de klasse,
deel II voor de 2de en 3de klasse. In de 4de kl. komt dan het bovengenoemde boek
De 19de eeuw. De inrichting is synchronistisch en de Vad. gesch. is met de alg.
gesch. saamgeweven. Illustraties zijn opgenomen, die niet in de algem. platenatlassen voorkomen, en vooral platen de kunstgeschiedenis betreffende. Het
geheel is een keurig verzorgd, goed geschreven, beknopt leerboek geworden, dat
zeker zijn weg wel zal vinden. P.
D r. C. H. K e t n e r, Scheikundige vraagstukken, 7de druk f 0.65.
D r. H. B. Holsboer, en dr. C. H. S 1 u i t e r, Handleiding bij het
Chemisch practicum, villde
druk, gebonden met schrijfpapier doorschoten, f 1.60.
D r. N. Quin t, Natuurkundige vraagstukken, Ode
ingenaaid f 2.50.

druk, gebonden f 3.—,

D r. J. J. P r in s, Aanteekenschrift, I, Menschelijk lichaam, Ode druk, f 0.90.
Schrijfmethode Vaardig en vlug, door

A. Hoff en D. Menkens—Van
der S pie g e 1; P. Noordhoff N.V., Groningen.
Deze schrijfmethode onderscheidt zich van alle andere, doordat zij in 3 jaar
afloopt, en een prachtig vooroefeningencahier heeft. Op zich zelf is dit al een
prachtig leermiddel voor de eerste schooldagen. Kleine en groote schablonen
maken het leerlingen en onderwijzeres gemakkelijk. De loopend-schrift-cursus
loopt in 3 jaar — lste en 3de leerj. — af. Een beknopte handleiding geeft aan
naar welke eenvoudige beginselen door deze onderwijzeressen — jaren lang in
de practijk geschoold — deze methode Vaardig en vlug is samengesteld. Het
schrift is mooi, de opklimming methodisch goed verantwoord en de letterkaarten,
het teekenschrift en de gewone voorbeeldencahiers munten uit door hun doelmatigheid. her is heel mooi werk geleverd, dat velen zal kunnen dienen.
Naast deze schrijfcursus voor loopend schrift in drie leerjaren, gaven de
schrijfsters ook een Blokschrift-methode in twee leerjaren. Nu kan, wie er lust
in heeft, daarmee eens een proef nemen.
In elk geval make men met het werk dezer practische onderwijzeressen eens
kennis. Hier is wat nieuws en wat goeds. — Ma.
G. van der M e u l e n en dr. H. J. H o n d e r s, Kruis en kroon, leesb. over
de kerkgeschiedenis voor de scholen met den Bijbel; 154 bl. a 85 cent;
H. J. Spruyt, uitg. mij., A'dam.
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E v e r h a r d G e w i n, Volksgeloof, N.V. P. Noordhoff's maatij. — Groningen.
Volksgeloof is een populair-wetenschappelijk werkje. Gewin noteert, vergelijkt
en documenteert en trekt zijn conclusies, zonder dat men behoeft te vragen: Hoe
komt hij er bij ? Over afkloppen, voorteekenen, afwerende krachten, handinacht,
bijgeloof vertelt hij veel, dat voor de gewone lezer nergens haast te vinden is. Tal
van noten verwijzen naar de uitgebreide litteratuur over dit onderwerp in alle
beschaafde landen. De lezing van dit aardige, goedkoope, fraai uitgevoerde
werkje zal velen iets doen ontdekken of opmerken, tot heden voor ze onverklaarbaar. Wij bevelen het gaarne aan. D. W.
Rein K laze s, Wat uchtendgekweel tusschen bloesems; dertig ernstig en
blijde wijsjes voor school, gezin en kinderkoor, met begeleiding van piano
of harmonium; muziek van J. W. van Setten; 30 nrs, 62 bl. a f 1.—; J. H.
Kok, Kampen.
Rein K laze s, Van zon en hem,elblauw, gedichtenleesboek, tevens opzegverzenbundel voor school en huis ; 84 bl. a f 0.60 ; J. H. Kok, Kampen.
Klazes komt hier uit als kinderdichter. Dichterlijk is hij, dat zeggen zijn titels
reeds. En er staan aardige versjes in dit bundeltje. Of het aanbeveling verdient
van een dichter zooveel te geven gelijk hier, als leesboek in school, betwijfelen we.
Verscheidenheid houdt de belangstelling vast en er zijn in onze letterenschat
vele goede, aardige kindergedichten. Ma.
De vriend des huizes, maandschrift onder red. van ds. H. Kluin; 12 nrs. per jr.
f 5.—; elke afl. 3 vel; uitg. Neerbosch' boekhandel, Nearbosch bij

Nijmegen.
Dit ouderwetsche tijdschrift
thans de 48ste jg. — is geheel gemoderniseerd
en geeft tal van belangwekkende artikelen over geschiedenis, kunst, folklore,
gedichten, naast goede illustraties. Het komt m.i. na Opwaartsche wegen en
Stemmen des ttjds voor de huiskamer op de eerste plaats. Ma.
Ontvangen van J. Muusses, uitgever te Purmerend.
C. Apeldoorn en K. van der K o o i, Eenvoudig en practisch II 3de druk
a f 0.95.
J. B eunk en D. L end erin k, Eenv. meetkunde I 2de druk A f 1.50.

J. Brands, 300 Examenzinnen Engelsch a f 1.80.
A. Ha r t 1 i e f, De jonge koopman Ib, 3de dr. geill. o f 1.60.
A. Hartlie f, De jonge koopman Ha, 4de dr. a f 1.50.
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HET MISMAAKTE KIND.
Het mismaakte, het misvormde kind 1). Mismaakt is nog altijd eenigszins enger in beteekenis dan misdeeld, terwiji op zijn beurt gebrekkig
voor een nog meer beperkte groep van kinderen — want daarover
spreken wij nu — gereserveerd wordt.
Misdeeld kan een kind zijn op alle terreinen van zijn bestaan, lichamelijk : verstoken van schoonheid, Bering van postuur, nfetig, klein van
kracht; van intellect, als 't beperkt is in zijn geestelijke vermogens;
van gemoed, als 't een maar traag aansprekend gevoelsleven kent, van
weinig ociaven, enz.
Gebrekkig is 't kind, dat zijn organen niet goed kan gebruiken, dat
daardoor gdikwijls afhankelijk is, toegewezen op de hulp van anderen.
Gebrekkig is het kind, dat stottert, ,dat niet goed loopen kan, dat den
of beide handen, of handen en armen mist, of een to kort been heeft,
doof, dooistom of blind is.
Misdeeld, mismaakt, gebrekkig, in .deze opvolging idus een steeds kleinere groep van kinderen aanduidend, die ten slotte in ide door het woord
,,verminkt" aangegeven groep nog eens weer minder talrijk gemaakt wordt.
Onder misdeelde kinderen verstaan wij dus die kinderen, die in een
of andere vorm een tekort verraden. Hun werd niet de volle, rijke
maat van lichaam- en geestesgaven toebedeeld; ja, 't lijkt soms wel,
alsof zij verkeerdelijk bedeeld werden, en iets toebedeeld kregen, waaraan
zij niets hebben, dat hun veeleer in de weg is, hun schadelijk is.
Gebrekkige kinderen zijn kinderen, die- in de een of andere vorni,
op het een of andere gebied een gebrek vertoonen, een tekort, een afwijking van het normale, het gewone; wat ze op de een of andere manier
handicapt, bezwaren oplevert, achteruit zet.
Gebrekkige kinderen zijn ,dus altijd misdeelde kinderen, maar men kan
't niet omkeeren: niet alle misdeelde kinderen zijn daarom ook gebrekkig.
Is het gebrek meestal aangeboren, minder vaak verworven, onder verminkte kinderen verstaan wij in de regel die kinderen, die door een
gewoonlijk van buitenaf komende oorzaak een zware beschadiging van
de integriteit van hun lichaam meebrengt.
1)

Lichamelijk — Lichamelijk en geestelijk.
1 misdeeld.
mismaakt 2
3 gebrekkig.
verminkt 4
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Bij het mismaakte kind behoeft dit laatste niet 't geval te zijn. Mismaakt is de gebochelde, de contre fait; het zij dan, de zoo geborene, of
de zoo igewordene. Mismaakt is 'de aan beide zijden kreupele, weer de
zoo geborene, even zoo goed als de zoo gewordene. Mismaakt is hij of zij
wier neus werd platgedrukt door auto-ongeval of bokspartij; wiens arm,
na een breuk niet goed genet, in een verkeerde stand genas. Mismaakt,
wiens voeten in vorm of stand belangrijk afwijken van het normale,
enz. enz.
U ziet hoe vloeiend de overgangen in beteekenis tusschen deze woorden zijn, want menig mismaakt kind zal tevens ook een gebrekkig kind
zijn, hoewel lane niet alle gebrekkige kinderen mismaakte kinderen behoeven te zijn.
Misdeeld en gebrekkig kunnen zoowel slaan op 's menschen 'geestelijke
zijde, als op de lichamelijke kant van 's menschen bestaan.
Mismaakt en verminkt zien toch altijd nog meer op de lichamelijke
verschijning dan op 't leven der ziel, hoewel ze toch ook wel — zij 't dan
misschien overdrachtelijk gebruikt worden van het geestelijke, van het
leven der ziel.
Bovendien geldt het tegendeel van het „mens sana in corpore sano" —
het tegendeel, dat m.a.w. in een mismaakt lichaam ook een mismaakte ziel
moet wonen — toch nog altijd bij de groote massa zwaarder dan Juvenalis'
vrome wensch.
Ook al zou mismaakt dus feitelijk alleen op iets lichamelijks kunnen
wijzen, ide groote massa heeft er zijn eigen gevolgtrekking aan verbonden.
Ik heb mijn artikel genoemd: het mismaakte kind; de zorgen, die
dit soort kinderen geven kan. En ik deed dit vooral daarom, omdat
juist het mismaakte kind door zijn mismaaktheid idreigt schade te lijden
aan .zijn ziel, aan zijn persoonlijkheid. Voor (de meeste ouders toch wel
de grootste zorg. Ook al zijn er nog altijd ouders, voor wie dit niet opgaat.
Het misdeelde kind is er gewoonlijk minder erg aan toe dan 't mismaakte kind. Het gebrekkige kind is er daarentegen gewoonlijk wel
erger aan toe. Het verminkte wel het allerergst.
Toch zal het meeste van wat ik nu zeggen ga over het mismaakte
kind ook — evengoed — gelden voor het misdeelde, het gebrekkige en
het verminkte kind.
Het mismaakte kind is als zoodanig gewoonlijk al op 't eerste gezicht
gemakkelijk te herkennen. Dit gaat echter niet altijd op ! Door eigen
inspanning, zonder hulpmiddelen, zijn kinderen soms in staat om hun
mismaaktheid te maskeeren. Ik heb een jonge vrouw gekend met een
mismaakte voet, welke voet maar even tot op de grond reikte, die
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haar gebrek zoo volkomen beheerschte en vrouwelijk bevallig en listiglijk wist weg te werken, dat •maar weinigen van haar misvormdheid
afwisten.
En als de moderne orthopaedische techniek — in en na de oorlogsjaren zoo enorm ontwikkeld — te hulp geroepen wordt door rijke ouders,
die de mismaaktheid van hun kind — wat het ook kosten 'moos' —
onzichtbaar willen maken, dan kan het gelukken, dat men er zelfs bij
vrij grove mismakingen niet veel meer van ziet.
Het misdeelde kind ontgaat ons daarentegen veel eerder, veel gemakkelijker. Hier zijn de terreinen, waarop het kind misdeeld werd,' veel
nioeilijker te teekenen. Toch komen ook deze, bij een wat ,meer vertrouwelijke omgang met het kind, wel voor de dag.
Het herkennen van het gebrekkige en het verminkte kind kost ten slotte
gewoonlijk weer niet de minste moeite. Je moet het wel zien, als je niet
willens blind bent.
En dan blijkt het, dat er toch nog heel wat meer zijn, dat men zoo
oogenschijnlijk wel eens denken zou. Ook wanneer ik afzie van de dooven
en doofstommen, van de blindgeborenen en de vroegtijdig blindgewordenen, dan nog blijven er voor de zooveel engere kring der mismaakten
een respectabel aantal over. En ik vermoed zoo, dat wel leder van u,
die een wat wijdere kring van kennissen heeft, zoo terstond twee, drie
gevallen van mismaaktheid zou kunnen opgeven.
En dan nog dat aantal, waarvan niemand misschien ooit zal vertellen,
dat ze mismaakt zijn. Kinderen, wier mismaaktheid door de ouders zorgvuldig verborgen wordt gehouden, totdat ze op wat oudere leeftijd nu
zelf in staat blijken het voor hen groote geheimnis te bewaren.
De mismaaktheid kan aangeboren zijn — hetzij dan intrauterien verworven, of in de erffactoren gelegen —; zij kan echter ook tijdens het
leven uit in het lichaam schuilende oorzaken zwakte van de wervelkolom; de verschillende vormen van bultenaars — ontstaan.
Ten slotte kan zij ook onder invloed van toevallige oorzaken — ongeIukken nemen daarbij de eerste plaats in — buiten het lichaam om veroorzaakt worden.
Door erfelijkheid mismaakt zijn die kinderen, die van hun vader of
moeder afwijkingen in het aantal wingers erven; soms hebben moeder
en kind er aan elke hand — en dikwijls ook aan iedere voet — maar twee;
soms meer dan vijf. 't Hebben van een hazelip bij de geboorte is mee
een dergelijke erfelijke misvorming, de hazelip moge .dan enkelvoudig of
dubbelzijdig zijn. Ook de wolfsmuil behoort hiertoe.
Intrauterien, tijdens bet verblijf in de baarmoeder in de maanden van
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de zwangerschap dus, kregen • tal van kinderen mismakingen. In dit
geval toch wel echte misvormingen, doordat de navelstreng een der
ledematen omstrengeld en afgesnoerd bleef, zoodat dit lichaamsdeel in
zijn ontwikkeling veel of weinig achterbleef, soms zelfs absoluut niet
tot ontwikkeling kwam. Dan wordt een kindje geboren, dat een armpje
mist of een handje, of welks eene arm en eene handje veel minder
ontwikkeld is dan het andere.
Tijdens het leven kunnen mismakingen verworven worden door ziekten
of ongelukken. Een zware tangverlossing kan oorzaak zijn, dat zenuwen
blijvend beschadigd worden, waardoor de spieren van een gezichtshelftje
verlamd zijn; soms deze aangezichtshelft over haar geheel in ontwikkeling
lets ten achter blijft. Ook anderzijds kunnen aandoeningeni van de
hersens of 't ruggemerg oorzaak worden, dat een beentje, of een
armpje of beide beentjes aan een vertraagde, of een geheel en al te
vroeg opgehouden, ontwikkeling 'gaan lijden. Tuberculeuze processen in
halsklieren, of in de botten van de beenen kunnen lei den tot mismakingen
en misvormingen. 'n Geerfde aanleg voor 't bekomen van een hooge rug,
een verkromming van de wervelkolom, kan op wat oudere leeftijd
versterkt worden door longafwijkingen, of ziekte in een wervel, of algeheele zwakte, of verkeerde gewoonten als voorover loopen, scheef in de
bank zitten, enz., waardoor het kind een hooge of kromme rug bekomt,
een bochel.
Als laatste in de rij der oorzaken : de ongelukken. Heel dikwijls zijn
mismakingen een gevolg van brandwonden. Wat krijgen wij als geneeskundigen niet betrekkelijk dikwijls kinderen te zien, die voor hun heele
leven lang met een scheef hoofdje moeten rondloopen, omdat zij als
heel jong kind een kan met kokende koffie over hun gezichtje, hails en
schouder gekregen hebben. Zoo'n brandwond geeft dan later aanleiding
tot saamgetrokken litteekens van de huid, of tot contracturen, tot blijvend samengetrokken spieren, die het .hoofdje scheef doen staan.
Erger, pijnlijker ook voor het zieleleven, omdat zij (dam- een chronisch
zelfverwijt onderhouden, zijn , die mismakingen, die een gevolg zijn van
ongelukken, door handelingen tegen een gebod of verbod in gedaan. Jongens, die door te klimmen in hoogere spanningspalen zich de harden verbrandden; of die, bij het stelen van andermans appels, hun beide beenen
of hun ibekken braken en daarvan een blijvende beschadiging hun geheele
verdere leven meedragen, enz., enz.!
Nog erger, omdat het twee zielelevens kan knauwen, zijn die ongelukken,
waarbij een knaap een meisje met zijn buks, of la en boog, bij ongeluk
een oog uitschiet, zoodat de jongen met een nimmer zwijgende zelf'
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beschuldiging blijft rondloopen, het meisje voor haar geheele verder leven
mismaakt is.
Ik laat de oorzaken verder 'clan; wat ik zei moge ons als ouders
bereid en paraat houden om tegenover onze kinderen op onze hoede
te zijn : vroegtijdig een geneeskundige te raadplegen, vroegtijdig te
beginnen met Zander-behandeling; ze te waarschuwen voor de gevaren;
ze op te voeden tot voorzichtigheid; waarbij ze heusch wel stoere Hollandsche jongens en fiksche Hollandsche meisjes kunnen blijven.
De onmiddellijke gevolgen, die het feit, dat een kind mismaakt is,
meebrengt, hangen voor een groot gedeelte of van het sociale milieu,
waarin het geboren wordt en in 't algemeen blijvend thuis behoort. De
engeltjes-makerij, het door ondervoeding en sleohte verzorging, zelfs mishandeling zoo spoedig mogelijk laten, en doen doodgaan van mismaakte kinderen, komt gelukkig weinig meer voor. 't Was een wijze,
waarop men .zich naar 't zeggen in vroeger eeuwen, in de allerlaagste
klassen der maatschappii, vooral in de steden, wel ontdeed van zijn
mismaakte kinderen, schadeposten, waar men 'geen raad meer .mee wist.
En ook de iopleidingsscholen tot misdaad, waarin mismaakte kinderen van
wat oudere leeftijd, al of niet door hun ouders verkocht, klaargemaakt
werden voor hun bedrijf — Dickens weet er ons zoo aardig en toch tegelijk
zoo indiep-droevig over te schrijven komen vermoedelijk toch wel
weinig meer in de beschaafde landen voor. Toch is menigmaal in de
diepste lagen der samenleving de belangstelling voor en de waardeering
van het mismaakte kind, waarvan beide feiten bovengenoemd een bewijs
zijn, in wezen nog niet heel veel veranderd. Deze waardeering dus, die
in het mismaakte kind een schadepost, een lastpak, een onnut ziet, die
beter maar niet geboren mocht zijn en waaraan alle zorg, aan dit kind
nog besteed, toch feitelijk verspild en nutteloos zou zijn.
Buiten, op het land treft men ook nog dikwijls iets van deze opvatting
aan, die meent .dat het mismaakte kind sociaal weinig bruikbaar, weinig
waar devol is.
Toch niet alleen 'daar. Ik vermoed zoo, dat enkelen uwer ook wel uit
een geheel ander milieu mismaakte kinderen kennen, die door hun ouders
als lastpakken, als blokken aan het been beschouwd worden.
Papa's, .die het nooit kunnen verkroppen, , dat nu juist hem, zoo'n kind,
zoo'n mismaakt kind geboren moest worden; die 'zich sours zelfs niet
ontzien om in 't bijzijn van hun kind zich zoo over dat kind uit te laten.
En mama's, die haar dochter met een hazelip — 'hoe goed overigens ook
geopereerd — thuis laten, omdat je, nu ja, omdat je met zoo'n mismaakt
kind toch niet samen kunt gaan wandelen, Nog erger, iouders die er zich
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toe laten verleiden om van hun twee kinderen — het oudste wel mismaakt,
het jongste niet — het oudste altijd achter te stellen ien met het jongste
te pronken. Die dit jongste voortrekken in kleeding, in wat hij mag leeren,
enz., soms zelfs zoo ver gaande, dat zij, als er bezoek is, alleen de
jongste binnen laten komen, de oudste weghouden, alsof zij zich zelf door
't bezit van zoo'n kind compromitteerden. Dan wordt soms maar heel
langzaam — een ziel is dikwijls taai, nog taaier dan een lichaam — maar
soms ineens, voor goed, in een enkel oogenblik, door een enkel aarzelend
gebaar, een enkel misschien nog net ingeslikt, maar toch in strekking
reeds begrepen woord, een ziel verwond, gruwzaam verwond. En werd yin
het mismaakte lichaampje ook de ziel tot een mismaakte.
De waardeering van en de zorg voor, de belangstelling in het mismaakte kind is in de sociale groepen, waartoe het behoort, wisselend en
kan uit motieven, aan de groepsgeest alleen eigen, soms tot nut, tot
negatieve waarden zijn gedaald. Over 't geheel echter wordt het mismaakte kind in de kring der huisgenooten, waartoe het ook zelf behoort,
gelukkig niet alleen geduld, neen gewoonlijk 'zal er nog veel meer een
neiging bestaan om het voor te trekken, ,om het te vertroetelen, om (16
moeilijkheden er voor uit de weg te ruimen, enz. 't Laatste al te maal
dingen, voor het mismaakte kind wel heel aangenaam voor het oogenblik,
maar op de duur toch niet minder schadelijk en funest van gevolgen.
Ook bier zal , de goede behandel'ing moeten bestaan in 't houden van 't
juiste midden: slechts helpen waar dit beslist noodzakelijk is, niet achterstellen, maar ook niet voortrekken. Het mismaakte kind zij voor zich zelf,
voor de andere kinderen, voor de ouders, een kind gelijk als anderen,
volkomen gelijk aan deze andere, maar zonder dat het kind het weet
of vermoedt, zonder dat de andere kinderen het gevoelen, door de iouders
over-waakt, ik zeg met opzet over-waakt.
Ik heb hier er niet over gesproken, dat helaas sociaal beter gesitueerde
kringen en in medische behandeling en in orthopaedische behandeling ell
in extra zorg en., enz., door hun grootere finantieele draagkracht meer
kunnen doen, dan de minder gegoeden. Daardoor zullen de gevolgen der
mismaaktheid voor het kind van bemiddelde ouders dikwijls gemakkelijker
te dragen zijn, dan diezelfde gevolgen voor het armere kind.
De onmiddellijke gevolgen, die het feit, dat een kind mismaakt is,
meebrengt, hangen behalve van sociale factoren, voor een groot gedeelte
ook of van de leeftijd van het kind, — natuurlijk voor een groot deel ook
van de leeftijd, waarop het kind mismaakt werd, als dit een eerst later
verworven mismaaktheid geldt.
In de allereerste levensdagen zullen de vaders het gevoel, straks reeds
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genoemd: „moet nu juist ik ‘zoo'n mismaakt kind krijgen", toch wel alien
even, misschien slechts heel even, moeten overwinnen. De meeste moeders
hebben daar geen moeite mee — de uitzonderingen, want uitzonderingen
zijn 't, .daargelaten. Die vertroetelen ook het mismaakte kindje dadelijk,
zoodra ze het even hebben molten; geven 't, als zij kunnen, een extra-kusje,
een extra-knuffeltje, een extra-lief-naampje,. Toch, van het begin af, zelfs
in de allereerste levensdagen neemt het mismaakte kind in de rij der
kinderen, der dan nog wel heel kleine mede-menschen, maar evenzeer
straks groot geworden, te midden , der groote menschen, , een eigen plaats
in. Dat is de grond, de diepste grond van alle zorg, die mismaakte kinderen
ons geven kunnen. 't Neemt een eigen, bijzondere plaats in de rij in. Het
is wat anders dan de rest. En het gevoelt idit al spoedig zeif. En dan is
de — we noemen dat „vicieus" — dan is de vicieuse,, de bedenkelijke, de
gevolgenrijke cirkel gesloten. Door zijn mismaaktheid neemt het mismaakte kind een eigen plaats in, staat het zelfs .dikwijls alleen; en , doordat
zijn omgeving dit merken laat, idooi dat het mismaakte kind dit zeif heel
goed van zijn , omgeving merkt, isoleert het kind zilch zoo gemakkelijk
nog meer, komt het nog meer alleen te staan.
Groeit het kind op, meerdere malen zal de mismaking het tegenhouden
in zijn ontwikkeling. Zelfs een hazelip geeft gemakkelijk voedingsstoornissen, en kan het kind ondervoed houden. Passen de ouders niet op,
dan wordt bij ruzietjes tusschen de kinderen de mismaaktheid al heel
gauw een onderwerp van spot; of wordt er een scheldwoord aan ontleend: „scheele",, „hazesnoet", ,,lampoot", zijn nog maar vrij onschu•ldig.
Zijn de oudere broertjes en zusjes er niet toe opgevoed, dan zal het
mismaakte kind dikwijls terzij moeten staan, omdat de spelletjes der
anderen het hem onmogelijk maken mee te doen. Dit kan gaan van
gewoon niet meespelen en zich zeif in zijn eentje vermaken, tot pruilend,
diep-ongelukkig in een hoekje staan; of tot pogingen om van zijn hoekje
uit nu ook het spel der anderen te bederven en onmogelijk te maken.
't Kan ook zijn, dat het mismaakte kind door compensaties, die het
van nature meekreeg, of zich zeif eigen maakte, ondanks soms zelfs heel
ernstige mismaaktheid en heel erge gebreken, juist altijd weer de leiding weet te nemen en te houden.
't Kan ,daarbij gaan van eenvoudig altijd 't initiatief-nemen tot spelletjes,
waarbij het zeif ook mee kan doen, op een aardige, ook voor de andere
kinderen aanvaardbare prettige manier ; tot een terroriseeren van de
andere kinderen toe, die doodeenvoudig door het overwicht, het geestelijk of soms beslist misdadig overwicht van de mismaakte, er niet aan
denken om iets anders te doen dan dat, wat het mismaakte kind van ze
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verlangt, of waartoe dit ze dwingt. Gij moet mismaakte kinderen maar
eens gadeslaan — en gij zult spoedig voorbeelden zien van wat ik u hier
schrijf.
De overige opvoeding kan hieraan natuurlijk veel toe- of afdoefi. Het
ook overigens achteruitgezette mismaakte kind, of het juist heel sterk
verwende mismaakte kind — en 't lijkt soms wel, alsof men tegenover
mismaakte kinderen altijd weer tot uitersten moet vervallen zullen als
van zelf in een van deze beide richtingen gedreven worden.
Groeide het mismaakte kind op te midden van een groot gezin, dan
zal de overgang naar school goed gaan, tenzij toevallig het mismaakte
kind het oudste in het gezin was, wat nog al eens voorkomt. De
school vraagt veel nieuwe aanpassingen; ook het mismaakte kind zal te
midden der andere kinderen eerst zijn plaatsje moeten veroveren. Maar
zijn er reeds broertjes of zusjes op_dezelfde school, dan gaat dit van zelf.
Het vindt daar, als 't goed is, een beschermer in.
Anders is het voor het mismaakte kind, dat voor 't eerst, op zijn eentje
onbeschermd, onvoorbereid of weinig voorbereid, zijn intrede ,doet in een
toch altijd eenigszins vijandige omgeving. ook dan weer allerlei mogeliikheden. 't Kan onmiddellijk goed gaan. 't Kind kan oak van de eerste
dagen of voor zijn geheele verdere leven beschadigd worden. Hier
wordt wel degelijk een gestreng, sparend, leidend toezicht van den onderwijzer vereischt. En ,dikwijls gebeurt er ook heelemaal niets; gaat het
mismaakte kind mee met de rest.
Nog heeft het nu wat oudere mismaakte kind moeilijke oogenblikken
ik doe een greep — wanneer het begrijpen gaat, aan den hive begrijpen
gaat, dat zijn kansen in de omgang tusschen jongens en meisjes om
gekozen te worden, of te kiezen, door zijn mismaaktheid verminderd
worden, sterk verminderd. Dan kan 't conflict, idat telkens weer in de
ziel van een mismaakt kind wordt opgeroepen, en ontstoken, oplaaien tot
een heftige vlam van mateloos verdriet, van felle haat tegenover het
voorwerp van zijn liefde, dat hem versmaadt, omdat hij mismaakt is.
Hij kan gaan zinnen op wraak. En die wraakbegeerte kan leiden tot tragische gebeurtenissen. De ,mismaakte, die zich om zijn mismaaktheid
verstooten gevoelt, voor 't leven verstooten door het voorwerp van zijn
liefde, kan ontembaar fel zijn in zijn wraak; hetzij dat die wraak uitgaat
naar de persoon, die hem verstiet en versmaadde zelf, of naar die ander,
die gelukkiger dan hij, wel liefde won.
Heel veel goed kan omgekeerd aan ide ziel van een mismaakte de
zachte hand van het meisje, de vrouw doen, die hem haar liefde
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schenkt. Zelfs ,dan, wanneer zij weet te doen beseffen, dat 't sleohts
een deel van haar lief de is.
De mismaakte jonge man maakt in de puberteitsjaren wel een crisis
door. Hij, meer dan ide jonge vrouw, omdat mismaaktheid zoo'n scheme
tegenstelling is met wat de mensal, en speciaal de vrouw, de jonge
ontluikende vrouw, waardeert als het karakter van het mannelijke.
'n Mismaakte man is een contradictio in abjecto. Vandaar, dat het mismaakte meisje — en ik neem 't nu natuurlijk in 't algemeen, u zoudt mij
terstond enkele losse gevallen van 't tegendeel tegemoet kunnen voeren —
zooveel gemakkelijker door puberteitsjaren heen komt. Zij moet immers
altijd afwachten! De jonge man mag, moet nemen, kiezen; loopt daardoor de kansen afgestooten te worden; — de jonge vrouw, mismaakt
of niet, moet afwachten, loopt ,daardoor minder kans het hoold te stooten,
gegriefd, beleedigd en gepijnigd te worden. Bovendien zal bij de jonge
vrouw het gevoel gepasseerd te worden veel gemakkelijker tot ontlading
en afreageeren kunnen komen in haar moederlijke, haar zorgzame
instincten tegenover allerlei, dat op haar zorg en vertroeteling aanspraak kan maken en daarop wacht.
De onmiddellijke en middellijke gevolgen, die het mismaakte kind van
zijn mismaaktheid ondervindt, zijn vele. Zijn geheele levensweg kan er
van mijlpaal tot mijlpaal door versomberd worden, als door een donkere
walk, die hem op zijn levensweg vergezelt en die telkens weer, zij 't
misschien ook Meats voor oogenblikken, lager zakt en hem voor een
wijle in ,duisternis 'doet gaan.
Want dit is toch wel de slotsom, waartoe men komt: .dat, als de opvoeding en het engere milieu, dat het mismaakte kind omringt, idit niet staalt
tegen de moeilijkheden, die het wachten, en dit niet verkwikt door Heidevol, het zelfrespect bewarend en kweekend, meeleven, dat dan de
levensgang van een mismaakt kind wel heel mein*, wel heel somber,
wel heel rijk aan teleurstellingen moet zijn.
Niet voor niets werd het leven, of werden episoden uit het ileven, van
mismaakten zoo dikwijls tot onderwerp van een roman gemaakt. En
de levensgeschiedenissen en de auto-biograhieen van mismaakten brengen
het ons toch wel dicht aan het hart, als wij zelf een mismaakt kind
bezitten, dat een mismaakt kind een kind van veel zorg ,moet zijn,
mischien al reede is.
Het leven, de levensgeschiedenis van Byron, met zijn kreupele voet,
evil ik u in dit verband eens aanraden te lezen.
Ga ik er nu toe over in enkele hoofdtrekken de gevaren, die het mismaakte kind bedreigen, de gevaren, die vooral zijn zielsleven bedreigen,
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te bespreken, dan raak ik hier toch wel in het bijzonder het punt aan,
waarom en waardoor ook deze kinderen ons zorgen kunnen geven.
Zeker, zij kunnen ons in de allereerste levensdagen zorg geven, zooals
het kind met de hazelip, of 't gespleten verhemelte, met de voeding, als
't -zich telkens weer verslikt, niet zuigen kan, trimmer genoeg krijgt, en
zoo niet aankomt in gewicht. Zij kunnen ons, als wij zien, dat 't steeds
schever groeit en al onze pogingen niet baten, met zorg, gespannen zorg
vervullen. Als het eene beentje steeds meer achterblijft in ontwikkeling
en het zooltje van , den schoen, dat 't tekort moet aanvullen, steeds dikker
moet worden genomen! Zij geven ons zorg, als wij zien, dat het kind,
neen, ons kind, ons eigen kind, als er gevoetbald wordt, als er schaatsengereden wordt, altijd aan het lijntje, altijd aan de kant moet blijven
staan. Zij geven ons bovenal zorg, wanneer je het, als ouders, verrast,
toekijkend bij het spel van andere kinderen, met een
misschien terstona
weggewischte — traan. Als je 't, als ouders, in zijn bedje hoort huilen,
omdat het nooit eens vliegeren kan, geen gymnastiek meedoen, enz. Nog
eens, dan 't meest, niet om deze Bingen zelf, die het kind missen moet,
maar, omdat je dan voelt, .dat hier een zieltje bezig is schade te
omdat je beseft, welk een afgrond hier dreigt te gaan openstaan.
In de ,eerste plaats wil ik ,dan noemen de gemoeds-armoede. Hier geen
wezenlijke gemoeds-armoede van een kind, dat met een tekort aan gemoedsleven geboren wordt, misschien wel als een in de familie van zijn
ouders erfelijke eigenschap zulke families zijn er; ben je bij ze op visite,
dan voel je de kilheid, de koelheid, de harteloosheid je omringen en je zelf
verkillen. — Neen, hier als een onwezenlijke, in de loop van het leven
ontwikkelde gemoeds-armoede. Een armoede ontstaan door berooving
van , de gemoedswaarden en gevoelens, die het kind aanvankelijk toch wel
bezat. Een gemoeds-armoede, ontstaan door verkommering van het
gemoedsleven. Van die kinderen, die — in hun geval door de spot, de
verguizing, de onvriendelijke toespelingen, de weinig tegemoetkomende
houding door hun mismaaktheid uitgelokt — van die kinderen, die ,geleerd
hebben altijd met een toegeknoopt jasje en met watjes in hun ooren, recht
vooruitkijkend, door het leven te gaan, in plaats van in heel nauw contact
met, en open voor, hum omgeving.
Gemoeds-armoede, een der gevaren, die het mismaakte kind bedreigen,
omdat het, zoo het al niet geplaagd wordt, hoogstens geduld wordt; van
alles moet afwachten en verdragen; gegriefd, bespot, geergerd wordt;
waardoor het steeds weer er toe komt zich zelf in zich zelf op te sluiten;
zich in te spinnen; als Narcissus waar deze — juist de schoone ionkman
zich, wel niet in zich zelf te verlieven, maar dan toch uitsluitend met
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zich zelf bezig te houden Zij gaan op hun eentje spelen. Sluiten zich op
in hun kamertje, of in een prieeltje in de tuin, of in eenig ander verscholen hoekje. En wij moeten dankbaar zijn, als ze nog liefhebberijen
overhouden, die ze in contact brengen met anderen, zooals 't verzamelen
van postzegels, of eieren, of planten. Zij gaan aan houtsnijden, of kerkschmit, of slojd doen. Laat hun mismaaktheid het toe, dan seven ze de
voorkeur aan visschen, boven het spel met anderen. Zij zoeken eenzaamheid, een terugslag, een gevolg van de verarming van hun gemoedsleven, die soms heel duidelijk slechts een onwezenlijke blijkt te zijn in
de groote lief de, die zij laten blijken voor de hond, die ze op hun eenzame
wegen vergezelt, voor de poes, die juist graag bij ze, 't liefst van alle
huisgenooten, op de schoot ligt. Ook het mismaakte meisje heeft haar
dierenvrienden. Maar dit heeft in haar poppers ook nog een andere
v ergoeding.
In de tweede plaats wil ik noemen de vereenzaming, de isoleering, die
zich aan het mismaakte kind voltrekt. Ik heb zoo straks reeds als oorzaak
daarvan genoemd de verarming van het gemoedsieven van het mismaakte
kind, waaraan dit blootstaat. Dichterbij ligt als oorzaak Bier vereenzaming
natuurlijk nog de mismaaktheid zelf, die zelf dikwijls een oorzaak is,
dat het kind zich niet eens eigener beweging kon verplaatsen, maar
buitenshuis gereden moet worden in een wagentje en in huffs iz ch slechts
met behulp van een loopstoeltje van de eene plek naar de andere kan
begeven.
Hier komt nog bij de ook overigens dikwijls heel geringe lichamelijke
weerstand, die maakt, dat het mismaakte kind zich niet sterk mag verhitten, niet blootgesteld mag worden aan tocht, ontzien moet worden,
waardoor het nimmer zoo van harte en zoo uitbundig mee kan doen met
andere volop gezonde kinderen.
Heel eenzaam kan soms ide jeugd zijn van een kind — zooals ik er zelf
een igekend heb, — die langzaam aan steeds meer mank ging loopen;
die uitgebreide litteekens bekwam in zijn hals, met in zijn liezen enkele
altijd dragende, fistels; zoodat hij Lange tijden met verband moest liggen,
heelemaal niet mocht loopen, alles order invloed van een zware tuberculose; terwijl diezelfde tuberculose hem in zijn vroege jeugd van zijn
moeder beroofde; zoodat hij zelf mismaakt, immer lijdende, als eenig
kind achterbleef. Ik heb van heel dichtbij een gezin gekend: de vader
lijdende aan larynx-tuberculose, immer heesch; de moeder in het
kraambed door een exacerbatie van de longtuberculose overleden en 't
eenigst kind zwaar tuberculeus, met een verkort been, achterblijvend ; zelf
eenzaam, in een toch wel heel erg vereenzaamd huishouden. Eerst veel
►

268
later ben ik gaan begrijpen, wat dit voor dien ongewoon intelligenten, ook
overigens veelzijdig begaafden jongen beteekend heeft.
Dat die vereenzaming kan verleiden tot verkeerde gewoonten, waartoe
mismaakte kinderen dikwijls vervallen — ik vermeld het slechts terloops.
Al evenzoo, ,dat ze oorzaak kan worden van tal van karaktertrekken, die
ten slotte het karakter van het mismaakte kind weinig maatschappelijk
kunnen maken; zelfs onmaatschappelijk en vijandig tegenover de gemeenschap. Alleen de achterdocht, zoo ,dikwijls een karaktertrek van het mismaakte kind, wil ik met name noemen, om er uw aandacht op te vestigen,
het mismaakte kind ten goede.
Op zich zelf aangewezen gaat het mismaakte kind lijden aan innerlijke
ontberingen, aan het gemis van de wrijving met, de omgang met, de
opbouw en de afbraak door even oude kameraden. En zoo komt het mismaakte kind er toe als het een trek naar gezelligheid blijft behouden, als
het de omgang met anderen blijft begeeren en zoeken, als het door veel
gepeins toch al wat in zijn denken en overleggingen zijn jaren vooruit is
geraakt, bij de ouderen aansluiting te zoeken. Terwiji de anderen gingen
spelen, bleef het thuds in het gezelschap , der ouderen, leefde mee met deze
ouderen en werd zelf oud voor zijn jaren. Vroeg rijp— in tal van gevallen helaas ook vroeg bedorven, vroeg ingewijd in verkeerde practijken.
In de derde plaats noem ik het streven naar compensatie van ide mismaaktheid, van het mankement, het tekort, het gebrek. Het streven naar
compensatie, naar overwinning, of ten minste schadeloosstelling, vergoeding er van! Kan dit niet op het engere, eigen terrein, waarop de misrriaaktheid ligt, lichaamsschoon of lichaamskracht,4dan toch op een ander
terrein, opdat het tekort aan zelf respect,, dat de mismaakte voor zich zelf
gevoelt en .dat naar zijn oordeel en ervaring ook anderen voor hem
gevoelen moeten, vergoed moge worden, gecompenseerd door een verhoogd zelfrespect, een verhoogd respect en een verhoogde waardeering
door anderen. Zoo zocht de tuberculeuze, kreupele jonge man zijn compensatie in studie en violoncel-spel, waarin hij ging uitmunten ; waardoor hij
concerteerde en de omgang met de jongere menschen, doordat hij dikwijls
werd aangezocht ze te helpen bij hun studie.
En 't is bekend hoe speciaal vrouwen — 't geldt natuurlijk slechts van
de kleinere mismakingen — die mismakingen weten te compenseeren;
zoodat de vrouw met een mismaakte voet of een mismaakt been zich
toch soms zelfs een zeer gracievolle gang eigen weet te maken.
Nog op een andere wijze zoekt de mismaakte soms een compensatie te
verkrijgen voor het hem door de menschheid aangedane levens-onrecht:
door minachting te gaan toonen voor die menschheid. Die minachting
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kan ten slotte een levenshouding worden. En 't is Freud., die ons er een
duidelijk Inzicht in heeft gegeven, dat het aannemen van ideze levenshouding meermalen uitsluitend beschouwd moet worden als een vlucht,
een vlucht, omdat de mislukte geen andere uitweg meer openbleef, maar
een vlucht, die de mismaakte tegelijkertijd de gelegenheid geeft zich te
wreken. Zelfs iets oudere kinderen kunnen zich .deze levenshouding van
diepgaande minachting reeds eigen maken, Die minachting wil zelfs wel
eens overslaan in een absoluut negeeren van — en breken met alles, wat
nu eenmaal conventioneel gewoonte werd. Kan zelfs er toe verlei'den, dat
mismaakte, gepasseerde meisjes zich prostitueeren; en jonge mannen het
verkeerde pad opgaan.
En zoo kan een mismaakte, een misdeelde van uiterlijk schoon, zelfs een
gebochelde soms hiervoor een compensatie zoeken in een zeker 'dandyisme en er voor zorgen, dat hij er altijd keurig verzorgd, echt gesoigneerd
uit 'ziet, Ook dit treffen wij nu en ,dan al wel eens bij de mismaakte kinderen. Allemaal dus pogingen om hun mismaaktheid te compenseeren.
Waren dit in hoofdzaak op een enkele na nog betrekkelijk te begrijpen
en te billijken .compensaties, soms wordt een compensatie gezocht op een
toch wel heel verkeerd terrein, het terrein der wraak, nu door kwelling
van kinderen, groote menschen en soms dieren. Mismaakte kinderen
kunnen hierin nu en dan een onmenschelijk wreed behagen hebben; kikkers,
vissehen, vogeltjes moeten het dan ontgelden, deze worden verminkt op
de gruwzaamste wijzen. Al evenzeer moeten kleinere kinderen het van
ze ontgelden. Alles wraak van een verbitterd gemoed; dikwijls een
onbillijk verbitterd gemoed.
Zelfs de groote menschen sparen zulke mismaakten niet. En .daar mismaakten dikwijls geestig, ,gevat en scherp zijn oak al een compensatie
— lukt het ze — hoe klein ze misschien nog zijn — in de meeste gevallen
wel, tegelijkertijd een ander mensch te sarren en te plagen en te treiteren
en nog bovendien de lachers op hun hand te brengen.
En een wonderlijk iets is het, dat mismaakten .dikwijls juist tegenover
andere mismaakten zoo alleronaangenaamst zijn.
't Behoeft ons fna het voor gaande niet te verbazen, dat wij zoo menigmaal mismaakten — nu groot geworden kreupelen en gebochel en een
rol zien spelen bij revoluties en .daar zien behooren tot de uiterste partijen;
voorgaand in 't bedenken en aanrichten van bloedige 'moordtooneelen,
zich zelf daarin verlustigend, als een uiting van hun door het eenzame
broeien pervers geworden, door wraak vergiftigde geest.
Toch behoeft dit alles zeker niet te gebeuren en kan de mismaakte
worden tot de ware geestes-aristocraat, tot de idevoot-heilige, tot de wel
•
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heel fijn besnaarde ziel, in zijn gemoed zoo rijk en tegelijk zoo teer, zoo
ongewoon geduldig, verdraagzaam, begrijpend, dat hij de toevlucht wordt
voor alien, die troost en bemoediging behoeven. Reeds betrekkelijk jonge
mismaakte kinderen kunnen in een enkel wooed een bereidheid tot troosten verraden, alleen mogelijk, omdat zij dit aan — en in teigen innerlijkheid
leerden, helaas moesten leeren vanwege de wreedheid der menschen
tegenover hun mismaaktheid.
Ik heb hiermee eenig inzicht trachten te geven in enkele psychologische trekken, die het beeld van het mismaakte kind vertoont. Ms het
ons 'zorgen ,geeft, dan mogen wij ons door dit psychologisch beeld laten
leiden om onze wijze van omgang met ze er door te doen bepalen.
De tijd, idat mismaakte kinderen gedood werden, , dat zij golden voor
door de goden gehate creaturen is voorbij. Ook zij werden voorwerpen
van zorg. En wel vragen zij heel veel zorg, heel bijzondere zorg,
Allereerst zal die .zorg negatief-positief moeten zijn, zich er moe moeten
bemoeien om al die invloeden verre van het mismaakte kind vandaan te
houden, die het zouden kunnen schaden.
Dit 4s natuurlijk gemakkelijker gezegd 'dart gedaan, want veel van de
invloeden liggen buiten ons bereik, zoodat het altijd bij een pogen zal
moeten blijven.
Maar voor ons zelf persoonlijk en voor onze huisgenooten — en vergeet
dan de dienstboden niet zullen wij er toch wel idegelijk heel Neel toe
kunnen doen.
En als de onderwijzer er attent op is gemaakt, als , deze bereid is ranee te
werken, dan kunnen ook heel wat schadelijke mogelijkheden in de klas,
op 't schoolplein, langs de weg voorkomen worden.
Het beschermen zal zich echter nooit mogen verloopen in een kleineeren. Dit is een gevaar, waaraan alle bescherming bloot staat, maar juist
hier, waar 'het geldt de bescherming van het mismaakte kind, zoo heel
dichtbij gelegen, omdat het mismaakte kind het zoo uiterst snel als zoodanig gevoelt. Inderdaad, bescherming van het mismaakte kind vraagt de
grootste tact, de grootste omzichtigheid, de grootste gereserveerdheid.
En alleen wie zelf een teere, een wel heel teere, heel fijngevoelige ziel
heeft kan het mismaakte kind beschermen zonder dit te kleineeren, zonder,
dit te schaden.
Als tweede wil ik in de wijze van omgang met het mismaakte kind dit
noemen, idat men er naar moet streven het kind inzicht te geven in zijn
eigen toestand. Dat men het moet leeren de nu eenmaal gegeven toestand
waarin het als mismaakt kind verkeert, naar zijn vele kanten, ook naar
zijn gevaarlijke kant, maar niet minder naar zijn bevoorrechte kant
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eerlijk tegenover zich zelf vooral, te waardeeren. Nuchterheid naar de
beide kanten, zoowel van overschatting waar het meeste gevaar
voor is, als naar onderschatting — waar soms toch ook wel ,eenig gevaar
voor is; zakelijkheid ook in ide waardeering van de eigene mismaaktheid.
Doelbewuste aanpassing, vooral daarin niet te ver gaande, van het
milieu zelf aan het mismaakte kind is noodig. Maar ook ,doelbewuste aanpassing van het kind aan het milieu kan daarbij behulpzaam zijn. Terwijl
alles wat ter compensatie kan idienen, daartoe moet worden aangewend,
mits het doorlicht worde door de van alle egoistische doeleinden reinigende
geest van de ware opvoeder en jeugdleider.
Dan zal daarnaast van zelf ook getracht worden, — en dit motet, in het
wezenlijk belang van het kind om het geheele geestesleven van het mismaakte kind op een hooger niveau te brengen. Dan zal aan het kind voorgehouden worden, dat het geheele ileven en ik bedoel 't nu niet eens uitsluitend religieus — ondergeschikt gemaakt behoort te worden aan een
hooger doel: de ontwikkeling, de opvoeding van ons hoogste zelf, onze
best mogelijke persoonlijkheid. Dat 't lijden op onze aarde in de ontwikkeling van dit hoogste zelf een zeer wezenlijke plaats inneemt; en dat zij,
die lijden moeten, mits zij dit lijden hooggestemd idragen en mits door hen
't lijden wordt gemaakt tot een doorgang naar honer heerlijkheid, daarom
en daarin te benijden zijn.
wie zoo idurft spreken, wie zoo kan spreken moet zelf
II( weet wel
door veel leed heengegaan zijn, overwinnend boven veel leed uitgekomen
zijn maar wie een mismaakt kind bezit en moet opvoeden is dikwijls
door veel, heel veel leed ook gegaan. Dan moge hij aan dit kind eerst
zelf, zoo hooggestemd het leed hebben leeren dragen en overwinnen,
zou kunnen zijn, dat dit ten slotte de zegen werd ons, ja ook de ouders
geschonken, in een hun eigen mismaakte kind.
Zoo kan het tekort worden omgezet in een innerlijke rijkdom. Die ware
levensvreugde en ten voile verzadigde opgewektheid van het gemoed
inhoudt. En die ook in de ziel van de mismaakte, dat blijvende evenwicht
tot stand vermag te brengen, dat juist daar zoo idikwills wordt geuit. In
noeste arbeid voor de mismaakte naar de mate zijner kracht te zoeken
kan de ijzeren wilskracht, menigeen hunner als ware ten compensatie
geschonken, ze zelfs een onafhankelijk bestaan doen vinden. En juist
hierdoor kunnen auto-biographieen van mismaakten andere imismaakten
tot een bemoediging en aansporing zijn. Terwijl met de bewuste zekerheid:
ook ik kan zelf mijn brood verdienen, de ziel haar ongereptheid gemakkeHiker kan bewaren; en de geest zijn voile gezondheid behoudt.
Poortugaal. Maasoord.
J. VAN DER SPEK.

