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SCHOOL-ORGANISATIE-VOORSTEL.
In aansluiting aan en ten vervolge op .de artikelen, die we ten vorigen
jare in dit tijdschrift plaatsten, over het onderwerp Schoolhervorming of
niet?, moeten we onze belofte inlossen om te zeggen, op welke wijze we
ons dan nu die organische school voorstellen.
De naam organische school wijst reeds op de bedoeling, om deze school
zoo .dicht mogelijk bij het leven te doen aanpassen, en tevens om in
deze school niet te aanvaarden de tegenstellingen, zooals ze in de moderne
tijd telkens weer worden gemaakt. Individu en gemeenschap zijn Been
tegenstellingen, waarbij ,men kiezen moet tusschen of en Of. Evenmin zijn
zien en doen of hooren en handelen twee houdingen met twee methoden,
die elkaar uitsluiten. Organisch grijpt in het leven de eene functie in de
andere in. ,
De critiek nu, die we in onze vorige artikelen op de huidige school
oefenden, was er een, die bedoelde de grondgedachte van deze school
te tref fen. Niet natuurlijk hen, die zelf in die school hun krachten geven,
of die het tegenwoordige stelsel verdedigen.
Maar omdat we de grondgedachte van de huidige school niet kunnen
aanvaarden, meenen we dat de school zelf ook hervorming behoeft.
Nu is er in Nederland een situatie, die eigenlijk tragisch moet worden
genoemd. Het is de situatie waarbij zij, die ernstig het pleit voeren voor
schoolhervorming, onmiddellijk van meer dan den zijde in een bepaalde
hoek worden geduwd. Misschien mag ik daarvan wel een frappant voorbeeld geven. Kort na het verschijnen van mijn vorige artikelen werd mij
van, overigens zeer geachte zijde, het verwijt gemaakt, dat ik liep aan
de leiband van een bekend Nederlandsch paedagoog, die echter voorstander is van de openbare school en dat ik dus eigenlijk optrad als schildknaap van professor Kohnstamm. Maar men is vergeten, dat ik juist
behoor tot hen, die prof. Kohnstamm principieel hebben bestreden, en die
hebben gewezen op tendenzen, in zijn opvattingen, die h.i. op een gevaarlijke weg voeren.
Dus dat oordeel was niet alleen niet billijk, maar zelfs geheel onjuist.
Dat bij het oefenen van critiek op de principia, waarvan de tegenwoordige schoolmethode uitgaat, sommiger betoogen soms parallel loopen,
zal niemand verwonderen. leder, die over eenig wetenschappelijk inzicht
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beschikt, zal dit dadelijk begrijpen, maar men onderscheide eenige overeenkomst in critiek wel van algeheele overeenstemming; hier is een wezenlijk principieel onderscheid, dat men, aleer men oordeelt, scherp in 't oog
dient te houden.
De vraag door welk algemeen beginsel onze schoolorganisatie en onze
onderwijsmethoden moeten worden geleid, zou ik willen beantwoorden
met het uitspreken van de stelling, dat de algemeen paedagogische
methode voor onze school de eenig juiste is. „De algemeen paedagogische
methode", dat wil dus zeggen, dat de wijze waarop het kind tot kennis der
dingen komt, en waarop het opzettelijk onderwijs ontvangt, niet verschillen mag van de wijze waarop zulks geschiedt in huffs.
De school is in elk opzicht een verlengstuk van het gezin, en niets geeft
aan de school het recht om het leven te dwingen in een schoolsch keurslijf.
De eenige vorm waarin de school haar roeping vervult, is de vorm waarbij
zij zich geheel aansluit aan het natuurlijk leven van het kind, en aan de
eigen constellatie, die er in de samenleving van het kind met andere
kinderen aanwezig is.
Het pijnlijke is nu dat in de loop der jaren er een psychologisch inzicht
ontstaan is, dat geheel georienteerd is naar de situatie op de school zooals
die hier sinds een eeuw wordt gevonden. Dikwerf was het een psychologie,
die achter de feiten aankwam, en die, geheel onbewust natuurlijk, maar
toch in feite door de betrokkene werd opgesteld om de eigen school en het
eigen gedrag op school te verdedigen. Een stelling bijvoorbeeld als die
omtrent voortdurende variatie in de leerstof, tengevolge waarvan een
kind, dat drie kwartier met lets bezig is, en er goed inzit en graag door
wil werken, gedwongen wordt eerst het proces van het z.g. „afklinken"
ten opzichte van het daareven beoefende vak, en dan weer het proces van
het „aanklinken" ten opzichte van het nieuwe vak voor het volgende
halfuur, door te maken, is door en door onpsychologisch. Zeker, het kan
wel eens gebeuren, dat een kind na een half uur wat anders wil, maar
als regel is het zoo, dat een kind niet, als het echt, met heel zijn ziel met
iets bezig is, moet worden gedwongen op te houden, tenzij dan dat het
zou komen tot een exces. Het exces zou er bijvoorbeeld zijn, wanneer
het kind zijn eten zou laten staan, de totale orde zou verstoren, of iets
dergelijks. Maar het exces is er niet, wanneer een kind nu eens graag van
2 tot 4 niets anders wil doen dan sommen maken. Dan leert het kind
ook, want dan is het met heel zijn ziel bij wat het doet.
Een ander voorbeeld vinden we in het merkwaardige remmen van de
energie van het kind, zooals dat op verschillende scholen nog voorkomt,
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bij het schrijven van de kleine leerlingen. Netjes wordt dan op commando
een streepje of een o-tje of wat dan ook gemaakt, telkens een. En dan
zegt de juffrouw: „nu de volgende" en als die volgende dan klaar is,
leggen de kinderen hun pennetje weer neer en komen de armen weer over
elkaar. En dan weer de volgende, enz. Een allerongelukkigste manier van
doen. Een manier, die bewijst hoe men de meeste energie nutteloos kan
verspillen, die ingaat tegen dat wat het kind graag wil, en tegen
dat wat een grondbeginsel is van didactische methode. En als dan
straks de juffrouw zegt: „nu mogen jullie er twee maken", dan zeggen
de kinderen: „ha!", en de heele klas is blij.
Wat ik hier teekende maakte ik zelf op een overigens „uitnemende"
school nog een paar weken geleden mee.
Het is afschuwelijk, dat zoo iets in onze tijd nog mogelijk is.
Maar er is natuurlijk een psychologische wet uitgevonden, die zulk doen
rechtvaardigt; en toch is die wet onwaar.
Zoo zouden de voorbeelden voor het grijpen zijn, voor een echt gemaakte
zielkunde, die allerlei ten eenenmale foutief doen rechtvaardigen moet.
Om nu nog niet eens te spreken van argumenten, die naast de psychologische worden aangevoerd, als dit van de gewoonten van „den meester"
of van „de juffrouw", of die van „het dure papier", erg, dergelijke!
Een en ander bedoelt dan ook een illustratie te geven van onze stelling,
dat er een gemaakte en een echte kinderzielkunde bestaat, en dat we die
gemaakte misschien wel kunnen gebruiken ter verdediging van allerlei
niet-houdbare toestanden, maar dat we dan in werkelijkheid het kind en
het leven geweld aandoen.
Maar natuurlijk komt nu de vraag naar voren bij mijn lezer: „Hoe wilt
u dan nu eigenlijk uw school inrichten?"
Op beantwoording van deze vraag hebben mijn lezers recht. Het antwoord kan aanvankelijk kort zijn: ik wil mijn school inrichten als een
groot gezin. In dat groote gezin nemen de onderwijzers en de onderwijzeressen werkelijk de plaats in van vader en moeder, maar dan van
een vader en moeder, zooals zij het speciaal doel hebben de kinderen te
onderwijzen.
Uit deze stelling volgt echter onmiddellijk, dat we evenmin als in een
gezin de kinderen verdeelen in klassen, welke klassen dan gevormd
worden naar de leeftijd of naar de vorderingen der leerlingen. Dergelijke dingen geven in het leven ook Been klassificatie. In een gezin kent
men trouwens niet een klassificatie anders dan in de vorm van een alge-
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meene erkenning van de meerderheid van het oudere en meerdere, en
van de minderheid van het jongere en mindere.
Uitgaande van die gedachte zien we dan ook geen andere onderscheiding in de school voorzoover zij bestaat uit het totaal van de kinderen,
die onderwijs ontvangen.