DE „MOEDER-ONDERWIJZERES".
„Je zult met dien Wout wat te stellen hebben", zei mijn collega, die
mij als pas aangekomene op de school, met verschillende leerlingen op
de hoogte bracht. „En niet alleen met Wout. Je hebt er zijn moeder bij.
Je zult het zelf wel ondervinden."
Nauwelijks was ik eenige dagen op school of daar kwam de moeder
van Wout over haar zoon praten.
„Ik ben zelf onderwijzeres geweest", zei ze op een toon, alsof zij zeggen
wilde, denkt u er om, u wordt becritiseerd. „Mijn man en ik zijn het er
over eens, dat Wout een gezond stel hersens heeft, doch het moet er bij
hem op een bijzondere manier worden uitgehaald. Met z'n vorige juffrouw
kon hij niet erg opschieten. Die wist heelemaal niet met hem om te gaan."
Zij ratelde door. Met geen mogelijkheid kon ik er tusschen komen. „Hij
is eenigst kind, begrijpt u. Er wordt eigenlijk te veel notitie van hem
genomen. Vooral mijn man, die verwent hem door en door."
Daar ging de bel. Gelukkig, moeder-onderwijzeres trok af.
Twee dagen later verscheen zij weer. Op mijn opmerking over de onoplettendheid van Wout had zij gauw een antwoord klaar: „Als verstrooide
leerling behoort hij niet op de achterste bank te zitten. Hij heeft dan
te veel afleiding voor zich."
Ik zei: „Wout moet achteraan zitten. Hij is de grootste. Zou ik hem
dichterbij zetten, dan zou hij een ander in de weg zitten."
Maar neen, mevrouw de onderwijzeres had goed opgemerkt, die jongen,
heette hij niet Georg, die leek haar net zoo groot als Wout. Waarom die
niet achteraan? 'k Gaf tekst en uitleg: Georg is wat doof, moet dus beslist
vooraan een plaatsje hebben.
Na nog wat praten vertrok zij.
Wat heeft die moeder-onderwijzeres het mij lastig gemaakt. Om het
geringste wisse-wasje kwam zij naar boven, naar mijn lokaal.
„Waarom Wout geen leesbeurt had gehad?"
„Waarom Wout z'n potlood niet mocht oprapen?"
„Waarom Wout in de hoek had moeten staan?"
„Waarom Wout het bord nooit eens mocht uitvegen?"
„Waarom Wout z'n sponsje niet onder de kraan had mogen houden?"
Waarom dit? Waarom dat? 't Werd op den duur bijna onhoudbaar.
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En de toestand werd des te meer onhoudbaar door het gedrag van dien
luien, plaaglustigen jongen. — Zoo worstelde ik een geheel jaar met de
moeder en den zoon. 't Gezonde stel hersens van Wout kwam bij mij
ook niet tot voile ontplooring. Aan 't eind van 't jaar ging hij niettemin
naar de volgende klas. 'k Was erg dankbaar, doch 'k beklaagde mijn
buurvrouw, die nu van het tweetal zou gaan kunnen genieten.
'k Kon met de beste wil ter wereid niet gelooven, dat Wout's moeder
onderwijzeres was geweest.
zij
'k Informeerde net zoo lang, totdat ik gegevens had. En jawel
was onderwijzeres geweest .... en wel .... twee avonden per week op
een naai- en breischool.
Arme moeder-onderwijzeres, die te beklagen is om haar kleinzieligheid, arme Wout, die zoo'n moeder heeft en arme klassejuffrouw, die de
op- en aanmerkingen verdragen moet van zoo'n naai- en breijuffrouw.
EMBe.

VERZOEK VAN DE REDACTIE.
De verschillende medewerkers en inzenders in ons tijdschrift zullen ons
verplichten door hun artikelen en opstellen te schrijven in de spelling volgens het Spellingbesluit van 12 September 1930. De eenvormigheid van
spelling is een zaak van bezuiniging en correctheid.

CRITISCHE REVUE.
Je ontmoet vaak zulke aardige dingen, als je wat kennis neemt van
wat er roert en poert in de wijde wereld. Zoo krijg ik een tijdschrif t
maandelijks, die de Indische Bids heet, en daarin stond nu onder Ioloniale
litteratuur een stukske, met het motto: Angst voor het boek.
„De weinige aandacht, die er voor het goede boek bestaat, dat wil zeggen: voor het boek, dat te denken geeft, komt niet alleen uit hartsdorheid
en geestestraagheid voor, doch ook uit angst. Op het eerste gehoor
klinkt dit vreemd. Angst voor het boek? Toch behoeft men geen medicus
te zijn, om deze diagnose te kunnen stellen, reeds de duidelijke voorkeur,
welke de meeste menschen voor een bepaald soort lectuur hebben, duidt
op de aanwezigheid van een tegenzin in andere soorten, en er zijn
gevallen, waarin die tegenzin zoo diep geworteld, maar vooral zoo
onoverwinlijk blijkt, dat het niet overdreven is er een ziekelijke oorzaak
voor aan te nemen.
Dr. W. Stekel, de bekende Weensche psychiator, zest in een van zijn
werken: „De geheele maatschappij is beladen met angst." De uitwerking
van dit thema voert hem tot de conclusie, dat haar nerveuse angsttoestanden altijd op angst voor zich zelf berusten. De cultuurmensch, overspannen in de strijd om het bestaan, in zijn natuurlijke uitingen, geremd,
en gefnuikt door een kunstmatige moraal, hoort vaak zelfs de stem van
zijn geweten niet zuiver meer, verwart zich in het onderscheiden van
goed en kwaad, ziet zich ten slotte voor zwarter aan dan hij is, en hoopt
aldus een hoeveelheid angst in zich op, welke niet anders is dan angst
voor het eigen ik en voor de buitensporigheden, die dit zou kunnen begaan,
wanneer niet de veiligheidskleppen voortdurend — en dit verhoogt
wederom de angstdruk — overmatig belast worden.
Deze geplaagde moderne mensch is begrijpelijkerwijs geneigd tot
pogingen om zich zelf te ontvluchten. Het voortdurend gezelschap van
iemand, wie de angst verteert, is niet pleizierig.
Natuurlijk gelukken deze pogingen niet; niemand is er ooit in geslaagd
zich zelf kwijt te raken. Nochtans is hij voortdurend op de vlucht; hij
zoekt zich zelf te ontkomen in de philantropie, de politiek, de kunst, de
sport, het verzamelen, het reizen, de baantjes, en wat niet al. En daarbij
went hij zich allerlei gewoonten van zelfbedrog aan, speelt hij vele soorten
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van rollen, —als hij maar niet zich zeif behoeft te zijn; niet zich zeif te
zien, zooals hij inderdaad is; niet zich zeif tegen te komen, wat curieus
genoeg in het volksgeloof van oudsher een voorbode van onheil is: Wie
zich zeif ontmoet, sterft op hetzelf de oogenblik. En waarlijk, menigeen,
die zich kon ontdoen van zijn opschik en zich zeif aanschouwen, zooals
anderen hem waarnemen, zou zonder verwij1 in den grond zinken!
In het boek nu komt zoo menig mensch van dezen tijd, die leeft van
en door camouflage, zich zeif tegen. Daarom klapt hij het boek dicht.
Hij evil zoo iets akeligs niet ontmoeten. Hij vreest van schaamte en zelfverachting om te komen, als hij in die spiegel zijn eigen ware figuur
zal zien, ontdaan van de pruik, de mantel en het masker zijner grootspraak, waarmee hij zich zeif en vele anderen krampachtig heeft wijs
gemaakt, dat hij een held en niet een armzalig klein mannetje is. Hij heeft
angst voor het boek. En zie daar, waarom zoo vele menschen geheel niet
lezen, of alleen die lectuur, waarin ze zeker zijn de bevestiging van hun
vermeende grootheid te vinden. Ze willen in hun zelfbedrog bevestigd
worden. En ze helpen ijverig mee om daartoe ook van hun kant het
noodige bij te dragen. Van alles maken zij zich wijs. Ze hebben Been tijd
om te lezen. Of het is slecht voor hun oogen. Ze krijgen er hoof dpijn van.
Het is alles zoo minderwaardig wat er gedrukt wordt, zeggen ze. Het
lijkt hun niet van zooveel tragische dingen te lezen, luidt hun bewering;
er is in werkelijkheid al genoeg misere. Of wel: ze hebben overdag
inspannend werk te doen, en des avonds zijn zij dus te moe om te lezen
Het is alles angst en vlucht voor de angst ... Intusschen onttrekt de hier
beschreven kwaal een zeer groot aantal menschen aan het boek. Het
zou wellicht al helpen, wanneer elkeen, die de zegeningen van het lezen
kent, in eigen omgeving poogde, zulke weerbarstigen met beleid en vernuft aan de zoete smaak van het leesgenot te wennen. Wij laten de propaganda wat veel over aan hen, die het boek maken en verspreiden".
Tot zoover de Indische gids. Is het niet psychologisch raak gezien en
gezegd? En ik voeg er aan toe: Begin met de jeugd, in de school en
thuis. Geld hiervoor uitgegeven brengt zijn rente vele malen op in geestelijke groei, vooral ook omdat dan de heerlijkheid der eigen taal hoe
langer zoo meer een onwaardeerbaar bezit blijkt. We zien het in Vlaanderen, waar eindelijk door de taal de zege is behaald. Maar .... onverstandig beleid, autoritair optreden, onmenschkundig gedrijf der franskilions heeft de zaak er zoo vertroebeld, dat een bestuurlijke scheiding ervan
het gevolg zijn zal. In Friesland wordt voor de Friesche taal de laatste
decennia met lief de gewerkt en thans is te Leeuwarden opgericht een
vereeniging tot bevordering van het Friesch onderwijs; deze „Kristlike
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Underwizers Mienskip" wil zich erop toeleggen, om vragen betreffende
het „Friesch op de gewone lagere school" in wettelijk, onderwijskundig
en paedagogisch opzicht op te lossen.
Het is te hopen, dat onze huidige wetgevers verstandiger inzicht zullen
hebben, dan de franskiljons in Belgie, want wie voor de eigen taal strijdt
wint het tenslotte.
Wat de nieuwe spellingregeling van minister Terpstra betreft, begin
ik me zelf te feliciteeren bij de correctie.
Waar ik tot voor korte tijd steeds de kleine Koenen moest opslaan,
telkens en telkens weer om te zien of trap of vloer, of steel of hamer
of wat ook mann. of vrouw. was, daar gaat het nu veel vlugger. Gekke
woorden als reu, woerd, teef, wolvin e.d. komen zoo weinig voor, dat
het geen naam mag hebben, en nu, de echt mannelijke woorden als
dominee, meester, man, knecht enz., wel, dat gaat gemakkelijk, zoodat ik
naar de practijk meen, we er werkelijk een zeer belangrijke stap mee vooruit zijn. Maar men volge nu die nieuwe spellingregeling,- algemeen, in zijn
brieven, zijn artikelen, zijn schoolwerk, overal. Te Vlaardingen hebben
burg. en weth. het goed begrepen:
B. en W. hebben aan het personeel van de openbare lagere scholen een omzendbrief gezonden, waarin zij verzoeken om in overeenstemming met het
gevoelen van de raadscommissie voor onderwijsaangelegenheden en van de
plaatselijke schoolcommissie voortaan bij het onderwijs rekenen en wiskunde de
internationale schrijfwijze van het metrieke stelsel te volgen en bij het onderwijs in de Nederlandsche taal den omzendbrief van den betrokken minister in
acht te nemen.
B. en W. merken daarbij op, dat daaruit niet voortvloeit, dat in alle klassen
gelijktijdig tot afschaffing van de thans gebruikte en tot aanschaffing van
nieuwe leerboeken kan worden overgegaan. Zij zijn van meening, dat de vernieuwing van de gebruikte leerboeken zeer geleidelijk behoort te geschieden. In
de klassen, waarin voor het eerst het metrieke stelsel en de spelregels worden
geleerd, waarop de omzendbrief van den minister van toepassing is, kan,
schrijven B. en W., dadelijk met de nieuwe schrijfwijze worden aangevangen
ook al passen de te gebruiken leerboeken zich niet geheel bij die nieuwe schrijfwijze aan. Ook voor de hoogere klassen lijkt hun de overgang tot de nieuwe
schrijfwijze niet op te groote moeilijkheden te stuiten.

Ook te Vlissingen kwam een dergelijk verzoek.
Bij een honderd jaar terug zijn we schitterend met de leermiddelen op
onze scholen vooruitgegaan.
In 1770 was het volgende reglement nog toongevend:
De Meester moet vooral acht geven, dat de scholieren in het spellen,
lezen en spreken de Nederlandsche Taal behoorlijk pronuncieeren, en daar
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het noodig is de aspireerende „H" wel gebruiken; ook dezelve de kracht
en het gebruik der zinscheidingen volgens de Regels van de nette schrijf kunst inboezemen en leeren in acht te nemen.
Geen boeken zullen in de school geleerd worden, als die geapprobeerd,
rechtzinnig en stichtelijk zijn, als de bekende A.B.C.-boeken, de Catechismus, Manierlijke Reden, de Historie Davids, de Spiegel der Jeugd, de
Fransche Tirannie, de Trap der Jeugd, de Letterkunst, de Zendbrieven,
de Spreuken Salomons.
De schoolmeester zal de kleinste kinderen, en die alleen leeren spellen,
in de A.B.C.-spelkunst behoorlijk oefenen, en tot dien einde haar voor
en namiddag twee lessen zelve ophooren, of in hoogdringende verhindering somtijds zulks latende doen door haar oudste en bekwaamste discipelen, zonder dat de schoolmeester zal vermogen zijn huisvrouw de
schoolhouding te bevelen, ten ware in geval van eenige hoog dringeride
nood.
De schoolmeesters zullen haar mindere discipelen moeten leeren het
Gebed des Heeren; de Twaalf Artilielen des Geloofs; en de Tien Geboden;
de meerdere discipelen de Gebeden voor en na den eten, het Morgen- en
Avondgebed, en zullen haar daarvan op den Woensdagmiddag rekenschap
afvorderen en zijn christelijke onderwijzing eindigende met het zingen
van een psalm, zullen dan de kinderen ten drij uren uit de school gedemiteerd worden.
De meester moet gestadig de kinderen aanmanen om naarstig den
Publieken Godsdienst bij te wonen, en zal des Maandags inquireeren of
dezelve iets hebben onthouden, en zoo iemand in die gevallen zich onstichtelijk hadde aangesteld, zal daarover naar merite een kastijding
moeten geschieden, zoo wel of zulks in het school begaan ware. 1)
En wat dat allemaal voor schoons was, die aanbevolen boeken. Het
is om van te gruwen. Uit een boekje van mevr. A. B. van MeertenSchilperoort, getiteld Oefeningen voor min- en meergevorderden in den
briefstijl en in het maken van schriftelijke opstellen 2) drukken we twee
proeveri af :
Lodewijk aan Ludolf.

1k wil u eens eenen brief schrijven, en u zeggen dat ik gezond ben en veel
aan u denk. Schrijf mij ook eens een' brief, dan weet ik hoe of gij vaart; net
als de groote Heeren en zoo als zus B. aan tante L. &et. Zij zeiden alien dat
ik niet zou kunnen; maar dat ziet gij nu wel anders. Mama heeft mij het papier
1) Reglement voor schoolmeesters in Zeeland, van het jaar 1770. Navorscher V; blz. 220.
2) Dordrecht 1830.
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gelijnd en Betje mij een potlood gegeven. Zij lacht wel en zegt dat ik letters
van een' winger lang schrij f, maar dat kan mij niet schelen. Jongen ! ik heb wat
pret, met de sneeuw. Wij gooijen, Willem en ik, om het hardst, met sneeuwballen, en al krijg ik er een' tegen mijne neus, ik huil toch niet, want ik ben
een jonge Nederlander!
Eduard en ik hebben ook een' sneeuwen man gemaakt, o zoo raar, met een
stok voor zijne armen en gaten voor zijne oogen, en in zijn' mond; en in die
gaten had Willem een stukje goed gedaan, dat daarin brandde, ik weet niet
hoe hij het noemt. Wij wilden er eene grap mede hebben en de kleintjes eens
bang maken, maar Papa verbood het ons; jongen, dat speet mij zoo ! De
keukenmeid, die het zag, liep uit bangheid weg.
Nu, dag Ludolf ! kom maar gaauw weerom, bij uw' vriend Louis.
P. S. Kamfer heet dat stukje, dat in de sneeuw brandt.
Antwoord van Ludolf aan Lodewijk.

Toen ik uw' brief las, mijn lieve Louis, had ik zoo wel naar u willen toevliegen, zoo lief kreeg ik u in eens ; maar van daag ben ik weer blijder dat ik
hier ben en ik wil ook nog wel wat blijven. Jongen ! maat! ik heb zoo veel
pleizier. Gisteren was het hier jongensbezoek, wij hadden wat pret! Wij hebben
getold en geknikkerd, en ik heb zoo een'fermen tol gekregen ; gij kunt hem
wel hooren brommen aan uw huis. Ook kwam er een man met "een' tooverlantaren. Maar een jongen was er, dat was een kwiebus : hij trok er zijn neus
van op dat wij school gingen, en hij sprak zoo gek, half Fransch, half Hollandsch,
en wilde niets doen dan de kleintjes plagen. Maar jongen ! zij fopten hem dan
zoo. Toen hij niets met ons wilde mede spelen, riep een van de grootste hem in
een hoekje; en toen wij allemaal stoelen daarvoor gezet en toen de tafel; daai
zat onze wijsneus als een vogel in de kooi, en huilde en grimde zoo lang tot hij
in slaap yid, Wel ja! hadden wij geen gelijk?
Mijne thema's heb ik al af, maar die dr
hei dat mag ik niet zeggen, nu
die sommen dan; die zijn zoo ongemakkelijk. En nu wenscht u goeden nacht
Uw• vriend. Ludolf.

Het is kostelijk. ZedelUke verhalen voor meisjes, van H. N. v. T., tweede
druk, ten dienste der scholen 1) is ook een prachtig voorbeeld op welke
wijze onze overgrootouders beleerd en bemoraliseerd werden. Het werd
zoo voortreffelijk geacht, dat men het bestemde als eereprijs.
Eene der grootste verdiensten in een jong meisje is de stilzwijgendheid.
Sophia, naauwelijks de kinderschoenen ontwassen, beroemde zich dikwijls tegen
hare moeder de stilzwijgendheid zelve te zijn. Zij meende geheel zeker van haar
stuk te wezen, omdat zij al vroeg de gewoonte had aangenomen, nooit weder
te verhalen, wat zij had hooren zeggen. Hare moeder, mevrouw Van Doom
genaamd, bewees haar, bij verschillende gelegenheden, dat het niet genoeg is
te zwijgen, ter bewaring eens geheims ; dat zelfs de mond, de oogen, de trekken,
1)

Nijmegen 1832.
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de kleur, ja te meermalen het stilzwijgen zelfs, voor ons spreken. „Ik ben
zeker Sophia!" zeide deze vrouw, toen zij Bens weder over dit onderwerp spraken,
„dat gij, op uwen ouderdom en naar de wijze hoe gij zijt opgevoed, nimmer een
geheim zult openbaren; maar gij zijt nog te jong om altijd meesteres te blijven
van uwe aandoeningen, en ziedaar het moeijelijke punt. Indien hij die van u
eene gewigtige, bij u bekende zaak, wil vernemen, eene diepe kennis van het
menschelijke hart heeft, zal hij u niet ondervragen; maar hij zal behendig het
gesprek leiden op datgene, wat hij er van weet : onder het spreken zal hij
grade slaan, en de vreugd of smart, op uw openhartig gelaat geteekend, zal
hem openbaren, hetgene gij hem wilt verbergen : uw geheim is alzoo verraden,
schoon gij zelve geen woord hebt geuit. Ik veronderstel, bij voorbeeld, dat uvw
vader valschelijk beschuldigd, vervolgd wordt : wij vinden evenwel middel hem
voor aller oogen te verbergen ; maar de regter vermoedt, dat hij in dit huffs is.

Lieden op bespiedingen afgerigt, slaan ons gade : met een welwillend en tevens
stoutmoedig gelaat doen zij u strikvragen; gij raakt in uwe antwoorden verward, zij raden uwe gevoelens. Op deze wijze hebt gij, hoe onschuldig ook, uwen
vader dat ongeluk berokkend, hetwelk gij voorheen vreesdet. Om u ronduit te
zeggen, Sophia ! vervolgde deze dame, geloof ik het voorzigtig te zijn, van
nimmer een meisje, hoe stilzwijgend hetzelve ook zijn moge, een gewigtig
geheim toe te betrouwen, en ik hoop, voor uwe eigene rust, dat gij nimmer iets
van dezen aard zult willen weten : want indien hierin iets ligt opgesloten wat
uwe eerzucht streelt, zoo berokkent gij u in tegendeel veel onrust, en gij zijt
verantwoordelijk voor al het kwaad dat door de minste onachtzaamheid kan
veroorzaakt worden. 1k moet u verhalen, hetgeen en jong Schotsch meisje van
uwen ouderdom overkwam, zij was zeer onervaren, had echter een goed hart en
dacht zeker, even als mijne Sophia, dat het bewaren van een geheim zeer gemakkelijk is. Dit verhaal, mijn kind, zal u als eene les dienen, en tevens strekken
om uwe geschiedkundige kennis uit te breiden : want de rampspoeden van Karel
Eduard zijn zeer belangrijk en ik zal er u slechts een zwak denkbeeld van
kunnen geven."

Is het wonder dat de jeugd met dergelijke boekjes — en dit zijn nog
van de beste uit het begin der 19de eeuw reeds gemoderniseerd en nadat
Locke, Rousseau, Pestalozzi e.a. hun licht hadden laten schijnen vroeger
buiten de school tot excessen kwam, waarvan onderstaande instructie en
verzoek getuigen:

Van 't goyen in de kerckglasen, tsy van buyten of van binnen.')
In de Instructie van David van Zeyst, in 1676 tot Schoolmeester te
Barneveld aangesteld, ook om onderwijs te geven in de Latijnsche en
Fransche talen, komt onder meer de bepaling voor „dat bij 't uitgaan
der school hij de kinderen geleidt tot aan het kerkhof, om het insmijten
der kerkglazen met kooten en steenen te beletten." Mr. Nairac, de be1)

A. Aarsen in de Navorscher LXIII (1914) ; bin. 4.
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kende Plattelands-burgemeester, aan wiens „Barneveld, 1648-1795", ik
deze bijzonderheid ontleen, voegt er de commentaar bij; „dat de schooljongens van den goeden ouden tijd al juist dezelfde „liefhebberij en guitenstreken" gehad hebben als thans, wij vinden in een jaar f 74.— voor het
inzetten van kerkglazen betaald, niet door de ouders der baldadigen, maar
door kerkmeesters".
Het bestaat niet meer, dat tegenwoordig een dergelijke instructie noodig
zal zijn, ondanks onze publieke-opinie-beruchte baldadige jeugd.
Er is in alle opzichten een belangrijk verschil met voorheen, uiterlijk,
innerlijk en algemeen-verstandelijk. Wie ons wat anders wil wijs maken,
kent de historie niet.
Men vergeet met al de klachten wel eens hoe erg het vroeger wel was, en
we werkelijk met ons geheele onderwijssysteem, vergeleken met 100 jaar
terug, van de uiterste dorheid tot bloeiend leven zijn gekomen. Natuurlijk,
als we, gelijk de 18de eeuwers met lange pijp, sloffen, armstoel en een warm
wijntje er nu tevreden bij gaan neerzitten, dankbaar voor wat we bereikt
hebben en geneigd thans in zelfvoldaanheid de genietingen des vleeschelijken !evens uitsluitend als loon voor vroeger te aanvaarden, dan zijn we
even onverantwoordelijk als die z.g.n. !evensgenieters verpersoonlijkt in
Jan Salie, Jan Sul, Jan Crediet e.a., maar wel mogen, moeten we zelfs het
behaalde dankbaar genieten en waardeeren en steeds er bij in volle actie
zijn, om nog verder te komen, want tevredenheid in deze zin bij deze taken
is de dood in de pot. Daartoe is noodig: zelfkennis, studie en lectuur. En
dan brengt ook 1931 ons wel weer een stapje verder.
Zeist.

D. WOUTERS.

MOEILIJKHEDEN.
„Kijk dan toch zelf eens, Nelly, zie je dan niet, dat die zakdoek er ligt?
Of denk je: „Laat moeder hem maar oprapen, die is er goed voor?"
Nelly trok narrig haar schouders op. Hoe kon moeder nou denken, dat
je zoo jets idioots iou denken!
Aan 'n puntje pakte ze de zakdoek op, ja, ze was er al twee keer
over heen gestapt, had alleen gedacht „die is niet van mij.7
Onverschillig slenterde ,ze naar moeder.
„Hij is niet van mij. Zeker van Mies, die stopt 'm altijd in d'r directoire."
„Maar daarom kan jij hem toch wel oprapen? Moet moeder dan altijd
alles doen, waar 'n ander geen zin in heeft?"
Nel schokte nog eens met haar schouders. Als imaeder zoo began —
Net of ze 't expres deed — kon zij 't helpen, dat ze er niet aan dacht!
Knorrig schoof ze haar stoel aan de tafel, bah, wat was alles naar
vandaag, ze had ook weer zoo'n suf hoofd, hoe kOn je nou werken zoo.
Met 'n orsche frons zat ze haven haar bock, en moeder, op haar plekje
voor 't raam, !hover» de al te voile naaimand, keek verwijtend en
bezorgd naar ontevreden, ongelukkige meisjesgezicht.
, Zouden alle kinderen zoo moeilijk als ze op die leeftijd kwamen,
zoo onredelijk en onhandelbaar —? Altijd kribben en mopperen, en zoo
brutaal! Toch, Nelly zag ook bleek de laatste tijd, ze , groeide zoo
hard —."
En weer, terwijl moeder haar dochtertje aankeek •trof 't haar, hoe
vreemd en onharmonisch dit kind toch was.
„Moeder", had ze zelf gezegd, een week geleden, „weet u, ik geloof
dat ik heelmaal verkeerd in elkaar zit."
Moeder had gelachen. „Je bent toch geen in elkaar gezette pop", maar
't ernstige gezichtje had niet geglimlacht.
u , dan zelf, moeder. Moet u zien, zulke leelijke groote voeten,
echt monsters, en moet u dan m'n handen weer zien, zoo mooi
Liefkozend had ze haar wang op haar handen gelegd, en toen had
moeder het ook bewust gezien, hoe waar 't was.
Kleine, slanke handjes, heel goed verzorgd de ronde nagels — Moeder
wist wel hoe vaak Nelly zich van allerlei karweitjes wist of te maker,
►

,

282
omdat je er „zulke nare handen van kreeg." Maar haar voeten in de
stevige, zwarte molieres waren eerder plomp dan sierlijk.
En ook haar gezicht was niet fijn, alleen de oogen weer bijzonder
groot en diep. En nu was ze ook opeens zoo verschrikkelijk gaan groeien.
Ze leek wel haast volwassen.
Moeder zuchtte.
En Nelly, toch al geprikkeld, keek geergerd op.
„Wat had moeder nu weer te zuchten! Altijd was er wat! Net of zij
't zoo lekker had! Nogal wat fijns, zooveel huiswerk als ze hadden. En
straks kwam Mies natuurlijk weer zaniken — Mies mocht Mies."
Daar heb je d'r al —.
„Dag moeder
'rnoes, moet u hooren, we hebben 't zoo fijn gehad —
eenig gewoon."
Nel gooide haar 'boek met 'n smak dicht.
„Zó6 kan ik zeker wel werken, als ze zoo zanikt —."
„Nel , dan toch", \del ,moeder driftig
Toen zachter „Miesje komt
immers net thuis. Ga jij dan zoolang boven zitten. Toe, Nel, was toch
niet zoo onredelijk —."
„Nou ja, ik ben nou eenmaal zoo'n ellendig kind —" zei Nelly, en
ze graaide al haar boeken bij elkaar — Jawel, bons, die ligt kom hier
lam ding —!"
Boven, op haar kamertje, kon ze er niet toe komen om te gaan
werken. Ze beet op haar penhouder en keek naar buiten, naar 't kleine
stukje blauw en de eene boomtop die ze zien kon. En gek, als je
nu zoo een tijd zat, dan zag je niets dan groen en blauw, net of je in 't
bosch lag, en je voelde je al kleiner worden
0, nu zoo klein te warden dat je niets meer was, of een heel klein
kindje, en ,dan in moeders arm liggen, heel dicht tegen moeder aan. Of
opeens heel groot worden, en zelf een kindje hebben .
Beneden ging de deur en meteen schrok ze op en langzaam vervloeide
de blos van haar gezicht en haar glanzende oogen knepen even samen.
War had je vader al — moesten ze z(56 eten, en dan keek vader haar
weer zoo aan Kon zij 't helpen, dat ze altijd zoo was.
„Knorrig?" zei vader. Maar ze was niet knorrig. Ze was alleen ongelukkig. Waarom begreep moeder 't niet, ze zeiden .dat je vroolijk
en tevreden moest zijn, en dankbaar voor God —.
„Hoe kon je dankbaar zijn als je altijd hoofdpijn had, en als je altijd
moe was en als je zoo vreeselijk veel van moeder hield en je kon 't 'get
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zeggen en moeder dacht, dat je niets ,om haar gaf — En waarom kon je
't niet zeggen —."
En al de „waaroms" van haar verwarde jonge leven stonden om haar
heen en joegen de tranen van zelfbeklag naar haar oogen.
, Waarom was ze °peens zoo echt „groot" geworden, dat de jongens
naar haar keken, en waarom moest je er haast om huilen en vond je
't toch zoo — — zoo — — en waarom kon je niet met moeder praten
over alles wat zoo raar was, over wat Els gezegd had van die juffrouw,
die — nee niet aan denken, je kon 't toch nooit, nooit aan moeder zeggen,
nooit, liever ging je dood. Maar Els was slecht, dat kon je zoo begrijpen
Ze schudde zich, alsof ze iets van zich of schudde.
Kom, ze ging maar naar beneden. Werken ging toch niet.
„Help je me even, Nel?"
En terwiji ze moeder hielp ,opdoen, sloeg, zonder dat zelf wist waarom,
haar stemming om.
„Lekker motes, soep vooraf. Zoo maar?"
,,Ja, zoo maar, omdat m'n meiskes dat zoo lekker vinden. Wil jij 't
fruit op de schaal leggen?"
„Wat 'n prachtige druiven. Moes kijk toch eens, hoe prachtig."
En even hief ze de zware bedauwde tros behoedzaam in haar twee
voorzichtige handen.
Haar jong gezichtje boven de donkere vruchten was plotseling veranderd en van klare vreugde overstroomd.
„De wijnstok — en de ranken
de Heere Jezus in Zijn lang wit
kleed —".
Moeder keek stil haar dochtertje aan. Hoe zacht was haar anders zoo
stugge mond.
En over de druiventros zochten ze elkaar in een large diepe
Then iegde Nelly de vruchten voorzichtig neer, en sloeg haar armen
stijf
moeders hals.
„Moeder", zei ze zacht.
,,,Mijn oudste dochter", zei moeder. Dat was alles
EMMY KLEIN.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITTERATUUR.
Gemakzucht. Daar is een jongen aan zijn rekenwerk bezig, zegt de
Educateur Belge. De som is af; hij zal er een streep onder zetten. Met
een liniaal? Neen; die ligt zoo wat vijf meter van hem af. Dus doet hij
het maar zonder; natuurlijk met onvaste hand. Er was eenige moeite en
inspanning noodig, om hem te krijgen en te hanteeren. Die weerhouden
hem.... Toch weet hij zeer goed, dat voor de zigzaglijn, die hij nu trekt,
een berisping zal krijgen.
Maar doen ook wij niet vaak zoo? Laten ook wij niet dikwijls wat na,
omdat we zoo gemakkelijk in onze leunstoel zitten?
Ja, veel te vaak, educateur!
Om de school! Van links waait een scherpe wind, zoo lezen we in het
Zwitsersch Evangelische Schulblatt; een wind, die alle godsdienstonderwijs uit de schoollokalen wil wegvagen, en vervangen wil door de alleenheerschappij van een verwereldlijkt denken. Reeds is geconstateerd, dat
in lijnrechte strijd met de letter der wet de Bijbelsche geschiedenis op
tal van scholen wordt verwaarloosd. Bovendien zijn er stroomingen, die
in de verplichte volksschool de onverdraagzame dictatuur eener van God
afgewende wereldbeschouwing willen stichten.
Ja, zoo wil ook een schrijver in de Berner Dagwacht het. Wij socialisten, schreef hij, mogen de school niet geheel in burgerlijke handen uitleveren .... Met de keuze van socialistische onderwijters is de zaak niet
in orde; zij moeten in de school in socialistische geest werken. Ons
socialisme behoort in de school!
Dat kan wat worden!
Een nieuwe bezigheid voor vrouwen. Die heeft de Evangelische Lehrerinnen-Warte gevonden. Er zijn al heel wat gelegenheden, waar de vrouwen en meisjes raad, voorlichting en inlichting kunnen krijgen. Maar
waarheen moeten zij zich wenden, als zij in zware innerlijke strijd en
aanvechtingen zijn? De ouders hebben op dit punt vaak niet het volle
vertrouwen; men mag het feit betreuren, maar het is nu eenmaal zoo.
Het moet een moederdienst zijn; heel niet of ficieel, maar hartelijk en
vol vertrouwen. Het moet zonder reclame; het spreekuur moet van mond
tot mond verder gegeven worden.
Zielzorg van de vrouw aan de vrouw heel in het verborgen, heel per-
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soonlijk. Menigeen zou er nog komen die niet naar de officieele bureau's
van gemeente en kerk durft te gaan.
Wanneer het jonge en misschien wanhopige menschenhart er lief de en
erbarming vindt, zonder berisping van uit de hoogte, kan het waarschijnlijk nog tijdig geholpen worden, en bewaard voor het verderf.
Geen betaalde arbeid, maar een heilige reddingsdienst, gedragen door
het beginsel: „Ik kan niet mede aanzien het sterven van mijn yolk".
Tijdelijke verwarring van de geest. De algemeene bewustzijnstoestand
van de leerling heeft groote invloed op het opnemingsproces bij het
onderwijs, zest een schrijver in het Zeitschrift fur plidagogische Psychologie.
Men vrage midden onder de wiskunde-les maar eens naar Fransche
woorden of geve een Fransch dictee. De fouten en tekortkomingen zullen
veel grooter zijn dan bij de gewone Fransche les. Dat bewijst iets voor
de geestesgesteldheid op dat oogenblik.
Het kan zoo erg worden, dat het kind heelemaal in de war komt, en
niet meer tot 10 tellen kan.
Alles begrijpen is dan ook weer alles vergeven.
Onderzoekingen hebben geleerd, dat juist bij krampachtig ingespannen
wil een afneming der prestaties intreedt. Aan de kracht van de wil zijn
grenzen gesteld. Men kan in deze gevallen van wilsonmacht spreken.
School en evangelisatie. Daarover schrijft de Belgische Torenwachter.
De Christelijke gemeenschap zou vele kinderen kunnen verliezen. Om dit
te voorkomen en te bestrijden zijn Christelijke scholen een noodzakelijkheid. En wij kunnen hiermede niet wachten, totdat de ouders de handen
daartoe ineenslaan.
Het gaat er om bij al onze Protestantsche kringen: Wilt gij uw kinderen
voor uw eigen geloof behouden? En waar een Christelijke school bestaat,
is er voor u maar een antwoord: het daarheen te zenden.
Kan de school nu ook zelf als evangelisatiemiddel dienst doen? Eigenlijk
geeft het voorafgaande daarop reeds een bevestigend antwoord. De verwaarloosde of niet te vervullen taak kan immers ten deele door de school
overgenomen of aangevuld worden. Het komt meermalen voor, dat ouders
door hun kinderen weer tot verlevendiging hunner belangstelling gebracht worden. Een kleine jongen, die nog eerst kort een Christelijke
school bezocht, prees reeds de onderwijzeres, die alles van de Bijbel uit
het hoofd wist te vertellen boven zijn wader, die het uit een boek had
voorgelezen.
Het is typisch, dat kinderen juist in zulke fijnere dingen zulk een scherp
opmerkingsvermogen bezitten.
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Van openluchtscholen. Het tijdschrift Die Erziehung deelt een en ander
mee van Lietz, den man der open-luchtschoolbeweging.
Lietz onderscheidde zich door een vlug en scherp reactievermogen.
Iedereen werd ook verrast door de groote breedte van zijn blik.
De afstand van woord tot daad was bij hem gering; hij stond altijd
klaar, om zijn woorden waar te maken. Hij zei nooit phrasen.
Juist een man voor een „beweging", een man van initiatief en durf.
Hij was van oordeel, dat de landelijke omgeving op zich zelf reeds
opvoedend werkte. Door gemeenschappelijke maaltijden trachtte hij
standsvooroordeelen zoowel bij leerlingen als bij onderwijzers uit de
weg te ruimen. Lichamelijke oefening bedoelde bij hem, het lichaam tot
bruikbaar instrument te maken voor de geest. Door practische arbeid
ire tuin, veld en werkplaats wilde hij achting wekken voor handenarbeid,
en hulpvaardigheid jegens de naaste aanmoedigen.
Met zijn dood viel de samenhoudende persoonlijkheid weg, en de verschillende inrichtingen vertoonden al spoedig een eigen richting.
Vlaardingen.

T. VAN DER KOOY.

BOEKENTAFEL.
Paedagogische bibliotheek; VI en VII. Frobel, door J. M. Telders, met eenige
pract. lessen van Kl.a. Smid, 232 blz. a f 2.90; P. Noordhoff, Groningen.

In deze reeks paedagogische klassieken worden geregeld aan nieuwe bewerkingen gegeven.
De bekende Frobel-biographe, mej. J. M. Telders heeft in dit boek een gedegen
overzicht gegeven van Frobelwerk, aard en inhoud. Het is m.i. bijgonder voor
hoofdakte-studie geschikt en natuurlijk voor alien die bij het Frobelonderwijs
werkzaam zijn. Ma.
L. van K I i n k e n, Opkomst en ontwikkeling van het schoolwezen binnen
Delft — tot ± 1700 —; prijs gec. f 1.—, bij C. J. van Doorne, Delft.
Dit is een alleraardigst boekje. Je neemt het met pleizier op. 't Is keurig
technisch uitgevoerd en begint met twee motto's : een van fr. S. Rombouts, dat
zegt, de hervorming heeft voor het l.o. niets gedaan, en een van dr. Woltjer (Sr.)
dat juist het omgekeerde zegt: uit het beginsel der reformatie vloeiden voor de
I. s. de belangrijkste gevolgen voort en nu heeft de heer Van Klinken niets
anders en ook niets minder gedaan, dan aan de hand van archief en oude
uitgaven de uitspraak van prof. Woltjer te bewijzen voor Delft. Op bl. 14
vermeldt de schrijver het eenig bekende geval van een leerling die aan den
justicier onttrokken werd onjuist — 1554 in plaats van 1553 en zonder bron
—zie Planque
Valcooch's regel, bl. 15. Ook wordt Valcooch aldoor verkeerd
gespeld n.l. als Valcoogh; de 1ste druk geeft ch. Maar ik vermeld dit, omdat ik
dergelijke historische bronnenstudie waardeer, en daarbij ook punctualiteit
reken als van groote beteekenis. Sedert de slordige editie van Schotel is men
gewoon steeds verkeerd te spellen en te citeeren. Zelfs grooteren ontkomen er niet
aan; schreef niet prof. Blok De Ruyter, terwijl het uit de stukken bewezen is, dat
het De Ruijter moest zijn? Het bevreemdt mij, dat de schrijver geen melding
maakt, dat prive nog lang echt Roomsche schoolboekjes met hun Roomschti
superstutien op de scholen in de 17de werden gebruikt — zie De Planque. —
Verbazingwekkende staaltjes zijn daarvan te vermelden. In elk geval de heer
Van Klinken schreef geen uitvoerige historie — die is niet te schrijven voor er
10-tallen van dergelijke detailstudies komen en we steunen prof. Waterink's
wensch in zijn inleiding gezet: „Anderen mogen door deze arbeid aangespoord
worden ook zoo'n detailstudie voor hun gemeente ter hand te nemen". Hier is
nog veel onontgonnen terrein en wij zijn dankbaar voor deze belangwekkende
studie, die op verschillende onderwijzersvergaderingen stof voor een inleiding
kan leveren. Daarom ook dringen wij bij onze lepers aan van dit werkjel met

aandacht kennis te nemen. Historische studie is steeds vruchtbaar, omdat ze
ons dankbaar doet gedenken en tevens een prikkel is om voort te varen. Dat
de heer Van Klinken na dit debuut ons meer zal moeten geven, is hij verplicht
aan zijn kunnen en kennen. D. W.
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A. F. J. P o r t i e l j e, Zeewater-aquarium en terrarium; geill. door Jac.
J. Koeman; uitg. Verkade's fabrieken te Zaandam.
Weer een prachtig Verkade-album. Weer mooi, goed werk : tekst van een
alleszins bekwamen schrijver en de teekeningen in offset-druk bijzonder mooi.
Verkade heeft hier weer alle natuurliefhebbers aan zich verplicht en met dit
reclame-boek een mooi cultuurwerk gedaan. Men zou er Verkade-artikelengebruiker om worden. Daarom is 't ook te doen. Maar waar de reclame in zulk een kleed gestoken wordt, moeten we een
firma prijzen, die aesthetisch en paedagogisch toont smaak en inzicht te bezitten. Hulde. D. W.
.

A. L. van H u 1 z e n en A. K u i p e r, Blomgewas, leesboek voor Christelijke u.l.o.-scholen; I en II, 159 en 160 bladz. a f 1.25; geillustreerd;
La Riviere & Voorhoeve, Zwolle.
Deze bloemlezers zijn er een beetje ingeloopen.
Natuurlijk is van de h.h. samenstellers een goece bloemlezing, wat de inhoud
betreft, te verwachten. En de verzamelde lectuur is ook goed; maar de technische
verzorging der boekjes is slecht. Voor 30 jaar zou zoo iets gekund hebben, maar
slecht papier, leelijk van druk en illustraties
hoe is 't mogelijk dat
nu
men in 1930 nog zoo iets durft te lanceeren ! De correctie laat ook zper veel
wenschen over.
Zoo zag ik ook deter dagen een Christelijk Meisjes-jaarboek. De illustrates
daarin — n.b. voor oudere meisjes — zijn van Den Uyl en zoo allerverschrikkelijkst lachwekkend misteekend, dat het meer dan ergerlijk is.
De prijs van Blomgewas is met deze slechte uitvoering niet in overeenstemming : veel te hoog!
De samenstellers hadden naar wat ziY leverden een betere technische verzorging verdiend.
D. W.
Van J. N. Voorhoeve, uitg. Den Haag, ontvingen wij :
Tusschen de einden der aarde, door J. G. K r e g e 1.
Oom Dirk, door G. W. van Z e y 1.
Een weekkalender voor 1931.
Acht traktaten.
Tevens A. Nose 1—S t r a a t s m a, Joke, ingen. f 0.50, geb. f 1.— en
Uit het leven van een student, een verhaal a f 0.50, geb. f 1.—.
J. Riemen s—R eur slag en R. IJ z e r, Groei I, ontwikkeling der
opvoedk. denkbeelden ; 340 bi. a f 3.75 igen. ; Kemink & Zoon N.V.

Utrecht.

VAN HET GESCHIEDENISONDERWIJS
OP ONZE SCHOLEN.
I.
lo. Gods wegen.
„De historie is de openbaring der gedachten van den persoonlijken;
levenden God.
„Het doel van het geschiedenisonderwijs op onze scholen is, de leidingen
Gods met ons yolk eenigszins te doen verstaan." Aldus Lankamp in zijn
terecht zoo veelgeprezen Leerplan. 1)
De geschiedenis openbaring van de gedachten en de leidingen Gods;
Zijn we dat eens met Lankamp?
In onze kring is niet anders te verwachten. 't Is immers een rechtstreeks
uitvloeisel van een stuk van ons geloof, en wel van het belangrijke stuk
der Voorzienigheid Gods. God onderhoudt en regeert hemel en aarde err
alle schepselen als met Zijn hand 2) ; het is dus ondenkbaar, dat het
historisch beloop der dingen op aarde buiten Zijn regeering zou liggen:
En waar Hij bovendien werkt naar een „gemaakt bestek" en -naar de
bepalingen van Zijn eeuwige Raad, ligt de geschiedenis vast in Zijn .

Besluit,nopbargvZijlneRad,vrwzlijknga
Zijn gedachten.
God is de Maker der geschiedenis, zooals ook de Schrift zegt: „Ik,
die van den beginne af verkondig het einde, en van ouds af de dingen, die
nog niet geschied zijn; die zeg: Mijn raad zal bestaan, en ik zal al mijn
welbehagen doen." 3)
Wel werken er ook allerlei secundaire factoren, maar in het boek der
historie is God toch de Auctor primarius. „Achter de determineerende
factoren, die wij nog eenigszins kunnen nagaan, werkt nog een wil, waar,
tegenover de onze machteloos staat, en een verstand, waarvan wij de
overwegingen niet vermogen te doorgronden" (Van Schelven). 4
Daarom is er in de geschiedenis een vaste gang, een bepaalde rhythm,
verrassende analogieen, al zijn er geen bepaalde wetten te ontdekken.
)

1) Bladz. 36 en 40.
2) Catech. vraag 27.
Jesaja 46 : 10.
1
Christendom en historie, blz. 44.
5
idem, bl. 40.
)

)
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De feiten zijn openbaring van een logos in het maatschappelijke en politieke
leven (Woltjer Sr.). 1) In de geschiedenis is zin en gedachte; zoo zegt
ook Van Schelven: „Het is een eindelooze feitenreeks, waarin niet de
zin, de gedachte, maar wel de geregelde herhaling ontbreekt." 2)
Alle gedachte aan toeval is buitengesloten; er is samenhang en een
doorloopend proces 3 ); door oorzakelijk verband volgen de feiten op
elkaar; in 't voorleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal. Daarom
is de historie een machtig kunstwerk, waarin Gods deugden en volmaaktheden, op andere wijze, maar toch evenzeer als in het boek der natuur,
heerlijk schitteren.
En waar nu, volgens prof. H. Bavinck, dezelf de Logos, die in de wereld
schijnt, zijn licht ook laat stralen in ons bewustzijn; Hij de werkelijkheid
buiten ons schiep, en ook de wetten van het denken in ons, en die beide in
organisch verband zette, en liet correspondeeren op elkaar 4), ligt het voor
de hand, dat de mensch de roeping heeft, deze godsgedachten, gelijk in de
natuur, zoo ook in de historie na to speuren.
Zoo was dan ook steeds de gangbare opvatting in onze kring. Waar
zou ik eindigen, indien ik u dit met citaten moest staven? Ze liggen voor
het grijpen. De verschillende jaargangen van het Paedagogisch tijdschrift
voor het Christelijk onderwijs zitten vol van uitlatingen in deze geest.
Onze heerlijke landshistorie spreekt op elke bladzijde van Gods wijsheid,
lief de en macht; aldus wijlen Wielemaker 5). Het gansche drama der
geschiedenis is door den Koning der koningen dienstbaar gemaakt aan de
vestiging en uitbreiding van Zijn heerlijk Rijk, zegt Kalsbeek 6). De
geschiedenis moet het Godsbestuur aanwijzen in de opeenvolgende gebeurtenissen, zegt Klein 7). Wij moeten de schrijvende vinger des Heeren
zien in de weg, die Hij houdt met het Nederlandsche yolk; aldus de nog
niet yergeten Swijnenburg 8).
En ook mannen met meer klinkende namen vinden we er aan het woord
of aangehaald. Prof. Sneller wenscht, dat werkelijkheid worde, wat vaak
slechts een phrase is: Christus het middelpunt der geschiedenis We
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

De Wetenschap van den Logos, bl. 25.
Christendom en historie, M. 40.
Kuyper, Encyclopaedie der H. Godgeleerdheid, dl II, bl. 143.
Heins, Dogmatische onderwerpen, naar dr. Bavincks Dogmatiek.
P. T. v. h. C. 0., 2de jrg., bl. 160.
Id., 4de jrg., bl. 179.
Id., 3de jrg., bl. 93.
Id., 9de jrg.. bl. 25.
Id., 9de jrg., bl. 23.
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lezen van prof. Bavinck: „Denk u Christus weg, en de geschiedenis houdt
op geschiedenis te zijn, om plaats te magen voor een doelloos op- en
ondergaan van volken 1). Van Groen van Prinsterer: „De Heere heeft in
dit kleine en onaanzienlijke land, aan de golven ontwoekerd, groote dingen
gedaan" „Onze geschiedenis is, meer wellicht dan die van eenig ander
Christelijk yolk, het verhaal der leidingen en wonderen Gods" 3) Ja, vooral
van Groen vinden we veel. „Het is den Christen niet vergund, het oog te
sluiten voor de lichtstralen, waarin, bij de wonderen der historie, de
glans van Gods volmaaktheden schittert Deze waarheden behooren
nit de kring der gebeurde zaken, waarin zij bij uitnemendheid voegen,
niet te worden geweerd"). In overeenstemming daarmee, zegt Postmus
in zijn Algemeene geschiedenis: „God riep een wereldhistorie in het
aanzijn. De geschiedenis is de openbaring van Gods wil, van Gods heerlijkheid"
acht prof.
In zijn Wat is het doel van het Chr. nat. schoolonderwijs?
Woltjer Sr. het de plicht der school, de groote daden Gods, zichtbaar in
de leidingen onzes yolks, te verhalen" 9. Elders zegt hij, dat ook zelf op
het gymnasium gebruik moet worden gemaakt van het licht, dat Gods
Woord werpt op de loop der eeuwen 7). Hij noemt het plicht der wetenschap, „de volksgeest en zijn werkingen in rapport te brengen met de
leidingen Gods, zichtbaar ook in het geestesleven der volkeren, waardoor
Hij Zijn Raad volbrengt" Hij zegt: „er is een plan in de geschiedenis, en
een einddoel: de komst van het Rijk Gods" 9).
Lankamp, die, gelijk we zagen, in zijn Leerplan geheel van deze
beschouwingen uitgaat, werkt ze dan in dezer voege uit, dat in
de geschiedenis naast de gedachten Gods ook die van Satan we rken. Daardoor ontstaat strijd, de „vijandschap", die God gezet heeft ").
Christus is ook voor hem het middelpunt der historie. Voor Zijn
komst in het vleesch was alles tot Hem, daarna alles doOr Hem 1 9.
1) Id., 8ste jrg., bl. 93.
2) Id., le jrg., bl. 283.
3) Id., 3de jrg., bl. 98.
4) Handboek, Voorrede.
5) Deel 2, bl. 276.
6) Bladz. 114.
f) Het gymnasium en de Geref. beginselen, bl. 34.
8) De wetenschap van den Logos, bl. 53.
9) Standaard 16 Dec. 1895.
10) Bl. 37.
11) Idem.
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Niet de mensch maakt de geschiedenis, maar de Heere onze God 1).
Maar nu de tegenwerpingen.
„Wanneer de geschiedenis is, zooals gij beweert, verwezenlijking van
Gods wil en raad, heeft dan al het historisch gewordene geen goddelijk
karakter? Is dan at het gebeurde niet van Godswege gesanctioneerd; is
het geen zonde, aan de historisch geworden werkelijkheid iets te willen
veranderen en ref ormeeren, en belandt ge zoo niet bij het starste conservatisme?"
Niemand minder dan prof. Van Schelven heeft in Christendom en
historie met deze tegenwerping afgerekend. De historie op zich zelf,
at is zij vrucht van Gods Raad, is nog geen norm. We moeten ook hier
vasthouden aan de onderscheiding van Gods verborgen en Gods geopenbaarde wil, de wil des besluits en de wil des bevels 2). Wij weten, dat we
hier staan bij het vraagstuk van de zonde in betrekking tot de Voorzienigheid Gods, en achten het daarom niet noodig, er in dit verband nader op
te gaan. De verborgen wil Gods, zegt prof. Van Schelven, brengt het
historisch beloop der dingen tot stand, deels met vrijwillige medewerking
der menschen, maar veel meer niettegenstaande hun tegenwerkingen 2).
Gods Besluit neemt de verantwoordelijkheid der menschen niet weg.
Dat verder mannen van ongeloovige richting niet met deze beschouwingen meegaan, ligt in de aard der zaak. Allard Pierson zegt in zijn
Oudere tijdgenooten: „Groens geschiedenis is in haar conceptie door en
door onhistorisch, en zijn wijsbegeerte der geschiedenis Touter theologie 3). Prof. Kernkamp ziet in dit punt de scheidslijn tusschen de Christelijke opvatting en die van de liberale geschiedvorschers 4). Fruin acht
het een ijdel en verwaten ondernemen, Gods wegen na te sporen. Nergens
ziet de historicus volgens hem Gods hand. Op een verborgen plan Gods
de eenheid der geschiedenis te vestigen acht hij niet geoorloofd. Dat is
alles maar poezie. Hij ziet alleen menschen handelen; van him daden
zoekt hij de bedoelingen te leeren kennen 5).
Dat dit punt echter de antithese zou zijn tusschen Christelijk en ongeloovig, is later wel betwijfeld. Sommigen, al hoe zeer Gods leidingen in
het wereldgebeuren erkennende, zijn van meening, dat het de taak der
1) Bl. 38.
2)
3)
4)
5)

Christendom en historie, bl. 45.
Oudere tijdgenooten, bl. 65.
Van Wagenaar tot Fruin, bl. 17.
Verspreide geschriften IX, bl. 254 e.v.
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Christelijke wetenschappelijke geschiedbeschouwing niet kan en mag zijn,
de leidingen Gods te ontdekken. Het is vrucht van geloof in de openbaring
Gods, maar geen voorwerp van wetenschappelijk onderzoek. Uit de
kennis van wat gebeurt, zoo oordeelen zij, wordt geen kennis van Gods
voorzienig bestel geboren. De geschiedenis let uitsluitend op menschelijke overwegingen, menschelijke voornemens, menschelijke daden. Wie
zijn aandacht op handelingen, plannen en gedachten Gods richt, doet
theologisch werk Eigenaardig stemmen deze uitspraken overeen met
wat we zooeven van Allard Pierson en Fruin citeerden. Ook klopt het
zeker wel met wat een schrijver in Christendom en historic verklaarde:
,,Het element der Openbaring, dat de heilsgeschiedenis bezit, ontbreekt
in de wereldgeschiedenis" 2).
Men mag zeker vragen, of dit standpunt niet heenwijst naar een zeker
dualisme van geloof en wetenschap. Groen zest er van: „Hetgeen mij
als Christen betaamt, ben ik ook gehouden als beoefenaar der historic.
Ik heb gemeend, de hoogste waarheid niet ter zijde te mogen stellen"
Het oordeel van prof. Woltjer Sr. over den historicus Ranke is in dit
verband ook merkwaardig: „Ranke meent de diepe geheimen, die het
Christendom ons openbaart, buiten de beschouwing der geschiedkundige
feiten te moeten laten; ik verklaar ronduit, dat ik zulk een wetenschap
niet begrijp" 4).
Ik zou geneigd zijn te vragen: wanneer men eenerzijds toestemt: „het
historisch gewordene is openbaring van Gods raadsplan" gaat het dan
aan, het vraagstuk der leidingen Gods in de wetenschappelijke geschiedbeoefening practisch te elimineeren? Maar — ik ben geen wetenschappelijk geschiedbeoefenaar.
Afgezien van een enkele voor wien „oude paden" maar al te zeer synoniem is met „platgetreden paden", en op wie een nieuwe koers onmiddellijk meesleepende bekoring uitoefent, geloof ik, dat de heerschende opinie
in onze kringen niet is gewijzigd. Bij de verschijning van Postmus' Algemeene geschiedenis, die op dit beginsel is gebaseerd, prees prof. Hepp
„de hooge opvatting: de Logos in de geschiedenis komt hier beter tot
zijn recht; we moeten de stem Gods in de geschiedenis verstaan" 9. De
standaard achtte het boek „een betrouwbaren leidsman naar het hooge
1 ). Studenten-almanak der Vr. univ. 1924.
2) Christendom en historie, bl. 35.
3) Handboek, Voorrede.
4) Woltjer, Pontius Pilatus, bl. 7.
5) Christendom en historie, bl. 45.
6) Reformatie, 16 Juni 1922.
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standpunt, van waar uit een heldere blik valt op de Raad Gods ten opzichte van Zijn schepping". In het Noord-Hollandsch kerkblad schreef L.:
„Het boek is principieel; altijd is het er om te doen, hoe in de historie het
wereldplan Gods wordt verwerkelijkt". En nog zeer onlangs schreef De
standaard: „De Christen, die bij Gods Woord leeft, erkent de leidingen
Gods met de volken in de historie"
Laten we deze uitingen pro en contra in het juiste licht beschouwen.
Men acht het stuk der leidingen Gods bij de wetenschappelijke geschiedbeoefening onbruikbaar. Daaruit volgt echter nog niet, dat het in de
lagere school niet op zijn plaats zou zijn.
Inderdaad is er immers een groot verschil tusschen de arbeid van den
man van wetenschap en wat wij op onze scholen doen; tusschen het
„delven naar het erts, het omsmelten in glanzend metaal, en het uitgeven
in pasmunt" 2). En zoo mogen we tot de conclusie komen, dat, het wetenschappelijk terrein daargelaten, er zeer zeker reden kan zijn, dat er op
paedagogisch terrein bij het onderwijs in de geschiedenis op de leidingen
Gods mag en moet worden gewezen.
Ik geloof, dat prof. Kernkamp gelijk heeft dat dit juist verheffing en
gloed geeft aan het geschiedenisonderwijs 9. Veel meer dan wanneer we
alleen zouden letten op menschelijk beweeg en gekrioel en menschelijke
overwegingen. Hoor Groen hierover: „Hoe zou het trachten en bedoelen
der menschen tegenover het ontwerp van den Eeuwige meer dan bijzaak
kunnen zijn?" 4). Alle samenhang valt zoo immers uit de geschiedenis
weg; zij valt terug tot het standpunt der kroniek. Prof. Bavinck zest er
van: „Wij hebben aan de naakte feiten niet genoeg; wij willen de gedachte'
zien, die ze samenbindt en leidt. Hoe meer de historie in haar wezen ingedacht wordt, des te meer blijkt, dat zij in openbaring geworteld en dool;
openbaring gedragen is. Des te meer nadert zij tot de geschiedbeschouwing, die het Christendom heeft meegebracht" 5).
Wanneer we alleen maar op de menschelijke factor letten, wordt
dan de geschiedenis geen „chaos van toevallige feiten"? wordt het dan
geen kringloop van opgaan, blinken en verzinken? zullen we dan niet,
in stee van God de eere te geven, vervallen tot Carlyle's heldenver1)
2)
:i)

4)
5)
6)

Standaard, 12 Sept. 1930.
Prof. Sneller in het Paed. tijdschrift voor het Chr. ond., 9de jrg., bl. 21.
Van Wagenaar tot Fruin, bl. 15.
Proeve van de middelen, waardoor de Waarheid wordt gekend en gestaafd.
Bavinck, Wijsbegeerte der openbaring, hfdst. 5.
Bavinck op het zilveren feest der Unie, 1904.
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eering?, wordt dan niet het principidel onderscheid met het openbaar
onderwijs voor dit vak uitgewischt?
Ik mag hier zeker herinneren, dat dr. A. Kuyper Sr. in zijn Stone-lezingen de beoefening der wetenschap voor den Calvinist juist in verband
brengt met het raadsbesluit Gods, waardoor in alles vastheid en regelmaat is. „Neemt ge het weg, dan is er geen samenhang, geen proces; een
kroniek, maar geen historie. Aileen feiten kunnen dan historisch geconstateerd worden, maar alle samenhang en plan valt uit de historie weg"
„De historie der menschheid is niet maar een schouwtooneel van bloedige
hartstochten, maar een samenhangend proces, met het Kruis tot middelpunt" 9.
Laten wij geen voet geven aan de gedachte, dat we, omdat sommige
wetenschappelijke historici oordeelen, het stuk der leidingen Gods bij hun
arbeid niet te kunnen gebruiken, wij op school nu ook zouden moeten
zwijgen van „'s Heeren lof uit 's lands historieblaan, Zijn sterke arm en
groote wonderdaan". Laten we. met onze vaderen van de Armada erkennen: Gods adem heeft ze verstrooid; en met Frederik Hendrik van de
inneming van Wezel met haar gevolgen: een louter werk van God en
niet van menschen. Laten we Gods hand opmerken in de uitvinding der
boekdrukkunst voor de Kerkhervorming; in de vestiging van een wereldrijk en de religieuze en cultureele toebereiding van het heidendom , voor
de komst van Christus en de prediking van het Evangelie. ZOO kan het
geschiedenisonderwijs immers een middel zijn, om het Nederlandsche
yolk bij vernieuwing zijn God te leeren kennen, Die het beweldadigd heeft
boven vele andere. We willen ons daarbij zeker hoeden voor de gedachte,
alsof ons yolk een Israel van de nieuwe dag zou zijn; dat is de Kerk Gods
uit alle natien en tongen; maar wel willen we erkennen en uitspreken met
Lankamp, dat het de Heere is, Die, als andere volken, ook het onze in
Zijn wegen heeft geleid 9. Gods wegen verzwijgen zou de weg kunnen
banen tot een practisch deisme: alsof God nu ja wel de wereld geschapen
had, maar 's werelds verder beloop aan zich zelf zou overlaten.
Zouden Gods wegen in de historie niet na te speuren zijn? Maar toch
zeker evengoed als dat Zijn onzienlijke dingen uit de schepselen worden
verstaan en doorzien 4). Bovendien eischt de Heilige Schrift meermalen,
dat we Gods werken zullen opmerken.
1)
2)
3)
4)

Kuyper, Het Calvinisme, bl. 105 en 106.
Idem, bl. 118.
Leerplan, bl. 40.
Rom. 1 : 20.
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Natuurlijk zullen we Gods wegen niet ten voile begrijpen. „Gelijk de
hemelen hooger zijn dan de aarde, zijn Mijn wegen hooger dan uwe
wegen, en Mijne gedachten hooger dan ulieder gedachten" 1). Het blijft
steeds, vergeleken met Gods alwijze Raad, een klein stukje der zaak, een
kennen ten deele. Maar dit is geen bezwarend tegenargument. Z(56 is het
met alle wetenschap; zij blijft stukwerk. De geschiedenis is en blijft vol
raadselen, vooral de histoire contemporaine. Wie de Zuidafrikaansche
oorlog (1899-1902) beleef de, weet, hoe er in die tijd bij menig Christen
een bang „waarom" op de lippen kwam. Maar dan pat het ons nog, met
een eerbiedig zwijgen tegenover Gods daden de hand te leggen op de
mond.
Niet ten voile begrijpen. Maar vaak wordt van achteren een verrassend
Licht over de dingen geworpen. Ook in het persoonlijke leven; Jozef kon,
terugziende op zijn levensloop zeggen: „God heeft het ten goede gedacht" 9. Hoe verder we achter de dingen komen te staan, des te meer
- springt het soms in het oog. Van achteren ziende, kan Van Andel van de
verdrukking der kinderen Israels in Egypte zeggen: „Slechts de verdrukking kon het heimwee naar het beloof de land wakker maken; de traditie
alleen bleek er machteloos toe" 3); en Wenzelburger van Alva's tirannie:
„zonder zijn gewelddadigheden had de opstand nooit die taaiheid en
volharding ontwikkeld, waardoor hij alleen kon slagen").
Neen, we bedoelen volstrekt niet, dat we van alle historische feiten
maar gauw een reden moeten poneeren, ondoordacht en haastig, en dan
doen, aisof dat de godsgedachte was, die aan het feit ten grondslag zou
liggen. Spitsvondig geknutsel zou gebrek aan eerbied verraden. Hoe meer
we echter doordringen in de rijkdom der historische feiten, hoe meer het
'onderling verband der feiten in het oog springt, en daarmee de doelmatigheid in betrekking tot hooger plan; hoe meer reden er zal zijn tot de
erkentenis: „Dit is Gods vinger".
Zoo wordt ook, meenen we, het vraagstuk cultuur-historie opgelost.
De vinger Gods is niet alleen op te merken in groote catastrophale feiten,
maar ook in uitvindingen en ontdekkingen, in de langzame ontwikkeling
der toestanden op economisch en geestelijk gebied. Er is hier volstrekt
geen innerlijke tegenstrijdigheid. Ook hier geldt het woord van Groen:
„Het Christendom moet ziel der geschiedenis zijn. De beschrijving der
1)
2)
3)
4)

Jesaja 55 : 9.
Gen. 50 : 20.
Van Andel, Handleiding gewijde geschiedenis, bi. 59.
Aangehaald bij Van Rijsens, Gesch. des vaderlands.
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voortdurende werking van Gods Geest en Openbaring zij de kern der
geschiedenis" 1).
Wat voorts de behandeling der geschiedenis op de school aangaat, zoo
is wat wij hier bepleiten volstrekt geen nieuw element voor het kind. Ook
'hier, gelijk in menig ander opzicht, heeft het onderwijs in de Bijbelsche
geschiedenis apprecipieerend gewerkt 2). Het kind is er reeds aan gewend, Gods hand te zien in het verloop der historie.
Zoo opgevat, is het onderwijs in de geschiedenis een der edelste
schatten onze Gereformeerde school en de geestdrift van den onderwijzer
waard. Of we het altijd voldoende betrachten? Ook hier blijft de practijk
ver ten achter bij de theorie. Vooral wanneer examenopleiding het een en
het al is, en ons meer dan ons lief is in de intellectualistische hoek
duwt. Maar er moet toch een pogen en streven zijn, om meer en meer
recht te doen aan de eischen der Christelijke opvoeding, al is dit in onze
intellectualistische samenleving in menig opzicht een probleem. En dan
is er nog iets. Zien we in de geschiedenis verwezenlijking van Gods
gedachten, en dus een schepping Gods, dan zal er in onze ziel eerbied
zijn voor de werkelijkheid der feiten. Dan zullen we oppassen, er niet
op los te phantaseeren, en dan zullen we ook ons eigen yolk niet ideali seeren. Geen menschelijke phantasie mag dan komen in de plaats van Gods
werk. Maar dan zullen we allereerst voor ons zelf trachten, Gods werk
meer en meer te verstaan, en ijverige studie wordt ons wachtwoord. Opdat
we de schat der historie ongeschonden kunnen doorgeven aan de volgende
geslachten.
Natuurlijk moeten er voor deze studie hulpmiddelen zijn. Eigenlijke
bronnenstudie behoeft het niet te zijn, kan het ook niet zijn. We willen
ook niet trachten, hier een lijst te seven van uitgebreide werken, die voor
deze studie in aanmerking kunnen komen; de lijst zou in ieder geval
onvolledig zijn. Voor een werk willen we echter een uitzondering maken.
We bedoelen het magistrale werk van Wouters en Hoogwerf, Groot
vertelboek van de geschiedenis des vaderlands, uitgegeven bij Noordhof f
te Groningen. Het aesthetisch en voornaam uitziende werk zingt het epos
onzer geschiedenis met gloed en bezieling, en wekt enthousiasme en
lust tot verder onderzoek in de zielen der lezers.
2o. Oorlog en vrede.
Het tot nu toe overwogene beheerscht ook de beschouwing over het
1) Groen, Proeve van de middelen, enz.
2) Van Rijsens, aangehaald in het Paed. tijdschr. voor Chr. ond., 2de jaargang, bl. 57.
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probleem van oorlog en vrede. In het bestaan van afzonderlijke volken
en staten het werk Gods, vrucht van Zijn leidingen, of is 't niets dan het
-werk van menschen? Indien het laatste, dan is het volkomen te begrijpen,
dat men weinig lust gevoelt, om daarvoor alles was men bezit, ja zelfs
zijn Leven, ten offer te brengen.
Wij weten echter, dat volken en talen scheppingen Gods zijn. Hij gaf
elk yolk een eigen woonplaats, 1) een eigen karakter, een eigen taak in
de wereldgeschiedenis, eigen nationale tradition. Dit zijn onschatbare
goederen, die we niet mogen laten varen; we hebben ze te bewaren, te
handhaven en te verdedigen; te ontwikkelen ten algemeenen nutte. Zoowei
voor kleine als voor groote volken geldt dit; naar verhouding hebben
kleine volken nog 't meest tot de vooruitgang bijgedragen.
Wij zijn geen Israel, al meende Da Costa met zijn Keer en Tegenkeer
vele punten van overeenkomst te ontdekken, maar toch waren in de
loop der eeuwen vele zegeningen ons deel, zoodat „onze geschiedenis
meer wellicht dan die van eenig ander Christelijk yolk, het verhaal der
leidingen en der wonderen Gods is" 2). Is het reeds een zegen, een eigen
nationaliteit ontvangen te hebben, en een vrij volksbestaan, daarbenevens
waren nog vele nationale weldaden ons deel, waaronder niet het minst het
bezit van ons aloud vorstenhuis. „'t Is in den woord wonderbaarlijk", zegt
een ongeloovig historicus als Te Lintum, „wat de Oranjes met hun
machtig geloof gedaan hebben. Zó6 wonderbaarlijk, dat de wereldgeschiedenis er haast geen wedergade van vinden kan, en dat zeer vele buitenlanders er te allen tijde met heilig ontzag tegen opgezien hebben." 3)
Hoe komt het, dat wij het voorrecht hebben, tot dit gezegende yolk te
behooren? Dat is Gods bestel. Maar dan rust op ons de plicht, te houden
wat we hebben; de weldaden Gods, die hierin gelegen zijn, te waardeeren,
te handhaven en te verdedigen. Op deze grondslag kan een gezond
nationaliteitsgevoel rusten, dat ons in staat stelt, offers te brengen voor
ons vrij en zelfstandig volksbestaan. Waar deze geloofsgrond ontbreekt,
behoeft het ons echter niet te verwonderen, dat in een tijd als de onze, een
tijd van verslapping en inwendige demoralisatie, het nationaliteitsgevoel
schade lijdt en ondermijnd wordt door een veldwinnend cosmopolitisme.
Nu is hier echter niet alles mee gezegd. Het vraagstuk van de oorlog
blijft een bang probleem van ontzaglijke ernst. „Al wat iemand heeft, zal
1)
2)
3)

Deuteron. 32 : 8.
Groen van Prinsterer.
Te Lintum, Nederland in de laatste kwarteeuw, bl. 25.
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hij geven voor zijn_ leven", zei de Satan bij Job 1), maar hier wordt gevraagd het levenzelf te geven. Wij willen echter niet vergeten, dat de
oorlog uiterste remedie is bij de handhaving onzer nationale zelfstandigheid. Dr. A. Kuyper spreekt in Ons program van de moreele defensie,
die vooraf behoort te gaan, en omvat daaronder bevordering van de kennis
onzer historie; versterking van het rechtsbesef ; aankweeking van de
burgerzin door bevestiging der volksvrijheden, en een ervaren diplomatie 2). School en opvoeding hebben bij deze moreele defensie een belangrijke rol te vervullen, door de geschiedenis met warmte, geestdrift en
bezieling te vertellen, en het rechtsgevoel zoo zuiver mogelijk te ontwikkelen. Natuurlijk ligt op de lijn der diplomatie ook de instelling van een
internationaal rechtsinstituut en een organisatie als de Volkenbond.
Toch grijnst achter deze voorafgaande handelingen als schrikaanjagend
spook de mogelijkheid van de oorlog. Laten we er niet lichtvaardig aan
voorbijgaan, en het bange probleem, dat hierin gelegen is, niet met een
algemeene phrase trachten of te doen. De verschrikkingen van de
Wereldoorlog liggen immers nog te versch in het geheugen, en de herinnering er aan wordt door propaganda en litteratuur nog al te zeer vernieuwd, dan dat het geen invloed zou hebben op het gemoed van menig
jongere, en hem zou kunnen leiden op de doolpaden van ontwapening en
valsch pacifisme, wat volgens ds. J. Gispen niet anders zou zijn dan
„medewerken aan wereldrevolutie en anarchie"). Zeker, oorlog kan
uiterste noodzaak zijn; hij kan, als alle kwaad, onder de besturing Gods,
nog medewerken ten goede; hij kan in Gods handen tot opvoeding der
menschheid dienen, zooals Bavinck zegt; een betere rechtstoestand kan
er het gevolg van zijn (Lohman) 4) ; hij werkt door voorbeelden van zelfopof fering stalend en karaktervormend voor tijdgenoot en nakomeling;
hij lest geestelijke schatten op, die in de toekomst rente zullen afwerpen;
de positie van het kleine Belgie is gesterkt door zijn houding in de
Wereldoorlog; de houding van Griekenland was verachtelijk en bracht
toch namelooze ellende over het land, tot verdrijving van den eigen koning
toe; het bloed voor een rechtvaardige zaak vergoten, heeft niet te vergeefs
gevloeid. Toch willen we niet het kwade doen, opdat het goede daaruit
voortkome, en evenmin het kwade goed heeten, omdat er goeds uit voortkomen kan. De oorlog is geen noodzakelijk element in de ontwikkeling van
1)
2)
3)
4)

Job 2 : 4.
Ons program, hoofdstuk 18.
Overgenomen in de Reformatie, van 29 Aug. 1930.
Lohman, Gedachten over oorlog en vrede, bl. 11.
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het menschdom, zooals Darwin en Hegel hebben geleerd. Hij is en blijft
een abnormaal verschijnsel; in het gewone gekerstende burgerleven gaat
het anders toe; men tracht elkaar te ontzien, en streeft naar een voorkomende bejegening. Maar in de oorlog gaat de macht boven het recht,
en het recht van de sterkste heerscht, met al de bange aankleve van
dien a la guerre comme a la guerre ! Hij is uit de zonde, en hangt samen
met allerlei zondige hartstochten; ook wij mogen met den heer Idenburg
zeggen: „Wij verfoeien de oorlog". 1)
Er mag dan ook geen sprake van zijn, dat wij, uit reactie tegen de luidruuhtige ontwapenaars, tot oorlogsverheerlijking zouden vervallen: het
middel kon erger worden dan de kwaal. Wanneer dan ook onder de onderwijzers en paedagogen van alle landen in onze dagen een geest van oorlogsbestrijding en nationale verbroedering opwaakt, dan hebben wij wel
toe te zien, hierin niet afzijdig te blijven, en niet in een tegengestelde
uiterste te vervallen. Wij hebben te bedenken, dat het Christelijk beginsel
diametraal staat tegenover de wortel van de oorlog; als alien naar Gods
gebod leef den, was de oorlog uit, en naarmate de propagandagedachte in
het Christendom luider spreekt, en meer in daden wordt verwezenlijkt;
naarmate ook het internationale leven met de Christelijke gedachte wordt
doortrokken, worden de oorlogskansen minder.
Onzes inziens hebben we bij onderwijs en opvoeding hierop aan te
sturen. We doen niet mee aan het oppervlakkige geroep : „geen oorlog
meer!" We weten, dat men dit telkens na een oorlog heeft geroepen; soms
in dichtvorm, zooals in 1648:
d' Oorlog heeft het leven af,
Leit in 't graf,
Daarom luidt men al de klokken;
maar dat er desalniettemin telkens weer oorlog kwam. Toen dr. Te
Lintum in 1913 een boek ter gedachtenis van onze 100-jarige onafhankelijkheid schreef, voorspelde hij aan het slot, dat er geen oorlog weer zou
komen. En bij het 300-jarig bestaan der Groninger universiteit, nog in
Juli 1914, een maand voor het uitbreken van de wereldbrand; toen er
afgevaardigden van alle landen der wereld bijeen waren, werden er geestdriftige toespraken gehouden over de broederschap der volken, en vredesduiven neergelaten van de top van de Martinitoren; wie zou gedacht
hebben, dat binnen een paar weken Europa in lichter laaie zou staan, en
1) In de Eerste Kamer, 20 Juni 1924.
2) Wouters, Historian onzer lage landen bij de zee, II, bl. 47.
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de droeve ontnuchtering zoo nabij was? Telkens weer ontbrandt de oorlog
in deze bedeeling; nooit wordt hij voor goed bedwongen; de Heere Jezus
voorzei zelf, dat er in het laatst der dagen nog van oorlogen en geruchten
van oorlogen zal worden gehoord Dit mag ons-echter niet tot lijdelijkheid voeren; zoo doen we immers ook niet bij andere rampen, als pestilentie of overstrooming; we hebben ook daarbij de middelen ter genezing
en voorkoming toe te passen. Dat deze rampen ons tref fen, ligt op het
terrein van Gods verborgen wil; dat wij de middelen ter bestrijding hebben
te bezigen, is eisch van Gods geopenbaarde wil. En al ontwikkelt onze
prophylaxis zich in schitterende mate, we krijgen het kwaad niet de wereld
uit; dit is voor een toekomende eeuw weggelegd.
Zoo is het ook met de ramp van oorlog. Het is onzin, ons te beschuldigen
van militairisme; dit ligt op de lijn van hen, wier lust de oorlog is. Wij
voor ons juichen echter iedere beperking van de oorlog toe. En al is de
oorlog niet radicaal af te schaf fen, te beperken is hij wel. Dat leert de
geschiedenis. De vroegere veeten tusschen naburige plaatsen zijn allengs
opgehouden, al bleven zij onder de jeugd nog geruime tijd bestaan. Het
geweld der roofridders en de bloedige twisten tusschen adellijke geslachten in de Middeleeuwen, zijn aan banden gelegd. Toen bestreden de gewesten elkander, soms om een nietige reden. Omdat een man in 1275 op de
markt te Ciney in de Zuidelijke Nederlanden een gestolen koe bracht, werd
er 2 1/2 jaar oorlog gevoerd, waarin Brabant, Luik, Namen, Luxemburg en
Vlaanderen betrokken waren, 15000 menschen om het leven kwamen, en
honderden dorpen en gehuchten in puinhoopen werden veranderd. 't Heet
de Koe-oorlog; was 't maar een koeienoorlog geweest! Wat is dat alles
veranderd, en wat keuren we nu al dat ge-oorloog af, als het toppunt van
verdwazing 2). Er is onmiskenbaar in de geschiedenis tegen het oorlogskwaad een beperkinsproces gaande; waarom zou dit niet verder kunnen
voorkomen en verminderen? Als pogingen hiertoe molten we ongetwijfeld
de Volkenbond en de internationale rechtspraak en arbitrage beschouwen, en het verwondert ons niet dat ook onze Christenstaatslieden aan
deze dingen hun medewerking verleenen. En wat er van Briands plan der
Vereenigde Staten van Europa terecht moge komen, wij willen bij de
beoordeeling daarvan niet vergeten, dat en dr. Kuyper in Ons program
warme woorden wijdt aan „den Christelijken familieband der Europeesche
1) Matth. 24 : 6.
2) Zie ook: Strijk en zet al maar oorlog voeren, in Wouters en Hoogwerf,
Groot vertelboek, bl. 175.
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natida," 1) en dat ook De Savornin Lohman in zijn Gedachten over oorlog
en vrede met instemming wijst op de Statenband voor 1795 en op „het
ideaal van een Christelijke gemeenschap der volken". „Het blijkt hieruit",
zegt de laatste, „dat wat de hedendaagsche pacifisten beoogen, geen uitvloeisel is van de moderne levensbeschouwing, maar reeds in de 16de
eeuw door ernstige en strenggeloovige Christenen is verdedigd". 2) Ik
meen te molten zeggen, dat de idee van een Europeesche volkerenfamilie
een echt Christelijke gedachte is, grondgedachte der politiek van den
koning-stadhouder Willem III.
Wanneer wij onderwijzers ons nu door deze overwegingen laten leiden
in onze beschouwing van de oorlogen in de geschiedenis, dan scheidt ons
nochtans een breede kloof van de voorstanders der volstrekte ontwapening. Zij willen onze heele weermacht afdanken; in scherpere vorrn
herleeft tusschen hen en ons het conflict van 1849 en '50. We vinden
aan die zijde vooglen van diverse pluimage: aanhangers van het oude
anabaptistische beginsel, die vergeten, dat de Bergrede tot de discipelen,
dus tot de kerk, werd uitgesproken; voorstanders van de theorie der
weerloosheid, zooals die door Tolstoi werd geleerd, die opheffing van de
Staat bedoelde; handige politici, die op de oude tegenzin tegen de gedwongen dienst speculeeren; en ook een man als professor Kohnstamm,
die oordeelde, dat een natie bereid moest zijn, desnoods het offer van zijn
eigen bestaan te brengen, in plaats van zich te weer te stellen, wat in de
Nederlander „idealistisch-revolutionair" werd genoemd, 8 ) daar het „vrij
spel zou seven aan ontbindende elementen".
Zeker, ons onderwijs moet gericht zijn op internationale verbroedering,
maar mag in deze eenzijdigheid niet blijven steken. Een kind kan begrijpen,
dat ontwapening algemeen moet zijn, en dus uitgaan moet van de groote
mogendheden. Zoolang dit niet het geval is, zal een weerloos land bij eventueele oorlog, nog meer dan Griekenland indertijd, als een magneet de
oorlogsellende aantrekken, en het slagveld worden, waar de strijd wordt
uitgevochten. Een weermacht hebben we juist noodig, om neutraal te
blijven en ons land buiten de oorlog te houden; anders zal een vreeind
leger het bezetten; zelfs mr. Troelstra verdedigde dit in 1913 tegenover
Gorter, en bij een andere gelegenheid schreef hij: „De onverdedigbare
Staat zou de oorlogvoerenden feitelijk dwingen, het land te bezetten, om
1) Ons program, hoofdstuk 18.
2) Blade. 15.
3) De Nederlander van 10 Dec. 1924.
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het als oorlogsterrein te gebruiken"
Wanneer wij dit alles in aanmerking nemen, dan zal, in verband met een geval van de jongste tijd, dat
ik als de kwestie-Lemmer wil aanduiden, niemand aan ons onderwerp
urgentie ontzeggen; dan achten we het punt in kwestie met ds. J. Gispen
„een zaak van de allergrootste beteekenis" 2) ; dan zullen we onze houding
naar links en rechts zoeken of te bakenen, en dan blijven we het punt
onzer landsverdediging „een hoofdbestanddeel noemen van het Antirevolutionaire program" 3).
Het is volstrekt geen wonder, dat in onze verwarde en zondige wereld
bewapening noodzakelijk, is en dat, wie de vrede wil, zich nochtans ten
oorlog heeft te bereiden. „Er zijn machten, met welke we nooit op voet
van vrede mogen Leven", heeft Bavinck eens gezegd. Aan Petrus werd
verboden, eigenmachtig het zwaard te „nemen"), maar volgens art. 36
onzer geloofsbelijdenis is aan de overheid het zwaard „gegeven"). Het
antwoord, dat Johannes de Dooper aan de krijgslieden gaf, luidde niet:
„verlaat onmiddellijk de krijgsdienst"). Zoo bevat het N. Testament,
gelijk het Oude, aanwijzingen, die het streven der dienstweigeraars en
ontwapenaars veroordeelen. En al waren de meeste oorlogen onrechtvaardig, er zijn toch ook rechtvaardige oorlogen gevoerd: als een yolk in
zijn bestaan bedreigd of in zijn vrijheid om God naar de inspraak van
zijn geweten te dienen, werd aangerand 7 ). In zulke gevallen kan oorlog
plicht worden, zij het de plicht van het uiterste middel, gelijk ook in het
Oude Testament meermalen oorlogen door God zelf werden geboden.
Een schoolkind kan heel goed begrijpen, dat we door militaire dienst
het vaderland dienen. We behoeven hier niet in het afgetrokkene te redeneeren; er zijn feiten ter illustratie. We mogen op school mededeelen, dat
het plan van de Duitsche generale staf oorspronkelijk was, om bij
eventueele oorlog over Roermond en dus door ons land te trekken, maar
dat, toen graaf Schlieffen als chef door Von Moltke vervangen was, deze
in Aug. 1914 met het oog op de Hollandsche strijdkrachten daarvan afzag,
en het leger tusschen Aken en de Hollandsche grens liet marcheeren,
omdat hij vreesde, dat een vijandig Holland te veel troepen aan het Duit1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Troelstra, De wereldoorlog en de sociaal-democratie, bl. 69.
Reformatie, 29 Aug. 1930.
Ons program, hoofdst. 18.
Matth. 26 : 52.
Art. 36 Ned. geloofsbelijdenis.
Lukas 3 : 14.
Christ. encyclopmdie.
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sale leger zou onttrekken 1). Eveneens meldt Ludendorf in zijn Kriegserinnerungen, dat de invoering van de opbeperkte duikbootenoorlog
nog lang is tegengehouden met het oog op onze weermacht; pas toen
men geen inmenging van Nederland en Denemarken meer duchtte, ging de
Duitsche legerleiding er toe over 2). Zulke dingen maken het ook voor
een kind duidelijk, dat we een leger moeten hebben, juist om buiten de
oorlog te blijven.
Geen ontwapening dus, maar
als het eenigszins kan, ook geen oorlog!
Pacifisme — in goede zin — is ons aller roeping, ook met het oog op
de komende generation, die we in vredelievende, niet in oorlogszuchtige
geest hebben groot te brengen. Het list op onze weg, geen zetel van
ingebeelde voortreffelijkheid voor ons yolk op te richten; geen nationale
hoogmoed aan te kweeken, geen zelfingenomenheid en chauvinisme. We
moeten ons niet schuldig maken aan spot met andere volken, en de neiging
om uit de hoogte op een buitenlander neer te zien, tegengaan; is daar
trouwens reden voor? Waar wel reden voor is, dat is om onze schoollitteratuur met het oog hierop eens aan een critische beschouwing te
onderwerpen; er zijn zinsneden te vinden, die, om het zacht te zeggen,
nu juist niet op de lijn der vredesgedachte en der internationale verbroedering liggen, terwij1 soms op losse en luchtige toon over oorlogsverschrikkingen wordt gesproken. Het zou niet moeilijk vallen, dit met bewijzen en citaten te staven, alle in de geest van het: „zij sloegen de
Spanjaards duchtig te schand', tot in Spanje klonk hun schreeuwen". In
een veelgebruikt leesboek der Vaderlandsche geschiedenis lezen we van
Karel V, die zoo oorlog voeren kon; van een Watergeuzenlesje in betrekking tot neus en ooren; van de Spanjaarden, die het hazenpad, en „nu
gaan de kogels er op los"; van tien hoof den van Spanjaarden in een ton,
met een grappig briefje er bij; van kogels, die uit de hoogte op de Spanjaarden neerplof f en, als zij er langs marcheeren; van onze matrozen, die
vechten als leeuwen; van Willem II, die met de hand aan zijn degen in
de kamer op en neer stapt. In een andere, overigens voortreffelijke, uitgave
wordt verteld van Filips II; hoe die in ieder opzicht de mindere was van
prins Willem; hij niet goed kon leeren, en niet goed paardrijden en
vechten(!). Vooral dat woord „vechten" vind ik in dit verband misplaatst;
we gaan het vechten immers bij onze leerlingen tegen; we willen geen
vijandelijkheden tegen leerlingen van Roomsche en andere scholen toelaten, maar dan lezen ze weer van Michiel: „komt, jongens, soldaatje
1)
2)