Wel is er differentiatie, wel is er het dit en dat, maar die differentiatie wordt bepaald door het verschillende onderwerp, de verschillende
instelling op de levensvragen, en zoo ontstaat vanzelf de gedachte van de
werkgemeenschap, die een eenheid vormt, doordat eenzelf de onderwerp
alle in werkgemeenschap aanwezigen bezighoudt.
Nu komt echter tegelijkertijd een andere vraag naar voren. Het is deze,
of er ook op de vakindeeling geen critiek moet worden geoefend. Deze
vakindeeling toch is zuiver willekeurig. Als we bijvoorbeeld nemen de
drie vakken lezen, geschiedenis en aardrijkskunde. Dan vragen we onmiddellijk: waarom zijn dit drie? Wel, omdat in de historie de behoefte
aan de .kennis van de historie en de behoefte aan de kennis van land
en yolk niet gelijk ontstonden, en dus eerst het een en dan het ander is
ingevoerd, en omdat lezen, naar het oordeel van de vroegere school vooral
Latijn lezen was, en dus het lezen van klassieken, die ons noch omtrent
de historie, zooals we die moeten kennen, noch omtrent de aardrijkskunde,
inlichtingen geven.
Maar in wezen is lezen, geschiedenis en aardrijkskunde een eenheid.
Er gebeurt niets of het gebeurt ergens, en geen plaats is belangrijk als
er niets gebeurt. Zoo is het aardrijkskundig belang ingebed in het
historisch belang en zoo is historie beoefenen tegelijkertijd wereldkunde.
En waarom moeten de kinderen in de hoogere .klassen andere dingen lezen
dan die hun nuttig zijn?
Maar voortgaande op deze lijn komen we dan ook reeds tot de ontdekking, dat deze organische eenheid der vakken nog veel grooter uitbreiding bezit. Waarom moet een kind als het leest een verhaal over
het dierenleven, dat verhaal altijd in abstracto lezen ergens in de wildernis,
aan de oever van die of die rivier, zonder dat het tegelijkertijd onmiddellijk
met zijn aandacht bij de topografische situatie en bij het aardrijkskundig
milieu waarin dat dierenleven zich afspeelt, wordt bepaald? En zoo zouden
we kunnen voortgaan.
Het leven is een eenheid en is niet in vakjes uit elkaar to nemen. Ja,
hoor ik iemand zeggen, maar rekenen dan? Is dat niet een vak, waarbij
we toch geheel het gevoel hebben, dat we geisoleerd staan, en dan antwoord Or- oak daar niet. Waarom leeren we de jongens problemen

5
oplossen, die in het leven niet voorkomen, terwijl zij straks de simpelste
dingen uit het gewone leven niet berekenen kunnen? En nu is gelukkig
juist bij het rekenonderwijs in de laatste jaren de toestand veel verbeterd.
Beroemde sommetjes als die van twee wandelaars, die elkaar tegenkomen,
die men zoo gecompliceerd kan maken als men wil, zijn gelukkig langzamerhand uit de mode geraakt, maar toch is de instelling op het
„vortnpje" nog altijd heel sterk aanwezig, gelijk uit nog onlangs door
mij genomen proeven op onderscheidene lagere scholen bleek.
Zoo zijn we dan overtuigd, dat het probleem van de schoolorganisatie
niet alleen een probleem is van wat we zouden kunnen noemen de ineensluiting van de kinderen, maar ook van de organiseering van de stof, de
ineensluiting van de vakken.
Nu zegge men niet, dat op deze manier dan toch wel heel erg veel
overhoop gehaald wordt.
Dit toch zal ieder, die ter zake kundig is, begrijpen, dat er in de historische wording van onze school, gelijk die thans is, tegelijkertijd een
basis list voor de historische wording van de vakindeeling, gelijk die
thans is. En zoo kunnen we zeggen, dat we, indien we pogen een wijziging
te krijgen in de schoolorganisatie, tegelijkertijd aantasten de organisatie
van de vakken.
Nu hoor ik iemand de vraag stellen, hoe ik mij het dan voorstel, dat
het mogelijk kan zijn de school zoo te organiseeren als mijn ideaal is,
indien er geen enkel leerboek, dat de stof op deze ideale manier behandelt,
aanwezig is. Op deze vraag wil ik wel kort antwoorden. 1k zou zeggen,
die leerboeken komen wel, en de onderwijzer, die doordrongen is van
de manier waarop het organisch moet, weet zich voorloopig wel met de
bestaande boeken te behelpen. Er zijn door onze onderwijzers wel meer
dergelijke kranige stukjes geleverd.
Maar deze vraag is toch werkelijk ook nog van zeer weinig belang
voorloopig. Van veel meer beteekenis is de beantwoording van de vraag
hoe het dan eigenlijk moet, en hoe we ons nu een en ander zeer concreet
voorstellen.
Ik kan mij indenken, dat deze vraag zich opdringt, en toch zeg ik, wacht
nog even, want ik wil nog een opmerking maken van te voren. En dat
is deze: Men heeft in de laatste tijd herhaaldelijk de opmerking gemaakt,
dat we bij het vak Bijbelsche geschiedenis moeten oppassen voor intellectualiseering. Natuurlijk geldt deze opmerking niet alleen voor het vak
Bijbelsche geschiedenis. Deze opmerking kan eigenlijk gelden voor heel
het onderwijs. Alle onderwijs dat verintellectualiseert, is fout. Maar anders-
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zijds is misschien juist de situatie bij het Bijbelsche geschiedenisonderwijs
wel het beste als voorbeeld aan te voeren. We achten het noodig bij het
onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis de kinderen precies klassegewijs
een en ander te vertellen. En aangenomen eenmaal dat het klassikaal
systeem goed is, dan is bijvoorbeeld een leerplan als dat van Langkamp
inderdaad model, en zijn de concentrische leerkringen, zooals hij ze aanbeveelt, dat wat we hebben moeten. Maar nu willen we erop wijzen,
dat het merkwaardige is, dat de catechisatie bijvoorbeeld nooit behoefte
gehad heeft aan een indeeling, waarbij de kinderen elk jaar weer af zonderlijk genomen werden om een afzonderlijke groep te vormen. Met het
meeste genoegen zitten daar jonge menschen van 11 en 14 jaar of van 16
en 19 jaar bij een en dezelf de les. En merkwaardigerwijze eischen we toch
ook in meer dan een kring, dat de kinderen alle mede naar de kerk gaan,
zonder dat we daar van klassen spreken, en zelf s zij, die een jeugdkerk
aanbevelenswaardig vinden, hebben de gedachte aan een klassikale jeugdkerk toch zeker nog niet dikwijls overwogen.
Maar bovenal in het gezin gebeurt zooiets toch ook niet. Wanneer vader
zijn kinderen uit de Bijbel vertelt luistert zoowel het 4-jarig meisje als
het 9-jarig jongetje. Waarom moet het dan op de school perse klassikaal?
Men heeft tegen mijn opvatting zooals ik die voorloopig wel eens aanvoerde, de opmerking gemaakt: „ge kunt uw bijbelsche geschiedenis toch
niet individueel houden"; neen, dat is ook de bedoeling niet. lk stel niet
een stelsel van individueel onderwijs voor. lk sta vOOr een stelsel van
en,
organisch onderwijs, waarbij de school verlengstuk is van het gezin,
ik wenschte wel, dat men nu eens ophield met altijd te argumenteeren
tezen uitsnraken, die de andere niet heeft gPdaan.
Ik meen dat ik thans voldoende duidelijk geweest ben in het bespreken
van enkele punten vooraf.
De misverstanden — men vergeve mij een werkelijk slechts schertsend
bedoelde opmerking — zullen wel weer komen. Het is natuurlijk de vraag
hoe het altijd zoo komt, dat er bij sommige onderwerpen altijd zoo gemakkelijk misverstanden ontstaan. Maar we zullen het er toch maar op wagen
om nu onze ideaal-school te gaan concretiseeren.
Wordt vervolgd.
J. WATERINK.

HET VROEGRIJPE KIND EN HET
EENIGE KIND.