Rede van generaal Snijders, 27 Juni 1923.
Ludendorf, Kriegserinnerungen, bl. 85.
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spelen; de eene helft Nederlanders, de andere helft Spanjaarden", en
„menige jongen liep een blauw oog op, of kwam met gescheurde kleeren
thuis". Zulke lectuur lokt immers uit tot navolging, en daarom geloof ik,
dat we een ietwat andere koers uit moeten. Wat geschied is, is geschied,
maar Roomschen hebben zelfs in de 80-jarige oorlog wel aan onze zijde
gestaan, en naderhand is de verhouding immers nog veel beter geworden;
ik behoef maar aan de dagen van Kuyper en Schaepman, van „monsterverbond" en coalitie te herinneren.
Nog een slotopmerking moet ik hieraan toevoegen. Het is gewoonte
geworden, om de onthoudingspolitiek onzer staten tijdens de 18de eeuw
in de scherpste bewoordingen of te keuren; wij hielden ons buiten alle
oorlogen en geschillen; lieten Maria Theresia lief st alleen voor haar
vijanden zitten, en trokken ons nergens wat van aan. „Het was voor de
volken van Europa eerst heel vreemd, dat we zoo laf en onbeduidend
werden", enz. Maar later, als we aan 1914 toe zijn, wordt onze regeering
geprezen, dat ze ons land zoo mooi buiten de oorlog heeft gehouden. Voor
een kind, dat nadenkt, list hierin iets tegenstrijdigs, dat in de jongelingsjaren tot een probleem uitgroeien kan: waarom was neutraliteit in 1740
verkeerd en in 1914 goed? Er is groote kans, dat de jonge man zeggen
zal: ze hadden in 1740 en volgende jaren ook gelijk; hebben ze mij , de
geschiedenis wel goed verteld of „militairistisch"? — want met groote
woorden te schermen is die leeftijd eigen. — Het komt er mijns inziens
maar op aan, te laten uitkomen, dat een vredelievende politiek zeer wel
bestaanbaar is met het oefenen van invloed in de geest onzer hedendaagsche diplomaten; en het kwaad der 18de eeuw daarin gelegen was, dat men
zich in het Europeesche volkerenconcert niet Belden liet, wat tot zelfwegcijfering leidde.
En wat God dan ook over ons brengt: nationale rampen, overstrooming,
hongersnood, pest of oorlog, onze kinderen zullen van ons vernemen, dat
die alle onder Zijn bestuur staan, en ons naar Zijn bestel toekomen. Ook
voor de mogelijkheid van oorlog molten we een goed toevoorzicht op Zijn
hand hebben, in het vertrouwen, dat Hij in die bange ure ons schenken zal,
wat we noodig hebben: moed, beleid, trouw en volharding, in het voetspoor onzer nationale helden, en volgens het woord van Prins Willem:
„saevis tranquillis in undis", gerust in het midden der woedende baren....
Slot volgt.

T. VAN DER KOOY.

HET „SPECIALE ONDERWERP" VOOR AARDRIJKSKUNDE OP HET HOOFD-ACTE EXAMEN EN
DE CHRISTELIJKE ONDERWIJZER.

Het programma voor het examen ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als hoof donderwijzer vraagt, voor zoover betreft het vak aardrijkskunde van de candidaat naast „kennis" van Nederland in en buiten
Europa, en „eenige kennis" van de hoof dzaken der Kosmographie: „Nadere
kennis van een of meer vreemde landen of landstreken ter keuze van de
adspirant."
De bedoeling met het stellen van deze laatstgenoemde eisch is geweest, de stof voor het examen in de breedte te beperken, in de diepte uit
te breiden en de candidaat zoodoende in de gelegenheid te stellen te toonen, dat hij tot zelfstandige studie iri staat is.
Nu zijn er, vooral door het feit, dat het aantal gezakten voor dit examen
telken jare zoo groot is, de laatste tijd in verschillende periodieken tal
van artikelen verschenen, die de eischen ervoor aan min of meer scherpe
kritiek hebben onderworpen. En vooral het vragen van bovenbedoelde
„nadere kennis" werd veelvuldig afgekeurd.
Hierop nader in te gaan, list thans echter niet in mijn bedoeling.
1k wil alleen constateeren dat het in de praktijk zoo goed als altijd
neerkomt op een meer of minder goed bestudeeren van een der, in 't bijzonder voor dit examen, geschreven boekjes of boeken, zonder dat de
candidaten zich er rekenschap van seven, waarom zij nu juist dit land
kiezen.
Gevolg daarvan is, dat bijv. Frankrijk, (waarover het eerst een speciaal
voor de hoof dakte geschreven werk van den heer R. Schuiling verscheen),
schering en inslag is bij de z.g. „speciale onderwerpen", terwijl de andere
landen veel minder vaak genoemd worden, en die, waarover in de beide
series, die zulke werken onder de candidaten brengen, geen deeltje
verschenen is, zelden of nooit worden gekozeri
Zoo was het b.v. in Arnhem dit jaar aldus: Gekozen waren:
1 ) N.I. de series : Land en yolk, onder redactie van R. Schuiling, uitgegeven
bij W. J. Thieme, Zutphen, en Vreemde landen en landstreken, van de Uitgeversmij. J. B. Wolters, Groningen.
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Frankrijk 84 maal, Vereen. Staten 50 maal, Engeland 25 maal, Middellandsche Zeegebied 14 maal, Finland 11 maal, Noord-Afrika 8 maal, Italie
6 maal, Japan en Duitschland ieder 4 maal, Iberische Schiereiland en de
Poolgebieden ieder 3 maal, terwijl 2 of 1 maal gekozen werden: Amerika,
Midden Duitschland, Zwitserland, de Rijn in Duitschland, Canada, ZuidAmerika, Syrie en Palestina en Skandinavie.
Ook vorige jaren was zulk een eenzijdige keuze van het speciaal onderwerp bij de commissie in Arnhem te constateeren, terwijl het bij de overige
commissies al niet anders was.
Nu zouden aan de hand van deze gegevens tal van opmerkingen te
maken zijn. 1k wil in dit geval echter — uitgaande van het feit, dat het
programma nog altijd zulk een speciaal studie vraagt slechts op een
ding wijzen.
En wel hierop:
Dat, terwijl het aantal Christelijke onderwijzers, dat examen voor hoofdakte doet, zeker niet Bering is, Palestina zoo buitengewoon weinig als
„speciaal onderwerp" gekozen werd.
1k heb mij hierover zeer verbaasd.
En het tevens betreurd.
Want:
Als er een land is, waarvan „nadere kennis" voor den Chr. onderwijzer
nuttig kan zijn, en voor hem zelf en voor zijn onderwijs, dan is het wel
Palestina.
Maar bovendien:
Men klaagt nog al eens over de vele kennis, die voor het hoof dakteexamen gekend moet worden. Welnu: door Palestina te kiezen maakt de
Chr. onderwijzer het zich zelf gemakkelijker.
Misschien heeft hij de na-akte wel, waarvoor toch ook Bijbelsche aardrijkskunde, kennis van Palestina dus, gevraagd wordt.
En zoo met, dan heef t hij toch reeds tal van voorstellingen en begrippen
over dit land en zijn bewoners (al zullen daar ook ongetwijfeld minder
juiste bij zijn) door zijn kennis van de Bijbel.
En ten slotte: Palestina vraagt de laatste tijd in zooveel opzichten
hernieuwde belangstelling, niet het minst door de beweging van het
Zionisme, dat daarom alleen reeds de Chr. onderwijzer zijn keuze op dit
land zou moeten laten vallen. En toch gebeurt dit uiterst zelden.
Zoekend naar de oorzaken van dit tekort aan belangstelling voor het
Heilige land bij onze hoofd-akte candidaten, meen ik, als de voornaamste
de volgende feiten te mogen noemen:
1. Op de hoof dakte-cursussen zal dikwijls door den betrokken leeraar
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een land meer bepaald worden behandeld. Is deze cursus nu, zooals vaak
het geval is, de B.-af deeling van een rijks- of gemeente kweekschool, dan
zal dat niet zoo licht Palestina zijn. Voor een B.-afd. van een Chr. kweekschool geldt dit natuurlijk niet en ik zou mijn collega's aan die cursussen
dan ook aanraden, voor zoover zij het nog niet doen, het Heilige land
speciaal te behandelen.
2. Vele candiaten gebruiken schriftelijke cursussen en ook daarin worden meestentijds alleen Frankrijk, Engeland, of de Vereen. Staten nader
besproken.
3. Onbekendheid van de candidaten met de bestaande geographische
litteratuur over Palestina.
Heel dikwijls toch hoort men, wanneer men met candidaten over deze
dingen spreekt: „Ja, maar, behalve in de reeksen van Thieme en Wolters
zijn er in het Nederlandsch geen boeken, die er geschikt voor zijn. En
daarbij is er geen over het Heilige land".
Nu moge dat voor vele landen het geval zijn, zeker niet voor Palestina.
Daar is allereerst:
Frohnmeyer: Bijbelsche aardrijkskunde. Een oude bekende al. Dan:
A. van Deursen en G. Meima: Beknopte Bijbelsche aardrijkskunde.
En nu kan men hier wel bezwaren tegen inbrengen. BUNT.:
Het eerste richt zich te veel op het verleden om geheel geschikt te zijn
en is ook niet zuiver geographisch, het tweede is te beknopt.
Zeker, maar ,dan is er toch nog aanvullende lectuur genoeg!
Maar nu is er onlangs in de series: Vreemde landen en landstreken
bovendien een deeltje, — of eigenlijk moet ik zeggen: deel verschenen,
getiteld: Palestina, door dr. J. H. Ronhaar, waardoor ook dit bezwaar
wegvalt.
Niet, alsof ik dit boek nu het ideaal acht van een geographische landbeschrijving! Daarvoor zijn mij de hoof dstukken over bevolking en
economisch leven te breedvoerig in verhouding tot andere. Maar dit kon
van een sociograaf uit de school van prof. Steinmetz moeilijk anders
verwacht worden. En dat is dan ook een kwestie van studierichting en
persoonlijke belangstelling.
Maar dat neemt niet weg, dat ook de andere onderwerpen degelijk
behandeld zijn. En dat bovendien geen termen, waarvan moet worden verondersteld, dat zij den gemiddelden hoof dakte-candidaat niet bekend zijn,
gebruikt worden, zonder voorafgaande bespreking. Dit vooral zal maken,
dat een ernstig studeerende onderwijzer over dit boek, dat dikker is dan
vele van zijn soortgenooten, toch korter zal doen, daar hij bij die andere
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telkens weer naar de verklarende werken zal moeten grijpen. Als zoodanig
behoeft de dikte van het boek dan ook niet of te schrikken.
ook staan er wel beschouwingen in, waarmee ik het niet geheel of
geheel niet eens ben. Toch meen ik, dat deze niet van die aard zijn, dat
zij het boek voor onze menschen ongeschikt maken.
Ten slotte vindt men er tal van werken in opgegeven, die ten aanzien
van een of ander onderdeel nader kunnen worden geraadpleegd.
Waar er dus nu in het Nederlandsch saamvattende en meer in bijzonderheden tredende werken genoeg zijn, raad ik onze jonge studeerende onderwijzers ten sterkte aan: Neem voor speciaal-onderwerp op het hoofdakteexamen PALESTINA. Gebruik als grondslag van de studie ervan bijy.
het boekje van Van Deursen en Meima, breidt dit uit door uit Ronhaar's
werk verschillende hoof dstukken te bestudeeren en lees hier of daar nog
wat uit een der moderne reisbeschrijvingen en ge kunt, voor zoover dit
onderdeel van het vak aardrijkskunde betreft, met een gerust hart Far
het examen gaan.
En bovendien zult ge door uw studie bereikt hebben, dat en uw eigen
leven en begrijpen van de Bijbel en uw onderwijs in de Bijb. geschiedenis
er door gewonnen hebben.
Harderwijk, Nov. 1930.

J. G. KoHLER, leeraar m. o. aardr.,
lid der hoof dakte-commissie,Arnhem.

CRITISCHE REVUE.
Van meer dan een zijde werd de verbazing uitgesproken over de zonderlinge teksten van kinderboekjes in ons vorig nummer opgenomen, die
nog geen 100 jaar oud waren.
Ja, zoo gaat het in het leven. Men vergeet gauw en kent zijn historie
niet. Wie eens of en toe leest in de geschiedenis van het onderwijs, heeft
zich niet verbaasd. Het is werkelijk allerzonderlingst wat tot voor zoo
korte tijd onze grootvaders in him kindertijd moesten leeren en genot verschaf f en. Men verweet mij, dat ik een paar weinig bekende boekjes gaf.
Maar dat verwijt is er naast. Wie kent — althans bij naam — de eerste Nederlandsche kweekschooldirecteur niet, de groote propagandist uit de school
van Pestalozzi, P. J. Prinsen, die door tal van handleidingen en leeren leesboekjes het z.g.n. verbeterd onderwijs hielp invoeren. Welnu, bij de
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Erven Francois Bohn te Haarlem, verscheen van zijn hand in 1833 een
Leesboek voor gevorderde kinderen. Twee lesjes druk ik over en men ga
er eens aan te Bast:
KORTE GEZONDHEIDSREGELEN.
Eerste les.
1. Ik ben een mensch. leder mensch heef t een ligchaam en eene ziel.
Het ligchaam kan men zien, de ziel niet. De ziel is het die in mij denkt.
2. Het menschelijk ligchaam is heerlijk zamengesteld. Men is verpligt
voor hetzelve zorg te dragen; daarom moet men letten op hetgene voor
het ligchaam goed en kwaad is.
3. Maar als men weet wat goed en kwaad is, dan moet men ook het
goede in achtnemen en het kwade vermijden. Wat baat het anders? —
Wat oaten geneesmiddelen, als men dezelve niet gebruikt.
Tweede les.
4. Zindelijkheid is eene der voornaamste deugden van den mensch;
zij maakt hem gezond en vrolijk, en bij zijne medemenschen geacht en
bemind.
5. Men moet niet alleen het aangezigt en de handen, maar ook de
voeten en zelfs het geheele ligchaam wasschen; dit versterkt de zenuwen
en bevordert de vereischte uitwaseming.
6. Wees indelijk op kleederen, eten en drinken, dit bevordert de gezondheid, e ,et ons aangenaam zijn voor anderen, en met graagte ons
verzadigen r )t onderhoud des levens.
Natuurlijk men is na de 18de eeuw al heel wat vooruit gegaan. In 1792
was de Kleine Print-abel opnieuw uitgegeven, een verzameling teksten,
alle in de vorm van rebussen geteekend en gedrukt, 150 stuks, een technisch keurig dingske, -- „tot vermaak der jeugd" — en waarin onder nr.
143 de tekst Syrach 9 vers 3 en 4 uit de apocriven als rebus is geteekend.
Het tweeregelig versje aan de voet van de bladzijde luidt:
Ga dog geen FIoere te gemoet
En voor Haar strikken wagt u voet.
Zoo erg is het niet meer, maar .... het duurt nog lane voor de invloed
van een blauwe beul ook in de onderwijsleesboekjes opgemerkt wordt.
0. G. Heldring, zeker niet de eerste de beste, een man die volop in het
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leven stond en door historie-studie en maatschappij-kennis geacht mag
worden tot de vooruitstrevenden van zijn tijd, bemoeide zich ook met het
onderwijs.
ook hij gaf schoolboekjes, o.a. in 1842 De Godvreezende Willem, bij
J. F. Thieme te Nijmegen, prijs 12 cent. De eerste 2 lesjes druk ik hier af:
De lieve Willem was een kind van God bemind. Hij onderscheidde zich
zeer van andere knapen. Als hij eene vermaning van zijnen meester kreeg,
werd hij terstond nadenkend en ernstig. Als er ook een verhaal gedaan
werd van een vroom knaapje, dat zijne ouders geeerd en zijne broertjes
lief gehad had, dan dacht hij: o, zoo moest ik ook wezen!
Willem dacht nooit: dat ben ik reeds.
Hij wist het wel beter. Er behoort veel toe, zeide hem zijn vader, een
kind van God bemind te zijn.
Hij dacht er steeds over, hoe hij dat worden konde. Als hij er over dacht,
dan was het hem altijd, als of er in zijn hart een gebed tot God opkwam.
Het was dan, alsof er iets in hem sprak, dat daar zeide: Heer! o dat ik een
rest vroom, braaf en wijs jongsken worde, opdat ik zijn moge, een kind
van U bemind!
Willem had zeer godvreezende ouders. Er werd in zijn huis nooit gevloekt, maar wel kende zijn vader eenige schoone gebeden, die hij met en
voor zijne huisgenooten telkens bad, als zij 's morgens opstonden of
's avonds ter ruste gingen. Allen waren dan zoo eerbiedig, zoo stil, zoo
arnstig.
Toen Willem naauwelijks spreken konde, had zijne moeder reeds zijne
handles gevouwen en hem geleerd hoe hij ook moest bidden. Zij zeide
hem dan een schoon gebedje voor. Het luidde aldus:
Een kindje klein,
Een hartje rein,
Daar zal niemand in wonen
Als Jezus alleen!
Het was hem altijd als hij dit bad, of hij dan engeltjes zag:
Twee die hem wekten,
Twee die hem dekten.
Zoo zeide de vroome moeder dikwijls als de kleine jongens des avonds
bang werd. Dan luisterde hij zoo oplettend. Dan sliep hij zoo zacht in.
Slechts zeer langzaam gaat het vooruit. G. van Sandwijk van Pur-
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merend, eon man die in zijn tijd zich beijverde goede — naar zijn inzicht
kinderlectuur te seven, gaf in 1865 — in 2de druk — bij J. Schuitemaker te Purmerende uit een „Kunstmatig leesboekje voor de middelste
klasse, oefeningen in het natuurlijk lezen — de nadruk —" en onder hoof dstuk 4, de verzoekende en smeekende toon, komt als les 29 de Teederhartige moeder:
„Och, Kornelis! wat doet gij mij veel verdrjet aan! ik bid u, laat toch
dat straatslijpen na! Blijf bij uwe moeder te huis! Wees mij toch een lieve,
gehoorzame zoon! Doe mij het genoegen en bevlijtig u; leer uwe lessen
en maak uwe opgegeven taak voor de school! Wat moet er van u worden,
als gij zoo voortgaat? Uw' vader hebt gij vroeg verloren; gij zijt mijn
eenige troost op aarde. Wilt gij mij dan het leven verbitteren? Kan dat
uwe begeerte zijn? Och, neen! dat kan uw verlangen niet wezen. Kornelis:
ik bid u, hoor dan naar uwe moeder, die alles voor u zijn wil, die dagelijks
voor u zorgt! Word een deugdzaam kind, een vlijtig jongeling en eens de
steun van mijnen ouderdom; dan zal God u zegenen, en gij zult mij een'
genoegelijken ouden dag schenken, zoo de Heer mij dien verleenen wil".
Zoo sprak eene bedroef de moeder tot haren zoon, die in ledigheid en
straatslijpen alleen lust had. Hij hoorde naar hare vermaning niet, deed
zijne moeder van smart in het graf dalen en stierf arm en ellendig."
Men moet ons niet aankomen meer met de praatjes dat er zoo weinig
veranderd is.
Het R.K. Schoolblad schreef in een zijner laatste nrs., dat er met
Januari nu eens practisch met beperking der leerstof voor de lagere school
ernst gemaakt moet worden en de spelling Terpstra algemeen op de lagere
school moest worden ingevoerd. Ik help het aanbevelen, gelijk ik reeds
meer deed.
Maar bij velen is het zoo vaak grauwe theorie en Been practijk. Men
houdt er dan speciale stokpaardjes op na, en rijdt er lustig op, dag
aan dag.
Op zekere dag kwam een boer de hemel binnen en zag er, bevestigd
egen een der wanden, een Lange plank waarop vreemde voorwerpen lagen.
— Wat is dat? vroeg hij. Is dat om soep van to koken?
— Neen, werd hem geantwoord, dat zijn ooren. Deze ooren hebben toebehoord aan menschen, die het goede wat zij moesten doen wel gehoord
hebben, maar niet gedaan. Alleen hun ooren zijn in de hemel, het overige
van hun persoon is elders.
Eon eindje verder zag die man een andere plahk met vreemde voorwerpen, en met zijn boeren-stijfhoofdigheid vroeg hij nog eens:
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- Wat is dat? Dat is stellig om soep van te koken.
— Neen, werd hem geantwoord, dat zijn de tongen van hen, die druk
geredeneerd hebben over het beoefenen der deugd, maar die geleefd
hebben op een ondeugdzame wijze, van hen die God met de lippen hebben
geeerd, maar wier hart verre van Hem was. Alleen hun tongen zijn in de
hemel, het overige van hun persoon is er niet kunnen binnenkomen.
De eigenwijze schoolmeester, van oudsher befaamd, wordt hier en daar
nog aangetrof fen. Natuurlijk vindt men het eigenwijze menschensoort ook
onder leeraars en dominees, meestal types, die zich zeif uiterst voortreffelijk achten. Ook al een erfenis der vaderen. J. Hartog vertelt ervan in
zijn Spectatoriale geschrif ten — 1741 tot 1800. —
Het gezang was in allerlei opzigt slecht, op de dorpen soms afschuwelijk. Het was van algemeene bekendheid, dat er bij de Lutherschen in
't a lgemeen oneindig veel beter werd gezongen dan bij eenige andere
gezindheid. Het groot getal Duitschers, die tot deze gemeente behoorden,
had hierop den gunstigsten invloed 1). Zij waren geboren zingers, en men
had maar twee of drie Duitsche soldaten 's avonds voor de hoofdwacht
het eenvoudigste airtje van de wereld te hooren zingen, om het te weten 2).
Maar bij de andere Protestanten hier te lande was alles slecht. Ten
eerste hadden zij niet anders om te zingen dan het kreupelrijm van D at h e n u s, maar ten andere had men een manier van zingen, die het
fraaiste lied zou bedorven hebben. De scholen waren wel overal zoo ingerigt, dat men er ook zingen leerde, maar wij weten aan welke handen
dit onderwijs was toevertrouwd. Niet alleen op de boerendorpen, zest de
Denker 3) maar ook in de steden zijn de schoolmeesters er onkundig in.
„Bezigtigt eens de kerken, straks zal u een schoolmeester op zijde schieten, en het gesprek zolang draaien, totdat hij het op het psalmzingen gekregen heeft; doet nu den goeden man het plaisier van hem te verzoeken
om zig eens te laten hooren, zoo zal hij, uit vrees, dat gij het hem de
tweede reis niet weder zoudt vragen, terstond den lessenaar beklimmen,
en u een psalm op dreunen, dat er geen huismusch op het dak blijft, maar
zingt er eens een tweede partij of bas bij, straks zal hij er uitscheiden, en
u zeggen, dat gij valsch zingt, en hem van de wijze brengt". „Hoe luider
en gerekter hoe fraaijer", was het oordeel van menigeen in stad en
dorp en de Denker, die zich zoo innig verheugde bij het uitzigt op een
nieuwe psalmberijming, verbergt het niet, dat het gezang als gezang hier1) De denker XI : 270.
2) A. w. bl. 267.
3) A. w. bl. 268.

314
door niets beter zal worden, indien men de menschen niet beter leert
zingen, waartoe hij aan alle schoolmeesters dringend een Psalmboek aanbeveelt, dat voor weinige jaren te Haarlem was uitgegeven vierstemmig
en op een sleutel.
Onlangs kreeg ik inzage van een puntenlijst voor inlichtingen omtrent
personeel. Ook een allerdwaast, eigenwijs, arrogant vragenlijstje.
De spelling is zeer foutief. Allereerst in de onlogische hoofdlettersplaatsing. Waarom de soortnamen hoofd, school, personeel, ouders, uw,
u met hoofdletter? Je ziet het soms ook in de krant: Jhr. Mr. Dr. Kap. van
Goudoever. Al die hoofdletters zijn f out. Tal van keeren ziet men: „Toen
sprak Minister de Visser", terwill het moet zijn minister De Visser. Maar
men schrijf t maar raak. Maar nu over dat vragenlijstje dat hier nauwkeurig wordt afgedrukt.

Is de sollicitant(e) een bescheiden persoon?
Maakt
/ zji een ijverig gebruik van de
eventueele wenken en raadgevingen hem /hoar
door het Hoofd der School gegeven?
Hoe is ziln haar verhouding tot Hoofd en
overige Persoleel?
Gedraagt
zich ook buiten de school
zooals het een goed Christelijk onderwijzer(es) betaamt?
Van welke beginselen is hijizii ?
Gaat

trouw ter kerk?

Hoe is de orde in zqn/haar klas?
Draagt de wijze van ordehouden de goedkeuring weg van Hoofd en Ouders?
In welk leerjaar staat hilizij ?
Geeft hiji zu zich geheel aan de school en is
het zqn/haar ernstig streven de kinderen ver
genoeg te brengen?
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Is
aan Uwe school of aan een der voorgaande, al eens langdurig ziek geweest? Zoo
geleden?
ja aan welke ziekte heeft
Kortom durft U hem/hoar in alle opzichten, van
harte aan bevelen voor benoeming en zou U
"m /haarbij een eventueele sollicitatie opnieuw
voor benoeming voordragen?
Aldus naar waarheid opgemaakt,

Het is een beetje raar dat men zelf zoo weinig inzicht heeft, en zich
niet schaamt een dergelijk gesteld, gedrukt en betutteld lijstje aan anderen
te zenden ter invulling. Hier is — voor hen die wat dieper zien de
parabel van de ooren en tongen ook op zijn plaats.
In elk geval wie een beetje zelf respect heeft behoeft na de ontvangst
van een dergelijk papiertje niet lane te bedenken, wat zijn plicht is als
mensch en als onderwijzer ten opzichte van hem of haar voor wie het
lijstje gezonden werd.
Maar uit zulk een lijstje blijkt helaas ook, dat er nog onderwijzers zijn,
die buiten de practijk van het leven staan en nog geestelijk vertoeven ire
het knusse, tevreden wereldje van een honderd jaar terug 1).
Zeist.

D. WOUTERS.

1 ) Tot 23 Februari ben ik buitenslands. Daarna ontvang ik weer gaarne
kopij en correspondentie.
D. W.

BOEKENTAFEL.
J. M. W a n s i n k, Na de mondelinge les : kerk- en zendingsgeschiedenis, I
en II, geill.; D. A. Daamen, uitg.-mij., Den Haag.
A. J. D r e w e s, Mijn zoon moet hooger op; P. van A a 1 t e n, Opvoeden
buiten het gezin; uitg. Stichting „Hoenderloo", Hoenderloo.
Twee mooie deeltjes, vooral 't eerste van instructieve kracht en algemeene
waarheid, maar de lycea en h. b. s.-en schieten als onkruid overal op. Intusschen ter propaganda op ouderavonden zijn deze kleine boekjes van waarde.

D. W.
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D r. J. W at e r i n k, De oorsprong en het weten der ziel, a f 1.90, geb.
f 2.40 ; Zomer & Keunings uitg.-mij., Wageningen.

Prof. Waterink heeft dit boekje samengesteld uit een viertal lezingen en
het bedoelt „een oplossing te geven voor eenige principieele moeilijkheden, waarmee naar 's schrijvers opvatting de Calvinistische zielkunde altijd weer vastloopt".
'k Had met dit boekje een aardige ervaring. Een academisch gegradueerde
logeerde ten mijnent en — hij zelf is in vele opzichten een bekwaam leeraar —
ketterde hij allersmakelijkst tegen vele „paedagogen", voorlichters, psycho-technici en de paedagogiek zelf. Och, dat zie je veel. Kunstschilders, dichters, medici,
ze geven of op elkaar, maar weten soms, een enkele maal, ook te waardeeren.
Gezegde ketteraar kreeg al ijsbeerende door mijn kamer, van mijn boekenmolen
ook bovenstaande boekje en natuurlijk een sneer. Maar toen bleef 't een
poosje stil en hij zei: „Zeg, wil ik van je koopen". Ik: „Is niet te koop". Hij —
die heelemaal niet van de richting van prof. W. is — „'t Is werkelijk een aardig
ding; interessant, valt me mee; 'k zal het bestellen". Ik zei : „Hm! Hier heb je
een kaartje en een potlood, schrijf maar op".
toen heb ik genoemde ketteraar eens op de korrel genomen.
En toen
De vier hoofdstukken, waarin prof. W. zijn stof heeft verdeeld, zijn:
a. Theorieen omtrent het ontstaan van de ziel, b. De erfelijke eigenschappen,
c. De gegevens van Schrift en geloofsleer in verband met onze opvatting, en d.
Jets over de practische beteekenis van onze opvatting. Ten slotte een litteratuurlijstje.
Vraag nu het boekje ter inzage en oordeel zelf.
D. W.
Jacobus R e v i u s, Over-IJselsche sangen en dichten, uitgegeven met ongedrukte gedichten, vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door dr. W. A. P. Smit; deel I, Het epos der Godsgeschiedenis; 264
bl. ; uitg.maat.ij Holland, Heerengr. 151, Amsterdam.
Een reeds lang noodig werk heeft dr. Smit thans gedaan met de uitgaaf van
dit kloeke boekdeel.
Wat er van Revius in druk nog verkrijgbaar is, is de kleine bloemlezing van
Van Vloten.
Smit geeft Revius, de „puikdichter" der 17de eeuw, die naast Vondei, Hooft
en Dullaert op de eerste rij komt en we hebben straks niet meer bibliotheekexemplaren noodig om ons te documenteeren.
Natuurlijk is deze uitgaaf wat de spelling betreft, gelijk aan de oorspronkelijke, en dat is veel waard, want in 3 verschillende bloemletzingen vond ik 3
verschillende spellingen van eenzelfde vers, hoewel er maar een oorspr. druk is.
Die spellerij weet wat. Al de zeventiende eeuwers spelden ongelijk en bleven
ook zich zelf niet gelijk. Nu lijkt mij het logisch dat voor hedendaagsche lezers,
mits de klank van het woord er geen verandering door ondergaat, die spelling
modern te doen zijn; dus niet gheluk of geluck, maar geluk, niet heirscharen,
maar heerscharen, niet bevanghen, maar bevangen, niet comen, maar komen,
niet doot, maar dood. Ik heb eens eenige bloemlezers, die er n.b. prat op gingen,
dat ze de oorspronkelijke spelling handhaafden, op eenige hunner verzen gecontroleerd en vond in sonnetten van Dullaert en Revius, dus in 14 regels, 16 tot

317
23 onjuiste spellingen. 't Leek oude spelling, maar 't was die van het oorspr.
vers van D. of R. niet ! Wat het dan wel was ! Namaak-antiek. Als men die
oude spelling wil geven, dan doe men het goed, zuiver, maar make er geen rommeltje van. Evenwel meen ik, dat met behoud van de oorspronkelijke klank, het
visueel beter is voor onze jongere leerlingen van het lager en voortgezet onderwijs steeds een spelling te zien.
Natuurlijk zou een dergelijke gedragslijn bij de uitgaaf van een wetenschappelijk werk als dit van dr. Smit onjuist geweest zijn. Hier wordt geen Revius'
dichtwerk voor de school gegeven, maar een wetenschappelijk document, en als
zoodanig heeft het onze groote bewondering, zoowel voor de minutieuse behandeling, de vele. voet-noten, als de correcte nadruk.
Dit werk belooft een standaardwerk te worden over den Calvinistischen
dichter der 17de eeuw, die betrekkelijk zoo weinig bekend is geweest en die pas
op 't eind der 19de eeuw weer gewaardeerd is geworden.
We wenschen den geleerde, die dit werk ondernam en voor wien het in Bandoeng zoo veel moeilijker werken is, dan hier te lande, omdat daar groote, openbare bibliotheken gemist worden, en den uitgever veel succes met deze Christhlijk-nationale uitgave. D. W.
De vriend des huizes; Januari 1931. Red. dr. H. Kluin; uitg. Neerbosch uitg.,

Neerbosch.
Ik acht dit het beste Nederlandsche Christelijke maandschrift voor het gezin.
Het heeft medewerkers die kunnen schrijven. Het tijdschrift wordt keurig geillustreerd en de art. van hist., folklor., novell. of andere aard zijn prettig, vlot
gesteld. De poezie erin — van De Groot, Van Oosten e.a. — mag er zijn. De
heer Mons — de secretaris der redactie — heeft een goede kijk erop wat het
Christelijk publiek noodig heeft. Men vrage eens proefnr. en oordeele zelf. D. W.
red.: dr. W. J. Aalders, mr. A. Anema, dr. H. Colijn, mr.
P. A. Diepenhorst, J. C. van Dijk, dr. C. Gerretson, P. J. Molenaar, dr.
A. A. van Schelven, dr. J. R. Slotemaker de Bruine, dr. C. Tazelaar en
dr. B. Wielenga. Uitg. N.V. C. J. A. Ruys' uitg.-maat.ij, Zeist. Jan. 1931.

Stemmen des tijds;

Dit wetenschappelijke Chr. maandblad — elke maand 7 vel druks — kost f 18
per jaar en is thans in zijn 20ste jaar. In dit nr. schrijft prof. Aalders over
Roeping, Wilma stond een schets af, Wat de schilder' zag, Tazelaar beschouwt
uitvoerig de roman van Dec. 1930, De klop op de deur, Roel Houwink mediteert
over De tragiek van Havelaar's wierk, prof. Diepenhorst geeft een stuk over
Het gouden jubileum der VII., J. Hofman over Hoe arbeiders over gelooven en
kerk denken, Molenaar over Feestvieren, Baarbe over de Crisis der Europ. beschaving en ten slotte een uitvoerig leestafel.
1k vind dat tot de maandelijksche lectuur van den Chr. onderwijzer behoort:
desnoods in een leesportefeuille, — want op alles te abonneeren komt ,veelal to
duur — Stemmen des tijds — wetenschap, — Opwaartsche wegen — kunst —
De vriend des huizes — algemeene ontspanning — De jonge vrouw (Bosch &
Keuning, Baarn) voor het vrouwelijk gedeelte, en dan wat vakbladen — P. t. v.
h. C. o., natuurlijk, en b.v. Het kind, — Ploegsma, Zeist, en zoo mogelijk nog een
paar andere.
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Wie zijn lectuur bijhoudt, veroudert en vermaterialiseert niet, die blijft het
leven verstaan en komt niet achter. Dat zit niet in het wonen in een groote stad
— het verlangen van velen, tegenwoordig — want men kan gelsoleerd wonen en
volop in het rijke leven van heden staan en men kan wonen in een huigencentrum en achterlijk zijn in alles. Ter Beeke schreef voor jaren eens een artikel
in 0. V. Studeer, gij X. Wie niet studeert en niet belang stelt in wat anders dan
het gewone dagelijksche gebeuren van werk, voedsel en slapen, die gaat er vast
aan, komt geestelijk om door gebrek aan levensvoedsel. D. W.
Eigen yolk, algem. folklor. en dial. maandschrift voor Groot Nederland; uitg.maat.ij Eigen Volk, Den Haag. 2de jaargang, December 1930.

Dit aardige kleine maandschriftje, 24 vel per jaar — staat onder red. van A.
F. van Beurden, prof. Blommaert — Stellenbosch, — prof. Grootaers — Leuven,
— prof. De Keyser — Gent, — K. ter Laan, S. G. van der Laars, drs. P. J.
Meertens, Is. Querido, J. Rasch, prof. Smith — Kaapstad, — prof. Waterink en
D. Wehrens.
Het geeft elke maand bijdragen over oude gebruiken, dialecten; oude verhalen, oude versjes, streekgewoonten, vaak geillustreerd en steeds in elk nr. de
moeite van het lezen tot zelfverrijking meer dan waard. Men vrage eens een
nr. ter kennismaking, Keizerstr. 32, Scheveningen.
P. de R y c k e, Eenv. meetkunde, met vele fig. en opg., deel I en II a f 1.—,
W. J. Thieme & Cie, Zutphen.
Jerolm H a r t o g, Van menschen en dingen uit vroeger tijd; prijs f 0.55;
J. Muusses, Purmerend.
Uitgaven van P. Noordhoff te Groningen:
R. B o s—K. Z e e m a n, Oost-Indie en de werelddeelen, 10de druk o f 0.65.
W. H. de G r o o t, Zanglust, 50 tweestemmige liedjes in cijferschrift, verzorgd door Y. van Herwaarde—Halbersma en A. van Waveren—Jurjaanz,
3de deeltje a f 0.60.
A. Br o u w e r, Toetsnaald voor de kweekscholen. Opgaven der admissieexamens 1930, a f 1.25.
J. M. T e 1 d e r s, FrObel. Een geheel nieuwe uitgave van deel 6 en 7 van de
Paedagogische bibliotheek — opgericht door J. Versluys, opnieuw uitgegeven onder redactie van D. Wouters, a f 2.90.
De verouderde deeltjes dezer reeks waren uitverkocht. Mej. Telders heeft er
een goed werk mee gedaan door die 2 nrs. te vereenigen tot een kloek werk over
Frobel. Het is bij uitstek geschikt voor hoofdaktestudie en voor de eigenlijke
frobelscholen. Ms.

ALGEMEENE VERGADERING
VAN DE VEREENIGING VOOR CHRISTELIJKE PAEDAGOGIEK,
TE HOUDEN OP DINSDAG 7 APRIL DES AVONDS 7 UUR,
IN HET „GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN"
TE UTRECHT.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen — zie P. t. v. h. C. 0. van Juni 1930 —.
3. Jaarverslagen van secretaris en penningmeester.
4. Behandeling van het huishoudelijk reglement.
in dit nummer

Zie het Concept

5. Verkiezing van een bestuurslid.
Aftredend lid : G. MEIMA.
Dubbeltal van het bestuur alphabetisch :
a. G. VAN ANDEL, Utrecht.
b. A. OOSTERLEE, Nijmegen.
6. Rede van prof. dr. L. BOUMAN van Utrecht.
Onderwerp : De structuur van de menschelijke ziel.
7. Discussie.
8. Rondvraag en sluiting.