Dit artikel gaat over twee typen van zorgenkinderen: het vroegrijpe
kind en het eenige kind; beiden toch wel weer heel andere typen dan het
nerveuze kind en het mismaakte kind. Beide typen, het vroegrijpe kind en
het eenige kind kan ik daarom samen behandelen in een artikel, omdat
eenerzijds het eenige kind heel dikwijls een vroegrijp kind is, en anderzijds
het vroegrijpe kind door zijn vroegrijpheid heel dikwijls, evenals het eenige
kind, geisoleerd komt to staan, uitsluitend aangewezen op de ouders, die
het gestaag omringen; en van die isolatie de gevolgen naar buiten vertoont.
Vroegrijpheid beteekent niet voor en van alle kinderen hetzelfde. Naast
een echte vroegrijpheid komt er een schijnbare voor, een kunstmatig
gekweekte of een uit de omstandigheden, waaronder het kind opgroeit,
als vanzelf ontstane vroegrijpheid. Naast een gedeeltelijke, slechts voor
een enkele kant der persoonlijkheid geldende vroegrijpheid — een vroegrijpheid der algeheele persoonlijkheid; dan dus alle zijden betref fend.
Maar hoe uiteenloopend ook overigens, onder vroegrijpheid wordt toch
in alle gevallen dit verstaan, dat een kind op een of meer terreinen, wat
zijn ontwikkeling betreft, zijn jaren vooruit is, dat er een zekere wanverhouding bestaat tusschen de leeftijd in jaren en de ontwikkeling op
die leeftijd reeds bereikt. Vroegrijp — op jonge leeftijd reeds dip, d. i.
uitgegroeid, volwassen, volkomen ontwikkeld.
Het eenige kind behoort dan tot die vroegrijpe kinderen, die dit werden
door de omstandigheden, die het zoo vroeg reeds tot rijpheid deden komen.
Tot de echt, van nature zoo geworden, op alle terreinen in rustige harmonie volgroeide vroegrijpe kinderen behoorde ,de ons alien natuurlijk bekende Melanchton. 13 jaren oud werd hij student en, toen hij 15 jaren
telde, gaf hij een Grieksche grammatica. uit. Hij studeerde in de philosophie, in de philologie, in de medische en juridische wetenschappen; verwierf zijn grootste bekendheid als theologisch professor. En — want
hierop komt het bij vroegrijpe kinderen bijzonderlijk aan — Melanchton
bleef gaaf, geestelijk productief tot zijn hooge ouderdom. Wel een voorbeeld van echte, voile rijpheid op die jeugdige leeftijd. Maar dit zijn
uitzonderingsgevallen; de gevallen dus, waarin lichaam en geest
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tegelijkertijd en met elkaar, geen van beide achterblijvend, rijp worden in
een snel tempo, ongewoon snel en daardoor vroeger dan normaal; maar
zó$5, dat niet op die vroege rijpheid ook een vroegtijdig verval volgt. 't Zijn
uitzonderingsgevallen. En ze hebben dus niets te maken met die kinderen,
die bijvoorbeeld ongewoon vroeg spreken, met goede intonatie spreken en
met begrip van wat ze zeggen spreken. Die ons misschien door hun vragen
op jeugdige leeftijd tot verbazing brengen, maar die niet beantwoorden
aan de verwachtingen, die ons teleurstellen, en wier eerst versneld tempo
van ontwikkeling, later door een vertraagd wordt gevolgd.
Van nature vroegrijp, maar nu slechts op een enkel terrein der per-.
soonlijkheid, zijn die kinderen, wier lichaam reeds riip is, als hun geest
nog maar amper tot ontluiking kwam. — Een lichamelijke vroegrijpheid!
— 1k heb er reeds op gewezen, hoe vooral bij meisjes deze lichamelijke
rijpheid zonder daaraan parallele ontwikkeling der geestelijke rijpheid ons
zorgen kan brengen. Meisjes kunnen inderdaad soms op een leeftijd van
12, 13, 14 jaar volwassen, jonge vrouwen lijken. Daarmee blootgesteld aan
de belaging van dat soort man, dat in iedere vrouw uitsluitend een sexueel
lustobject ziet, en dat bij en op een dergelijk meisje, juist omdat haar
geen even rijpe geestelijke ontwikkeling ter beschikking staat, soms een
invloed, zeker niet ten goede, krijgt, die de ouders alleen zorg zal
baren. — Als zij 't weten! — 't Is verwonderlijk hoe gemakkelijk dergelijke
kinderen nog er in kunnen loopen; 't is niet minder ergerlijk, hoe brutaal
sommige mannen dergelijke meisjes belagen, en hun zin krijgen; en haar
dwingen wat zij doen voor haar ouders verborgen te houden. En dit geldt
niet alleen voor "een soort meisjes uit een milieu, dat deze dingen niet nauw
neemt; ook kinderen uit heel andersoortige gezinnen, kunnen hiervan het
slachtoffer worden. — Een lichameliik vroegrijp kind is een kind van veel
zorg! Te eerder, omdat lichamelijke vroegrijpheid dikwijls met geslachtelijke vroegrijpheid gepaard gaat; en omdat de geslachtsdrift dan ontwaakt in een tijd, waarin de wil nog niet zoo sterk is, dat deze een halt
kan gebieden. Enkele malen kwam het voor, dat volwassen vrouwen,
dikwijls reeds wat oudere vrouwen, lichamelijk — ook weer niet parallel
daaraan geestelijk — vroegrijpe jonge mannen tot zich lokten, en aan zich
verbonden. Een willig onderwerp voor een roman.
Ten slotte vermeld ik, dat de geslachtelijke vroegrijpheid zelfs alleen,
zonder begeleidende verdere lichamelijke vroegrijpheid kan voorkomen.
Maar dit is toch meestal meer het gevolg van omstandigheden dan van
natuurlijke vroegrijpheid.
ook het omgekeerde komt voor, dat de geest in ontwikkeling het
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lichaam verre vooruit holt en dit blijvend achterlaat. Wij treffen dit
dikwijls aan, juist bij het mismaakte kind, dat wij de vorige maal behandelden, en bij het chronisch zieke kind. Ook dit zal zorgen geven. Want
men staat er verbaasd over, welke problemen een dergelijk geestelijk
vroegrijp kind soms vervullen kunnen. Z66 vervullen, dat het er niet door
slapen kan, en er met iedereen over spreken moet.
Ik heb kinderen gekend, die lichamelijk zwak, uitgeteerd, aan 't bed
gebonden of in een gipsbed gelegen, op hun wijze een oplossing zochten
voor het vraagstuk der theodice, der rechtvaardiging van het Godsbestuur,
en boos op God waren, echt boos, kinderlijk boos, omdat zij Been antwoord
kregen op deze vraag naar het waarom, van hun gebrek, van hun ziek zijn.
In andere gevallen trof mij de groote gelatenheid en onderworpenheid,
de waarlijk hooge en waardige wijze, waarop het toegevoerde leed verdragen werd. Moet ik zeggen: een te vroeg rijpe geest, gehuisvest in een
heel wrak lichaam? De geest kan 't lichaam vooruitsnellen, blijken geven
van een vroegrijpheid door de rest van het lichaam en der persoonlijkheid
niet gedeeld. Gewis een reden tot zorg.
Van nature vroegrijp, maar slechts op een enkel terrein der persoonlijkheid, zijn de vroegtijdig eenzijdig mathematisch begaafden, de eenzijdig
litterair, of op het gebied der kunst begaafden. Het spreekt toch wel vanzelf, dat de ouders voor dit soort vroegrijpheid, bij alle zorg, die het hun
wellicht geeft, toch dankbaar dienen te zijn. Het is hun plicht voor hun
kinderen deze weg, ongetwijfeld in heel veel opzichten voor die kinderen
de gemakkelijkste, niet te versperren. Veeleer moeten zij trachten het hun
kinderen mogelijk te maken, deze hun sterkste zijde te doen ontwikkelen
en voor hun toekomstig leven dienstbaar te maken.
Ook al past hier de opwekking zich voor eenzijdigheid, ook in de opvoeding dezer kinderen te hoeden; en te zorgen, dat zij niet groot worden
lanes de weg van aanvankelijk de minste weerstand om later juist daardoor in hun niet voldoende ontwikkeld wilsleven de oorzaak van hun
ondergang te vinden.
Vooral kinderen met groote aanleg, met groote eenzijdige aanleg voor
muziek, waarop zij al heel gauw rijper zijn, zelfs dan de veel en veel
ouderen Dolt rijp zullen worden, loopen hier gevaar zorgenkinderen te
worden. Zoo al niet in hun heel jonge jaren, dan toch op iets oudere
leeftijd, als de beenen niet geleerd hebben de weelde der grootere vrijheid
en der bewondering te dragen. Als het karakter in zijn ontwikkeling niet
alleen de ontwikkeling van het talent niet bijhield, maar daarbij ver ten
achter kwam, zoodat het nu wat oudere kind door zijn karakter en de
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gevaren door zijn vroegrijpheid op dit eene terrein des levens meegebracht,
wel heel groote en heel moeilijk te dragen zorg gaat geven.
In de meerderheid der gevallen is de vroegrijpheid echter niet spontaan
het geval, maar wordt deze door de levensomstandigheden, waaronder
het kind groot wordt, uitgelokt. Naast de echte vroegrijpheid, straks genoemd, van het inderdaad op heel jonge leeftijd alzijdig of eenzijdig rijpe,
vol-ontwikkelde, de andere kinderen uit zijn omgeving achter zich latende
kind, dat die rijpheid dus behoudt, en die rijpheid niet als een kunstmatig
getrokken vroege voorjaarsbloesem zonder vrucht voorbij ziet gaan,
eenerzijds; en naast de slechts schijnbare vroegrijpheid, straks nog even
door mij te bespreken, anderzijds, hier niet — en ik noemde het in de
meerderheid der gevallen geschiedend — de kunstmatige vroegrijpheid.
Hier de vroegrijpheid van de kas, kunstmatig getrokken en duur betaald,
niet in 't minst door het spoedig verwelken, zoodra de omstandigheden
anders worden dan die van de kas, waarin het werd getrokken. Meestal
met een slechts eenzijdig opgevoerde, de hoogte ingejaagde vroegrijpheid.
Of een vroegrijpheid, nu niet in de warme kas getrokken, maar evenals
uitloopende aardappeloogen in de duisternis eener vochtig warme, ver$tikkende kelderruimte, evenals openschietende geelwitte spichtige scheuten van overjarige, te vroeg uitloopende, geraniumplanten, een vroegrijpheid, kunstmatig ontstaan door die tal van invloeden, die ontijdig te voorschijn trokken?
Het kan inderdaad, of een vroegrijpheid zijn, kunstmatig gekweekt, die
waardeering vinden moet, evenals de kasplant, die onze bewondering
wekt, die doet, of anderzijds een vroegrijpheid, die ons slechts met zorg
vervullen zal, omdat het ziekelijke, ontijdige, het muffe van de kelderruimte, waarin ze groot werd — om bij mijn vergelijking te blijven — er
aan te rieken is.
Gevaren vroegrijp te worden, kunstmatig vroegrijp, vertoonen tal van
kinderen. Ik noem hier slechts de oudste dochter uit het groote gezin; de
steun en de rechterhand, soms reeds op heel jonge leeftijd, van een moeder;
zoo deze niet door zwangerschap op zwangerschap gauw moe is, of ziekelijk is, en daardoor alles aan de oudste dochter moet overlaten, dan toch
met .zooveel zorgen bedeeld, dat zij haar oudste daarin wel moet betrekken. Oudste dochters uit groote gezinnen staan aan het gevaar van
een te vroege rijping bloot; missen daardoor wel eens te veel de blijheid
en de zonnigheid, waar buiten de jeugd van een kind, o zeker wel voorbij
kan gaan, soms snel voorbij kan gaan; maar 't gebeurt toch zonder dat
dit rimpeltjes achterlaat in de ziel, zooals het soms heel vroeg rimpeltje
kan trekken, voortjes op de voorhoof den van betrekkelijk nog heel jonge
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kinderen. En ik heb er gekend, die hun geheele verdere leven door verbitterd bleven, soms fel vijandig tegen hun ouders of moeder, omdat zij
tot de huissloofjes waren gemaakt, tot de vroegrijpe zorgjes, die voor
ieder ander in het gezin moesten zorgen, en intusschen zelf tekort kwamen.
Die zagen, dat de jongere zusjes — van de broertjes sprak het vanzelf, —
die zagen, dat de_ jongere zusjes wel mochten studeeren, wel cursussen
mochten loopen, terwijl zij als oudste en als de vroegrijpe in het huishouden moest blijven. Ouders, moeders, hier liggen gevaren voor de ziel
van uw oudste dochter, die u at zoo heerlijk weet te helpen, die at zoo
verstandig, en echt moederlijk, zoo vroegrijp op dit gebied u steunt, en
die misschien intusschen verkommert; wier ziel misschien intusschen
scha de iijdt.
Ook de oudste dochter van den alleen met een groot gezin achter blijvenden weduwnaar zou ik hier kunnen noemen als een kind, dat zorg vraagt,
en behoeft.
Is dit een vroegrijpheid, ik zou haast zeggen door een tekort aan zon,
een dergelijke vroegrijpheid, maar nu door een ontbreken van zon, door
ontbering, door het muffe en klamme van zijn omgeving, zien wij ook
dikwijls bij het echt verwaarloosde kind; het kind, dat op zich zelf is
aangewezen; dat hoogstens wordt opgevoed door de invloeden — en dan
welke ! -- van de straat.
Inderdaad dikwijls al heel vroeg dip; rijp ook tot allerhande boosheid,
vroeg bedory en! Zoo zij ons at geen zorg geven, doordat het onze eigen
kinderen niet zijn, toch geven zij ons uit anderen hoof de zorg, doordat zij
de gemeenschap toch altijd eenigszins bedreigen, en omdat zij niet minder
een bedreiging vormen voor onze eigen kinderen. Juist door zijn vroegrijpheid heeft het .verwaarloosde kind, dikwijls de leiding bij allerlei
kattekwaad door de jeugd — en ook onze kinderen kunnen er bij zijn —
gemeenschappelijk bedreven. Ik noemde het kattekwaad — maar het is
soms Lang niet onschuldig wat door die kindertjes wordt bedreven. — En
Gok het verwaarloosde meisje kan kwaad stichten.
Een ander kind, dat gevaar loopt, voor zijn tijd dip te zijn, is het
nakomertje, het kind, dat met een groote tusschenpooze, waarin geen
kinderen geboren werden, nu geboren wordt als alle kinderen reeds een
jaar of dertien, veertien tellen; zoodat het opgroeit in een huishouden met
uitsluitend — voor 't kind althans — groote menschen. En als de ouders
dan nog zoo onverstandig zijn om dit nakomertje voor te trekken; er alles
van of te wachten, zelfs aan dit nakomertje toe te staan, wat nog niet
eens aan de zooveel oudere broers en zusters veroorloof d is, dan kan dit
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kind eerst recht een kind, dat zorgen geeft, worden. Door zijn positie in
huis altijd tegenwoordig bij gesprekken van ouderen, als een gelijkberechtigde zich vaak daarin meemengend, of daarin betrokken, voor zijn tijd
wijs en rijp, wordt het ook nog bedorven.
En de ouders moeten zich hiervan al heel goed bewust zijn en bereid
zijn, en ook op wat oudere leeftijd nog in staat zijn, tot groote, strak
volgehouden leiding bij de opvoeding van het nakomertje, wil dit niet een
vroegrijp kind worden, dat zorgen geeft.
Doen zij het niet, dan dreigt hier het gevaar voor het ontstaan van een
dier typische oude mannetjes, ons alien wel bekend. Van die kinderen, die,
zonder nu op een bepaald terrein van wetenschap, kennis, of kunde,
buitengewoon begaafd zijn, in hun algeheele manier van doen, hun bezonkenheid — ontijdige bezonkenheid; je zoudt willen, dat zij in 's hemels naam
maar eens iets ondoordachts deden —, hun beheerschtheid, hun meer dan
gewoon gezond menschelijk oordeel, toch wel uit de rij der gewone
kinderen naar voren komen. Zij spreken als oude, bezadigde grootvaders
en grootmoeders; toonen nooit eens dat overijIde en ondoordachte, dat
echte kinderen kenmerkt; altijd met een rust, een bezonnenheid, die ieder
onwillekeurig als die van een geestelijk meerdere aanvoelt. In alle mogelijke gevallen weten zij raad, meerdere malen werkelijk doeltref fend en
raak. En zij worden alleen ondragelijk vervelend, als zij — zoo jong nog
— over hun ervaringen gaan spreken. Ik weet wel, er zijn ouders, die
met dergelijke kinderen als toonbeelden van verstand, ja van wijsheid,
te pronk loopen, en die, als je ze in hun ziel kondt zien, daar verrukt
en opgetogen zouden blijken over hun vroeg wijs, vroegrijp kind. En toch
zou ik ook deze menschjes, die in de wieg al grijze haren gehad schijnen
te hebben, onder de kinderen, die zorg geven, althans moeten geven,
willen rangschikken. Ouders, gelukkige en tegelijk te beklagen ouders,
van dit soort kinderen — gij moet er bijzonder zorg aan schenken. Die
vroegrijpheid vooral niet aankweeken ! Die vroegrijpheid tegenhouden,
door de geest van het kind af te leiden en het te sparen voor zijn eigen
vroegrijpheid.