Namens het bestuur
G. MEIMA,

secretaris.

VEREENIGING VOOR CHRISTELIJKE
PAEDAGOGIEK.
Concept Huishoudelijk reglement
te bespreken op de jaarvergadering van 7 April e.k.
Algemeene vergadering. Art. 8 van de statuten.
Art. 1. De algemeene vergadering wordt in de regel in de Paaschweek
gehouden. Ze wordt minstens zes weken te voren aangekondigd in het
orgaan der vereeniging. Aan de daarbij gepubliceerde agendapunten kunnen de leden andere toevoegen, mits ze nog voor de vergadering in het
orgaan van de vereeniging ter kennis van de leden kunnen worden gebracht. Secretaris en penningmeester brengen daar hun jaarverslag uit.
Staande de vergadering wordt de rekening van den penningmeester door
twee leden nagezien.
Verkiezing van bestuursleden.
Art. 10 van de statuten.
Art. 2. De verkiezing van de bestuursleden geschiedt door de leden op
de algemeene vergadering. Het bestuur geeft daarbij een of meer dubbeltallen, terwijl de leden het recht hebben andere candidaten voor te stellen.
Besluiten. Art. 14 van de statuten.
Art. 3. Over personen wordt schriftelijk, over taken wordt mondeling
gestemd.
Het orgaan.
Art. 4. Het Paedagogisch tUdschrift voor het Christelijk onderwijs,
eigendom van de N. V. Dagblad en drukkerij de Standaard, is het orgaan
van de vereeniging. Het bestuur benoemt den hoof dredacteur en vier
redacteuren, waarvan zoo mogelijk een als redacteur-secretaris optreedt.
Het neemt verder de maatregelen, die voor het regelmatig verschijnen
van het tijdschrif t noodig zijn, een en ander volgens contract met de
naamlooze vennootschap voornoemd. Dit contract kan om de 5 jaar worden vernieuwd.
Slotbepaling.
Art. 5. In gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet,.
beslist het bestuur.

,

VAN HET GESCHIEDENISONDERWIJS
OP ONZE SCHOLEN.
Slot.
3o. De persoonlijkheid van Calvijn.
Wordt er, bij de behandeling der geschiedenis op onze scholen, wel
genoegzame aandacht geschonken aan de persoonlijkheid en het leven
van Calvijn?
De tegenwerping: dat is geen vaderlandsche geschiedenis, verwachten
we niet. De geschiedenis van Luther wordt immers, min of meer breedvoerig, ook behandeld.
Ik ben mij bewust, dat het stellen der vraag me in een critische houding
plaatst tegenover de meeste, op onze scholen gebruikelijke, leer- en leesboeken. Er is dan ook mijns inziens wel reden voor. Als sterk sprekend
voorbeeld kan ik maar nemen het nude bekende en verdienstelijke werkje
Kijkjes in onze geschiedenis, door J. ter Borg en A. Wiersinga. Terwvl
aan de geschiedenis van Luther 10 bladzijden, ieder van 36 regels, worden
besteed, wordt Calvijn afgedaan in 4, zegge vier regels.
Het is te merkwaardig, om deze vier regels niet even over te nemen.
„De geleerdste der kerkhervormers heette Johannes Calvijn. Calvijn was
professor te Geneve in Zwitserland. Hij schreef bovendien veel boeken,
o.a. het zeer beroemde werk De Institutie of onderwijzing in de Christelee
leer". Ziedaar alles. Zulke voorbeelden — salmon niet zoo sterk sprekende
zijn er ,rneer. Een leerboekje, nog in .de jongste tijd verschenen, wijdt
aan Luther 36, aan Calvijn 20 regels. Een leesboek der kerkgeschiedenis,
ook pas van 1927, heeft de verhouding als volgt: voor Luther 53, voor
Calvijn 14 bladzijden. Een boek met „eenvoudige lessen voor de Christelijke school" gaat in de goede richting: Luther 120, Calvijn 80 regels. Een
leesboek over de geschiedenis der Christelijke Kerk geeft Luther 32,
Calvijn 8 bladzijden.
Nu versta men mij goed. Ik beweer volstrekt niet, dat ik de Lutherfiguur
uit ons geschiedenisonderwijs zou willen missen, verre van dien! Dr. A.
Kuyper Sr. prijst in zijn Stone-lezingen „Luthers heldenmoedig initiatief.
In zijn hart veel meer dan in dat van Calvijn" — zegt hij — „is de bange
strijd doorworsteld, die tot de breuke leidde. Luther is zonder Calvijn te
verklaren, Calvijn zonder Luther niet. Calvijn is voor een groot deel
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in ►egaan tot de oogst van wat de held van Wittenberg gezaaid had".1
In Luthers persoonlijke levensgeschiedenis zien ook onze schoolkinderen
het machtige feit der Ref ormatie geboren worden.... Hervorming, 't was
uw stond ! Bovendien geloof ik, dat van de Lutherverschijning karaktervormende invloed op onze jonge menschen uitgaat.
Wanneer we echter met Van Vloten zeggen: „Wat het licht voor ons
oog, de lucht voor onze longen is, dat is eenmaal het Calvinisme voor
ons vaderland geweest: zijn levensvraag, de bron van zijn sterkte en zijn
bestaan" 9; met Bakhuizen van den Brink: „Het Calvinisme was de
hoogste ontwikkelingsvorm in het godsdienstig en staatkundig beginsel
der 16de eeuw" 9. „De geschiedenis van onze vrijwording is voor een
groot gedeelte geschiedenis van onze Hervorming, en deze is grootendeels
geschiedenis der uitbreiding van het Calvinisme"); met Kuyper: „De
tijd, waarin die grondtoon bovenkwam, was het heldentijdperk onzer natie.
Heel Europa erkent aan de hand der historie, dat we destijds het fijnst
en edelst bewerktuigde landsdeel van dit werelddeel vormden" 4); wanneer we ons zelf als dragers en doOrgevers dezer Calvinistische traditie
beschouwen, ook in onze arbeid aan het opkomende geslacht, dan vraag
ik toch, of de verhouding in de aangevoerde werken wel goed getroffen
is, en dan ducht ik geen tegenspraak, wanneer ik beweer, dat op leven
en arbeid van .den Geneefschen kerkhervormer meer licht mag worden
geworpen, dan over het algemeen in onze schoolliteratuur geschiedt.
Ook zijn we dit, uit een oogpunt van historische trouw, aan zijn nagedachtenis verplicht. Maar al te zeer heeft immers een weefsel van laster
en legende zijn beeld voor de nakomelingschap ontsierd en misvormd, en
ma ' r al te licht komen we mede onder de invloea daarvan. Geen beter
middel om onze jonge menschen tegen deze „Calvinophobie" te wapenen,
dan het voile licht op zijn figuur te laten vallen. Vooral na wat Doumergue
en Autin in Frankrijk, en Aug. Lang in Duitschland over hem hebben
gepubliceerd, behoeft hij het' voile licht niet te schuwen. Was hij trotsch,
heerschzuchtig, fanatiek, onverdraagzaam? Hij was een man van ware
nederigheid, zegt Autin 5). Hij haakte naar vriendschap met Luther; „al
zou Luther mij een duivel noemen, dan zou ik nog in hem een uitstekenden
knecht Gods erkennen", schreef hij in 1544 aan Bullinger 6). Trouwens,
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Het Calvinisme, bl. 14.
Aangehaald bij Van Rijsens, Geschied. des vaderlands.
Het ihuwelijk van prins Willem met Anna van Saksen, bl. 123.
Ons program, M. 25.
L'institution chretienne, 1929.
Aug. Lang, Zwingli and Calvin.
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hij had behoefte aan warme vriendschap en bewees die zelf ook. Was hij
saai en droog in den omgang? Autin zegt, dat hij altijd een levendige
geest behield, vol geniale invallen, en door zijn fijne beschaving steeds
het middelpunt van de kring was 1). Er ging een bekorende aantrekkelijkheid van hem nit, zegt Doumergue en hij bewijst dat met feiten 2). Was hij
een dorre intellectualist die niet lachen kon of schreien, een man zonder
medegevoel? Doumergue vertelt het ons heel anders, en bewijst met voorbeelden, dat hij een man was vol guitige kwinkslagen; een geestig causeur,
wiens tafelgesprekken met scherts gekruid waren. Men leze slechts het
verslag, dat Doumergue geeft van het bezoek, dat Calvijn met zijn vrouw
erg ,Beza bracht bij , ds. Viret te Lausanne; voorial toen de' kinderen mar
bed waren, waaronder Martha, het peetkind van Calvijn, die haar peetoom altijd van blijdschap deed lachen. „Ik weet niet" zegt de schrijver
— „hoe laat men die avond in de pastorie te Lausanne slapen ging" 9.
Zoowel bij blijde als bij droeve gelegenheid was Calvijn een en al medegevoel; hij was prikkelbaar gevoelig; tot op het zenuwachtige toe. Was
hij een vijand van de kunst, zooals men hem heeft nagegeven? Hij beschouwde de kunst juist als een gave Gods; bevorderde het psalmgezang,
erg trad gaarne op in de kathedraal van St. Pierre, schoon en edel in haar
eenvoud, met kunstig gebeeldhouwde preekstoel en sierlijke koorstoelen 4).
Waar zijn prikkelbaar gemoed hem tot zonde werd, beklaagde hij zich
over „het wilde beest van zijn toorn, dat -hij maar niet ten onder kon
brengen"5). Maar de brandstapel van Servet dan? Alle invloedrijke tijdgenooten achtten S. des doods schuldig; de naburige steden, om advies
gevraagd, waren vol afschuw jegens den godslasteraar; de mad- veroordeelde hem - ten .vure; Calvijn verzocht een zachtere straf, maar zijn
invloed bij den raad was juist in die tijd Beringer dan ooit, zoodat hij
alle dagen zijn tweede verbanning verwachtte; het vonnis werd voltrokken, en Melanchton, de zachtmoedige, schreef, dat hij er God voor
dankte Laat ons niet meer Servetgezind zijn, dan het bestuur van
Geneve nog in 1908 was, dat de oprichting van een standbeeld voor Servet
weigerde toe te staan; het staat nu te Annemasse in Savoye, op Fransch
gebied, onmiddellijk over de grens, met een brallend opschrift, waarin hij
als martelaar voor de vrije gedachte wordt verheerlijkt. Laat ons denken
2)
3)
4)
5)
6)

Bi. 26.
Doumergue, Kunst en gevoel in het werk van Calvijn, bi. 83, 84.
Idem, bi. 75.
Idem, bl. 39.
Bavinck, Lezing over Joh. Calvijn.
A. Lang, Zwingli and Calvin.
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aan wat de raad van Geneve bij Calvijns sterven in 1564 in het register
deed opteekenen: „God heeft hem veel genade verleend, en zijn geest een
groote majesteit geschonken" 1).
Op een afdeelingsvergadering, waar ik de wenschelijkheid uitsprak, om
bij het onderwijs meer aandacht aan het leven en werken van Calvijn te
besteden, werd gevraagd : ,,Maar is Calvijns leven wel zoo interessant en,
boeiend voor de kinderen gelijk dat van Luther?" Ik heb kdaarop geantwoord: „Zeer zeker", en meen nog steeds, dat dit het geval is. Maar de geschiedenis van Luthers leven is in de meeste schoolboeken heel interessant
voorgesteld, terwijI men er van Calvijn Lang niet zooveel notitie heeft
genomen, zooals we boven zagen. Het wordt tijd, dat daarin verandering
komt. Ook Calvijns levensgeschiedenis bevat verrassende en romantische
elementen, zeer zeker in staat, om de kinderen te boeien. Schoutens Geschiedenis der Chr. kerk, Van Buuren en Veerman's leesboek Onze
historic., maar vooral J. T. de Jager's Geschiedenis der Chr. kerk, hebben
daarvan goede vootheelden gegeven. 2) Het komt er maar op aan, hoe de
dingen behandeld worden 2). Of zou het de belangstelling onzer leerlingen
niet wekken, wanneer de 12-jarige Calvijn, rijk ontwikkeld voor zijn leeftijd, in de groote stad Parijs op studie komt, waar de geschriften van
Luther allerwege zijn doorgedrongen. De Sorbonne veroordeelt ze, en
koning Frans I gelast de kettervervolging. Maar Calvijns neef en metgezel
Olivetan is voor de nieuwe leer gewOnnen, en maakt hem er ook mee
bekend 4 ). Naar de wensch van zijn wader twendt de jonge student zich
van de theologie of en gaat rechten studeeren; nu moet hij naar Orleans
en Bourges. Hier krijgt hij les van een Duitscher Melchior Wolmar, een
leerling van Luther, die hem een Nieuw Testament Beef t, waarin hij
vlijtig leest. Op 21-jarige leeftijd komt hij weer te Parijs, om zijn studien
voort te zetten. Maar wat is dat? Daar staan brandstapels op het plein
vOOr de Notre Dame, en hij hoort de martelaars zingen in de vlammen.
Hij wil weten, wat er achter die beweging zit, en onderzoekt ijverig de
geschriften van Luther en Melanchton. Nu wordt hij voor de goede zaak
gewonnen; in de voorstad St. Germain hebben nachtelijke samenkomsten
plaats, waar Calvijn als leeraar en uitlegger optreedt. Zijn eigen innerlijke
1) A. Lang, Zwingli und Calvin.
2) Uitg. P. Noordhoff, ,Groningen.
3) Ook de biographie van Calvijn door J. T. de Jager in de serie Karakter,
uitg. Noordhoff — ander red. van Wouters en Van de Hu1st,
Kennis, Kunst
mag hier niet onvermeld blijven.
4) Lang, Zwingli and Calvin.
—
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verandering wordt hem hier bewust, zoodat hij er later — 1557 — van
schrijven kon: „God heeft mij plotseling bekeerd. Toen ontbrandde ik in
ijver. En nog was het jaar niet om, als alien, die de zuivere leer verlangden, tot mij, de nieuweling en beginner, kwamen, om van mij de woorden
der zaligheid te hooren".
En dan die merkwaardige diesviering van de Sorbonne op 1 Nov. 1532,
in tegenwoordigheid van den koning, het hof, ja de gansche elite der stad;
als prof. Nicolaas Cop de jaarlijksche oratie houdt, en zich vrijmoedig
als aanhanger van Luther doet kennen. De opschudding is ongehoord, en
de professor moet onmiddellijk naar Bazel vluohten, maar tin lekt het tilt,
dat hij de rede door een bevriend student heeft laten opstellen met de
naam van Joh. Calvijn. Waar is die Calvijn? Vol spanning is het verhaal
van zijn vlucht, als de gerechtsdienaars bij de voordeur zijn, en hij door
middel van saamgeknoopte beddelakens door een raam weet te ontkomen,
en vervolgens in een tuinmanspak de stadspoort uit komt.
Waar nu heen? Er begint voor Calvijn een tijd van rondzwerven, als
een veldhoen op de bergen. 's Konings zuster, Margaretha van Navarre,
te Paths wel onder de vergaderden gezien, kan hem niet beschermen.
Calvijn zoekt zijn toevlucht in de grotten van Auvergne, rondom Poitiers.
Nog toont men er de „grot van Calvijn", waar het eerste Protestantsche
avondmaal in die streek werd gevierd, op een rotsplat als tafel; de deelnemers eindigden later hun leven als martelaar predikant, of als beide 11.
De vervolging wordt heviger; hij moet het vaderland verlaten. Al vluchtende, werkt hij onderweg aan zijn Institutie ; die is klaar, als hij het veilige
Bazel bereikt. Ds. Myconius weet er een goede drukkerij, van ide firma
Platter, Oporin, Winter en Lasius, op de St. Petersberg; en zoo verschijnt
het boek, dat volgens Wijnne, „in beteekenis van uitwerkingen alles overtreft, wat eenig zwaard eens krijgsmans of eenige per van een diplomaat
hier op aarde ooit heeft gewrocht" 2).
Dan komt de reis naar Italie. Renata, hertogin van Ferrara, van geboorte
een Fransche primes, ontvangt hem gastvrij, maar , de hertog schrikt hevig,
als hij verneemt, dat ,zijn vrouw ,dien aartsketter logies verleent, en hij ,moet
onmiddellijk vertrekken. De bevolking is hem onderweg vijandig; in het
dal van Aosta werpt het opgehitste landvolk hem steenen achterna; de
bisschop laat de pas van St. Bernard bewaken; er wordt hem een afdeeling
krijgsvolk achterna gezonden. Langs onbekende bergpaden gelukt het den
vluchteling, Wallis te bereiken en nu is hij op de vrije Zwitsersche bodem,

2

Bungener, Calvijns leven en sterven, bl. 14.
) Aangehaald bij Van Rijsens, Gesch. des vaderlands.
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en gevaar voorloopig ontweken 1). Is dit alles Been kost voor onze schoolkinderen?
Te Geneve voor een nacht in een logement vertoevende, zoekt Farel
hem op en dan volgt dat onderhoud, dat een mijIpaal in zijn leven wordt,
en hem beweegt te Geneve te blijven.
Zijn leven blijft echter een leven van strijd; tegenwerking en vijandschap
blijft in ruime mate zijn deel. Hij was niet als Luther veilig onder de hoede
van een landsvader als Frederik den Wijze; hij moest altijd op de hoede
zijn en toegerust tot de strijd. Het vinnige wapen van venijnige spot werd
gehanteerd; al gauw heette het in de hem vijandige kringen: „Ben iii ook
al van de broeders in Christus?" Men hitste de honden op hem aan, en
noemde ze Calvijn. Des nachts maakte een tierende hoop burengerucht
voor zijn huis onder het zingen van zedelooze liedjes; eens werden er
zestig geweerschoten gelost 2); nog op zijn sterfbed dacht hij met afgrijzen aan die uitingen van vijandschap terug. Luther kon in zijn blij
optimisme heerlijke liederen zingen; voor Calvijn was het steeds een
afmattende strijd; vooral wanneer de raadsverkiezingen tegenstanders in
de vroedschap brachten.
Zaterdagavond voor Paasch werd hem door de raad de kansel verboten. Calvijn trail toch op en , des Dinsdags volgde zijn onmiddellijke verbanning. Treurig wanplelde een tweetal vrienden langs het meer van
Geneve; 't waren Calvijn en Farel. Hun wegen scheidden zich: Farel bleef
te Neuchatel, Calvijn werd op aandrang van den predikant Bucer naar
Straatsburg beroepen.
Daar vindt hij een sympathieke kring waaronder ook Nederlanders 3);
hii werkt met Clement Marot samen om de psalmen te berijmen en op
muziek te zetten; hij vindt er zijn vrouw Idelette van Buuren, geboortig
uit het Luiksche en dus van Nederlandsche afkomst. Hij neemt deel aan
de toenmalige godsdienstgesprekken; zoo te Frankfort aan de Main, in
1539, waar hij kennis maakte met Melanchton, wat tot levenslange vriendschap leidde. Bij een soortgelijke gelegenheid, het volgende jaar, is hij
te Worms, als een deputatie uit Genve naar hem komt vragen, en hem
officieel namens de Raad verzoekt om terug te keeren. In 1541 geeft hij
hieraan gehoor, en wordt met vreugde ingehaald. Nu blijft hij er tot zijn
dood.
De straat, waar hij woonde, vroeger Rue des Chanoines geheeten, is
11) Bungener, Calvijns leven en sterven, bl. 16.
2) Lang, Zwingli and Calvin.
3) Rutgers, Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden.

327
later omgedoopt tot de Rue Calvin; daar woonde hij op nr. 13. Het is in
het hoogste deel der stad. Uit de tuin had hij er, over de daken, uitzicht
op het schoone meer en de beboschte hellingen van Waadtland aan de
overzijde. Nog toont men de bezoekers van het auditorium een eenvoudige stoel van notenhout, indertijd door Calvijn gebruikt. Daar heeft
hij gearbeid en zijn beste krachten gegeven tot bevordering van de zaak
Gods. Het lager onderwijs werd met behulp van Mathurin Cordier gereorganiseerd overeenkomstig het voorbeeld, door Sturm te Straatsburg
gegeven. Len universiteit werd gesticht, waarvan Beza de eerste rector
werd (1559). Ook op economisch terrein richtte Calvijn zijn bemoeiingen:
door zijn toedoen werd in 1544 een fluweelweverij en een boekhandel
ingericht. Intusschen stond hij in uitgebreide briefwisseling met de hoof den
der Fransche hugenooten : Navarre, Conde en Coligny ; met andere Herwormers, en met zijn geloofsgenooten in Frankrijk, Duitschland en de
Nederlanden.
Inderdaad, het leven van Calvijn biedt hoogst interessante stof, ook voor
het onderwijs op onze scholen. Let op de vele vreemdelingen, die, hetzij
voor hun studie, hetzij als vluchtelingen de stad binnenstroomen, die hun
een Pella wordt. Er zijn jongelingen onder, wier naam later beroemd zal
worden; zoo John Knox, de latere hervormer van Schotland; de man;
die „niemand vreesde dan God alleen". Men hoort er ook de Nederlandsche
taal spreken; let op die twee broeders met intelligent gelaat en ridderlijke
manieren; zij heeten Marnix; Jan zal op jeugdigen leeftijd zijn leven
verliezen in de slag bij Oosterweel (1566); Filips wordt de vriend en
raadsman van pries Wiliem, en de ,dichter van Ihet Wilhelmuslied. Odic
ziet ge hier Guido de Bres, die later met Peregrin de la Grange de Nederlandsche geloofsbelijdenis opstellen zal; en Franciscus Junius, Franschman van geboorte, maar die in 1602 als professor te Leiden aan de pest
zal sterven. Uw aandacht wordt getrokken door een man met aristocratische manieren; 't is een Nederlandsche edelman, Jacob de Falais, kleinzoon van Filips van Bourgondie en in zijn jeugd speelkameraad van Karel
V. Als Manahen, die met Herodes opgevoed was (Hand. 13 : 1), heeft
hij echter 't ,goede .deel gekozen; hij trod op als aanhanger en verdediger
van Calvijn, en vestigde zich op een landgoed in de schoone omgeving
van Geneve.
Deze toevloed van immigranten was een geluk voor Calvijn; zijn aanhang vermeerderde met mannen die wat voor het beginsel over hadden, en
hem een welkome steun waren in zijn strijd met de ingeboren patricische
familien. Een zekere antipathie tegen al die buitenlanders scheen in Geneve
onuitroeibaar, en de blik der oude Genevois was erg particularistisch.
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Een strijd bleef het voor Calvijn ook in deze tweede Geneefsche periode.
Soms moest er kras worden opgetreden; dan ging het er onder of er
boven. Pierre Ameaux, lid van de raad, belasterde Calvijn; hij heeft een
rondgang door de stad moeten maken en alles luidop herroepen. De
27ste Juni 1547 zit er een papier aan de preekstoel in de Saint Pierre,
waar scheldwoorden op staan, en allerlei leelijks aan het adres van
Calvijn; de dader wordt ontdekt: Jacques Gruet, uit een oude familie;
bij huiszoeking worden allerlei bezwarende dingen gevonden. De zaak
kwam in handen van het gerecht, zonder toedoen van Calvijn, en de man
werd met het zwaard gedood. Zoo behoorde ook Ph. Bertelier, de zoon
van een vrijheidsheld, voor wien te Geneve een standbeeld staat, tot Calvijns tegenstanders; en Perrin, die eerst met hem bevriend was, maar
later, na zijn huwelijk met de zedelooze familie Favre verwant geworden,
in een vijand verkeerde, en voor geen • intrigue terugdeinsde. Het Geneve
uit Calvijns dagen was wel een microkosmos, en er was ook hier niets
nieuws onder de zon. Groot werd in 1547 het kabaal en de twisting in de
raad der 200, toen ruchtbaar was geworden, dat Perrin onderhandeld had
tnet Bern en ook steun had gezocht bij den Franschen koning Frans I;
het scheen in een handgemeen te zullen ontaarden; toen wierp Calvijn zich
in het midden met de woorden: „Als er bloed stroomen moet, begin dan
maar met mij, hier ben ik".
Ook bij de vreemdelingen — hoe kan het anders? — was kaf onder het
km,: De Parijzenaar Bolsec nam aanstoot aan de dubbele praesdestinatie; na ec.: lang proces werd Calvijns opvatting door de gemeentevergadering bevestigd, waarop Bolsec werd verbannen. Hij werd Roomsch,
en schreef een smaadschrift tegen Calvijn. De zaak had nog een nasleep;
Calvijns vriend Falais verdedigde Bolsec, waarom Calvijn hem de vriendschap opzei. De Savoyard Castellio was te Straatsburg Calvijns huisgenoot; hij werd te Geneve schoolmeester, maar wou predikant worden.
Om zijn afwijkingen werd hij niet toegelaten, vertrok uit de stad, en
was voortaan bestrijder van Calvijn. De Nederlandsche Arminianen
kwamen later met zijn leerstukken voor den dag. Van Servet, de antitrinitarier, behoeven we in dit verband niet weer te spreken.
't Was een voortdurende strijd voor Calvijn, waarbij hem ook nog de
slag trof, dat hij in 1549 zijn vrouw verloor. Dat zijn gestel door dit
alles on► ermijnd werd, is geen wonder; de laatste z es jaren van zijn
leven was hij voortdurend ziek; eindelijk had „het pit des levens de laatste
olie verteerd", zooals Brandt van Vondel zei. De bijzonderheden van zijn
sterfbed, zijn afscheid van de raad, en van zijn ouden medebroeder Farel,
e
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die hem een jaar later, op 76-jarige leeftijd, zou volgen, dat alles is genoegzaam door woord en schilderij bekend.
Hij had „nooit zich zelf gezocht" Bavinck — en paus Pius getuigde,
dat geld op hem geen invloed had. Breedere behandeling van Calvijns
persoonlijkheid op onze scholen acht ik dan ook niet alleen eisch van
gezonde logica in betrekking tot ons Calvinistisch vaderland en onze heele
Gereformeerde beweging; niet alleen eisch van Christelijke solidariteit
en historische billijkheid tegenover de veelszins door tijdgenoot en nakomeling belasterde; maar ook uit een oogpunt van opvoeding en karaktervorming van igroot belang. Indien bet immers waar is, dat omgang met
groote en sterke karakters het beste middel is tot eigen vorming en biographieen daarom voor onze opgroeiende jeugd van groot nut zijn, dan
mag voorzeker de levensloop van Calvijn hiervoor in aanmerking komen.
Wie heeft als hij, door zijn krachtige persoonlijkheid, de trekken zijner
psyche ingedrukt aan een breede schare leerlingen, alle Calvijns in het
klein, je zelfs aan geheele volken? Van wie geldt in sterkere mate het
dat van zijn leerling John Knox :gezegd ,werd: „Ben man, idie
niemand vreesde, dan God alleen"? Hij was een man, die, niettegenstaande
de vinnigste bestrijding, getrouw bleef aan wat hij als zijn beginsel kende,
al zou hij er zelf ook bij ondergaan; en die toch, om anderen te winnen,
op zijn tijd ook matiging wist te betrachten.
Vlaardingen.

T. VAN DER KOOY.

BARTHIAANSCHE PAEDAGOGIEK').
In Augustus 1918 schreef Karl Bart h, toen nog predikant te Safenwil in Zwitserland, de voorrede van zijn boek Der Romerbrief. In 1921
verscheen de tweede druk, in 1922 de derde en sinds volgden de nieuwe
„Auflagen elkander snel op. Barth werd professor in de „ref ormierte
Theologie" te Gottingen en vervolgens in Munster en daarna in Bonn. Tal
van krachtige medestrijders, ieder met een geheel eigen geluid, hielpen
mee een nieuwe geestesstrooming te vormen, die zienderoogen veld wint
in Zwitserland en Duitschland en nu ook in de Angel-Saksische landen
opzien verwekte.
't Is hier niet de plaats om de „theologie van Karl Barth" te bespreken.
't Is ook heel moeilijk om in zijn eigen terminologie in te komen. Wie het
woord: „dasz Gott Gott ist" zoo leest, alsof Barth zegt, dat we een beetje
meer eerbied voor God moeten hebben in de theologie, en daarbuiten, die
heeft niets van de alles-overweldigende, alles „in-Frage"-stellende kracht
van dat tweede woordje „Gott" bij Barth begrepen 2).
Zoo ook, wie „Of fenbarung" en „Glaube" en „Auferstehung" gewoon
leest als onze termen openbaring, geloof, opstanding .... die leest heel
gemoedelijk laat ik maar zeggen „Hollandsche" theologie, maar geen
„Zwitsersche" — die leest „iiberhaupt keine Theo-logie", zou Barth
zeggen.
Deze verwarring is zeer gevaarlijk. Wie de theologie van Barth niet
doorziet in haar Mot- en door on-Schriftuurlijke strekking, die staat ook
weerloos tegenover de practische consequenties van deze nieuwe geestesstrooming. Want die strooming is voorzeker niet „maar een nieuwe theologische school" na de school van Schleiermarker, niet een nieuw snufje
voor theologen, doch een consequente, vaste, besliste levensbeschouwing,
die op alle terreinten van menschelijk leven, hoar eigen woord heeft te
zeggen.
1) Naar een artikel van Georg M e r r in Zwischen den Zeiten, Dec. 1930.
De redactie stelt nog eens met nadruk vast, dat de inhoud van een opgenomen artikel uitsluitend weergeeft de meening van den schrijver, en voor geen
enkele maal daaruit geconcludeerd mag worden, dat de redactie de2e meeningen
deelt. Het blijkt telkens noodig, dit zoo voor de hand liggende te herzeggen.
2) Wie daar belang in stelt kan bij mij nog verkrijgen een getypt ex. van
mijn lezing: Karl Barth en de Waarheid, (a f 1.— per giro No. 164063).
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Voeg daarbij, dat zij niet idealistisch vreemd staan tegenover de werkelijkheid, maar de chaos van onze tijd onbarmhartig durven blootleggen,
en de crisis van ons leven onder de oogen durven zien op ieder gebied,
dan verstaat men ook, hoe tusschen al dat hinken op twee gedachten van
onze tijd, vele jonge menschen gaarne dit vaste kloeke woord hooren.
Ook op paedagogisch gebied spreekt deze nieuwe richting haar geheel
eigen woord.
Meerdere geschrif ten verschenen reeds met dat nieuwe geluid, die
verrassen door de gemakkelijkheid waarmee de tegenwoordige problemen
worden behandeld en die telkens nieuwe en andere perspectjeven toonen,
dan wij gewoonlijk zien.
Er staat heel veel in, waarmee wij op zich zelf direct hartelijke instenrming zouden betuigen — heel veel dat een Calvinist doet uitroepen: ha,
dat is eens echt Calvinistisch gezien — er is vaak zeer scherpe en rake
critiek, die vernietigend schijnt voor allerlei ernstige moderne paedagogen .... kortom 't is wel de moeite waard om de zware volzinnen van
modern Duitsch door te werken.
De lezer bedenke echter, dat ook elke nieuwe richting getoetst moet
worden aan de waarheid en dat het Woord Gods ons daarbij leiden kan.
Er dient gevraagd naar het geestelijk beginsel van deze strooming, zooals
dat zich openbaart in deze nieuwe paedagogische grondbeginselen. Is het
uit den „geest der eeuw" of uit den Heiligen Geest, die de kinderen Gods
leidt Ook in de opvoeding van hun „zaad"?
Dat een nieuwe richting, die met groote consequentie en overtuiging
sptree4, een verrassende indruk geeft van ons verder te br engen — en
dat tal van moeilijke problemen worden opgelost en dat ongedachte perspectieven zich voor ons oog openen — dat is een gewoon verschijnsel bij
iedere nieuwe richting. De critiek op het oude is meestal zoo overtuigend,
dat de overwinning van de nieuwe al tevoren vaststaat.
Dt alles geeft echter nog geen garantie, dat de nieuwe geestesstrooming
„uit de waarheid" is.
'

Het verrassende van een nieuwe richting ligt vooral ook hierin, dat het
nieuwe probleemstellingen geeft waardoor vele oude vraagstellingen,
waarmee een vorig geslacht verlegen zat, plotseling wegvallen.
Ik geef hier een eenvoudig voorbeeld van een nieuwe probleemstelling
in de paedagogiek. Men „zit" bijy. met de moeilijke kwestie: Mag een
opvoeder het eene kind anders — !Av. strenger — behandelen, dan het
9ndere?
De sociale gelijkheids-theorie zest: neen! de opvoeder mag „geen onder-
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scheid" maken. De practijk biedt hier echter tal van moeilijkheden en
eischt uitzonderingen op deze regel. Waar is nu echter de grens en het
principe om onderscheid te maken?
Doch nu komt er een ander, die de vraag anders stelt. Hij behoeft niet
te kiezen tusschen theorie en practijk, want hij stelt de vraag aldus: Mag
men onrecht doen? Welnu, wees dan rechtvaardig en behandel het teerhartige kind niet met ,dezelf de strengheid als de harde van hart.
► Doordat het
rechtsprincipe hier .op de voorgrond wordt .geschoven,
wordt de kwestie heel wat zuiverder gesteld, en een nieuwe weg tot oplossing van moeilijkheden gezocht.
Vragen naar wat recht is in een gegeven geval komen nu in plaats
van vragen hoe men de sociale gelijkheidsbeginselen in de opvoeding zou
moeten doorvoeren.
Het „nieuwe" en „verrassende" van de meeste nieuwe stroomingen zit
daarom vaak nog meer in de nieuwe „kijk" op de dingen, dan wel in de
positieve uitwerking van een nieuw beginsel.
Uiterst verschillende stroomingen „leder met een eigen „kijk" worden
toch vaak door hetzelf de grondbeginsel gedreven. Zij kunnen toch uit een
„geeft" voortkomen.
Zoo heeft nu ook
Barthiaansche geestesrichting een eigen „kijk" op
de dingen, een eigen probleemstelling, die over alle terreinen van het
menschenleven kan worden toegepast en dan de meest verrassende probleemverschuivingen geeft. Zware moeilijkheden vervluchtigen dan soms
tot dingen, die eigenlijk de moeite niet waard zijn om zich druk over te
maken, van dit standpunt gezien. Dat is op theologisch gebied met deze
richting al zeer ingrijpend. Hoe scherp was jaren lang de tegenstelling
tusschen de moderne Schriftcritiek en de orthodoxen, die de gansche
Schrift als Gods Woord beleden. Voor Barth valt echter het probleem of
de gansche Schrift in alles „directe waarheid" verkondigt, weg, want,
zest hij, 't gaat niet om directe waarheid, die wij zouden kunnen zeggen
en „handhaven", maar om „Gottes" waarheid, die al onze waarheden „in
frage" stelt. „Gottes Wort" is evenzeer tegen de orthodoxe, als tegen
de moderne! 'Evenzeer is het een niet ter take ,doende strijd of Christus
waarliik concreet uit het graf is opgestaan, want dat gaat slechts het
zichtbare, het „zeitliche, dingliche' aan en dat is niet het goddelijke. De
opstanding begint daar waar onze werkelijkheid eindigt.... dus is het
vragen naar opstanding van Jezus een vraag naar iets, dat maar zeer
betrekkelijke waarde heeft, volgens Barth.
1)

Jahrg. 8 — 1930. Heft 6, pag. 452.
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In Zwischen den Zeiten 1) schrijft Karl Refer in een meditatie over „het
teeken van Jona": „Der Menschensohn, der Gott of fenbart, ist ein Mensch,
der geboren, .gestorben and begraben ist. Er hat unter uns gewohnt and im
Schosz der Erde gelegen, nicht ewig — ewig ist Gott, and Gottes ist die
Auferstehung aber eine Zeit: drei Tage fund drei Nachte. Das ist das
Sichtbare, Zeitliche, von Menschen Konstatierbare".
Hier staat tusschen de regels door, dat de opstanding niet het „von
Menschen Konstatierbare" was! Zoodat twijfel aan de concrete opstanding nog wel een bewijs loon zijn .dat we 't „goddelijke", het „eeuwige"
van „opstanding" hebben gevoeld.
Daarmee vervalt de strijd der kerk voor het feit, dat de Heere „waarla" is opgestaan in de concrete zin, zooals de kerk dat eeuwen heeft
opgevat. Voortaan kunnen nu orthodoxen en modernen zeer goed samengaan om samen te verklaren, dat ze het goddelijke — in casu de „Auferstehung" — niet weten, maar als „Gottes Auferstehung gelooven.
Zulke ,opilossingen van, eeuwenoude strijdpunten verrassen, de lezer
buitengewoon. En 't is te verstaan dat velen in de tegenwoordige chaos
met blijdschap deze oplossing aanvaarden, terwiji ze niet bemerken, dat
het nieuwe principe ernstig aan de H. Schrift moet getoetst worden,
omdat probleemverschuiving wel steeds de verrassende indruk geeft van
ons verder te brengen, doch daarmee nog niet de garantie geeft, dat het
waar is wat als „Gottes" waarheid wordt verkondigd.
In Zwischen den Zeiten, 8ste Jahrgang, heft 6, 1930, komt een artikel voor
van Pfarrer Georg M e r z, pas benoemd als „Dozent an die Theologische Schule in Bethel", over de grondbeginselen van de Christelijke
opvoeding in onze tijd. Dat artikel draagt al de bovengenoemde kenmerken.
1. Het grondbeginsel van Karl Barths leer wordt hier beslist en consequent beleden.
2. De probleemstellingen der moderne paedagogiek worden op verrassende wijze „topgeliost" en de vragen worden finders gesteld.
3. Moeilijkheden voortkomende uit onze zonde en ellende, worden zonder voorbehoud alle aanvaard. Een en ander geeft bij 't lezen van dit
artikel zulk een indruk van waarheid, dat de lezer zich haast geneert om
bij ake vastheid en bij zulke mooie oplossingen en bij zulk een openkaart-spelen ten opzichte van de moeilijkheden en mislukkingen Ook van
de nieuwe „leer" in de practijk — nog te vragen of het wel waar is, wat
hier verkondigd wordt als „Wahrheit Gottes".
Het bedoelde artikel is getiteld : Die Voraussetzungen der evang. Erzie-
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hungsarbeit im geistigen Leben der Gegenwart. Vortrag auf der religionspadagogischen Tagung in Spandau, 4 Marz 1930, Von Georg M e r z.
De schrijver behandelt niet ide practische arbeid, maar de beginselen
en die zijn voor onderwijs en opvoeding dezelf de. Daarom laat hij de
vraag naar de grens tusschen onderwijs en opvoeding rusten.
Vervolgens vraagt hij waarin het grondbeginsel voor onderwijs en
opvoeding gegrond is.
In de vraagstelling: Is de opvoeding om de jeugd „Kulturfahig" te
maken, om ze „door de wereld" te helpen? — Of: moet de jeugd in de
geest gesterkt worden? — kiest de Schr. geen partij. De Chr. paedagogiek
is noch sociologisch, noch idealistisch bepaald, zegt hij, maar zij wordt
bepaald door de opdracht — „Auftrag" — Gods. De beginselen der paedagogiek liggen „in der Of fenbarung der heiligen Schrift".
Hier is de moderne tegenstelling van materialistische Of idealistische opvoeding vervangen door besliste verwijzing naar „Gottes
Auftrag in der Offenbarung der Heiligen Schrift".
Men leze bier echter niet : ide beginselen voor de .opvoeding liggen
in de H. Schrift. Let goed op de tusschenvoeging „in der Offenbarung" der Heiligen Schrift. De Bijbel zegt ons geen directe waarheid, maar geeft ons „Offenbarung", zegt Barth. In 't vervolg zal
blijken wat dat inhoudt.
De opdracht van Godswege in de opvoeding is een boodschap van God
aanmenschen van onze tijd en daarom moet de referent ook op onze
tijd acht geven. Die boodschap moet geloofwaardig gebracht worden.
Zijn thema is daarom niet de inhoud van het Christelijk onderwijs, maar
de zeer bepaalde situatie waarin onderwijzer en leerlingen staan, volgens
Gods openbaring in Zijn- Woord.
Ongemerkt worden hier terwille van het „geloofwaardig brengen",
in een bepaalde situatie, de Christelijke leer en onderwijzing en de
wifsheid omtrent vele levensvragen (als, b.v. het ontstaan der aarde
en der eerste menschen) mar ide achtergrond geschoven. Niet wat
de Schrift positief zegt als directe waarheid, maar „de Offenbaring
der heiligen Schrift" moeten we hebben. En die „Of fenbarung" leert
ons iets over de situatie van opvoeder en opvoedeling.
De schr, vervolgt tdan hoe het Nieuwe Testament heel weinig over
opvoeding spreekt.
1 ) Ik refereer nu doorgaande wat Merz zegt. Mijn opmerkingen plaats ik in
de inspringende gedeelten.
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Waarom het Oude Testament losgelaten? Daar staat heel veel
over Gods Verbond met de kinderen en over het positief onderwijzen
van de concrete historie van Israel. Ook de Spreuken en Prediker
geven tal van principieele raadgevingen. Zonder 't Oude Testament
is 't Nieuwe Testament niet to verstaan.
't Gaat in het Nieuwe Testament niet om paedagogiek en als de kerk
paedagogische allures aann eemt is zij 't spoor bijster, zegt de schrijver
zeer terecht.
In het dilemma: gaat het in de Schrift om opvoeding of om Evangelieboodschap? kiest de schr. wijselijk geen partij, maar zegt ide boodschap des Evangelies, de verkondiging, de „leer", gaat voorop en opvoeding is daaraan ondergeschikt en staat in dienst der „leer".
Deze leer is Boodschap van verlossing. En paedagogie is geen verlossing ook al noemt Foerster haar „Erlosung vom triebhaf ten Sein" en al
is de moderne paedagogiek doortrokken van de gedachte dat de opvoeding verlossen kan en vormen en scheppen. Opvoeder en Schepper
omruilen is onmogelijk!
.

Hier zijn we 't hartelijk eens in de critiek op de almachtige paedagogie.
Tegenover deze paedagogiek van verlossing roemen wij in Christus
Jezus onzen Verlosser. Maar door Zijn genade heeft de kerk van
alle eeuwen nu ook haar opvoeding in de vreeze des Heeren .gesteld
tegenover de paedagogie der wereld. Zeer bepaald daar tegenover!
Over Christelijke paedagogie gaat ide schr. nu vender handelen.
De opvoeding „in den Heere" is geheel eigensoortig. Zij gaat niet van
den opvoeder uit (als grondslag), ook niet van de opvoedeling, en ook
niet van de wereld, maar van de opdracht des Heeren. .
Dit is naar ons hart gesproken tegenover de paedagogiek van.
ooze tijd.
De schr. vervolgt: De „zin" van de opvoeding list in de situatie van
Ef. 6 : 1-4. Gij kinderen, zijt uw ouderen eho or z aam in den Heere,
want. dat is recht.... En gij waders verwekt uw kinderen niet tot Worn,
maar voedt ze op in de leering en verm aning ides Heeren.
De schrijver lest dit zoo uit : Hier wordt lets zeldzaams gezeg'd. Er is
„toorn" in de wereld. En daaraan is de oudere keneratie niet onschuldig,
zij verwekken tot toorn.
Dat beteekent volgens Schr. dat iedere uitoefening en handhaving van
een autoriteit, die uit zich zelf leven wil, met alle energie moet geweerd
:
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worden. Er is anders geen rechtvaardiging van autoriteit dan van den
Heere uit.
De zoogenaamde autoriteitspaedagogiek, die haar recht uit haar positie
of eidt en uit de voorrang van „oudere generatie", van machthebbers en
van traditie is hier geoordeeld.
Waar zulk een autoriteit ongebroken, zonder in 't gericht te komen
voor den Heer en zonder gericht te zijn op den Heer, zich doet Belden,
daar ontstaat „toorn".
Daardoor is elke zelfverheffing van opvoeders, die 't recht aan zich
zeIf meenen te ontleenen, geoordeeld. Niet maar de ouderwetsche schoolmonarchen doch ook de nieuwe paedagogen, die hun waarde zoeken in
vakkundig lesgeven, of in leidersgaven van den genialen jeugdleider.
Is dat niet kostelijk gezegd?
Aan de andere kant moet ook niet het kind de toon aangeven — noch
zijn scheppende fantasie, noch kinderlijke willekeur en eigenaardigheid.
De kinderen worden in Ef. 6 vermaand tot gehoorzaamheid in den Heere.
Is dat niet principieel? En dat in Duitschland!
Boven onderwijzersautoriteit en boven kinderlijke heerlijkheid staat de
oppermacht des Heeren. Wij zijn geen heeren.
En wat in paedagogiek-boeken van ,beherschen" staat: „klas beheerschen, stof beheerschen, of : dat kind beheerscht de geheele stof, of: eon
doel beheerscht 't geheele onderwijs 't is alles precies hetzelfde:
hoogmoed des menschen tegenover God den Heer, die alleen groot is
en alleen heerscht.
Daarmee is gezegd, dat alle directe opvoedingsdoel problematisch
wordt, „in Frage wird gestellt".
En ook de positief Christelijke . opvoeding, die uitgaat van de directe
waarheid der Schriftvermaning valt hier onder dit oordeel. Wie deze
Bijbelsche tucht en vermaning uitoefent als een paedagogisch instrument
om met deze methode positief Christelijk op te voeden, heeft de „Of fenbarung" in dat woord niet verstaan.
Evenmin kan van Ef. 6 uit een „Christelijke" opvoeding gegeven worden, die tegenover andere soorten van opvoeding zou staan.
Gaat niet om vrome tradities, maar om God Zelf to eeren in het
gelool, iziegt de schrijver. Dat is „de zin" („der Sinn" van Ef. 6.
'Wij molten vooral niet in de naam des Heeren een paedagogische

Chrgstelijke partij oprichten.
Als we slechts in crisis komen voor God — als wij maar willen
weten, dat we 't niet weten en erkennen, dat niemand rechten kan
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doen gelden en dat geen mensch de waarheid kan zeggen en dat geen
mensch tegenover een ander gelijk kan hebben als we slechts
belijden dat alle paedagogische richtingen (66k de positief Christelijke) tegenover God ongelijk hebben dan hebben we de „Offenbarung in der heiligen Schrift" verstaan.
Heel rake en mooie dingen heeft Merr hierboven opgemerkt —
wanneer we deze dingen nu ook positief mochten opvatten. Maar
telkens weer komt zijn „Offenbarun ► s"-begrip de positieve inhoud
van de teksten, die hij aanhaalt en van zijn paedagogische opmerkingen „in Frage", in crisis stellen.
Zoo spreekt hij over „Christelijk onderwijs", maar veroordeelt
meteen het Christelijk onderwijs, dat concreet positief ernst maakt
met Zijn roeping tegenover de paedagogiek der wereld.
Zoo zegt hij zeer ernstige woorden over de oorsprong van het
ouderlijk gezag, doch de ouder, die positief zou zeggen: mijn concreet ouderlijk gezag, dat ik uitoefen, is van God, die zou moeten
aanhooren, dat hij Ef. 6 niet had verstaan. De vader die tot zijn
losbandigen zoon zegt: mijn gezag is niet Gods gezag,maar jour
vrijheid is evengoed zondig, laten we maar samen het niet meer
willen weten, die is er dichter bij.
Hier is de paedagogische consequentie van Karl Barths woord:
„dasz Gott Gott ist", (alles „in Frage" zettend). En hier is ook de
nieuwe probleemstelling: hoe staan paedagoog en kind tegenover
God? (in Frage). Hier wordt ook de ellende en zonde van ons alien
onverbloemd erkend.
Het eerste paedagogische grondbeginsel is dan: onbepaalde erkenning, dat God alleen Heer is, waaruit voortvloeit onze situatie van
het-niet-meer-willen-weten.
Dit grondbeginsel is de voortdurende crisis over onze paedagogie
over alle paedagogie.
Wij mogen daarom niet „in de Naam des Heeren" „einen padagogischen
Klerikalisierungsversuch unternehmen" zegt de schrijver.
En hij zegt: we verstaan dat nog .beter als we in den Brief aan Titus
lezen (2 : 11-15) wat de leeraar doen zal. „De zaligmakende genade
Gods is verschenen aan alle menschen en onderwiist ons, dat wij de
goddeloosheid verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden en verwachten de verschijning van Christus, die Zioh miff voor ons
gegeven heeft, opdat Hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid en
Zich zeif een eigen yolk zou reinigen, ijverig in goede werken.
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De genade onderwijst ons, dat wij de goddeloosheid zullen verzaken.
En goddeloosheid is naar Karls Barths verklaring van Rom. 1 : 18 dit,
dat wij meenen te weten, wat wij zeggen, als wij „God" zeggen, dat wij
de eeuwigheid verwisselen met de tijd.
Als God ons nu genade bewijst, doet Hij dat door ons in het „Gericht"
te brengen, door ons in heel ons tijdelijk bestaan ook in onze paedagogie — in crisis te stellen, zoodat we 't niet meer weten en van genade,
dat is van deze „crisis der Zeitlichkeit" gaan leven. Heel gewoon leven
in „getroster Verzweiflung", wetende dat we niet anders kunnen.
Er is geen mogelijkheid voor , de mensch tom Gods werk voort te
zetten, er is maar een mogelijkheid: zich onder deze „genade" te buigen
en steeds meer te leeren onze goddeloosheid (in casu onze positief Christelijke opvoedingsidealen tegenover die der wereld) te verzaken!
Samen met de kinderen moeten we van deze crisis-genade weten.
Dat is het tweede grondbeginsel der Christelijke opvoeding: onbepaalde
erkenning van de genade (= crisis) waaronder zoowel de opvoeder alss
de opvoedeling staat.
Hoe orthodox en ideemoedig deze woorden klinken, men lette toch
vooral op, dat men genade niet leze als concreet reeel welgevallen
Gods in Zijn duurgekochte yolk, dat positief in Zijn wegen wandelt
en Zijn Verbond houdt.
De schrijver kent wel een yolk Gods, maar dat wordt daarin
openbaar, dat het alles wat „positief" wil zijn verloochent als
„goddeloosheid".

(Slot volgt).

J. JANSE.

DANK BAARHEID.
Wat een mole, tevreden tom kon ik beluisteren in het optreden van
Miekes moeder. Ik merkte dat het onderwijs gewaardeerd werd. Dikwijls
bracht Mieke bloemen mee. Met St. Nicolaas kreeg ik een doos zeep.
't Was al te erg. En toen ik 's middags na schooltijd, moeder ging bedanken, zei ze: „'t Is niets te veel, juffrouw. Wij kunnen u nog niet de helft
vergelden van alles wat u voor ons kind doet. Wij zijn u zoo dankbaar."
En juist met Mieke had ik nooit wat te stellen. Een kind met een
normaal verstand en een goed karakter. Een kind, dat altijd haar best
deed.
Toch deed die hartelijkheid van Miekes moeder mij goed. Eigenlijk nog
meer dat spontane gezegde. Zonneschijn brengt zoo iets in je schoolleven.
Je kunt je er zoo heerlijk aan vastklemmen, wanneer je in de put zit
over honderd kleinigheden. Onderwijzers en onderwijzeressen, denkt dan
aan zulke moeders als die van Mieke. Want het werk der opvoeding is
dikwijls een ondankbaar werk. En wanneer gij 's avonds op uw kamer
zit, mijmerend over een dag, waarop gij gevoeld hebt, dat gij misschien
gewantrouwd wordt; of napeinzend over het brutaal optreden van een
dommen vader, die afgaat op het onsamenhangend verhaal van zijn zoon,
die volgens zijn meening onrechtvaardig gestraft werd of u afvragend
waarom Frida's moeder, toen u haar vriendelijk vroeg of zij haar kind
(eenigst) wat met haar sommetjes wilde helpen, zij u lomp antwoordde:
„Dank u wel, daarvoor is de school" — zoekt dan de lichtpunten op
en denkt aan Jans moeder, die u op een Maandagmorgen zei: „Jan vindt
Zondag zoo vervelend, omdat hij dan niet naar school kan of denkt
aan Truus, die kwam vragen voor haar zieke broertje: „Juffrouw of u
eens bij Wim komt kijken. Hij heeft zoo om u gehuild — of denkt aan
Janus, die op een groot stuk papier een huffs heeft geteekend en het u
met een stralend gezicht geeft, zeggende: „Voor uw kamer, juffrouw" —
of denkt aan Fietje, die u ongemerkt een olienootje in de hand stopt —
of denkt aan Kees, die 's middags met een zakje dropjes komt aandragen
„omdat u vanmorgen zoo hoestte" — of denkt aan — ja aan zooveel
van die lieve voorvalletjes — en in voile glorie zal de zon dan weer
door uw sombere gedachten heen breken.
EMBe.

ERVARINGEN BIJ HET BUITENGEWOON
ONDERWLIS.
Ze deden sterk denken aan oude wijfjes, de twee blinde meisjes, zooals
ze daar stonden naast Trieneke's vader bij de deur in het schoollokaal.
Beiden waren ze wat krom en wat scheefgegroeid van 't jarenlang dag
aan dag stil zitten op een stoofje bij de kachel. Beiden droegen ze zeer
lane rokjes. Trieneke mummelde zacht voor zich peen. Aaltjes vi ► gertjes

gleden tastend langs een plank van de speelgoedkast. Toen ze mijn stem
hoorde, trok zij ze verschrikt terug. De meisjes hadden groote, heldere
oogen.
Het Saksische keuterboertje stond met de handen in de zakken van zijn
korte jekkertje en het zwart-zijden petje nog op. Om toch wat te zeggen,
hief hij een klaaglied aan over het ongeluk van de blindheid. ,'t Is treurig,
meester! Een older weet niet, wat e met zoo'n kiend anvangen zol...."
Al de kinderen uit de klas zaten te luisteren, al bleven hun vingers ook
glijden over het leesblad en ik beduidde hem dus met geheime teekens,
ant hii zwiizen moest. Eindelijk gelukte het.
„Nou, dan gao 'k maor", zei hij verlegen. Een hand kwam Iangzaam uit
de jekker en zocht aarzelend het handje van zijn dochtertje, onder haar
schort. Een tel hield hij ook het handje van Aaltje vast. Toen keek hij
schuw mij aan, alsof hij zich schaamde voor zooveel liefdebetoon.
„Nou kienderties, nou giet vaoder vort. Goed oppassen heur en de
meester gien brutaole mond seven, Trieneke. Nou, dag heur! Doe joe best
maor...."
De groet van de meisjes was niet te verstaan. Aaltje huilde een beetje.
Ik gaf de nieuwe leerlingetjes een plaatsje, dicht naast elkaar. Als bange
vogeltjes in een kooi zaten ze ineengedoken. Met haar handje zochten
ze naar elkaar.
'k Probeerde een praatje met ze aan te knoopen. Aaltje glimlachte en
zei niets. Trieneke antwoordde zacht met joa of nee, of een verlegen
schouderophalen.
„Wonen jullie dicht bij elkaar, Trieneke?"
Geen antwoord.
„Nou, dat weet je toch wel! Zeg eens wat. Is Aaltje wel eens bij je
geweest en heb je dan prettig gespeeld?"
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Trieneke glimlachte nu ook.
„Wichien", zei ik, „ie hoeven nie bange veur mij te wezen. Vertel mij
nou ies wat".
Met een schok zat Trieneke rechtop, een kleur van verrassing op haar
gezichtje.
„Aaltien!" schreeuwde ze opgewonden, „heur ie dat? De meester praot
net as wij. Kom ie ok uut 't Hoogevene, meester?"
„'k Bin er vaok west".
„Nou,- da megien daor moet meuje zeggen tegen mien moeder", praatte
Trieneke. Ze wees naar het plafond. „Wij wonen bij de daarde brugge en
zij bij de vierde an de zulde kaante. Dan weet ie 't zeker wel...."
„Ja, nou wee 'k het wet", zei ik.
•■■•••■••

Als planters, 'die in het voorjaar uit de doinkere keilder worden overgeplaatst in het koesterende zonlicht zoo leefden de twee kleine boerinneties na een poosje op in de nieuwe omgeving, waar ze leeren en werken
en spelen imochten. De verlegenheid en het zelfmedelijden verdwenen
langzamerhand. De meisjes werden vroollijker en izelfstandiger. Ze schrokken niet meer, als ze een vreemde stem hoorden. Ze stoeiden soms en
schaterden vroolijk. Ze begonnen op gewone, ziende kinderen te lijken.

Trieneke sprak na een paar maanden tamelijk beschaald Nederlandsch,
zonder veel tdialectische fouten. Met Aaltje 4duurde 't nets 'anger. Vooral
na een vacantie thaspelde ze koddig de woorden dooreen.
Maar Aaltje stapte reeds na eenige dagen, als ze 't lokaal binnenkwam,
rechtuit rechtaan naar haar plaats. Trieneke liep na weken nog een poos
rond te scharrelen, voetje voor voetje, de handen tastend vooruit. Vaak
kw am .ze in een precies verkeerde hock terecht, greep soms -den van de
jongens in het haar en stootte eens twee bloempotten van de vensterbank.
Ze orienteerde zich slecht. Toch was Aaltje blind geboren en zag Trieneke,
toen bij een onweer een felle bliksemschicht neerschoot, nog eens het
licht.
Het lezen van brailleschrift is, afgezien van het verbinden der letters
en lettergrepen een kwestie van zich orienteeren, een weg vinden in een
doolhof van punten. Aaltje las na een jaar tamelijk viot de Bijbelsche

geschiedenissen van Van de Hulst. Then worstelde Trieneke nog met Jan
en , Gijs uit Vrij en blij. Haar igevoel was fijn genoeg. Ze wist me eens,
toen ze in 't voorbijgaan even lanes mijn jas gestreeld had, te vertellen,
dat ik een ander pak aan had dan de vorige dag. Ze wist alleen niet van
links en . rechts, boven en onder. Ze schudde neen als ze ja bedoelde.
In rekenen was ze haar nichtje ver de baas. Hier had ze haar leeftijd

342
mee. Zij was bijna drie jaar ouder dan Aaltje. Blinde kinderen boven de
leeftiidsgrens van negen a tiers jaar, leeren gemidd ►eld de verschillende
bewerkingen in minder dan de heift van de tijd, die jongeren daaraan
besteden. Gevallen, waarmee een zesjarige zit te tobben, behoeft men
een elfjarige haast niet uit te leggen. 't Is jammer, dat er voor dit verschijnsel slecht proeven te nemen zijn met ziende kinderen. Waarschijnlijk
zouden ze uitwijzen, dat de omstandgheid blindheid in dit opzicht weinig
of geen invloed heeft. Zou er dan, temeer waar men roept om beperking
van het leerplan, niet alles voor te zeggen zijn, het rekenonderwijs eerst
ire het derde leerjaar aan te vangen?
Schrijven was het moeilijkste vak voor de twee meisjes. Ze beheerschten hun spierbewegingen slecht. Trieneke prikte vaak met de schrijfpriem
ill haar vinger, in plaats van in het papier. Aaltje had natuurlijk weer haar
Wrier orienteeringsyermogen ‘mee. Maar evenals bij het rekenen imoest ze
het in het yak Ned. taal tegen haar nichtje afleggen. Hier deed zich hoogstwaarschijnlijk het verschil in leeftijd weer gelden.
Eens stond ik op het speelplein, toen Aaltje aan kwam hollen. Ze liep
recht op me aan en met opzet stond ik roerloos stil. Zou ze tegen me
aanrennen?... Dan vine ik haar nog wel, voor ze zich bezeerde.
Ze deed het niet. Minstens een meter van me af, deinsde ze verschrikt
terug en liep nieuwsgiering in een bocht om me heen. „Wie daar?" vroeg
ze, een beetje schuw. En aan mijn lachen hoorde ze 't al.
„Vertel me nu eens duidelijk, hoe merkte je, dat ik hier stond?" vroeg ik.
„Dat weet ik niet," was het antwoord. „Ik merkte u..."
Ja, meer wist zij er 'natuurlijk niet van. De luchtstroom, die ze vooruitstuwde en die van mijn lichaam terugkaatste tegen het hare, had haar
waarschijnlijk geholpen. Maar die buitengewoon-zachte druk werd haar
misschien niet eens bewust en bovendien kende ze er geen naam voor.
Toen het eens erg stormde, liep Aaltje met haar hoof d tegen de muur.
„Kijk dan ook beter uit je doppen!" zei een blinde jongen, die er bij stond
en die voor het wondere gevoelsvermogen ook geen eigen naam wist.
∎

Trieneke en Aaltje waren beiden gedoopt, maar ze konden zich niet
voorstellen, ooit in een kerk of op de Zondagsschool geweest te zijn. Moeder had ook nooit uit de Bijbel verteld.
Bijbelsche geschiedenis had dadelijk haar voile belangstelling, maar ze
konden de namen en feiten slecht onthouden. Het leeren van een psalmversje was ook een heele toer. Gezangen ging beter.
Langzaam werd het anders en het was duidelijk te zien: Ze merkten,
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dat verhalen uit de Bijbel geen gewone verhaaltjes waren. Toen begon
Trieneke te vragen, als ze iets niet begreep.
Toen de Paaschgeschiedenis verteld werd, zat Trieneke op een morgen
te huilen. Telkens weer kwamen er een paar tranen uit haar blinde oogen
rollen en veegde zij ze stilletjes met haar zakdoek weg.
„Heb je ruzie gemaakt met de andere meisjes, Trieneke?" vroeg ik
zacht na de les.
Ze knikte hef tig met het hoof d. „Neen", beteekende dat.
Meteen kwamen de tranen al weer. „Ik vind het zoo jammer", zuchtte ze.
„Wat vind je zoo jammer?"
„Dat de Heere Jezus zoo lijden moest", zuchtte Trieneke.
De laatste dag voor de vacantie bleef ze treuzelen, totdat de anideren
weg waren.
„Meneer", vroeg ze, „als je nou iedere avond vraagt, of je in de hemel
mag komen, gebeurt het dan zeker?"
„Vast en zeker", stelde ik haar gerust.
„'t Kan me nou niks meer schelen, dat ik blind ben", zei Trieneke, een
poos na de vacantie.
„Neen?"
„Nee, want het duurt immers maar,een poosje! Later, in de hemel, kan
ik wel zien, en dat duurt eeuwig."
Zulke spontane uitingen van oprecht kinderlijk geloof blijven ook bij
het buitengewoon onderwijs een zeldzaamheid. Maar dat ide Heilige Geest
kinderharten werkt, wie twijfelt er aan? We zouden er ook bij het
gewoon onderwijs meer van .merken, als het kind niet zoo in de iderde
klasse verloren ging.
,

Ermelo.

ANNE DE VRIES.

CRITISCHE REVUE.
Stelonderwils is altijd een beet hangijzer voor het onderwijs geweest.
Stijlboeldes zijn er bij menigte verschenen en — het is merkwaardig
verschillende van hen die de stijlboekjes fabriceerden, kontden zelf niet
stellen en ,daardoor werden de oefeningen in het istellen niets anders dan
zonderlinge invuloefeningen, synoniemen-noemen, omzetten van een
bedrijvende in een lijdende vorm, en dergelijke. De paterstukken van deze
boekjes waren dan wat brieven en opstellen, als ze er nog in voorkwamen.
sinds Van de Hu1st voor Ons Nederlandsch de teleThans worden
fonneer-oefeningen e.a. uitvond
natuurlijk die oorspronkelijke vondsten
door andere „auteurs" nagemaakt, maar evenwel nochtans en desalniettemin komt van ,dat namaken niet veel terecht. Wie de leerlingen wil
gewennen aan het zelfstandig opschrijven van zijn gedachten — brieven
en opstellen die moet daarmee reeds in het .eerste leerjaar beginnen.
Opstellen-maken in de ruimste zin van het woord is eigenlijk heelemaal
buitensChoolsch work. Wie schrijVen opstellen? De courantiers en
schrijvers, maar ide groote menigte houdt zich alleen bezig met brieven
en rekeningen. Die opstellen-manie vied ik vrij zonderling. Wanner men
zoo de advertentiebladzijde van onze ,dagbladpers eens aand 'achtig leest,
dan kan men zich vergasten aan allerlei wonderlijks. Zoo knipte ik uit
naam en onderteekening laat ik maar weg, want het is te beschamend:
wordt gevraagd tegen 1 April 'e.k. een gehuwd
Voor het .... te

keukenpaar, P.G., van goede getuigen voorzien; ide man voor huiswerk,
de vrouw om te koken. Brieven fr. of aanrnelding in persoon bij den
Directeur ....
Het schijint ook niet gemakkelijk te wezen bij familiegebeurtenissen
de Nederlandsche taal goed nmeester te blijven. Hoe komt een bedroefde
weduwe anders tot een aankondiging als deze:
„Heden overleed tot mijne diepe droefheid mijn gelief de Man en
Vader enz."
Aan een fatale stijlvergissing maakten zich de onderteekenaars van de
volgende advertentie schuldig.
„Den 16en dezer overleed te S. onze geliefde schoonzoon, de
heer N. v. P. en den 18den d.a.v. zijn eenigst kindje, oud 8 maanden, nalatende een diepbedroef de weduwe".
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Dat als huishoudster wordt gevraagd een beschaafd, liefst modern en
ontwikkeld meisje, niet boven 35 jaar, vloeit natuurlijk voort uit de ijdelheld der vrouw en haar bijzondere gevoeligheid voor jeugd.
Anders is het met de aandondiging van een expediteur, die zijn onderneminig o.a. met dieze zin aanbeval:
,,Voor beschadiging en viugge verzending wordt ingestaan", zonder
te beseffen, dat hij met deze eigenaardige woordkoppeling een heel ander
effect verkreeg dan hij wenschte.
lk weet niet of onze minister van onderwijs wat te zeggen heeft of
invloed kan uitoefenen op de publicaties der regeering, maar de of ficieele
mededeelingen der departementen zijn soms alles behalve duidelijk.
Hier is dus practisch werk voor de school te doen. Dit stijlwerk is niet
zoo pralend voor de buitenstaanders als een opstel over Zonsopgang of
Lente of Vacantie maar het is wel van practische waarde, terwiji de
schoone opstellen meestal wat gewauwel zijn en napraterij.
Alweer: de advertentiebladzijde leere het ons:
„Ter overname aangeboden een water- en vuuraffaire, met klanten en
aanverwante artikelen". „Te huur, een net gemeubileerde voorkamer voor
een heer van 5 meter lengte bij 3 1% meter breedte".
Een bericht van wetenschappelijke aard : Bevorderd tot doctor in de
Nederl. letteren de heer J. W. van B. geboren te B. Een mededeeling, die
haar weerga vindt in deze andere: „Op non act. gesteld mej. L. B. van
het 2de reg. huzaren". — Het betrof zeker een administratice of marketenster !
Een van de zonderlingste stiMouten is wel die in 't volgende bericht:
„Door de politie te Vlissingen is proces opgemaakt tegen de 44-jarige
weduwe J H. H., wegens ontvreemding van een der mailbooten, waarop
zij als werkvrouw werkzaam was".
Fraaie mededeelingen van allerlei aard:
„Van de vijftien personen, die lichte kwetsuren bekwamen, is geen
enkele ernstig gewond".
Dat zal wel!
,,Aan den ingang van het krankzinnigengesticht M. is een rijksbrievenbus geplaatst, die bediend wordt door een lid van het personeel dier firma
en daarom beeedigd is".
Wat een eer voor een brievenbus.
„Te rekenen van heden is aan de deur van het stadhuis een zwarte
kast geplaatst waar al degenen die een huwelijk aangaan zullen worden
opgehangen"
Korte metten!
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,,De koetsier werd 'gewond aan het hoofd en in de rug, maar bleef op
de bok zitten en Meld de teu gels nog vast, toen opgenomen ens naar
•

het hospitaal gebracht was".
Dr. Haw Is Igeregeld in rTie groene Amsterdammer bezig tegen dwaas

woordgebruik en Charivarius heeft een verdiende vermaardheid door
zijn geestige critieken, welke steeds opkomen voor de rechten der moedertaal. Op school is daarvoor ook wat goeds te doen. Natuurlijk niet in de

zin, der vroegere taalboekjes, waarin opstellen met fouten waren gedrukt,
stijlfouten en spellingfouten.
Nu we de n voor het grootste deel kwijt zijn en alleen voor een en twee
ee's of oo's nog een woordenboekje huip moet ‘geven, is veel tijd voor het

Ned. taalonderwijs gewonnen. Die tijd 'kan en 'moet nu besteed worden aan
eoht taalonderwijs, dat is de bespreking van rnooie versjes, de voordracht
ervan, woordoefeningen en dictee's. Op die wijze zal het Ned. taalonder-

wijs under leiding van een onderwijzer met beroepsliefde goede vruchten
moeten geven.
Wie zijn stijloefeningen reeds vroeg begint met de briefkaart en de
briefvorm, en -daarbij ook de spelling nauwkeurig controleert, kan verzekerd zijn, dat, wanneer zijn leerlingen alle klassen doorloopen hebben
e'en groote meerderheidd niet veriegen zit, als er eens wat geschreven

met. Fouten kunnen nimmer vooirkomen worden. Er is Been
Nederlander, die zonder hulp van een woordenboek spellingzuiver Nederlandsch kan schrijven en daarom verwonderen wij ons niet, dat zij, die
uitsluitend 1. o. genoten, niet spelling-zuiver kfinnen schrijven. Daarom is
het van veel waarde de leerlingen der hoogste klassen het gebruik van
een klein woordenboekje te leeren, opdat ze weten, hoeveel gemak ze er
later van kunnen hebben.
Zulk taalonderwijs eischt meer talent van den onderwijzer dan het
doode werk der synoniemen- en invuloefeningen van de meeste methodes.
Dit lijkt wat, maar is niets. Het is parade-werk en circustent-schittering,
maar in wezen ‘zonder waarheid en tdus ook zonder waarde. Dat moet
steeds meer bedacht worden: welke waarde heeft de leerstof: practische
levenswaarde en ideeele karakter-vormende, ethische waarde Of: is het
sleohts
geestdoodende oefening om de schooltijd te vullen met
wat schijnsucces?
Zijn: ze er nog, die eon z.g.n. taalles alleen goed vinden, wanneer er een
half uur op listige wijze met vragen en antwoorden is gepraat over een
zin als: „De man, die het glas water gedronken heeft, zette zijn werk
voort", gelijk van mij een 30-ta.1 jaren geleden, in een proefles voor 11jarigen, geeischt werd. Ik veronderstel, dat het er maar weinigen meer
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ras sterft uit, evenals de sprekers van heijerlegers, van jonchelingen en nog enkele fraaligheden, waaraan ook vele kanselredenaars zich
te buiten gingen. Wie strijdt en werkt voor zijn taal doet een prachtig
werk, want de volkskracht wordt door liefde voor eigen taal en letter-.
kunde versterkt. We mogen nog zoo voor internationale ontwapening zijn,
we kunnen met alle kracht tegen oOrlog en geweld spreken en de onderlinge waardeering en liefde voor alle volken mede als Joel der opvQeding
beschouwen, dat alles sluit niet in, dat wij ons eigen ras moeten verloochenen en het esperanto of volapuck als wereldtaal alleen moeten be-.
minnen.
Behoud en waardeering van liefde tot het eigene sluit niet in haat tegen
het andere, ontkenning van groote waarden in vreemd bezit. Wie zoo het
nationalisme ziet, gaat aan chauvinisme ten gronde. Overdrijving van
elke deugd is even ondeugd, goed is goed, te goed is slecht.
Daarom kan ik met een vrij gemoed opkomen voor het beste onderwijs
in de Nederlandsche taal, met volkomen waardeering voor wat de Friezen.
endVlamigvorhuntwesc iZud-Afrkaesv
kregenj is.
,,,Wie geen taal heeft
Is geen naam weerd,
Waar geen taal leeft,
Is geen yolk".
Gezelle. —
Zeist.

D. WOUTERS.

IN DE TREM.
De moeder stapte binnen met haar kindje op de arm. 't Kind zag er
lief gekleed uit: lakschoentjes, een helder witte slobbroek, een rose
manteltje met een bontrandje en een idito mutsje. Een mutsje, dat eenigszins te groot leek, want het kleine gezichtje school er wat in weg. En
toch, ondanks het wegschuilen van dat gezichtje, zag je op het eerste
oogenblik, dat er iets aan dat snuitje mankeerde. Het eene wangetje
was veel boiler dan het andere, daarbij heel paars van kleur en rimpeltjes
trokken het koontje scheef. Moeder hield het kindje op haar schoot
en het kleintje keek het raam uit. Moeder keek ook uit het raampje, maar
haar kijken leek op staren. Tenminste de praatgeluidjes, die het kind
maakte, hoorde ze niet: „Mammie, to-to." 't Kleintje bedoelde een auto.
Weer, terwijl ze met haar vingertje wees: „To-to".
Moeder merkte het niet. Staarde maar.
— Bij een der volgende 'mites trod weer een dame binnen. Deze zonder
kind. Ze zette zich tegenover de moeder met het mismaakte kindje.
't Was een tremwagen met eenmansbankjes, zoodat de de reizigers dicht
bij elkaar zaten. Haar knieen raakten elkaar bijna.
„To-to-mammie-to", babbelt de kleine en haar vingertje wijst naar een
voorbijsnellende auto.
Mammie hoort het blijkbaar niet, maar de dame tegenover wel.
„Wat is er schat?" zegt ze vriendelijk. „Ja, ja een auto, nog een auto
en een hondje waf-waf-waf", doet de vreemde dame lachend tegen het
kindje.
Verder praat de dame: „Geef mij eens een handje, zeg. Toe maar. Je
durft toch wel?" Het kleintje steekt haar handje uit.
„Je bent een lief meisje, hoor. Kijk, aiweer een auto en een fiets en
een man en een vrouw. Kijk, kijk."
Het kind krijgt pleizier. Ze maakte leuke kleine-kindergeluidjes om te
probeeren de woordjes na te zeggen. Haar geheele gezichtje lacht en
het scheeve wangetje trekt nog scheever door al die pret.
„Mammie, mammie, to-to-oud, vouw", zegt ze en meteen raakt ze
mammies gezicht aan. Mammie schrikt op uit haar gepeins.
„Ja, lieverd", en ze drukt het kindje dichter tegen zich aan.
„Wat is ze aardig", zegt nu de vreemde , dame tegen de imoeder.
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„Moet u zien hoe lekker ze die lippen beweegt om de woordjes na te
zeggen."
„Oud", roept de kleine. „Waf, waf." Beide dames lachen. In de oogen
van moeder komt een zachte glans. Haar buurvrouw doet, alsof ze het
gebrek van zusje niet merkt. Ze praat al weer druk met de kleine, die
het uitkraait van pleizier.
zegt de moeder zachtjes:
En nu — misschien uit dankbaarheid
Jammer van .dat, he?" terwiil ze naar het misvormde wangetje van haar
kindje kijkt.
„Zeker jammer", antwoordt de andere. „Maar och, ze is zoo lief. Wat
hindert dat dan? — 0, ik ben zoo dol op kinderen. 'k Zou ze zoo wel
willen meenemen."
Dan praat ze weer tegen zusje.
Ja zeker, praat jii
„Ta, ta, dag, dag, wuif eens met je handje.
maar wat."
„Man, vouw", klinkt het uit het kleine mondje en zusje wijst naar een
heer en naar een mevrouw.
„Dat gebroken taaltje vind ik heerlijk", zegt de vreemde.
— De moeder staart weer in de verte, tranen in haar oogen.
De vriendelijke dame, die met zusje keuvelt, begrijpt die tranen wel.
Dat blijkt bij haar uitstappen. Ze zegt troostend tegen de bedroefde
mammie: „Lief is ze toch! Sterkte, hoor mevrouwtje." — Tot het laatst
zwaait ze nog tegen het kindje en langs de trem gaande, tikt ze tegen
de ruit en ze roept: „Dag, dag liefie!" — Het kindle antwoordt enthousiast terug: „Dag, dag, mammie-vouw!" M. DRENTH—BOKHOUT.
1 ) .De lezing van het artikel van dr. Van der Spek in een vorig no. gaf aan
mevr. Drenth de aansporing dit beleefde gevalletje op te schrijven. D. W.

BOEKENTAFEL.
Een reeks leesboekjes met doorloopende verhalen voor
de lagere school. In deze serie verschenen : A. D. Hillebrand, Een slimme
vos in een dierenstad f 0.65. Paul van Ipenburg, De avonturen van drie jongens en een zusje f 1.—. N. van Hichtum, Vierduizend kliomter' door de
Poolwoestijn f 0.80. Verdere deeltjes zijn in bewerking. P. Noordhoff,
Groningen.
Waar wij voor de Christelijke scholen ruimschoots voorzien zijn van de beste
kinderlectuur in complete verhalen en bloemlezingen, behoeven de Chr. sch. deze
reeks niet te gebruiken, al is wat er in verscheen ook zeer goed werk. Het eerste
is een sprookje voor het derde leerjaar, het tweede een prachtige vertelling
Voor a 1 l e n wat.
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van avontuur met een goede tendenz; in het derde geeft de onvermoeide
N. van Hichtum een mooie reisbesohrijving, die bij de oudste leerlingen wel in
de smaak zal vallen. Alle deeltjes zijn keurig illustratief verzorgd door Tjeerd
Bottema en G. D. Hoogendoorn. Voor de openbare school is hier een zeer mooie
reeks, die zeker daar veel aftrek zal vinden.
Vaardig en vlug. Nieuwe practische schriffcursus, door A. Hoff en D. Menkens—van der Spiegel; P. Noordhoff, Groningen.
Voor den onderwijzer:
Toelichting f 0.30. Teekenvoorbeelden in 5 kleuren ff 0.50.
Acht kartonnen schablonen f 0.50.
Voor de klas:
1 klassikale letterkaart voor het 1ste leerjaar.
1 klassikale letterkaart voor het 2de en 3de leerjaar.
Prijs per kaart los f 1.75, op karton f 2.75, op linnen met stokken f 3.50.
Voor de leerlingen:
1 Teekenschrift 1ste leerjaar f 0.15. Achtkartonnen schablonen ff 0.25.
3 Oefencahiers metvoorbeelden 1ste leerjaar f 0.25; 1 gewoon cahier 1ste
klas f 0.06.
2 Oefencahiers met voorbeelden 2de jaar a f 0.25; minstens 2 gewone
cahiers 2de leerjaar a f 0.06 en 2 schoonschriften met voorbeelden 3de
leerjaar a f 0.25.
In het bijzonder vestigen wij de aandacht op de korte, zaakrijke Toelichting
en vooral op het deeltje Teekenvoorbeelden. Hier is iets eenvoudig en zeer moois.
De teekenvoorbeelden door 6-jarigen to maken met behulp der schablonen zijn
allerleukst en dienen tot oefening van de hand als vooroefening van het schrtven. ,Deze vinding is alleraardigst en zal zeker bij de kleuters .succes hebben. Bij
de voorbeeldenschriften is een overvloedig gebruik gemaakt van overtrekvoorbeelden. Door deze leergang kan het eigenlijke schrijfonderwijs in 3 jaar afloopen. Wij vestigen nogmaals de aandacht op deze moderne schrijfmethode nu wij
ook de eenvoudige, igoedkoope schabloontjes ontvingen. Zij, die het wenschen,
kunnen ook de blokschriftmethode gaan beproeven. In elk geval is hier een uitgaaf, die kennismaking waard is.
Van dezelfde schrijfster verscheen een cursus Blokschrift, bevattende 4 voorMs.
beeldencahier o f 0.30, en 4 oefencahiers o f 0.20.
D. W out e r s en J. H o o g w e r 1, Jaartallen bij de Geschiedenis des
vaderlands in twee leerkringen, fraai gelllustreerd door R. Dozy. lste
leerkring — 47 jaartallen — derde druk f 0.40.
bekende jaartallenboekje, dat in 47 jaartallen, zeer kort geformuleerd, bij
typeerende illustration onze heele Geschiedenis geeft, wordt hoe langer zoo meer
gebruikt. Wie het niet kent, vrage het eens aan. De goede methode voor den
gesch.-ond. blijft: de boeiende vertelling, een aardige leesles en het flink leeren
van enkele jaartallen en daarmee dan reeds in het 5de leerjaar beginnen. Ms.
V r ij en b 1 ij. Een reeks leesboekjes met doorloopende verhales voor het
Christelijk lager onderwijs; P. Noordhoff, Groningen.
f 0.90
Bertje en Boemi — door Diet Kramer
„ 0.65
De witte pet -- door Anne de Vries
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Bello — door W. G. van de Hulst
„ 0.85
Een prettige vacantie — door D. Menkens—Van der Spiegel
„ 0.80
„ 0.70
;Een Friesche Robinson Crusoe — door T. Bokma
„ 0.90
Evert in Turfland — door Anne de Vries -- 2 deeltjes a
door
Vervawrlijke . schipbreuk van het jacht Terschelling —

„ 0.70

D. Wouters en T. Bokma
Het droevig avontuur van Formosa —

door Anne Vries en

„ 0.85
., 0.85
De reeks Vrij en blij is een stel boekjes, dat in bijna elke ,Chr. school gevonden
wordt. De echte lesjes, de keurige uitvoering zetten ze overal op het eerste plan.
De uitgever heeft nu verschillende schrijvers bereid gevonden de reeks voor alle
leerjaren te vervolledigen. Van de Hulst stond een prachtig dierverhaal af. Anne
de Vries — een nieuwe naam — toont een buitengewoon goed kinderkenner te
gin en modern-vlot te kunnen vertellen.
Zijn Witte pet is een roman van een dag, van een nieuwe pet. Prachtig!
Zijn Evert in Turf land, een uitnemend geschreven verhaal, vol echt kinderleven, verdient bijzondere aandacht, omdat het onze leerlingen van het Drentsche
land verteld.
Is Toch een flinke jongen is met groote zorgvuldigheid geteekend, in een
boeiend verhaal vol allerlei gebeuren, een jongen, die physiek niet flunk is,
maar die een helder hoofd heeft en het hart op de rechte plaats. Dit is een
buitengewoon goed boek voor het hoogsl Jeerjaar.
P. H. Muller ..

Toch een flinke jongen — door Anne de Vries — 2 deeltjes

Diet Kramer gaf voor het 2de leerjaar, waarvoor altijd goede leerstof te weinig is, een prachtverhaal in Bertje en Boemi. Dat daze bekende Chr. schriejfster

op dit terrein zoo iets moois kon geven, zal velen een openbaring zijn. Dit deeltje
is in vier kleuren geillustreerd.
vertelt ook uit
Gertje, van •mevr. Norel — de schrijfster van het mooie Wyho
het echte kinderleven, natuurlijk, zonder wonderlijkheden. ,Ook mevr. MenkesVan der Spiegel stond een boekje af. Een vacantie-geschiedenis aan zee, met
allerlei avontuur van goed gehalte. T. Bokma, wiens werk reeds eerder door de
Ned. Zendingsvereen. bekroond werd, vertelde opnieuw een oud verhaal, dat
nergens meer te vinden is, Een Friesche Robinson, en in de Vervaarlijke schipbreuk gaf hij met den heer Wouters een tegenhanger van het bekende leven van
Bontekoe. Dit zijn boekjes, die voor de hoogste klassen eens wat anders gevien
dan het gewone verhaal van alle dag. Bekend is ook het drama van Formosa, maar
veel weet men er niet van. Anne de Vries koos deze stof voor het 7de leerjaac
en het is hem gelukt een heel mooi boek er van te maken, dat geheel is ingesteld

op 13-jarigen: Het droevig avontuur. ,Bijzonder goed gesiaagd, -o.i.
Deze nieuwe reeks verdient ernstige kennisname. Onze schoollitteratuur is er
mee verrijkt. De uitvoering is keurig. Vele deeltjes zijn geheel in twee kleuren
uitgevoerd en enkele kregen — de inhoud speelde in oudere tijden — een karakteristiek sitsen omslag, met titelvermelding in de mooie antieke schrijfletters.
Men verzuime niet van deze reeks een pr.-ex. aan te vragen. Inhoud en uitveering zijn het waard.
Ms.
J o h. van Huiz. e n i Indisch leesboek
deeltje I en II — 2de druk —
a f 0.75; deeltje III en IV — 2de dr. — a f 0.90; deeltje V — 2de dr. f 1.—
P. Noordhoff, Groningen.
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R. B o s — K. Z e e m a n, Blinde wandkaarten van de werelddeielen. 2. Azie3de druk ; 4. Noord-Amerika — 3de druk ; 5. Zuid-Amerika — 3de druk.
Prijs per kaart: los f 5.—, op karton f 6.90, op linnen stokken f 10.50.
R. B o s — K. Zeeman, Blinde wandkaarten van de linden van Europa.
5. Duitschland natuurkundig — 4de druk. Prijs: los f 2.50, op karton
f 3.50, op linnen met stokken f 5.50.
R. Schuilng en J. M. de Fetter, Aardrijkskundige wandplaten. 10.
Riviergezicht voor Dordrecht — door mra H. Bakels — 2de druk. Prijs
los f 3.40, op karton f 4.40. Verder verkrijgbaar in uitvoeringen met glas
en lijst. Bij afname van series lagere prijzen.
De vorenstaande drie uitgaven zijn eveneens van de fa. P. Noordhoff, Groningen.
D r. J o s. S c h r ij n e n, Nederlandsche volkskunde, I; W. J. Thieme & Cie.,
Zutphen.
Prof. Schrijnen is een man van groote verdienste voor de Nederlandsche
volkskunde. Tot de verschijning van bovengenoemd boek in eerste druk — 1916
— was er behalrve het wetenschappelijk werk van Winkler en Ter Gouw, weinig in
boekvorm in de Noordelijke Nederlanden verschenen, dat gelijk hij het deed,
alles in verband met ras, historie en religie beschouwde.
In tal van almanakken, Navorschers e. d. liggen velerlei aardige dingen verscholen en het is de groote verdienste van prof. Schrijnen, dat hij de volkskunde
als geheel in studie nam en wetenschappelijk de lijnen afbakende, de oorsprongen aangaf, de verdiensten ervan liaststelde en alles gedocumenteerd aan nog
bestaande voorbeelden of betrouwbare bronnen.
„Mtn streven was er op gericht", zegt prof. Schrijnen, „de zeer uitgebreide
stof wetenschappelijk te behandelen, systematisch te omlijsten en vooral: aan
het zoo vaak dillettantisch beoefende vak een definitieve plaats in de kultuurgeschiedenis aan te wijzen. Mtn opvatting van het wezen der volkskunde als
de studie van de ondergrond der kultuur vond vrij algemeen waardeering en
instemming, en mijn vergelijkende en verruimende methode is hier te lande
volijverig nagevolgd". Dit boek richt zich tot het ontwikkeld publiek en biedt
door de bibliographie de mogelijkheid tot nader persoonlijk onderzoek. De indeeling van dit eerste deel van het standaardwerk voor Nederlandsche volkskunde is : Algemeene beginselen, maatsch. instellingen, de volksreligie en het
privaatleven. Elk hoofdstuk is onderverdeeld, en als voorbeeld nemen we privaatleven, verdeeld in 5 stukken, waarvan het eerste — geboorte, doop, kindsheia
behandelt : — bl. 245 tot 275 — geboorte, ooievaar, bronnen en boomen, zwangerschap, levensboom, scheidings- en opnamegebruiken, doopsel, kerkgang, kinderziekten, wiegeliedjes, loopen en spreken, schoolliedjes, knieliedjes, kinderspel,
hoorspel, gezichtspel, gevoelspel, speeldrift, loopspelen, springspelen, dansspelen,
werpspelen, balspelen, bolspelen, ambachtspelen, schommelspelen, knikkerspelen,
tolspelen, hoepel- en vliegerspelen, sneeuw en ijsspelen, Lutje leeft nog, vindings- en schenkingsrecht, eerste schooldag, eerste kommuniedag. Uit deze gedetailleerde opgaaf ziet men, hoe veelomvattend dit werk is. Wij brengen het in
deze herdruk met aandrang onder de aandacht onzer lezers, want juist de onderwijizer is in staat, door zijn geregeld contact met kind en spel het nog bewaarde
te toetsen of vast te leggen. Wij spreken de wensch uit, dat een derde druk
spoediger noodig zijn zal, dan de tweede na de eerste. D. W.