Hier zou ik ook de vroegrijpheid van het eenige kind moeten bespreken.
Voorwaar een niet te verbazen vroegrijpheid. Van af de eerste dag zijn zij
uitsluitend op de omgang met ouderen toegewezen. Al heel gauw worden
zij door vader en moeder in vertrouwen genomen en als een volwassene
behandeld. In alles wordt het kind geraadpleegd: als moeder een nieuwe
blouse gaat koopen; wat 's middags gegeten zal worden; waarheen de
wandeling zal gaan, enz. In alle familie-oneenigheden wordt het kind
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ingewijd. Het moet de gesprekken wel volgen over, ja over alles, wat in
zijn nabijheid besproken wordt, omdat het nu eenmaal nooit door andere,
dan zijn ouders afgeleid wordt. Bovendien is er een begeerte bij de ouders
om het eenige kind gauw groot te hebben. Dat is hun eigen belang. Vandaar dat het dikwijls veel te vroeg in de lange broek wordt gestoken,
veel te vroeg in de lange rokken verschijnt — vergeef mij deze laatste
tegenwoordig toch wel ietwat anachronistische dwaze uitdrukking. Arnie
kinderen, die zoo Been kinderen mogen zijn. Zij moeten, zonder dat zij
't helpen kunnen, een tekort op hun leven boeken, waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn, en dat zij in hun geheele latere leven niet weer kunnen
wegwerken.
Beroof t de kinderen toch niet van hun jeugd; laat ze hun kinderjaren!
Gij, ouders, hebt u, door ze alleen te laten, toch al aan uw kind bezondigd.
Eenzijdige vroegrijpheid vonden wij, en dan meestal kunstmatig gekweekt, hoewel anderzijds de eenzijdige begaafdheid er als vanzelf toe
verleidde, bij allerlei kunstenaars. Speciaal dit snort vroegrijpheid wordt
dikwijls kunstmatig te voorschijn geroepen. Door dressuur — ja, heusch,
door dressuur; door dressuur, die dikwijls de gezondheid der kinderen
benadeelt en oorzaak van hun vroege dood kan worden — door hoog
opgevoerd onderwijs, door voortdurende rustelooze bemoeienis met die
kinderen wordt dan bereikt, dat zij door hun talent inderdaad opvallen
en misschien wel de verbazing der wereld tot zich trekken.
Op het gebied der muziek schijnt deze vroegrijpheid nog het minst gevaarlijk. Gij kent allen wel toonkunstenaars, die reeds op heel jeugdige
leeftijd op dit terrein rijpheid vertoonden, die hun geheele omgeving in
verbazing bracht, en in verrukking.
Paganini speelde, zes jaar oud, reeds meesterlijk viool; componeerde
acht jaar oud, een sonate; trad negen jaar oud in Genua in 't publiek op.
Meijerbeer en Mendelssohn Bartholdy waren op negenjarige leeftijd reeds
meesters op het klavier. Beethoven componeerde, twaalf jaar oud, een
fuga. Het meest beroemd in deze blijft toch echter het wonderkind Mozart.
In zijn vierde jaar componeerde deze een concert, waarvan zijn vader, zelf
een goed musicus, zei, dat het te moeilijk was, zoodat wel niemand het
zou kunnen spelen.
Geheel en al kunstmatig is die vroegrijpheid, die uitsluitend op africhting en dressuur berust, en waarvan wij in de geschiedenis tal van voorbeelden tegen komen. Er is een voorbeeld bekend van een kind dat vijf
jaar oud — het werd nota bene nog altijd door zijn moeder gezoogd —
een Latijnsche toespraak hield tot den koning van Denemarken — 't ge-
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schiedde in 1726 en 't kind heette Christiaan Heinrich Heinecken — van
20 minuten. Ongelukkigerwijze stierf het ventje kort daarop. 1k behoef er
als een gevaar, waarvoor bij u toch wel geen aanleiding is, om tegen te
waarschuwen, niet huger bij stil te staan.
Ten slotte is er een schijnbare vroegrijpheid. Kinderen, van wie men de
indruk krijgt, dat zij inderdaad vroegrijp zijn, en die het in wezen toch
niet zijn. Nerveuze kinderen, met een groote gevoeligheid van het zenuwstelsel en met een levendigheid van geest, kunnen soms op jeugdige
leeftijd reeds lijken rijp te zijn, terwij1 't alles slechts uiterlijkheid is; een
vlot en vlug naar de behoefte van het oogenblik verwerken van indrukken;
een gewiekst gebruik maken van opgevangen kennis; een prijken met
veeren uit de hof van een geheele pluimveestapel bijeen geraapt. Alles
oppervlakkig, geen stand houdend, zoodra een dieper navragen jets
verder dan de oppervlakte peilt. Op school kunnen dergelijke vroegrijpe
kinderen je als onderwijzer soms even aan je zelf doen twijfelen. Je krijgt
de eerste tijd heusch meer dan een gewone indruk van ze, en op 't onverwachtst laten ze je in de steek. Dan heb je neiging — als goed onderwijzer — voor je nog aan het kind twijfelt, allereerst aan je zelf en je eigen
werk te twijfelen.
Schijnbare vroegrijpheid is een heel verdrietig iets. 't Is meestal symptoom van een onevenwichtige, nerveuze geest, die heel dikwijls ten laatste
in een verpleginginrichting te land komt.
Vraagt u mij samen te vatten waarin de vroegrijpheid tot uiting komt —
voor u van direct belang — dan moet ik dus noemen: een ontbreken bij het
vroegrijpe kind van dat, wat het normale kind kenmerkt: spontanieteit,
onbevangenheid; een zoeken en begeeren van de omgang met andere
kinderen, een opgaan in spel, een bij oogenblikken alles vergeten voor
't spel; een Leven in, en uitsluitend voor het oogenblik. Een ontbreken der
kinderlijke zorgeloosheid en levensblijheid, luidruchtigheid en onnadenkendheid. Integendeel: het vroegrijpe kind is beheerscht, bezonnen, arglistig soms. Het zoekt de omgang met de ouderen, blijft ver van het spel
der anderen, berekend, en vooruitziend. Immer heeft het iets aan het
hoof d, is het vervuld van gedachten, groot van omdenken, plannen beramend. Vol gedachte‘n laat het zich maar heel zelden gaan. De bondgenoot,
dikwijls het willig werktuig der ouderen, door wier omgang het gestreeld
wordt, door wier opdrachten het vereerd wordt. En zoo dikwijls een willig,
gewiekst, weinig de aandacht trekkend handlangertje van de misdadigers;
handlangertje, handlangster. Want vooral de vroegrijpe jonge vrouw is
een gewilde bondgenoote van de misdadigersbende.
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Op een enkel ding wil ik nog wijzen. Dat het vroegrijpe kind een der
kinderen is, die, wanneer daar aanleiding toe is, kunnen gaan peinzen
over zelfmoord, soms komen tot zelfmoord.