BARTHIAANSCHE PAEDAGOGIEK.
Slot.
Van deze nieuwe probleemstelling uit: hoe staat de opvoeder-in-crisis
tot het kind-in-crisis beziet de schr. nu de concrete .opyoeding in onze
tijd. Hij bespreekt de algemeene klacht van geringe resultaten, ondanks
uitstekende organisatie, betere opleiding en verbeterde methodiek. En
hij vraagt: Komt het niet doordat er zoo weinig werkeliik gemeenschap
is tusschen opvoeder en kind?
In de laatste tijd heeft men gepoogd die gemeenschap to verkrijgen,
door middel van den „Eros", door de scheppende vreugde van den
opvoeder-kunstenaar tegenover het kind. Ook in allerlei jeugdarbeid
speelt deze „Eros" een groote rol, zest hij, ook in onze Christelijke vereenigingen. Maar de resultaten acht hij gering. 't Kan ook niet, want die
„Eros" wil tot God zijn en brengt „toorn" voort.
Slechts schijnbaar is deze „Eros" , de concurrent van het autoriteitspathos der oude school, in wezen doen zij 't zelf de: 't kind afhankelijk
van zich maken, de een met dwang, de ander met sympathetische middelen. Beide binden het kind aan zich in plitats van aan God.
De af stand tusschen leeraar en kind werd door de oudere school overwonnen, toen de onderwijzer al de zorgen en nooden van zijn kinderen
kende. Daarom kon hij onderwijzen!
flier geeft de nieuwe probleemstelling zeker een nieuw perspectief
voor de paedagogiek. Gezamenlijk weet hebben van het zuchten van
het gansche schepsel in concrete gevallen is zeker meer dan de
verheerlijking van de „Discipline" of van den „Eros" als zouden
deze een hemel-op-aarde in de school brengen.
Onfeilbare opvoeders zijn er niet.
Maar evenmin onfeilbare methodes.
Wie niet weet, dat de „rechtvaardiging" van zijn schoolwerk niet
afhangt van zijn stand, noch van zijn wetenschap, noch van de erkenteliikheid der ouders, noch van de bijval bij de kinderen, maar alleen van
God, die moest in 't geheel niet zich voelen als opvoeder.
Opvoeder en kind staan beiden onder God.
Is dat weer niet heel mooi gezegd?
Hoe rack is deze critiek op onze verschillende „afgoden" van
welke we vaak zooveel verwachten en op welke we zoo gaarne
betrouwen.
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De „rechtvaardiging" van ons schoolwerk alleen van God, wat
is dat zuiver gezien.
Vragen we nu echter wat Barth (en Merr) onder „rechtvaardiging" verstaan, dan zien we weer iets dat voor ons in deze tijd zuiver
negatief is. 't Is alleen
't geloof" positief en concreet.
't Geloof is bij hen de wil tot de ledige ruimte, het „bewogen
volharden in de negatie van al wat „tijdelijk" is". Vandaar dat de
schrijver deze rechtvaardiging door God aldus beschrijft:
Ook de onderwijzer wordt gerechtvaardigd (in zijn schoolwerk) uit
genade (= in crisis-zijn) door het geloof (= in crisis volharden) en dus
niet door een geschikte methode en niet door opvoedersgenialiteit, niet
door een opdracht in aardsche zin, niet door een historisch aan te wijzen
doel.
Voor God moet iedere methode en ieder opvoeder en iedere
opdracht en iedere doelstelling geoordeeld worden als tijdelijkheid,
als goddeloosheid.
We moeten willen weten van dit oordeel, zegt de schrijver, en dat
geeft Been „weltenfern and zeitenfremd" onderwijs. Integendeel: bij de
geschiedenisles kan Gods gericht over de volken juist zeer concreet
aangewezen worden. En van daaruit kan een bijzondere soon van politieke
opvoeding volgen.
Ziehier de gelaten erkenning van de crisis van ons leven van
deze tijd, de gelaten erkenning van Gods oordeelen over Europa.
Dit is ook een nieuw geluid in de paedagogiek.
Voor zulk onderwijs (in crisis) zijn wij als onderwijzers echter te
hoozmoedig zegt de schr. Feder van ons is trotsch op zijn houding en
methode. Telkens weer opnieuw bereid zijn om uit zijn nederlaag te leeren,
dat kunnen weinig menschen volhouden.
Wat die hoogmoed betreft, daar is wel wat van aan ! Maar ... .
nooit iets goed te mogen doen, van seconde tot seconde in de crisis
te leven met het besef dat Mies wat we doen „Welt" is en dfis
zonde.... dat kan alleen als men deze crisis echt Barthiaansch als
genade beschouwt en het willen blijven in deze onophoudelijke nederlaag aanziet voor „geloof".
Willen de ouders zulk onderwijs? Uit zijn practijk als godsdienstonderwiizer a an een 160-tal kinderen vertelt de schr.: „die sagenannte geschlossene evangelische Gemeinde ist dahin". Hoogstens nog op afgelegen boerendorpen bestaande.
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Maar thans zitten de kinderen van streng orthodoxen naast die van vrijreligieuzen. Een der laatsten vertelde aan zijn kameraadje, dat „'t geweten" niets anders was dan sociale vrees en dat een zeker arts, Freud, in
Weenen, dat gevonden had. Zijn oom had het hem verteld.
Dus ook op de school overal ellende, chaos ook in het geestelijk
leven en in de vroomheid naar Gods Woord onder de Duitsche be-.
volking.
Men zou denken: de schr. zal bier roepen om positief Christelijk
onderwijs, om de inhoud van de Heilige Schrift, om de inhoud en de
methode van positief onderwijs naar Gods ordinantien tegenover een
onderwijs, dat deze chaos bevordert.
Dat zou deze crisis door Gods genade misschien nog mogen bezweren.
Maar de schr. ziet daarin juist een verzoeking.

Wie uit dit moeras uit wil, zou trachten naar een „zekere" positie.
Zoo dat men zou kunnen zeggen : we he ►ben nu weer goed Christelijk onderwijs op positieven grondslag.
Tegenwoordig schreeuwt alles om positief Christendom, zegt hij, de
ouders verlangen over 't algemeen hartstochtelijk daar naar, omdat zij
bemerken, dat hun eigen opvoeding faalt, dat het huisgezin is ontbonden,
en nu moet de school het goed maken. Zij willen levenswaarden die zij
positief goed noemen, vasthouden, zij willen geen „crisismenschen" zijn.
Scherp is dan zijn critiek op deze ouders, die „hun eigen positie willen
vasthouden" en bij de aangifte van hun kind zeggen: „Also nicht wahr,
Herr Pfarrer, es ist doch so, dasz in der Bekenntnis schule mehr die Kinder aus den geordneten, wollen wir einmal sagen nationalen Familien
sind".
Deze vrees voor de chaos bevalt den schrijver niet. Hij klaagt over het
succes van positieve „Pfarrer" bij deze menschen, over snel scholen
bouwen en veldwinnende schoolpolitiek.
Hier is sprake van de „schoolstrijd" der positieve Christenen In
Duitschland, die wij zoo met blijdschap begroeten. Voor den schrijver
is dit een onsympathiek „wereldsch" gedoe. De kerk is de plaats,
waar men „werkelijk" „Gods" woord hoort en dus de crisis crisis
laat. Hier zijn positieve Christenen bezig om positief werk in Gods
koninkrijk te verrichten. Dat mag in geen geval.
Hier is het vaste, besliste positieve, Christelijk onderwijs en dat Is
volgens de schr. te vergelijken met de tempel van de- Joden, met de
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behagelijke zelfvoldoening, die deed uitroepen, des Heeren tempel is hier.
De schr. wil niet die positieve zekerheid: hier is de Christelijke school.
Dan liever de verschrikkingen van de chaos, van .... het kruis. Dat positieve Christendom acht hij een groot gevaar. De kerk moet crisis-plaats
of anders wordt zij „Welt".
Nu komt de wereld tot de positieve kerk. Daar vindt men beveiliging
voor de chaos der revolutie, en voor de toenemende gerichten Gods. En
dat is niet goed. Zij moet de crisis aanvaarden.
Hier is de paedagogische stelling van deze crisis-religie wel heel
duidelijk. Weer consequent Barthiaansch. In „der Romerbrief" verklaart Barth Rom. 13 : 1 — de machten zijn van God — aldus: dit
kan onmogelijk een positieve „Begrtindung" van de bestaande ordening zijn. Want het woord God stelt altijd in crisis. Daarom moet
deze tekst niet naar de „woorden" maar naar de „zin" uitgelegd
worden. En dat is, dat God heer is over vorsten en revolutionairen
en dat beiden gelijkelijk onder 't oordeel staan en gelijkelijk door
God kunnen aangenomen worden.
Is hier niet een verlammende invloed te duchten op politiek gebied?
Wie zal nog om Gods wil positief de Overheid dienen?
Wie zal nog positief in de Naam des Heeren de schoolstrijd strijden om te komen tot de school naar Zijn Woord?
't Is een vreemde „genade", die bang is voor Gods concrete positieve
werk in de geschiedenis van het Christelijk onderwijs.
't Is een vreemde „genade", die liever gelaten de chaos lijdt, dan
de positieve gemeente te steunen.
't Is een vreemde „genade", die met Sanballat en Tobia het bouwen
van Jeruzalem met leede oogen ziet.
't Is een vreemde ,,genade", die doet heulen met alle soorten van
crisis-menschen — tot de Dostojewski-figuren toe — maar een groot
gevaar ziet van de zijde der besliste positieve Christenen!
't Is dezelf de „genade", die in ons land het positief Christelijk
onderwijs gevaarlijk acht en het openbaar onderwijs Christelijk
noemt.
Zich daarbij aansluiten heet dan „in 't geloof" leven.
Maar dan hebben de helden des geloofs van Hebreeen 11 anders
gedaan. Zij hebben niet met de wereld geheuld. Zij zijn zoo positief
geweest, dat de wereld ze haatte en vervolgde.
Zoo deed men ook onze ouders in de schoolstrijd. Zoo doet men
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het nu de positieve Christenen in Duitschland. Onder de naam van
„reformierten Theologie!"
In de practische consequenties van 'deze nieuwe strooming voor
de politiek in de paedagogie en het kerkelijk leven komt haar ware
aard aan de dag. Hier is een nieuwe kijk op de dingen, maar 't
beginsel is al zeer oud. 't Nieuwe gezichtspunt, dat God „God" is
en dat wij van „genade" moeten willen leven en dat wij „goddeloozen" zijn, doet zich voor als een engel des lichts.
En in zoover de positief Christelijke paedagogie — en paedagogiek ! — met Gods souvereiniteit en met de zonde en met de genade
geen rekening houden, in zoo ver zal ideze richting vele „Christenenin-crisis-tijd" onder haar valsche baffler trachten te vergaderen. Als
wij niet in ons werk den Heere dienen — in alle vakken! — en als
wij zelfvoldaan zijn door onze oogen voor onze zonden en die onzer
kinderen te sluiten en als we niet of weinig van de genade — en in
't geloof — weten te leven in de opvoedingspractijk dan treft de
venijnige kritiek van de menschen die de crisis aandurven en de
chaos als het eenige hier op aarde aanzien, ons zeer gevoelig.
Zooals ook de critiek op onze sociale ongerechtigheden door socialisme en bolsjewisme vaak zeer ad rem is. Maar dat neemt niet weg,
dat hier critiek aan 't woord is als van den Satan, die Jozua den
hoogepriester met reden beschuldigde om zijn vuile kleederen.
Maar de Heere ergerde zich daarover zoo, met recht, dat Hij zeide:
de Heere schelde u, gij satan, ja de Heere schelde u.
Zij, die Gods getrouwe yolk haten en deswege beschuldigen om
hun zonden, mogen zich wachten voor de scheldende toorn des Heeren, die ijvert over Zijn duurgekochte kerk en over de positief Christelijke opvoeding.
De schrijver vervolgt: De menschen zoeken Christelijk onderwijs, maar
dat woordje „Christelijk" beteekent „Angriff" tot in de wortel van hun
bestaan. Hij wil zulk Christelijk onderwijs en critiseert het tegenwoordige
godsdienstonderwijs weer met reden. Hoe komt het, dat vaak zeer ernstige
„Konfirmanden" en leden van „Bijbelkringen" in later leven zich afwenden van kerk en Evangelie? Er zijn vele oorzaken, maar 't komt ook hierdoor dat vele jonge menschen geergerd worden door het sentimenteelaesthetisch en moralistisch onderwijs in de godsdienst. Niets is gemakkehiker dan een soort Zinzendorfsche vroomheidssfeer te kweeken onder
de kinderen. Maar als ze wat onder worden, hebben ze niets meer, daar
zij het vereerde Jezusbeeld van den gelief den onderwijzer verliezen, blijft
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er niets meer over. Will zij in het leven een andere werkelijkheid zien,
dan de „brave Hendrikken-moraal" ze leerde kzien, staan ze opeens zonder moraal. Hier is niet een psychologische kwestie van leeftijden in 't
spel, maar een principieel verkeerd onderwijs.
Wat is hier weer critiek met reden. En wat is dat hier zuiver principieel gezien. Het onderwijs aan 6-jarigen en 13-jarigen en hun
psychologische reactie daarop mag verschillend zijn, maar als de
vrucht is: op 6-jarige leeftijd „'n lieve Jezus" naar 't model van een
lieven meester en brave menschen — en op 13-jarige leeftijd in 't
geheel geen geloof noch moraal, dan is het een zoowel als 't andere
schrikkelijk!
De schrijver roept nu op tot „Bijbelsche" verkondiging van Koninkrijk Gods tegen alle „verzekerdheden", dus tegen alles wat niet van
seconde tot seconde tollenaar en zondaar wil blijven.
De tollenaars en zondaars in Jezus' dagen gingen heen en zondigden niet meer. Zij werden menschen, die als gekochten des Heeren
gingen wandelen in Zijn Verbond en die zeer concreet en positief
als Zacharias en Elisabeth den Heere gingen dienen, onberispelijk —
maar deze nieuwe leer waarschuwt tegen het zoeken van zulke
„verzekerdheden", tegen dit ontwijken van de situatie der crisis.
Dat heeft zijn consequenties ook voor al het andere onderwijs. Bijv.
voor het taalonderwijs. Men wachte zich voor het stemmingmakende aalonderwijs, dat in een aesthetische behagelijke sfeer brengt. Tege lover
deze leugenachtige aesthetische werkelijkheid die in de schc ,ltaal
heerscht, brenge men de werkelijke toestand van het leven in de taal naar
voren en de sociale ellende en de liefde-daad. En dit alles tegenover de
directe bruikbaarheid en doelmatigheid in het leven. Verder erkenne men
ook in de schooltaal de begrenzing van ons leven door zonde en dood.
ook hier is weer veel, dat ons tot nadenken stemt. Loopt ons
Christelijke lees- en taalonderwijs niet veel to .veel in 't spoor der
goedmoedige vaderen, die als brave Hendrikken het „goed hadden"
en de sociale ellende niet zagen? En die de lief de-daad aan het
„armbestuur" overlieten. En die de zonde negeerden en de dood
alleen maar met betrekking tot eigen persoon vreesden en haatten.
Er was wel een levensvreemd romantisch gebruik van onze zonde
en ellende, !Av. van die verhaaltjes waarin om de andere bladzij
iets heel ergs gebeurt — en oorlogsboeken waarbij je plezier hebt
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als er maar een dood neervalt — en andere „mooie verhalen" —
maar die zijn natuurlijk niet bedoeld.
Christelijke lees- en taalboeken met een erkenning voor kinderen
van onze ellen& en met „sociale" lesjes Waarom ziou dat
niet kunnen?
De oude, niet fraai uitgevoerde, boekjes van onze voortrekkers
van een halve eeuw geleden waren inderdaad in dat opzicht beter.
'k Herinner mij lessen over armen en ellendigen, over den jongeling
van Nain, over kinderarbeid op fabrieken, over weesjes, enz. 1)
Aangenomen dat ook hierin weer tijdgeest meesprak .... in het
vermijden van deze dingen in onze tegenwoordige methodiek is
ook tijdgeest.
Doch wee als ideze schrijver zijn zin kreeg. Want dan krijgen
we dood- en ellende-boeken zooals de bolsjewistische school ze
gaarne gebruiken zal. Dan krijgen we de geest van Dostojewski,
in de taal in ruil voor de geest van het Duitsche idealisme. Dat
is den duivel uitwerpen met Beeizebul. Dan krijgen we kinderen die
al kunnen mee praten over sociale crisis en oorlogsgruwel en pestilentie en zondegif.
Dan krijgen we ook enkele principieele kinderen, die de practische consequenties aanvaarden en als tollenaars en zondaars gaan
zwerven, als in Rusland.
Misschien kunnen we de mad van den schrijver het best opvolgen, door nog ernstiger en concreter de Bijbel met de kinderen
te lezen. Daar wordt onze ellende erkend en niet verheerlijkt.
Zulk een ernst maken met de „Bijbelsche boodschap" brengt nog verdere
consequenties met zich, zegt ide .schrijver. Onder den inv.loed der idealistische paedagogiek heeft men ook het Christelijk onderwijs van zijn crisis
verlost en aangezien voor een positieve-waarde-sfeer. Bij al het goede van onze beschavingsarbeid is dan ook nog het Christelijke als de kroon
op het werk gekomen.
Hier is weer een rake typeering van het liberaal Christelijk onderwijs met de Christelijke deugden er bil. Zeer zeker is die geest ook
in de positief .Christelijke school niet geheel uitgeroeid, al doet hij
zich daar „Christelijker" voor.
Evenwel tast deze critiek meteen ook het positief goede aan, dat
1 ) M.i. had de heer Janse goed gedaan hier voorbeelden van die oude boekjes
met name te noemen. Want behalve het „niet fraai uitgevoerde", hadden die
boekjes ook andere, heel grove gebreken, m. 1. D. W.
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de Heere ons gaf in principieel gericht Christelijk onderwijs, als hij
vervolgt:
Dit is joodsche vroomheid. Christelijke opvoeding dient niet als kroon
op de „kultureelen Werten", maar zij „begriindet sie" en dan alleen zoo,
dat zij ze meteen „in Frage" stelt.
En weer grijpt hij het mes der critiek en legt hij een diepe wonde
van het Duitsche godsdienstonderwijs bloot als hij voortgaat: de
Judalsten wilden de eerste Christenen tot Joden maken en de kring van
Melanchton wilde een humanistisch-moralistische voorschool voor de
Ref ormatorische Evangelieprediking en de Christelijke paedagogiek wil
gaarne een kultuurbodem voor het godsdienstonderwijs toebereiden door
het sprookje en de stemming-makende stoffen. En ook in het godsdienstonderwijs moeten geheele stukken ethisch-moraliseerend gegeven worden,
omdat men meent, dat de jeugd anders de prediking van zonde en genade
niet zal verstaan !
Dat kunnen ook wij onthotklen als' we de geschiedenis van Jozef
vertellen in de sfeer alsof Jozef een buurjongetje van de kleuters
was.
Dat kunnen wij onthouden als wij de sfeer „maar 't voornaamste"
achten in onze vertelling uit Gods Woord.
Dat kunnen wij onthouden als wij niet Gods Woord vertellen in
eerbied voor wat dat Woord zegt, maar als we de Bijbelsche geschiedenis gebruiken om onze ethisch-moraliseerende „lessen" over
goed en kwaad aan den man to brengen. Als wij bijv. de geschiedenis
van Kahl en Abel, van 't lijden der vromen onder de haat der wereld,
van 't onschuldig bloed, dat roept om wraak, van de gerechtigheid
Gods en van Zijn lankmoedigheid moeten vertellen en.... we maken
er een „mooie geschiedenis van twee broertjes" van, „waarin we
net eens kunnen zien, dat er in ons hart net zoo'n Kalil en net zoo'n
Abel wonen!"
Dat die menschen in Duitschland van zulke „mooie geschiedenissen" gruwen en dat zij ze haten, dat is OOk omdat ze in de groote
oorlog echt menschenbloed geroken hebben en echte concrete zonde
hebben gezien in al haar verschrikkingen.
Wat is het als wij ook niets anders hebben dan dat soort Bijbelsch
onderwijs?
Weten wij wel, hoe ernstig de huidige crisis is, ook \Toor onze
jeugd? Niet enkel maar de oeconomische crisis schreeuwt om voorziening.
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Voor onze kinderen is de wereld van de Bijbel niet te kras, ze weten
en hooren en zien heel veel, dat met de sprookjes- en stemmings-wereld
spot. Wij moeten met dat goedige zeepbellenspel, dat een wereld voor
't kind schept, die niet bestaat, maar ophouden.
Evenwel moeten we niet Pauliniicher dan Paulus zijn, die de bestaande
orde nergens omverwierp, maar van die orde terugwees naar God. Er is
Been leer of leven in de rechte lijn, overal is de gebrokenheid, overal het
kruis. De mensch stoot overal op de ledige ruimte die hem omgeeft. En
deze ledige ruimte openbaart zich alleen voor ons als teeken dat God
ingrijpt in ons leven.
Voor leer en leven is het voornaamste, dat deze ledigheid gekend
wordt — dan spreekt God dddrin concreet zijn woord van bevrijding.
Van dit bevrijdende crisiswoord zal ook de opvoeder getuigen. Die crisis
is concrete genade.
Door dit concrete „genade-woord, dat „Gottes Offenbarung" is, kan de
kerk nog opvoeden in dezen dezen tijd.
Met een gelijkenis van Thurneysen eindigt de schrijver. Er breekt
revolutie uit in een land. De koning is in 't buitenland. De koning laat
nu in zijn hoof dstad een proclamatie aanplakken. De massa leest het,
doch de meesten laten het niet gelden. De een noemt het legende, de
ander een sprookje, de ,derde mythus, een vierde puur bedrog. Doch eenigen
nemen het ernstig. Zij nemen aanstoot, zij worden er boos over of zitten
er mee. Voor hen is de koning werkelijk bestaande. En of zij zich nu gebroken buigen, dan wel er tegen in vloeken, zij verraden met dit in-crisiskomen-door-dat-woord, dat zij de rechten des konings toch eigenlijk
erkennen. Daarom zijn alleen de menschen-in-crisis, die aanstoot nemen
aan het Woord des Bijbels, de ware erkenners van Gods recht. Zij weten,
dat God God is.
De kerk predike dit.
En het onderwijs is van die prediking een bijzonder geval.
En dit onderwijs past bil de hedendaagsche wereld, die erkent dat zij
in de war is. Ook haar wanhopige pogingen om haar zak'en weer in 't reine
te brengen zijn niet dan vergeefsche pogingen. De revolutie (van de
gelijkenis) gaat door en bedreigt de wereld met ondergang. De kerk en
de school moeten haar brengen de boodschap, die de Koning gaf, dat de
crisis het teeken is van het „in Frage stellende" woord des Konings, en
dat paedagogische en persoonlijke crisis teekenen zijn, dat Gods recht
is erkend, en dat men aldus in „geloof" wil leven.
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Naast de vloekende poging der goddeloozen in Rusland om door
een vijf-jaar-plan haar zaak te redden, staat dan de biddende poging
der nationale overheid om de burgers in crisistijd te beschermen.
Maar in geen geval er tegenover.
Naast het onderwijs waar men zich ergert aan de Bijbel, en aldus
de ergernis om de proclamatie ervaart, mag dan staan het onderwijs
uit Gods Woord, dat biddende bedoelt de kinderen van zonde en
genade te leeren, maar in geen geval er tegenover.
Want dat zou zijn de houding van de principieele goddeloosheid,
die Gods zaak tot eigen zaak heeft gemaakt. Zoo vervalt de Schriftuurlijke scheidslijn tusschen de rechtvaardigen en de goddeloozen
ook in paedagogisch opzicht.
En de scheidslijn loopt dan tusschen hen, die het niet meer weten
en dat eerlijk willen weten — en de „goddeloozen" die nog spreken
van positieve waarden in de opvoeding.
Of liever: de scheidslijn loopt dan door alle menschen gelijkelijk in
hun eigen persoonlijk leven. Waar zij zich zeker weten van hun
rechtvaardige zaak en zeker van recht en waarheid, daar zijn ze
niets dan wereld, die vergaan zal.
Maar op die punten, waar zij in moeite zijn, daar heeft , de andert,
wereld van God zich aan hen geopenbaard. Daar is iets van de opstanding, die niet van ons, maar van God is.
Ook door onze paedagogiek loopt dezelf de scheidslijn. Alle vas te
positieve waarden zijn „goddeloosheid", schijn, „Welt", hoe Christelijker, hoe erger.
Maar alles wat in onze paedagogiek formeel en materieel van onze
„crisis der Zeitlichkeit" getuigt, dat is Christelijke paedagogiek, die
ook bij de Bolsjewiken kan voorkomen en in de kerk vaak ontbreekt.
Dit laatste zal wel waar zijn. Jeruzalem verwierp eenmaal zijn
Koning en de heidenen namen het Evangelie aan.
Maar dan toch aldus, dat zij geen heidenen bleven, maar zich
voegden bij de eenvoudige Oud-Testamentische vromen, die Gods
Verbond hielden zooals Zacharias en Elizabeth.
Niet degenen, die Heere Heere zeggen en niet doen wat Christus
aan Zijn duurgekochte kerk beveelt, maar ook niet de goddeloozen,
die zich aan die kerk en aan haar Koning en aan de concrete geestelijk-positieve komst van Zijn Koninkrijk ergeren maar alleen
die zich met waren harte van hun ijdele wandel tot God bekeeren,
alleen die Hem positief dienen ook in het werk der opvoeding kunnen
met recht Christelijke opvoeders heeten. En alleen paedagogiek die
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positief gegrond is op directe uitspraken der H. Schrift kan Christelijke paedagogiek heeten.
De lezer oordeele of deze eerenaam aan de hierboven beschreven
paedagogische grondbeginselen toekomt.
Niet de verrassende kijk, noch de geniale consequentie, noch de
niets ontziende ontleding van onze zonde en ellende zijn hier beslissend — (maar alleen de vraag uit welke geest deze nieuwe richting
spreekt: uit de geest der eeuw of uit den Heiligen Geest, die de
Christer en leidt in de waarheid van het Woord des Heeren.
Is het naar de Schrift — of wordt hier aan enkele teksten een
„zin" opgedrongen, die vreemd is aan hetgeen de Schrift zegt?
Deze „zin" wordt dan aan de gansche Schrift opgedrongen als de
„Offenbarung in der heiligen Schrift" omtrent onze situatie.
Houden wij ons liever aan de „directe waarheid", aan de mededeelingen (die (de Heere ons in de Bijibel geeft. Want idaar maakt
Hij Zich niet bekend als de onbekende God, daar lezen we niet
Barthiaansch „dasz Gott Gott ist" en alles-„in-Frage"-stellende zalig
maakt — maar daar zegt God aan Zijn yolk, dat zij zullen gewaar
worden, dat Hij Jahwe 1), de Verbondsgod is, die zeer nabij is en
zeer co ► creet, zoowel in de vloek des Verbonds als in (de zegen
des Verbonds. Deze zegen en deze vloek zijn beide zeer actueele
gegevens in onze Christelijke opvoeding.
En niet de crisishouding, maar de vreeze des HEEREN is het
beginsel der wijsheid.
Die vreeze des HEEREN is zeer positief een houden van het Verbond, een wandelen in de weg , des Verbonds, een doen van wat
Christus, de Jahwe van het Nieuwe Testament, aan Zijn kerk beveelt,
ook in de opvoeding.
Dit positief „houden" en „wandelen" en „doen" is overal in de
H. Schrift te vinden bij de ware vromen.
Barth en zijn school zien deze houding als hun ergste vijand
als „die letzte and gefahrlichste Versuchung." (Zw. d. Zeiten 8 Jg.
Hfs. 5, pag. 396). Waaruit blijkt dat ze tot de meest principieele en
meest consequente vijanden der Christelijke kerk — en der positief
Christelijke opvoeding behooren.
1 ) Vgl. Jahwe en Zijn yolk in deze tijd. Van ons 13de Congres, pag. 19.
Uitgave v. d. Calv. Studentenbeweging, te verkrijgen a 55 cent bij J. W. Tunderman, Keizersgracht 162, Amsterdam, gironummer 133384.
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A. JANSE.

VIJF EN TWINTIG JAAR RECHTSPOSITIE.
De onderwijsnovellen van dr. A. Kuyper.

Op 1 Jan. 1931 was het 25 jaar geleden, dat de onderwijsnovellen van
dr. A. Kuyper in werking traden. Daardoor werd het vooruitzicht geopend,
dat weduwen en weezen, zoowel van de openbare als van de bijzondere
onderwijzers pensioen zouden krijgen bij het overlijden van echtgenoot
en vader. Voor de onderwijzers der bijzondere scholen kwam daar nog
bij het recht op eigen pensioen op vijf-en-zestig-jarige leeftijd of bij
vroegere invaliditeit, zoodat in dit opzicht gelijkstelling kwam tusschen
openbaar en bijzonder onderwijs.
Een tweede verbetering, die deze novelle bracht, was de verhooging der
minimum-salarissen. Deze werden bepaald op 750 tot 1250 gulden voor de
hoof den van scholen en van 500 tot 700 gulden voor de onderwijzers. Voor
bezitters der hoof dakte kwam daar nog I 100 of f 200 bij. Bezien met de
oogen van 1931 lijkt dit alles heel Bering, doch vooral voor de onderwijzers aan de bijzondere scholen was het in die dagen een groote vooruitgang. Een beperkte enquete, die in de jaren van het ninisterie-Kuyper
gehouden werd, had aan het licht gebracht, dat e ho ,f den van scholen
waren, die f 600 of I 650 per jaar kregen uitbetaal en onderwijzers met
hoof d- en taalakten, die in een provincie-hoofdstad met rouw en kinderen
van f 650 moesten leven. Deze onderwijzers kwamen nu op f 900 plus
wat het schoolbestuur voor de taalakten kon bijbetalen.
De derde verbetering betrof de verhooging der rijksbijdrage, zoowel
voor het onderwijzend iersoneel als voor de schoolgebouwen. Dit had ten
gevolge, dat het bijzonder onderwijs nog sneller uitbreidde dan reeds het
geval was. Op 1 Januari 1896 was het aantal scholen met de Bijbel 586
met 1453 onderwijzers en onderwijzeressen en 94.596 leerlingen. Tien jaren
later waren deze getallen 788-2551 en 127.196. Dit was dus voor de wetKuyper werkte. En weer 10 jaar later, op 1 Januari 1916, waren er 1155
scholen met 4584 leerkrachten en 187.654 leerlingen. Hieruit blijkt, dat
in het tijdvak 1896 tot 1906 het aantal scholen was toegenomen met
34.5 %, het onderwijzend personeel met 73.5 % en het aantal leerlingen
net 34.5 %. Voor de periode van tien jaar na de invoering der Kuypernovelle bedroeg die toeneming achtereenvolgens 46.5, 80 en 45 procent.
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Tevens geven deze cijfers het bewijs, dat de ruimere geldmiddelen niet
gebruikt werden tot vermindering der contributie of verlaging der schoolgelden, doch wel voor uitbreiding van het personeel en verkleining der
klassen.
Voor de Roomsche scholen kan een gelijke toeneming geconstateerd
worden.
Nog een vierde verbetering bracht de wet-Kuyper en daarop vooral
wil ik de aandacht vestigen: de bijzondere onderwijzers kregen een rechtspositie en dat wel door een korte aanvulling der voorwaarden waarop de
rijkssubsidie kon verkregen worden. Deze luidde aldus: „De voor vast of
voor een bepaald tijdvak benoemde onderwijzers, die, voor zij de leeftijd
van 65 jaar hebben bereikt of het tijdvak, waarvoor zij zijn aangesteld, is
verloopen, anders dan op eigen verzoek worden ontslagen, van dat ontslag
in beroep kunnen komen bij een commissie, aan wier uitspraak het schoolbestuur zich heeft te onderwerpen".
Als een oni 1 rwijzer bij het openbaar onderwijs werd ontslagen, zonder
om ontslag ger, raagd te hebben, kon hij in beroep gaan bij gedeputeerde
staten der provincie, waarin de school gevestigd was. Voor onderwijzers
aan bijzondere scholen was er echter geen beroep mogelijk. Kregen zij
ontslag, dan stonden zij rechtloos aan de dijk, daar slechts hoogst zelden
de tusschenkomst van den burgerlijken rechter mogelijk was.
Nu is van die vrijheid om naar willekeur te ontslaan weinig misbruik
gemaakt. Maar misbruik, al komt het weinig voor, blijft toch onrecht. En
wie zal zeggen, hoe menigmaal een onderwijzer heeft voldaan aan opdrachten, waartoe hij volstrekt niet verplicht was, alleen om geen kwade
vrienden te worden met het schoolbestuur of met den voorzitter daarvan?
Slechts twee voorbeelden ter illustratie wil ik hier vermelden. Het hoof d
van een bijzonder school in Gelderland was tevens voorlezer 'en koster in
de Hervormde kerk: een combinatie,' die vroeger nog al eens voorkwam
en nog niet geheel verdwenen is.
Op een Zondag was heel de gemeente in het kerkgebouw, de voorlezer
stond voor de lezenaar en de predikant stond op de kansel. Maar het
votum werd niet uitgesproken. In plaats daarvan zei dominee: „De meester
heeft vijf minuten te vroeg de klok geluid; dat komt niet te pas en daarom
zullen we nog vijf minuten wachten met te beginnen". Daar stond de
meester, aangestaard door heel de schare en die vijf minuten leken voor
hem een eeuwigheid! Men begrijpt, dat die predikant, tevens voorzitter
van het schoolbestuur, wel eens meer tiranniek optrad tegen zijn
„knechtje", het hoof d der school. Toch durf de deze zich niet verzetten:
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hij had een vrouw en enkele kinderen, die bij verzet allicht tot broodsgebrek zouden vervallen.
Het tweede geval verliep heel anders. Aan een groote school werd een
onderwijzer benoemd op een salaris van f 550 per jaar: vraag en aanbod
beslisten in die dagen. Aan die school werkten o.a. ook twee onderwijzers,
die dezelf de bevoegdheid en dezelf de diensttijd hadden als de nieuw benoemde, doch slechts I 450 aan salaris beurden. Deze twee gingen toen hun
beklag doen bij den voorzitter van het schoolbestuur, een predikant van
toenmaals nog de Christelijke Gereformeerde
de Gereformeerde kerk
Zooals gewoonlijk in dergelijke gevallen was een der twee de
kerk.
woordvoerder en de ander zei alleen, dat hij het met zijn collega eens
was. De voorzitter antwoordde niet veel: hij zou op de bestuursvergadering de zaak ter tafel brengen. Een dag na die vergadering kregen beide
klagers een brief: de woordvoerder vond daarin zijn ontslag, omdat hij
zijn ontevredenheid getoond had tegenover de handelingen van het bestuur; zijn collega kreeg een zeer ernstige vermaning met de bedreiging
van ontslag, als hij ooit weer deel nam aan een dergelijke bespreking! De
ontslagene nam het kalm op : er waren in die stad nog meer Christelijke
scholen! Maar het hoofd der school was er niet over tevreden. Hij wilde
zoo'n flinken onderwijzer in geen geval missen. Daarom ging hij ook naar
den voorzitter en kwam daarna bij den ontslagene met de boodschap: „Het
ontslag wordt dadelijk ingetrokken, als je den voorzitter excuus aanbiedt".
Deze weigerde dit te doen, daar het bestuur hem niet eens zelf gehoord
had en geheel afgegaan was op het verslag van den voorzitter. Conferenties tusschen het hoofd der school en den voorzitter volgden. De ontslagene had intusschen reeds een of ficieuse benoeming aan een andere
school, toen hij een brief kreeg, waarin hem gemeld werd, dat het ontslag
was ingetrokken op dringend en aanhoudend verzoek van het hoofd der
school. Er stond nog veel meer in, dat echter voor kennisgeving werd aangenomen en de onderwijzer bleef in de school, waar hij heel prettig samenwerkte met het hoofd en heel het overige personeel en waar de leerlingen
hem lief hadden en waar hij zelf een jaar vroeger gedurende twee maanden waarnemend hoofd geweest was.
Deze twee voorbeelden mogen voldoende zijn om de rechtloosheid der
onderwijzers aan de bijzondere scholen aan te toonen, zoodat men wel
overtuigd zal zijn, van de groote beteekenis, die de invoeging der nieuwe
bepaling in de onderwijswet voor het bijzonder onderwijs kreeg. Als
gevolg hiervan hebben we gekregen de Commissie van beroep.
Voor de Roomsche scholen bestaan in totaal 18 dergelijke commissies en wel: voor het aartsbisdom Utrecht 6; voor het bisdom
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Haarlem 9; voor de bisdommen 's-Hertogenbosch, Breda en Roermond
ieder een.
De neutrale bijzondere scholen hebben ook hun commissie van beroep,
terwijl er voor de scholen met de Bijbel acht zulke commissies zijn. Iedere
commissie bestaat uit 7 leden en 6 plaatsvervangende leden. Drie leden en
drie plaatsvervangende leden worden gekozen door de aangesloten besturen; drie en nog eens drie door de onderwijzers van die scholen,
terwij1 de zes leden een voorzitter kiezen, die niet tot deze zes behoort.
De commissie, waarbij de meeste scholen zijn aangesloten, zal wel zijn
die van de Schoolraad voor de scholen met de Bijbel. Het aantal scholen
met de Bijbel bedroeg op 1 Jan. 1930 in totaal '1978, waarbij nog komen
21 kweekscholen. Van deze 1999 scholen zijn 1533 aangesloten bij genoemde commissie. Een beknopt overzicht van de gevallen, die door deze groote
commissie behandeld zijn, geeft dus wel een goed inzicht in de beteekenis
van deze instelling, die sedert 1 Jan. 1906 voor alle bijzondere scholen
verplicht is.
Gedurende de 25 jaar van haar bestaan heeft deze commissie in totaal
347 zaken behandeld, waarin een uitspraak gedaan is. Dit laatste voeg
ik erbij, omdat herhaalde malen een zaak wel werd behandeld, doch niet
behoef de afgedaan to worden, omdat door de invloed der commissie
partijen tot overeenstemming waren gekomen, en het beroep door appellant werd ingetrokken. Het getal lijkt heel groot, maar het moet verminderd worden met 270 zaken, die niet het gevolg waren van een geschil
tusschen onderwijzer en bestuur. Toen n.l. de bezuiniging intrad, moesten
ook tal van onderwijzers en onderwijzeressen bij het bijzonder onderwijs
ontslagen worden. Deze konden alleen aanspraak op wachtgeld maken,
wanneer het ontslag door een commissie van beroep bevestigd werd.
't Ligt in de aard der zaak, dat dit in bijna alle gevallen kon geschieden.
Slechts een paar maal volgde de bevestiging niet, omdat naar de meening
der commissie de zaak niet goed behandeld was.
Van de overige 68 beroepen werd zoo ongeveer evenveel malen het
bestuur in 't gelijk gesteld als de appellant.
De genoemde getallen wijzen voldoende aan van hoe groote beteekenis
de instelling der commissie van beroep is voor de onderwijzers en voor
heel het onderwijs. Ze vormen dan ook een hoogst belangrijke post op de
creditzijde der Kuyper-novelle voor het onderwijs.
De vergaderingen der commissie zijn niet publiek; wel wordt de beslissing in extenso opgenomen in het jaarverslag van de schoolraad.
Eerst moesten alle zaken mondeling behandeld worden, doch toen er ook
ontslag gegeven moest worden wegens opheffing der betrekking, gaf dit
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aanleiding tot onnoodige geldverspilling. Dan kwamen b.v. afgevaardigden van het schoolbestuur ergens in de provincie Groningen met de
appellante naar Utrecht om, op een vraag van den voorzitter der cornmissie te antwoorden, dat zij aan de gewisselde stukken niets meer hadden
toe te voegen. Ze konden weer vertrekken! Toen is het reglement gewijzigd en die wijziging is door den minister goedgekeurd, zoodat nu met
schriftelijke behandeling kan volstaan worden, wanneer beide partijen dit
goedvinden.
Het lidmaatschap van zoo'n commissie is zeer leerzaam. Vooreerst
blijkt daar, dat er nog steeds enkele menschen zijn, die heel spoedig zich
verongelijkt gevoelen, als ze naar hun meening niet met voldoende respect
behandeld worden. Maar ook kan men daar leeren niet met minachting
neer te zien op „die schoenmakers, kleermakers en boeren", die het
bestuur van menige school vormen. Meer dan eens kregen we zaken te
behandelen, waarbij het bestuur, zonder inmenging van een rechtsgeleerde,
zonder hulp van een intellectueel persoon, heel het verloop der kwestie
zoo uitnemend en toch ook zoo barmhartig en geduldig had behandeld,
dat er, na kennisgeving der gewisselde stukken, eigenlijk niets meer te
zeggen of te vragen viel: de zaak was voor een beslissing volkomen
Daarentegen is het ook wel voorgekomen, dat mannen met universitaire
opleiding de zaak minder juist hadden aangepakt, waardoor het ontslag
orn formeele redenen moest vernietigd worden.
Een zaak mag hier niet onvermeld blijven en dit is, dat de commissie,
waarover het hier gaat, in verreweg de meeste geval ten eenstemmig was
bij de beslissing. En als er met meerderheid van ste, men beslist moest
worden, was dit nooit een partijstemming. 'k Heb wel eens gehoord van
een scheidsgerecht in arbeiderszaken, waar feitelijk de beslissing berustte
bij den voorzitter: de arbeiders stemden in 't voordeel van hun kameraad;
de gedelegeerde der werkgevers juist omgekeerd. Zoo'n beslissing is in
de verloopen kwarteeuw bij deze commissie van beroep nooit voorgekomen en ik hoop, dat ze ook nooit zal voorkomen.
Natuurlijk is ook hier het volmaakte nog niet verkregen, maar gerust
kan gezegd worden, dat de commissie er naar streeft zoo veel mogelijk
te a rbeiden in het belang van het onderwijs, waarbij de rechtspositie der
onderwijzers zoo nauw betrokken is. Daarom neemt ze steeds nauwkeurig
kennis van de critiek, die wordt uitgeoefend, zelfs als die critiek niet
billijk is. Zonder aanzien des persoons dient ze voort te arbeiden om te
voldoen aan de bedoeling, die dr. Kuyper had bij de invoeging van de
nieuwe voorwaarde, n.l. om recht en gerechtigheid te betrachten, ook
in onderwijszaken, want niet alleen geldt: „Zion zal door recht verlost
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worden"; dit kan ook op andere terreinen des levens toegepast worden,
en het geldt ook voor de finale oplossing der schoolkwestie.
Is die door de Kuyper-novelle een schrede voorwaarts gekomen en is
ze door de wet van 1920 verkregen? Hierover nog een enkel woord. De
eerste vraag moet beslist bevestigend beantwoord worden en de tweede
even beslist ontkennend. De onderwijswet-Kuyper heeft alle onderwijzers,
zoowel die van de bijzondere als van de openbare scholen tegenover het
rijk gelijke rechten geschonken op pensioen, zoowel voor zich zelf als voor
weduwen en weezen. Daarenboven werd aan de bijzondere onderwijzers
een rechtspositie verschaft. De verhooging der rijksbijdragen maakte het
iets gemakkelijker scholen_ te stichten en te onderhouden, waardoor het
aantal particuliere scholen steeg. Hoe grooter dit getal is, hoe grooter
ook het aantal stemgerechtigde Nederlanders wordt, die persoonlijk belang hebben bij de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs,
waardoor iedere nieuwe bijzondere school ook de kans op finale oplossing
der schoolkwestie vergroot. Let men op deze voordeelen, dan valt het niet
tegen te spreken, dat ook de Kuyper-novellen de oplossing der schoolkwestie weer wat nader gebracht hebben.
Dit is ook het geval met de wet van 1920, maar ook deze doet niets
enders dan de finale oplossing voorbereiden. Ze heeft die niet gebracht.
't Is waar, het program van actie in 1901 beloof de „finale oplossing van
het onderwijsvraagstuk in de geest van het gewijzigd unierapport", doch
voorzichtigheidshalve was daar bijgevoegd: „Voor zoover de grondwet
toelaat". Zij, die van een en ander goed op de hoogte waren, begrepen,
dat de grondwet het niet toeliet en dat dus van een oplossing in die geest
piets kon ,komen. En daar toch een finale oplossing alleen verwacht kon
worden als men in de geest van het unierapport die zocht, bleef er niets
anders over dan voort te gaan in de lijn, die Mackay in 1899 had aangegeven.
Dr. H. Bavinck verwachtte dan ook die finale oplossing niet, want hij
schreef in 1903: „Indien het Unierapport in een wetsvoorstel kon worden
belichaamd, zou er alleszins reden tot tevredenheid zijn. Doch het is allesbehalve zeker, dat de conclusion van het Unierapport ongewijzigd of ook
zelfs in ten deele gewijzigde zin in wetsartikelen zullen worden omgezet."
De redenen voor deze twijfel bij dr. Bavink waren de volgende:
1. Het gewijzigd Unierapport was naar het voorstel van jhr. mr . de
Savornin Lohman en anderen onuitvoerbaar geworden door het
eischen van verplichte schoolgeldheffing.
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2. Zonder grondwetsherziening is het niet in een wetsontwerp te
belichamen.
3. Door de motie Mackay c.s. van 2 Mei 1901 was het Unierapport
feitelijk aan de kant gezet, en deze motie was mede onderteekend
door dr. Kuyper.
Minister Kuyper had blijkbaar ook al spoedig ingezien, dat het onmogeMk was te voldoen aan de wensch van het program van actie, want de
eerste troonrede na het ministerie-Kuyper bevatte de zinsnede, dat voor
de vrijmaking van het onderwijs in zijn onderscheiden vertakkingen op
de ingeslagen weg zal worden voortgegaan. En deze weg was een geheel
andere dan die van het Unierapport. Op 5 December 1901 verklaarde
dr. Kuyper: „Stelsel tegenover stelsel zetten is iets, waartoe ik geen
noodzakelijkheid zie". Toen wist men dus, dat een finale oplossing in de
geest van het Unierapport niet te verwachten was.
Wij, die achter de gebeurtenissen staan, moeten erkennen, dat in 1905
gegeven is, wat toen mogelijk was en eveneens zien we in, dat ook in 1920
de tijd nog niet aangebroken was om „stelsel tegenover stelsel te zetten".
Dit te erkennen kan geen kwaad, mits we ons maar niet trachten wijs te
maken, dat we er nu zijn en dat het schoolvraagstuk in Nederland is
opgelost. Dit kan niet gezegd worden van het nijverheidsonderwijs, ook
niet van middelbaar- en voorbereidend hooger onderwijs, evenmin als
van het hooger onderwijs zelf, en zelfs ook niet van het lager onderwijs.
Dit wist niemand beter dan dr. Kuyper zelf, zooals zijn geschrif ten
duidelijk doen zien.
Ook volgens hem gaf zijn wet geen nieuw stelsel; ze was eenvoudig
de uitbreiding van het subsidiestelsel, dat Mackay in 1889 in de
wet gebracht had. Heemskerk heeft nog een kleine uitbreiding daaraan
gegeven door het aan de groote steden een beetje minder moeilijk te
maken tot scholenbouw over te gaan. En in 1920 heeft dr. De Visser dit
stelsel voltooid door de zoogenaamde financieele gelijkstelling.
Nu leert reeds de dagelijksche ervaring ons, dat de politieke schoolstrijd niet uit is doch verplaatst werd naar de gemeenteraden. En naast
die politieke schoolstrijd is nu gekomen een paedagogische schoolstrijd
om vrijheid van beweging. Dit kon niet uitblijven en is in 1875 reeds door
dr. Kuyper zelf voorzien. In dat jaar verschenen er zes vlugschrif ten onder
de algemeene titel: De schoolkwestie. Het eerste bevat de redevoering
van dr. Kuyper, gehouden in de zitting van de tweede kamer van 7 December 1874; de vijf andere bevatten overdrukken van Standaard-artikelen. Uit nummer IV citeer ik letterlijk het volgende:
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„Tegen subsidie is men onzerzijds fel gekant. Niemand wil er van
hooren. Reeds de enkele klank wekt onze tegenzin. Voor recht strijdende,
begeeren we geen aalmoes. Onze strijd is een nobele worsteling voor een
heilig beginsel. Die strijd staken we niet, wijl men ons een douceur in de
hand wil stoppen. Onder welke vorm ook, tot een vragen om subsidie
brengt men ons nooit.
Wat we dan verder tegen subsidie hebben? Waarom we haar met al
de kracht, die in ons is verfoeien? De reden ligt voor de hand. Subsidie
is een willekeurige toelage, die door de rijke aan de arme gegeven wordt;
van zijn gril en willekeur afhangt; verplichtingen in het leven roept jegens
hem, die ze gaf; en aanleiding geeft tot een administratieve inmenging,
die met een fier besef van vrijheid en onafhankelijkheid onbestaanbaar is.
Subsidie onderstelt onderzoek naar de bestaande behoef to en evenzeer
bewijs, dat de toegestane gelden op doeltreffende wijze zijn besteed. Beide
zijn ondenkbaar zonder aan de subsidieerende staat een controle over
onze scholen toe te staan, die elk denkbeeld van vrije school met tak en
wortel zou vernietigen."
Die voorspelling van dr. Kuyper is geheel uitgekomen. Wel is waar
heeft Mackay het woord subsidie angstvallig vermeden en door rijksbijdrage vervangen, maar de zaak veranderde er niet door. Was het
geen willekeurige bepaling, als de bijdrage voor de onderwijzers bepaald
werd op f 200.—, later op I 500.—, enz., tot het salaris eindelijk vastgesteld werd bij de wet met het verbod het ook maar op eenige wijze te
verhoogen?
Over de administratie behoef ik niets te zeggen, als men weet, dat heel
veel schoolbesturen een bezoldigden administrateur er op na houden. En
de verplichtingen tegenover de staat? Voor 1890 had de bijzondere school
slechts aan twee voorwaarden te voldoen om erkend te worden door de
staat. Door de wet-Mackay werden het er negen; de Kuyper-novelle
bracht ze op vijftien, en de wet-De Visser breidde ze uit tot drie en dertig!
Had Kuyper geen gelijk, toen hij in 1875 schreef over een stelsel, dat „elk
denkbeeld van vrije school met tak en wortel zou vernietigen?"
Mackay, Heemskerk, Kuyper konden in hun tijd geen ander stelsel geven
dan ze gaven.
Voor ons blijft de roeping om niet te rusten voor de school in Nederland wordt een vrije school in de voile zin van 't woord. Bij die strijd
kan het ons sterken, als we letten op de kracht van een beginsel. Mackay
bracht het beginsel van subsidie in de wet; Van Houten durf de er niet aan
raken; Borgesius ging er verder mee; Kuyper kon niet anders dan het
voorloopig aanvaarden; Heemskerk werkte er aan voort en Cort van der
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Linden heeft het door de Grondwet doen bevestigen, terwij1 De Visser
het volmaakte. Daarom nu op voor de vrije school en de hulp aanvaard
van velen aan de linkerzijde, die eveneens zuchten onder de dwang en
daarom de vrijmaking van het onderwerp in al zijn vertakkingen begeeren
en juist daarom de in 1889 ingeslagen weg willen verlaten en zoeken naar
een ander stelsel.
Op dit oogenblik is slechts een stelsel bekend, dat aan dit billijke verlangen voldoet en de weg baant tot de daadwerkelijke vrijmaking van het
lager onderwijs. Dat stelsel is belichaamd in het Unierapport en wacht
slechts op volledige uitwerking. Wordt het in een wet belichaamd, dan
verdwijnen de namen „openbaar" en „bijzonder onderwijs" en wordt het
kortweg „lager onderwijs". Ook die namen moeten weg, niet slechts terwille van de herinnering aan een eeuw van strijd, maar ook omdat noch
de eene noch de andere tak de norm mag zijn voor de tegenpartij. Nu is
het openbaar onderwijs norm en al breekt de tijd, aan dat 80 pct. der
Nederlanders hun kinderen naar bijzondere school sturen, dan nog zal de
20 pet. de norm zijn voor alle scholen, zoolang de wet van 1920 van
kracht blijft. Omgekeerd mag het evenmin: de bijzondere school mag niet
het model worden, waarnaar de openbare zich heeft te schikken. De strijd
der richtingen zal blijven, maar er zullen andere namen komen, misschien
wel neutraal en niet-neutraal, confessioneel en niet-confessioneel of wat
dan ook. Dit zal niet hinderen en kan zelfs als een gezonde concurrentie
aan het onderwijs ten goede komen.
Het is ook mogelijk, dat er, voor de finale oplossing komt, nog een
tusschenstation inoet aangedaan worden en wel de uitschakeling van de
gemeenAebesturen. Dat die gemeenteraden niet alleen belast bleven met
de zorg voor het openbaar onderwijs, doch zich na 1920 ook moeten
bemoeien met het bijzonder, heb ik steeds een groote f out gevonden in
het zoogenaamde Bevredigingsrapport. Men zie hierover mijn brochure
Onbevredigende bevrediging, die in 1916 is uitgekomen bij de firma H. ten
Brink in Arnhem. Politiek in de raad der gemeente schijnt niet uitgesloten
te kunnen worden, maar de strijd voor of tegen de bijzondere school is
daar geheel misplaatst en daarom is een wijziging der wet van 1920 in
deze zin allereerst aan de orde. Maar ook dan blijven we strijden voor
„de vrije school voor heel de natie" en we doen ,dit in de zekere verwachting, dat ook nu zal gelden:
Psyche nikai : de ziel overwint.
Oegstgeest.