Vermoedelijk is tijdens wat ik zei reeds een paar maal bij u de gedachte
opgerezen: „Maar zijn er wel heusch zooveel vroegrijpe kinderen?" Dan
moet ik u in zooverre teleurstellen, dat ik u daaromtrent geen cijfers, geen
percentage kan noemen. Maar ook hier geldt weer, wat ik reeds eerder
zei, met betrekking tot het nerveuze kind, nerveus door conflicten: gij
moet ze leeren herkennen. Juist aan dit soort kinderen loopen wij zoo
gemakkelijk voorbij. En als u tot de lezing van dit artikel misschien
is gekomen in de hoop van zorge4 bevrijd te zullen worden, dan verdriet
het mij, u te moeten zeggen, dat er kans op is, dat gij straks zult
opstaan, niet armer aan zorgen, maar rijker aan zorgen, omdat ik uw
oogen geopend heb voor kinderen in uw naaste omgeving, waaraan gij tot
hiertoe voorbij gingt en die gij nu, door mijn artikel, toch als kinderen,
die zorg geven, hebt leeren zien. Voor wie gij naar ik hoop zorg zult zijn
gaan gevoelen.
De kinderen hier nu genoemd 'geven zorg, omdat nu eenmaal in de
geheele natuur voor alles een gezette tijd geldt. Een tijd van opkomst, een
tijd van groeien, een tijd van ontluiken, een tijd van opbloeien, ook een
tijd van rijping; en omdat de natuur wil, dat deze gang van zaken in de
door haar voorgeschreven volgorde geschiedt, niet vertraagd, niet versneld, niet het een voor het ander. Gebeurt dit laatste toch, dan loopt 't in
de geheele natuur op teleurstelling uit. De gezette tijden zijn er om in
volgorde vervuld te worden.
En dit geldt ook voor de mensch, dit geldt vooral voor de jonge mensch.
Alle vroegrijpheid is een verwringen van de natuurlijke orde, is een verkeeren dier orde. En daardoor verdwaalt het vroegrijpe kind in eigen
leven, terwijl het naar buiten wordt gedeclasseerd. Het behoort niet tot
de volwassen ouderen, omdat het nog een kind is; het behoort niet tot
de kinderen, omdat het reeds dip is. En hieruit vloeit voort, wat ik in het
voorafgaande reeds zeide, waardoor het vroegrijpe kind zorg gaat geven.
Hoe wij ons tegenover deze kinderen moeten gedragen? Hoe wij er
iegen in moeten gaan? Hoe wij die zuiging naar de vroegrijpheid ongedaan
en onwerkzaam kunnen maken?
Dan wil ik het volgende noemen. Hun opvoeding moet wel buitengewoon
zorgvuldig zijn, hun lichamelijke zoowel als hun geestelijke opvoeding.
Dikwijls is vroegrijpheid, en ik wees daar in het verband van mijn vorig
artikel over het mismaakte kind reeds op, een gevolg van 'n lichamelijk
gebrek, of lichamelijke zwakte. En naar mate de geest meer moet
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arbeiden, in die zelf de mate vraagt ook het lichaam, als zijn instrument
meer onderhoud. Voorwaar een dubbele reden bij het vroegrijpe kind, om
althans de lichamelijke verzorging, zoo goed mogelijk te doen zijn;
voeding en heel in 't bijzonder overvloedige slaap, zijn een eerste vereischte.
Verder moge de ontwikkeling nimmer een eenzijdige zijn, de lichamelijke ontwikkeling en oefening in handenarbeid, tuinarbeid diene ter cornpensatie van geestelijke, of verstandelijke vroegrijpheid.
Verder prikkele men toch zoo min mogelijk de hoogmoed, de verwatenheid, het hoog gevoelen. Geen lofprijzingen van het vroegrijpe kind in zijn
tegenwoordigheid; liefst nimmer, ook niet achter zijn rug; hoe groot offer
dit wellicht ook van uw eigen eerzucht vrage. Er dringt en druppelt van
die lof altijd nog wel wat tot het kind door.
Men houde het vroegrijpe kind kort; dulde van dit kind geen ongehoorzaamheid. 't Heeft zoo spoedig de neiging te denken, dat voorschrif ten
en geboden wel voor alle anderen Belden, niet voor hem. Men sta op
stiptheid; dulde geen eigenzinnigheid; geen betweterij. Men scherpe zijn
oog voor dat, waarin zij toch zelf tekort komen; wijze ze op kinderen uit hun omgeving, die ze hierin ten voorbeeld kunnen zijn. Het
sta ze steeds voor de geest en blijve ze voor oogen staan, dat zij de
kinderen zijn, wij de volwassenen. En als zij dit zelf mochten vergeten,
verlok ze - dan, tracht ze dan althans te verlokken, om, zonder dat zij
het merken, weer kind te worden. Tracht voor ze hun eigen kindheid
te redden!
Er is een groep van vroegrijpe kinderen, waarvoor dit alles niet noodig
is. Die groep, waartoe het vroegrijpe meisje behoorde, oudste dochter
in een groot gezin. Zij heeft, zij hebben tot al deze ondeugden zoo weinig
kans. Wat deze behoeven is juist een beetje teerheid, een beetje begrijpen,
een beetje fleur in hun leventje.
1k weet van een student die meermalen 's Zaterdagsmiddags een dergelijk meisje, waarvan hij wist, dat zij 't moeilijk had, en veel te kort kwam,
ging halen om er een uurtje mee om te rijden. In dit geval Icon 't, en deed
het 't vroegrijpe kind heel veel goed. Maar ik begrijp, dat u zoo'n proefneming in 't algemeen gevaarlijk moet vinden. Te meer, omdat een dergelijk vroegrijp kind juist wel eens behoefte heeft om iemand in vertrouwen te nemen, en 't vertrouwen zoo gemakkelijk te schielijk wordt
weggeschonken, zoo gemakkelijk spoedig te groot is; ook al heeft de
vroegrijpe oudste dochter daartegen gemeenlijk wel remmen genoeg.
Vroegrijpe kinderen, die zorg seven; wel mocht ik ze zoo noemen! Als
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een bijzondere groep van vroegrijpe kinderen noemde ik het eenige kind.
Ik wil daar nu nog afzonderlijk bij stil staan. En dan wil ik beginnen te
zeggen, dat ik voor mij de neiging heb om met het eenige kind in meerdere opzichten, niet in alle, enkele andere groepen van kinderen op den
lijn te stellen.
In tal van opzichten gelijkt op het eenige kind het nakomertje, wanneer er een groot verschil ligt tusschen de oudere kinderen en dit; terwij1
ook het oudste kind, wanneer er een groote tijd verloopt eer dat een
volgend kind geboren wordt, allerlei trekken van het eenige kind kan
gaan vertoonen.
Het eenige kind vertoont een afzonderlijk type van zorgenkinderen.
Dat het dit doet, hangt van twee, grootere groepen van factoren, bij dit
kind in het spel, af. In de eerste plaats toch hangt dit af van het feit, dat
ook de ouders in het eenige kind hun eenige zien, met alle zorg, die dit
N. oor ze mee brengt. En die de ouders er vaak toe verleidt aan hun kind
een glad-verkeerde opvoeding te geven, in ieder geval een weinig doelmatige opvoeding.
Anderzijds vertoont het eenige kind een afzonderlijk type, omdat bij
de opvoeding van het eenige kind — ook zonder dat de ouders hietaan
iets doen kunnen; soms tegen hun dadelijke wenschen ingaande — allerlei
factoren van groote paedagogische invloed achterwege blijven. Wel
vrijwel onoverkomelijk tekort toch wel verantwoordelijk te stellen, is voor
de andere helft van typische eigenaardigheden door het eenige kind vertoond.
In het algemeen wordt het eenige kind te veel opgevoed. Al wat moeder,
in wier handen de opvoeding gewoonlijk 't meest berust, kan bijbrengen
aan moederlijke zorgzaamheid; al haar lief de, ook al haar angst concentreert zich geheel en al op het eenige kind. Vader en moeder kunnen juist,
doordat er niet meerdere kinderen zijn, al hun tijd en al hun moeite besteden aan het eenige kind; wat voor de natuurlijke ontwikkeling van
het kind alleen maar schadelijk is.
En gelukkig is althans wat dit betreft, het kind, het eenige kind uit
de volks-klasse te prijzen, waarin er nog andere belangen zijn, die de
belangstelling der ouders binden, of waar de broodnood dwingt tot arbeiden, zoowel van vader als van moeder.
De moederlijke bezorgdheid laat aan het eenige kind en zijn bewegingsdrang, zijn nieuwsgierigheid en zijn ondernemingslust in 't algemeen veel te
weinig speelruimte. Tal van waardevolle karaktereigenschappen, persoonlijke moed, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, komen daardoor niet

18
tot ontwikkeling. Wie zelf, wat dat betreft een bewogen jeugd gehad heeft,
van veel streken, veel gescheurde broeken, veel opgehaalde kousen, en
bewinkelhaakte blouses, die alleen kan begrijpen, wat het eenige kind
aan genot mist — maar ook aan ontwikkelingsmogelijkheden van tal van
de beste karaktereigenschappen.
Die moeder-zoontjes zijn wel heel erg te beklagen.
Het eenige kind vindt zich zelf daardoor meermalen als het eindelijk
eenmaal op eigen beenen moet gaan staan, hulpbehoevend en verwend
als 't is, met hulp, niet meer terecht. Het bleef voor veel verdriet, ook
voor veel vreugde gespaard; het was bovenal ontelbaar vele ervaringen
armer. Zijn moed, althans zijn durf, zijn ondernemingsgeest is niet ontwikkeld. En als het kind niet toevallig veel hield van knutselen, staan zijn
handen voor alles verkeerd, is het onhandig. Ook in die figuurlijke zin,
voor het leven meestal van nog grooter beteekenis, dan de handigheid
om zonder timmermanshulp een spijker in de muur te kunnen slaan, een
scfiroef in te draaien, een k-noop aan te zetten.
Die angst, die zorg van de moeder voor haar eenige lieveling doet haar
ook dikwijls besluiten om haar kind afgezonderd te houden van buurkinderen. Maakt, dat zij haar kind niet toe kan staan op straat met andere
kinderen te spelen, waardoor de jeugd van het eenige kind nog meer
vereenzaamd wordt. En waardoor ook zijn onzelfstandigheid, zijn afhankelijkheid, zijn weinig levensroutineering in de omgang met anderen en
zijn weinige toegerustheid tot allerlei practische levenseischen nog alleen
maar verergerd wordt.
Dit alles valt te meer op, omdat het eenige kind anderzijds, gelijk ik
daar straks betoogde, het beeld van een vroegrijp kind vertoont. Soms
nog maar heel jong reeds de allures van een oud heertje kan bezitten.
Dikwijls is de kinderlijke eenvoud geheel zoek geraakt, is de naIeviteit,
die toch eigenlijk bij het kind hoort, vervangen door een zekere geblaseerditeid. Door een alles gewoon vinden. Door een het-vanzelfsprekend-vinden — als een gevolg der verwenning, — dat hij — het
eenige kind — altijd weer het middelpunt en de hoof dpersoon is, om
wie ooms en tantes, de grootouders en de ouders draaien en zich bemoeienis geven. En ongemerkt leert het kind zich gedragen als een volwassene; leert het denken als een volwassene; oordeelen en voelen als
een volwassene. Wordt het gemengd in en gehaald in al de conflicten,
waarin zijn vader en moeder zelf gemengd zijn. Het kind is immers
ongemerkt de gelijke van de ouders geworden; vroegrijp; te vrOeg riip.
Dat het kind daardoor van allerlei hoort, ook wel eens zonder dat dit
bedoeld of gewild werd, spreekt nu vanzelf. En 't zijn ook dikwijls weer
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de sexueele dingen, die de belangstelling van het eenige kind trekken,
boeien, er beslag op leggen.
Te gemakkelijker, omdat het eenige kind zich dikwijls verveelt. De verveling is toch wel de grootste vijand van het eenige kind. Deze verleidt
het tot dagdroomen, tot verkeerde sexueele gewoonten. Bovendien verleidt
de verveling, die het kind toch al-meer dan goed is op zich zelf doet letten,
wanneer daar nog bijkomt de angstige bezorgdheid der ouders — die
telkens weer doet vragen: „wat voel je", „wat heb je", „scheelt je iets";
„kind, pas toch op, je zult anders nog...." — juist door dit vragend
suggereeren, komt het kind er toe, veel meer dan gewenscht is, op zich zelf
te passen en voor zich zelf bezorgd te zijn. Het kind schenkt veel te veel
aandacht aan zich zelf, voelt daardoor altijd wel wat en wordt zoo licht
een tikje hypochondrisch; voelt nu eens hier dit, dan weer daar dat.
Afgezien er van, dat dit voortdurend bezig zijn met zich zelf het kind
nerveus maakt.
De verkeerde, dikwijls onwillens verkeerde opvoeding wreekt zich wet
heel sterk aan het kind. En wordt de reden, dat dit ons zorgen kan gaan
geven. Te eerder nog, wanneer die opvoeding, als opvoeding, ook daarin
zelf nog verkeerd was, dat zij van het kind een verwend, onopgevoed,
vrijpostig, onhebbelijk, brutaal kind maakte. Iets wat niet perse behoeft
te geschieden met het eenige kind, maar toch eerder daarbij gebeurt, als
de ouders er niet voor oppassen, dan met andere kinderen uit groote gezinnen. De ouders zijn in 't algemeen te gemakkelijk tegenover eenige
kinderen, veel te zwak, veel te toegevend, veel te weinig streng. En zoo
kan het-alleen-zijn voor het kind worden tot een vloek.
Afzonderlijk wil ik nog noemen de gemeenlijk ongewoon groote gevoeligheid van het eenige kind. 't Is een gevolg van al het ontzien, van
de te groote bezorgdheid. Waardoor het van de noodzakelijke harding en
gewenning aan ongunstige invloeden verstoken blijft. Niet minder zorgen
geeft het eenige kind, omdat het bij zijn opvoeding allerlei invloeden moet
missen, die misschien wel niet dadelijk opvoedend werkzaam zijn, maar
die toch voor die opvoeding van groote beteekenis zijn. Wij worden toch
ongetwijfeld alien voor het kleinste percentage rechtstreeks, bewust,
opgevoed door
opvoeders van Gods wege; de meeste invloed op de
opvoeding der kinderen
ki
nderen heeft toch wel de niet dadelijk bedoelde opvoeding,
de opvoeding door andere kinderen, de broertjes en zusjes in de eerste
plaats, de opvoeding op straat, enz. enz.; de opvoeding door andere ouders
dan de eigene, bij bezoeken aan vriendjes, vriendinnetjes, enz. Mogen
ouders van een eenig kind ook al veel van die invloeden, die verkeerde
invloeden op hun kind, zoo straks genoemd, weten te voorkomen en te
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nivelleeren, ongedaan te maken; voor het gemis aan mede-opvoeders hier
nu genoemd, laat zich heel weinig compensatie vinden.
En dit heeft uitgebreide karakterveranderingen tengevolge.
Allereerst moet ik dan spreken over het egoisme van het eenige kind;
over zijn zelfzucht; die zich niet bekommert om het belang der medemenschen. Ik wil dadelijk de concessie doen, dat het mogelijk is, dat een
eenig kind niet egolstisch is. Altrulsme wordt als karaktertrek een mensch
soms bij zijn geboorte meegegeven. Maar zelfs dan, geboren met een
neiging tot mededeelzaamheid, tot zelfopoffering, heeft het eenige kind
groote moeite om dat altru1sme van sluimerende eigenschap-in-aanleg tot
vol ontplooide eigenschap te brengen. Want het kind mist de medeopvoeding door zijn broertjes en zusjes. Het eenige kind behoeft nooit jets
aan broertjes of zusjes of te staan; iets, dat het nu juist zelf zoo dol graag
wilde behouden. Het behoeft nooit mee te deelen. Zelfs de lief de van zijn
ouders mag het uitsluitend voor zich behouden. Het wordt nimmer eens
tot jaloerschheid verwekt. Alles is het zijne.
Voor het kind is 't intusschen wel heel ongelukkig, dat het gaat denken,
dat dit nu wel altoos zoo zal blijven. En ook later niet geneigd is er in
te berusten, wanneer het een nummer onder de vele is geworden. Het blijft
zoo heel gemakkelijk de maatstaf, dat alles het zijne is en hem van rechtswege toekomt, ook in later jaren, aanleggen. Tot het soms wel op heel
onaangename wijze ervaren gaat, dat dit niet zoo is, niet zoo kan zijn.
En wat het kind in het groote gezin van zelf leerde, leert het eenige
kind met moeite, met veel verbittering. Of — en dit komt ook voor —
het leert het, tot zijn eigen schade, nooit.