J. C. WIRTZ Czn.

VRIJE MAATSCHAPPIJ OF INRICHTING.
We kunnen onze zwakzinnige kinderen volgens verschillend beginsel
in groepen verdeelen.
Naar het intellect in drieen: 1. de groote middengroep der middelmatigen, 2 en 3 die daar boven en die daar ondergaan. Ik kan ook de
handvaardigheid als criterium nemen en vind dan handigen en onhandigen.
Gelijk bijna overal, geef t de groote middengroep, al was het alleen maar
door 't getal, meeste zorg en moeite.
De imbeciele onhandigen slagen nooit, de handige vluggen — naar 't
intellect — kunnen aardig terecht komen, al naar de omstandigheden
meer of minder gunstig zijn.
Daar zoowel groep 2 en 3, dus die boven en onder het gemiddelde
komen, gemakkelijker te helpen zijn, of beslist niet te helpen, dan alleen
door een, desnoods gecamoufleerde verpleging, wil ik die in mijn beschouwing uitschakelen, al zou er over beide groepen nog heel wat gezegd
kunnen worden.
Ik bepaal me nu dus tot de zeer talrijke groep van 1) middelmatig
zwakzinnigen. Die omvat, vergeet dit nooit, duizenden kinderen, wijl toch
minstens 1 % der schoolbevolking zwakzinnig is. Dat zijn zij dan, die
kunnen lezen — met meer of minder begrijpen van de stof — kunnen
rekenen met geld, een briefje kunnen schrijven, een aardig werkstuk
maken. Kortom de kinderen, die met meer of minder succes, door 't leven
gaan, niet al te zeer opvallen, niet al teveel in 't oog loopen, al weet ik,
dat, zoo ergens, hier schijn bedriegt.
De belangrijkste eigenschappen, niet door test's te benaderen, als waarheidslief de, ijver, trouw, eerlijkheid, doorzettingsvermogen enz. enz. om
er maar enkele te noemen, bracht ik nu nog niet in 't geding.
'loch zijn deze geestelijke waarden van oneindig meer belang om te
slagen in 't leven, d.w.z. zich te handhaven dan al of niet handig zijn
bijvoorbeeld.
Voor de Vereeniging van Chr. onderwijzers bij het Buitengewoon
onderwijs hield ik verleden jaar een lezing, waarin ik o.a. de stelling
verdedigde, dat onze geestelijk onvolwaardige kinderen, niet behoorden
'
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) Een aanvechtbare uitdrukking!
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te werken tusschen de volwaardige arbeidskrachten, zoo in 't algemeen
gesproken.
Wij werken dan m. i. in een cirkel.
Als kind zonderen we de zwakzinnige af, omdat we, heel terecht, meenen
dat ze niet tusschen de normalen hooren en zijn ze eenmaal van de
schoolbanken, dan doen we weer allerlei moeite ze er wel tusschen te
krijgen. Hierin nu zit voor mij iets onbegrijpelijks en tegenstrijdigs.
En dan kijken we elkaar nog glunder aan, als we weer een kind plaatsen,
alsof we uiterst tevreden kunnen zijn; dat hebben we hem toch weer goed
geleverd. Zoo, voor 't oogenblik mogelijk wel. De meeste oudleerlingen
vallen op de duur tegen. Dat is een hard ding, maar we kunnen 't begrijpen.
Al bezocht het kind onze school: de zwakzinnige is zwakzinnig gebleven.
Hij is in onze scholen in een milieu terecht gekomen, zoo goed mogelijk
voor hem klaar gemaakt. De onderwijzers doen hun best zich zoo goed
mogelijk in de gedachtengang van de leerling te verplaatsen, kortom er
is naar gestreefd een passende omgeving te scheppen. De jongen wordt
14 jaar en ineens brengt men hem in een omgeving, die hem heelemaal niet
begrijpt, en staat hij op een vreemd arbeidsterrein. Was er nu een overgang, hoeveel beter zou dit zijn!
Want nu mag men den baas of de mevrouw nog zoo inlichten en nog
zooveel vertellen, ieder begrijpt, dat hij of zij daardoor Been kenner van
zwakzinnigen wordt, nog minder een begrijper. De nazorg kan dat nooit
goed maken. Zwakzinnige kinderen leeren kennen is heusch maar niet iets,
dat men in een handomdraai kent.
Waarom handelen we nu eigenlijk zoo? In hoof dzaak, omdat werkinrichtingen voor zooveel leerlingen, zoo heel veel geld zouden kosten.
En of de ouders er op gesteld zouden zijn, is ook nog de vraag.
Dat kan natuurlijk een reden zijn en een goede ook: waar niet is, verliest
de keizer zijn recht. Ofschoon we dan nog wel eens heel deugdelijk onder
regeling kan ik
de oogen mogen zien, of de tegenwoordige toestand
eigenlijk wel goedkooper is, al met al. — Om van het
het niet noemen
levensgeluk der kinderen en het gezanik thuis, dan maar niet te spreken.
Er kan ook een andere reden zijn, waarom we de ontslagen leerlingen
tusschen normalen trachten te plaatsen: de zwakz. kan, min of meer,
„genezen" zijn.
Inderdaad werd dat genoemd in de discussie.
Dat nu was vreemd voor mij. Ik ben nu nagenoeg 25 jaar bij het zwakzinnigen-onderwijs en ik heb honderden leerlingen gehad, maar nog nooit
heb ik er een onder gevonden, niet een, die ik als min of meer genezen kon
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beschouwen, ook als ik de norm wat laag stelde. Het is trouwens een
tegenstelling in de bepaling; eenmaal zwakzinnig — blijft zwakzinnig.
Natuurlijk kan ik aannemen, dat onze leerlingen door Qf ondanks de
school, wat knapper zijn geworden, dat lastige en storende eigenschappen verborgen kunnen worden, dat de leerling meer mensch wordt
en — ik schat dit geweldig hoog, ik weet ook aan den lijve, wat een moeite
en arbeid dit kost, maar ten slotte, blijft hij aan zich zelf gelijk.
En, onder de in 99 gevallen ondeskundige, soms onhandige leiding van
den patroon kan zelfs wondersnel weer groote achteruitgang optreden.
De patroon, die een zwakzinnige in dienst neemt, heeft niet 't flauwste
besef, welk een ernstig defect in verstand en gemoed, zijn jongmaatje
heeft.
Ik zelf ga, hoe ouder ik wordt, de zwakzinnigheid hoe langer hoe zwaarder taxeeren.
Zwakzinnig te zijn, wil zeggen, in nagenoeg alle eigenschappen, begeerten etc. zeer sterk of te wijken van het normale en dat maar niet
een beetje, maar veel, niet in kleinigheden, neen, juist in 't essentieele.
Een voortdurende strijd te moeten voeren tegen de maatschappij en de
menschen, zich voortdurend te moeten aanpassen, werkelijk 't is voor
onze kinderen — en voor wie niet? — te moeilijk een taak, te zwaar een
opgave, m. a. w. men vraagt het onmogelijke.
Geregeld zien we dan ook, dat oud-leerlingen zich, zoo dachten we,
wonderwel aanpasten en toch 't bijltje er ten slotte bij neerleggen: „zoo
maar".
Men zei mij, dat dit bij normalen ook telkens voorkomt; treurig genoeg,
maar de normale heeft oneindig veel kansen meer, wat anders aan te
kunnen pakken.
Want de zwakzinnige is, juist door zijn zwakzinnigheid, at geweldig
gehandicapt.
Nu weet ik heel goed, dat het te werk stellen van zwakzinnigen in een
werkinrichting, op een groot landbouwbedrijf, ook werkelijk niet goedkoon
zal zijn en ook tat van bezwaren meebrengt.
Heel vele zelfs, maar de vraag is hier voorloopig theoretisch: Wat is
beter en voor de achterlijke, en voor de maatschappij?
Wie de ellende ziet en weet van de oudere zwakzinnigen, de kosten,
die ze meebrengen, de zorg, die ze eischen, zal toch werkelijk niet van
meening zijn, dat het nu wel goedkoop is en goed.
IIet is dour en niet goed.
Dan moeten we ons de moreele gevaren die deze oudere zwakzinnigen
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in de puberteitsjaren meebrengen, nog maar niet indenken. 't Is echter zeer
gewenscht, ja noodzakelijk, 't wel te doen.
Gestichten zijn noodhulpen. Heel veel kinderen hooren niet in een
gesticht, dat toch altijd lets kunstmatigs is. De moederlief de is bovendien
niet te vervangen. Waarbij nog komt dat de pupil op 21-jarige leeftijd
geheel vreemd de maatschappij ingaat.
Gedurig geven de achterlijke meisjes aanleiding tot zedenschandalen.
De Deensche onderbrenging van vrouwelijke zwakzinnigen op een eiland
in de Liimfjord, is werkelijk nog zoo kwaad niet.
In mijn brochure: Over het geestela onvolwaardige kind, in de Hoenderloo-serie, heb ik verdedigd het steriel maken van een zeker deel der
zwakzinnige jongens.
Ik kan dit nu slechts aanstippen, ik verwerp het niet, verre van daar,
dit wil ik alleen wel zeggen: Er moet voor de zwakzinnige, voor sommige
ouders ook, een zacht dwingende, dringende macht zijn of komen, die
't particulier initiatief steunt en helpt, in 't werk, om onze ontslagen leerlingen op 't rechte pad te leiden of te houden. Deze steun zij meer paedagogisch clan medisch. Nu hangt, ondanks alle zorg en nazorg, nog veel
te veel of van 't toeval. De beroepskeuze mag wel onder zeer deskundige
lei ding staan, anders durf ik er mijn kinderen niet heen te brengen.
Onze kinderen worden tegenwoordig de dupe van de slechte stand der
arbeidsmarkt zij niet alleen. Normalen zijn echter gemakkelijker te
helpen, zwakzinnigen vervallen tot pauperisme. Met al de ellende er aan
verbonden.
AMSTERDAM.

A. J. CALLIBER.

VAN DE ADMINISTRATIE.
De lezers-abonne's en de leden der Ver. voor Chr. paedagogiek worden
beleefd verzocht met het oog op de 24ste jaargang, die met de volgende
aflevering, 1 Mei a.s., aanvangt, onder hen, die daarvoor in de eerste plaats
in aanmerking komen, eenige propaganda te maken voor het Paed. UMschrift voor het Chr. onderw. Proefexemplaren worden gaarne als presentexemplaren verzonden. Adres: N. Z. Voorburgwal 58-62, Amsterdam.

CRITISCHE REVUE.
De heer Idenburg is weer op het oorlogspad. 'k Had het al zoo'n beetje
verwacht en elke dag luisterde ik, of batterijvuur een nieuwe aanval voorbereidde.
En ja, daar hoorde ik wat. 't Onderzoek van ds. Van der Hoeve, de gem.insp. 1.o. van Utrecht en .... het Nutsseminarium — leider prof. Kohnstamm — gaf het uit.
In het Valcooch-no. van 1 April kwam een inzender over dat stuk van
ds. Van der Hoeve eenige goede opmerkingen maken, die voor den practicus voor de hand liggen, maar die de theoretici niet zien.
Trouwens met alle waardeering voor ds. Van der Hoeve: ik begrijp
niet, dat een algemeen ontwikkeld man niet door zelfcritiek en logisch
inzicht zelf concludeert, dat zijn onderzoekingsmethode er vlak naast was.
Maar ik wil het nu niet daarover hebben, maar over een art. van dr. Ph.
Idenburg in de Nederlander van 16 Maart 1.1.
Het begint zoo:
„Van drie kanten komt men ons meedeelen, dat het met het taalonderwils op de lagere scholen ongunstig gesteld is."
Ja, ja, je ziet, wat een belangrijk man die dr. Ph. Idenburg al geworden
is. Als er wat is aan to merken, komt men hem dat meedeelen; zoo lets als
of ficieuse opperchef van ons 1. o.
„Het bericht komt van de hoof den van scholen."
Ik vraag welk bericht? Dr. Idenburg bedoelt zeker het eerste bericht.
Maar erg helder is het niet. Blijkbaar heeft ook aan het stijlonderwijs
dat dr. I. genoot, nog wel het een en ander ontbroken.
Wat is nu eigenlijk de zaak? Deze:
„De Vereeniging van hoofden van scholen in Nederland heeft een enquete bij
haar leden ingesteld inzake de resultaten van heft onderwijs. Uit de antwoorden
op de vraag betreffende het bereiken van de norm, welke de maatschappij stelt
aan elke gewone school: duidelijk schrift, schrijven zonder grove fouten, vlot en
nauwkeurig rekenen, beschaafd en met oordeel lezen, enz., blijkt, dat de resultaten op veel plaatsen niet geheel bevredigend sijn of zelfs tot klachten am.?
biding geven. Deze ontevredenheid geldt in de eerste plaats het vak taal.
Daarna

volgt rekenen, vervolgens lezen. Met het schrijven is het nog het minst ongunstig
gesteld."
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Ik citeer letterlijk dr. I. en cursiveer alleen jets. Nu meen ik, dat men
altijd met verslagen voorzichtig meet zijn. De resultaten van het taalonderwijs geven tot klachten aanleiding. Dat staat er, daar heerscht zelfs
ontevredenheid over. Meer staat er niet.
Gelukkig, zeg ik, die ontevredenheid, want als men tevreden was, zou
dat de dood in de pot zijn. En die ontevredenheid zal tot in lengte van
dagen moeten blijven bestaan, omdat er helaas een groot gedeelte der
leerlingen is, dat met de allerbeste methodes en de allerbeste leermeesters
en de allerzuiverste statistiek toch niet spel- en taalkundig zuiver Nederlandsch zal leeren schrijven, om de dood-eenvoudige reden, dat men
nergens jets kan uithalen, waar niets in zit.
Dat weet dr I. ook wel, maar hij is nu eenmaal zijn actie om ik-en-weetniet-wat voor redenen begonnen en na den jaar, als zijn eerste nederlaag
mogelijk bij velen vergeten is — wij leven immers zoo snel en zoo vluchtig
begint hij een nieuwe aanval en nu niet over de heele linie, doch op
een zwak punt, maar zijn tactiek is ondeskundig en daarom zal hij
het ook deze keer verliezen en uit zijn stellingen verdreven warden.
Immers, die algemeene opmerking over ontevredenheid is geen critiek,
waarop een veroordeelend vonnis over de resultaten van het taalonderwijs
op de lagere school gewettigd is.
Nu komt een tweede bericht.
„Dit bericht wordt bevestigd door het getuigenis der leeraren van het middelbaar onderwijs. In het R.K. Leerarenorgaan St. Bonaventura wordt geklaagd
over de slechte aansluiting van lager en middelbaar onderwijs. Voor alles wordt
er op gewezen, dat de kennis van het Nederlandsch bij de komst op de middelbare school doorgaans geheel onvoldoende is."

De heer Idenburg verwart nu, als theoreticus, het gewone lagere schooltaa londerwijs en .... de slechte aansluiting tusschen lager en voortgezet
onderwijs.
Doch dat is toch heel wat antlers. Alle onderwijzers weten, dat men bij
het m. 0. heel wat meer van de spraakkunst, ten behoeve der vreemdetalen-leerderij, moet kennen, dan de lagere school voor eindonderwijs
noodig heeft.
De heer Idenburg citeert voor zijn beweren een stulc van de heer Smits
uit Sint Bonaventura, maar dat klopt wonderwel op ons inzicht:
„Niet het minst klagen hierover de leeraren der vreemde talen. Zij vooral ook
klagen over het gebrek aan inzicht en vaardigheid in het onderscheiden van
woorden en hun functie in den zin ; in het bijzonder bij het aanleeren eener
vreemde, en vooral eener klassieke taal zijn dee onmisbaar. Dit houd ik vol,
ook al wordt het tegenwoordig bij sommigen geacht tot den goeden toon to
behooren om smalend of to geven op het zoogenaamde ontleden".
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En nu weet de heer Idenburg toch zeker ook wel
anders is hij al
dat alle lagere-school-methodici voor de
heel slecht op de hoogte
brug-, schakel- of vervolgklassen of voorbereidingsklassen voor m. o.
juist een ander, meer grammaticaal spelling- en spraakkunst-onderwijs
voorschrijven, juist om dat vreemde talen-geleer. Doch echt taalonderwijs is dat niet. Hoe zal men nu op zijn zachtst kwalificeeren,
als de heer Idenburg zijn artikel begint met de vooropstelling dat
van drie kanten hem mededeeling is gedaan over het ongunstige van het
taalonderwijs op de lagere scholen, en.... nr. een is een bericht van de
hoofden van scholen over ontevredenheid, en nr. twee is over het gebrek
dat toch geen verwijt is aan het
aan goede grondslagen voor het m. o.,
taalonderwijs op de gewone lagere school als eindonderwijs, maar een
verwijt aan de methode op de voorbereidingsklassen, terwij1 men nog het
argument in petto kan houden, of de heeren van het m. o. ook iets wenschen, wat niet geeischt kan en mag worden van 12- en 13-jarigen. Dus
twee kanten blijken al beide erg donkere kanten te zijn, die geen helder
licht werpen op dr. Idenburg's streven.
En nu de derde kant? Dat is die uitgaaf van het Nutsseminarium met de
inzichten van ds. Van der Hoeve en zijn aangevochten generale dictee's.
Ds. Van der Hoeve heeft in zijn verslag ook goede dingen gezegd; minder
rekenen, meer lezen, meer taal, maar de wijze waarop hij het spellingonderwijs controleerde zal geen practisch onderwijsman verdedigen.
Men leze het ingezonden in Valcooch van • 1 April van een schoolhoofd, die
nuchter de practijk laat spreken.
Het rare van dr. Idenburg's betoog zit in het slot van zijn artikel.
Er is hem toch door vele vakmenschen in verschillende bladen gezegd:
uw generalisatie is er naast en ik maak mij sterk, dat zelfs de Ver. van
hoofden van scholen die aan dr. Idenburg over haar ontevredenheid bericht
gaf, zeer ontstemd zal zijn over de conclusie die hij uit haar vriendschappelijke mededeeling trekt en de heer Andre Smits Pz., die in Sint Bonaventura over de aansluiting, de steeds urgente quaestie, schreef, zal vreemd
opkijken als hij ziet, hoe dr. I. zijn artikel misbruikt om de lagere school
als geheel aan te vallen.
Het slot van het artikel van dr. Idenburg is zoo:
„Wij verheugen ons er over, dat de ongerustheid, welke in breeden kring bestaat over de resultaten van ons onderwijs, haar weerslag vindt in toenemende
aandacht bij hen, die op dit gebied leiding hebben te geven, voor de vraag of de
school in dezen wellicht eenig verwijt kan treffen. Wij gaan zoo op den goeden
weg."
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Ongerustheid in breede kring? Dat is niet waar. Het waren alleen eenige
alarmeerende artikelen van dr. Idenburg, prof. Kohnstamm en den heer
Van Veen — 't is allemaal familie van elkaar — waardoor de outsiders
opgehitst werden, en die artikelen zijn afdoende en geargumenteerd tegengesproken. Die toenemende aandacht biJ hen, die op dit gebied leiding
hebben te geven, ik zou willen vragen: „Wie zijn dat?" Moet er nu gelachen worden om deze gewichtig-doenerij van dr. Idenburg?
Als een kikvorsch een groot dier wil worden, dan blaast hij zich te
barsten. Laat hij in het kikkerslootje zijn kwak-kwak maar hooren, we
zijn dat gewend en zouden het noode missen, maar dat kwak-kwak
is zijn taak alleen en iets anders kan hij niet en als hij het probeert, dan
kost het hem zijn leven.
Met den heer Idenburg zeg ik: „Wij zijn met ons onderwijs op de goede
weg", algemeen worden de leerplans beperkt, er verschijnen rekenmethoden, waarbij veel van het oude is geschrapt, de taalmethodes geven een
minimum van spraakkunst en een maximum van taal, terwij1 ze voor het
spellingzuiver schrijven het gehoor en het gezicht de eerste plaats geven,
en voor de andere vakken komt overal een beperking van de z.gn. paratekennis, de weetjes-waan, maar, ik bedoel het anders dan dr. Idenburg, die
meent, dat we, hoe meer het onderwijs van de lagere school in discrediet
bij de groote massa komt, hoe beter het is. Wij deelen die meening niet.
Wij achten — en ik herhaal hier, wat ik ongeveer een jaar geleden ook
schreef: — Het optreden der heeren Kohnstamm en Idenburg over de
z.g.n. slechte resultaten van ons lager onderwijs, is nadeelig voor school,
kind en onderwijzers, omdat het vertrouwen der groote massa in ons
werkelijk zoo goede — niet volmaakte — lager onderwijs op onvoldoende
gronden en met gezochte argumenten vaak drogredenen — wordt
geschokt.
Ik hoop van harte, dat dit de laatste keer moge zijn, waarop ik tegen
het onlogische en verdachtmakend geschrijf des heeren I. moet opkomen.
Hij toetse zijn betoog aan mijn critiek en hij zal moeten toegeven, dat
wat hij concludeert op grond van zijn berichtgevers onzuiver is en zijn
conclusie veel verder gaat dan logisch verdedigbaar is.

Zeist, 16 III '31.

D. WOUTERS.

U1T DE PAEDAGOGISCHE LITTERATUUR.
Litteratuur op school. Oom Matthias geeft in de Deutsche Lehrer-Zeitung
eenige goede raadgevingen aan een jongen collega betreffende het lezen van
letterkundige werken op de school.
Breng de noodige voorafgaande kennis aan, voor je het boek in handen
van de leerlingen geeft. Laat in het begin lezen-in-de-klas en lezen-thuis elkaar
afwisselen. Het laatste moet meer en meer op de voorgrond komen, zoodat
je ten slotte in de klas alleen die stukken laat lezen, die van bijzondere litteraire
waarde zijn, of die moeilijk zijn te begrijpen. De kinderen moeten de gelezen
stof mondeling of schriftelijk weergeven. Goed voorlezen en het oefenen in de
juiste leestoon zijn de beste middelen, om de juiste gevoelsinhoud voor de kinderen te doen doorleven. Het doel moet zijn, de leerlingen te brengen tot zelfstandig lezen, opnemen genieten.
Waarde van de tijd. De mensch moest er zich meer en meer op toeleggen, zoo
haalt de Evangelische Lehrerinnen Warte uit Schiller aan, om ieder oogenblik
met voile kracht in te grijpen, en het z(5o te benutten, alsof het het laatste en
eenige was. Het is beter, iets te snel te doen, dan om werkeloos te blijven. —
en „haastige spoed" dan?
De mensch is achtenswaardig, als hij de post, waarop hij staat, getrouw behartigt. Laat de arbeidskring ook nog zoo klein zijn, in zijn soort is hij groot. Hoeveel meer goeds zou er geschieden, en hoe gelukkiger zouden de menschen zijn,
als zij dit altijd bedachten.
Hoe dikwijls verzuimen de menschen, de kostelijke oogenblikken met krachtige ziel aan te grijpen. Slechts eenmaal komen zij, en laten ongebruikt een diepe
prikkel van spijt en berouw achter.
Ware woorden!
Opvoedingsidealen. Het Schweizerische Evangelische Schulblatt brengt daarover een artikel. De eeuw van Salomo zag zijn opvoedingsideaal in Israel uitgedrukt in de woorden : „De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid; de
dwazen verachten wijsheid en tucht."
Onze tijd heeft wijzer willen zijn. In omvang en menigvuldigheid der kundigheden kan onze huidige schoolopvoeding zich met die van Salomo's dagen meten.
Of zij het ook kan in diepte van inzicht, is een andere vraag.
Als we lezen, dat Salomo 3000 spreuken sprak en het getal zijner liederen
2005 was, dan waren dat, zegt de schrijver, geen wetenschappelijke machts ,

spreuknidz materlischwdje,maronv
waarheid uit een heldere, theocentrische wereldbeschouwing.
De wijsheid van Salomo is een nog steeds niet-bereikt ideaal. Laten we echter
wel bedenken, dat een ander, meer dan Salomo, ons van God geschonken is tot
wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking en volkomen verlossing, aldus besluit het
artikel.
Van het geschiedenisonderwijs. Een schrijver in de Educateur Beige heeft
Pierre Nothomb vragen gesteld over het onderwijs in de geschiedenis in Belgie,
en doet daarvan breedvoerig verslag.
De heer Nothomb wees er op, dat het onderwijs niet genoeg gebruik maakte
van plaatselijke en gewestelijke geschiedenis. In de provincie Luxemburg war
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als onderwerp opgegeven : „De revolutie van 1830 in betrekking tot onze provincie", en nu bleek het, dat de onderwtzers daarvan nooit iets gehoord hadden.
Verzet teekende hij aan tegen de voorstelling in de schoolboeken van het
groothertogdom Luxemburg, alsof Belgie in 1839 de helft van het Luxemburgsche gebied had afgenomen. Dat is heelemaal niet zoo. Als de mogendheden zich
er niet mee bemoeid hadden, dan zou het groothertogdom op dit oogenblik deel
van ons land — Belgie ! uitmaken, zei hij.
In een land als Belgie moet de geschiedenis het voornaamste onderwijsvak
zijn, was zijn conclusie. Het is heel moeilijk, Belg te zijn. Men kan het niet
goed zijn, zonder de geschiedenis to kennen. Ons ontbreekt een handig schoolboek
met patriottische tendenz.
Zou dat schoolboek ook de richting van internationale verbroedering opgaan?
De Christelijke schoolbeweging in Belgie. Daarover schrijft de Torenwachter,
het maandblad van de Vereeniging voor Vlaamsch Protestantsch-Christelijk
Onderwijs in Belgie.
„Waarom ondervinden wij niet meer steun en medewerking?" vraagt het blad.
wij staan tegenover o zoo veel - traagheid en onwetendheid, wij worden niet
moede telkens weer te getuigen, maar waar dringt het nu eindelijk door?
Maar juist omdat wij nog aan 't begin staan en er nog zoo ontzaglijk veel
te doen overblijft, moeten wij met alle macht aan 't werk. En voorloopig nog*
niet vragen naar zichtbare vruchten en gevolgen. Onrijpe vruchten zijn hier
reeds genoeg geplukt, laten wij ook leeren te wachten. Maar wachten is daarom
niet werkeloos blijven, het is veeleer wakende uitzien naar de morgen, die komt.
Alles in ons meet daarop gespannen zijn, wij moeten klaar en helder een doel
in 't oog houden en niet telkens op zijwegen verdwalen en daardoor onze tijd
verspillen.
Toewijding. Een onderwijzer
aldus het Educational supplement of the
Times — is de dienaar van al zijn leerlingen. Het is gemakkelijk, dat to zeggen,
of te schrtven; moeilijker, het in practijk te brengen, en zich daarin te oefenen.
De schooltraditie en de methodes verzetten er zich tegen ; hij wordt als de
meester beschouwd en aangesproken.
Toch is het ideaal, waarnaar de edelste mannen uit ons vak altijd streefden,
dat van geven zelfopoffering en toewijding.
Het leven van een onderwijzer, die dit in practijk zoekt te brengen, moet er
een zijn van Spartaansche zelftucht en beperking. Veel kennis en ontwikkeling
zijn niet voldoende wat hij geven moet in al '\zijn dagelijksche arbeid, is wat
men zijn persoonlijkheid noemt. Die moet hij lezgen in zijn werk.
Daarvoor moet hij echter zelf een welopgevoede persoonlijkheid zijn.
De „wraak der natuur". De mensch heeft in de reusachtige kultuurontwikkeling, die wij beleven, in steeds sterker mate de natuur leeren beheerschen.
Maar het is nu eenmaal ons noodlot, dat alies, wat wij beheerschen, in bijna
gelijke mate ook ons beheerscht.
Het is de wraak der natuur, die wt eerst door machines in onze geest hebben
gesteld, dat zij niet alleen de mensch tot dienst der machine dwingt, maar dat
zij ook het rein machinale, werktuigelijke, automatische, meer en meer tot in
de ziel des menschen brengt. (Ed. Spranger in Die Erziehung).

Vlaardingen.

T. VAN DER KOOY.

BOEKENTAFEL.
T. van der L a a r s, I. Wapens, vlaggen en Zegels; met 15 gekl. pl. en 350
afb. in den tekst; H. Nederlandsche heraldiek, provinciale en . gemeentewapens; uitg. Koffie Hag Maatsch., Amsterdam.,
Ziehier een paar prachtige reclamealbums, waarbij de reclame in geen enkel
opkicht hinderlijk is.
Het eerste is een herdruk van een veel duurder wetenschappelijk werk, prachtig
uitgevoerd en verkrijgbaar voor f 2.80. Het andere is een verzameling van meer
dan 1000 Nederlandsche provincie- en gemeente-wapens in kleur, met beschrijving van den wapenkundige Van der Laars; voortreffelijk uitgevoerd, degelijk
en voornaam. Scholen, die het wenschen te bezitten kunnen het zich aanschaffen
door natuurlijk op het koffieuurtje altijd Koffie-Hag te drinken, maar dan duurt
het wat lang. De fa. stelt dit album voor inr. van onderwijs beschikbaar tegen
40 % beneden de zelfkostende prijs. Als reclame heeft de fa. Hag — het is
natuurlijk in de eerste plaats gledaan voor aantrekkelijke reclame — toch een te
loven artistiek inzicht gehad, zoodat hier iets gegeven is, dat op hoog peil staat1
mar inhoud en uiterlijk. Ms.
H. H. de Jon g, Nederlandsche taal, Nevenserie, deel 4a, 4b, 5a en 5b, H.
J. Spruyt, Uitg. Mij. A'dam.
Tifdschrift voor geschiedenis;

46ste jg., afl. I; per jg. f 12.50; P. Noordhoff,

Groningen.
Wie een liefhebber van historie is, moet dit tijdschrift lezen. Het staat under
red. van dr. J. G. van Dillen, dr. H. A. Enno van Gelder en dr. J. W. Berkielbach van der Sprenkel. Geregeld geeft het wetenschappelijke artikelen over belangrijk, vraagpunten of bronnenstudie. Wie er belang in stelt vrage eens een
afl. ter inzage. Ms.
G. van der Meule n, Kruis en kroon, leesb. over de kerkgesch., deel II,
prijs f 0.85; H. J. Spruyt, Uitg. Mt., Amsterdam.
J. Jac. Janse en F. Kramer, Elementair Fransch, la, lb, 2a, 2b a f 0.80,
f 0.95, f 0.95 en f 1.10; D. A. Daamen, Uitg. Mij., Den Haag.
M. H a a s, Geill. gesch. van 't vaderland; 1

tot 4, 3de druk, a f 0.75 ; W. J.

Thieme en Cie, Zutphen.
A lf. Zeller, Les milk et une expressions de la langue parlie,

quatrieme edi-

tion ; J. M. Meulenhoff, Amsterdam.

A. Dozy en dr. P. F a b r i e k, Poisies et chansons populaires; 41. M. Meu.
lenhoff, Amsterdam.
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D r. H. W o 1 f, Stefan Z w e i g, Ausgewahlte Prosa; J. M. Meulenhoff,
Amsterdam.
C. P h a f, G e o r g. D u h a m e 1, Confession de minuit; uitg. J. M. Meulenhoff,

Amsterdam.
J. K r o e s e, Savez vous votre grammaire?

J. M. Meulenhoff, Amsterdam.

M. J. Orneé, Henry Bordeaux, La robe de laine; J. M. Meulenhoff, Amsterdam.
T. van Buul, J. A. E y m e r s en J. V e r m a a s, Volksschoolboek; C: Aardrijkskunde, Uitg. voor scholen met eenv. leerplan; 3de herz. druk; W. J.
Thieme, Zutphen.
J. W. van M a m e r en en J. Oosterkamp, De adspirantonderwijzer; opgaven
voor het schr. gedeelte van schoolexamens in '29 en '30 ; 1. Ned. taal cn
letterk., 2. Fransch ter vert. in het Ned., 3. Duitsch ter vert. in het Ned.,
4. Engelsch ter vert. in het Ned., 5. Rekenkunde, 6. Wiskunde, 7. Opvoedkunde en Supplement, a resp. f 1.25, f 1.35, f 1.65, f 1.25, f 1.15, f 1.25,1
I 1.25 en f 0.35; W. J. Thieme en Cie, Zutphen.
Dr. H. van der H e u v e l R ij n d e r s, Overzicht der Algebra;
Thieme en Cie, Zutphen.

a f 0.90; W. J.
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58-62, Amsterdam, te willen opgeven of zij een stempelband wenschen. Deze
is verkrijgbaar a f 1.—. Te bestellen rechtstreeks of over de boekhandel. Een
complete inhoudsopgaaf over de geheele jaargang met binnentitel wordt gratis
er bij gezonden.
N. V. DAGBLAD EN DRUKKERIJ DE STANDAARD.
De uitgeefster verzoekt abonne's van dit tijdschrift en leden der Vereeniging
voor Chr. paedagogiek voor de nieuwe jaargang adressen van belangstellenden
voor het zenden van een proefnummer op te geven. Ook zendt de administratie
gaarne proefafleveringen ter verspreiding en propaganda van ons tijdschrift.
Men wende zich ten spoedigste tot de administratie vnd.