De school brengt vaak de eerste ontgoochelingen. En de engagementstijd is daarom voor veel eenige kinderen zoo moeilijk, omdat zij dan
voor 't eerst in volle ernst en, terwij1 er veel op 't spel staat, tot zelfverloochening gedwongen worden.
Het egolsme in zijn verschillende vormen is voor het eenige kind toch
wel een heel groot ongeluk.
In 't algemeen zal de zedelijke opvoeding van het eenige kind tekort
schieten, omdat deze juist 't krachtigst en 't meest in de practijk — en
daarin kan zedelijke opvoeding toch feitelijk alleen geleerd worden -van het leven van iedere dag te zamen met broertjes en zusjes, geleerd
wordt. Kinderen uit groote gezinnen kun je juist aan deze dingen herkennen. Wat weet het eenige kind practisch van zelfverloochening; van
't ondergeschikt maken van de eigen wil aan die van anderen. Van zorg
voor anderen, jonger broertje of zusie?
Dat het gevoelsleven van het eenige kind daardoor dreigt te verarmen
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— gij weet 't reeds. Vandaar dat eenige kinderen zoo dikwijls tot eigenaardige menschen opgroeien, zonderlingen.
Ik sprak reeds met een enkel woord over de ongewoon groote gevoeligheid van het eenige kind, gevoeligheid tegen invloeden van het weer —
omdat het verwend wordt; gevoeligheid voor prikjes, plagerijen der
kameraden, omdat het geen broertjes en zusjes heeft; gevoeligheid toch
eigenlijk voor alle mogelijke inwerkingen, lichamelijke zoowel als geestelijke, omdat het eenige kind als 't ware steeds in een foudraaltje, gewatteerd, werd grootgebracht.
Het eenige kind is meestal schuchter en schuw. Het durft niet deel te
nemen aan het spel der anderen; houdt zich afzijdig — de kiem die het
misschien ook later zal beletten een meisje te vragen, die het later steeds
verder zal voeren op het pad der eenzelvigheid.
Die afzijdigheid kan een gevolg zijn van kleinheidsgedachten; zij kan
ook een gevolg zijn van een hooggestemd gevoel van eigenwaarde. Jurist
het eenige kind kan zich niet encanailleeren. Werkelijk komt dit voor!
Door zijn alleen zijn, door zijn eenzelvigheid wordt het eenige kind
er toe gebracht zich door een droomwereldje te omringen. 'n Droomkoninkje, in een zelf geschapen droomenrijk.
En daardoor wordt het dikwijls nog verder afgevoerd van de werkelijkheid van het leven, totdat deze het soms op heel ruwe wijze weer wakker
schudt, en het laat zien, dat er ook nog zoo iets als de ruwe werkelijkheid is.
Anderzijds wordt ook aan het eenige kind dikwijls bewaarheid de spreuk,
dat stille wateren, diepe gronden hebben. En menig eenig kind kwam in
zijn eenzaamheid tot verkeerde gewoonten. Ik zeide het reeds: het sexueele
Leven van veel eenige kinderen is reeds in hun jeugd gederailleerd.
Wellicht vraagt gij ook hier u zelf af: maar komen die eenige kinderen
dan veel voor?
Ik moet dan zeggen: ja, heel veel. Ik moet dan zeggen: helaas steeds
meer. Het aantal huwelijken waarin het eerste kind niet gevolgd wordt
door een tweede en meerdere, is ook in ons land toenemende.
Hier kan mijn therapeutisch-raad-geven aanvangen met de raad:
Ouders, laat uw eenig kind niet alleen. Schenkt het een broertje of zusje.
Gij kunt nog zoo uw best doen om al die gebreken tegen te werken door
mij in de aanvang genoemd; gij kunt nog zoo uw best doen om, door uw
kind te omringen met speelkameraadjes, er voor te zorgen, dat het niet
alleen blijft — niets gaat boven het eigen broertje of zusje.
Is dit onmogelijk, en soms kan het inderdaad niet anders, dan moge het
aangenomen broertje of zusje het natuurlijke vervangen.
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Moet uw eenig kind een eenig kind blijven, dan is mijn raad: omring
het door kinderen en voedt het toch vooral niet te veel op. Sta desnoods
angsten uit; waag eens iets, en vervolg het kind niet altijd met uw
opvoeding, uw zorg, uw bemoeienis. Houdt u zeif op een af stand; laat
liever iets na, dan dat gij te veel doet. Vereenig vooral niet op uw eenig
kind al uw zorgen, al uw toekomstverwachtingen, talrijk genoeg voor een
dozijn kinderen, zoodat uw kind u perse zorg moet geven; zoodat uw
kind u perse tegen moet vallen, als 't opgroeit, want daaraan kan 't immers
nooit beantwoorden, noch voldoen.
Laat nu mijn laatste woord, eenigszins paradoxaal, eens dit zijn:
Ouders van eenige kinderen, zorg er voor, niet te veel voor uw kind
te zorgen, want dan zal dit zorgenkind u de minste zorg geven.
Poortugaal.
J. VAN DER SPEK.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITTERATUUR.
Leugenachtige kinderen. Een Duitsche gedoctoreerde dame — zoo
vertelt de Educateur Belge — heeft een onderzoek ingesteld bij kinderen
van alle leeftijden en standen, jongens en meisjes, teneinde na te gaan
in hoe verre de neiging tot leugen zich bij hen openbaarde.
Zij kwam tot de weinig bemoedigende conclusie, dat alle kinderen
leugenaars zijn.
Niet, dat zij uit bedorvenheid of ondeugd liegen, maar hun natuur
drijft er hen toe.
Het onderzoek — waarbij het onderwijzend personeel te Wiirzburg
medewerkte — wees voorts uit, dat kinderen van ongeveer tien jaar oud
het meest en gemakkelijkst onwaarheid spreken, ten gevolge van hun
verwarde phantasie. Op 13-jarige leeftijd worden de kinderen naar verhouding meer oprecht.
Hooge roeping. Wanneer ons Christendom ons niet plichtgetrouwer
maakt in de taak van het dagelijksch leven en in het beroep; onbaatzuchtiger in zaken van geld; onverschilliger op het punt van rijkdom en
eer; welwillender jegens alle medemenschen; blijder in het gemoed, en
hoopvoller voor de toekomst, dan is het nog niet het echte, aldus citeert
de Evangelische Lehrerinnen-Warte uit Hilty.
Voorbereiding. Zonder voorbereiding gaat het niet, zoo heet het in
het Zwitsersche Evangelische Schulblatt. Niemand heeft het recht, naast
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zijn verplichte lesuren niets voor de school te doen, maar allerminst de
Christelijke onderwijzer.
Tot de voorbereiding reken ik allereerst de arbeid aan mij zelf. Al mijn
weten en kunnen is ontoereikend, wanneer ik niet in de rechte houding
tegenover God sta. Van Hem verwacht ik kracht voor de dagtaak en
opgewektheid voor de arbeid. Ik beschouw me zelf in de eerste plaats
als verantwoordelijk aan God. Mijn grootste voorbereiding is Schrif tonderzoek en gebed. Wat ik daardoor gewin, komt mijn schoolarbeid ten
goede.
Verder lees ik veel: godsdienstige en wetenschappelijke werken, vakbladen en klassieken. Ik beschouw algemeene vorming als de tweede
belangrijke voorbereiding. Daartoe is zeker tijd noodig, en die heeft de
onderwijzer wel, wanneer hij Been nevenbetrekkingen zoekt, en zich tot
school en onderwijs bepaalt.
Verder komen de andere werkzaamheden: arbeid voor het leerplan,
aanteekeningen, correctie, enz. Het is goed, dat de eerstgenoemde dingen
ook eens vermeld worden: dat ze de school ten goede komen, wordt niet
altijd bedacht. Vandaar het verdorrende -opgaan in de practijk; dat ook
aan het vergaderleven schade doet.

Het Oostersch milieu der Bijbelsche geschiedenis een hinderpaal voor
onze leerlingen? Het wordt wel beweerd. Maar de Deutsche LehrerZeitung gelooft er niets van.
Plaats, tijd en toestanden liggen zeker ver voor hun bewustzijn, maar
dat is niet alleen bij kinderen, ook bij volwassenen zoo. Maar is dit een
bezwaar? Wanneer het godsdienstonderwijs om deze reden moet worden
afgekeurd, treft eenzelf de vonnis ook andere vakken van onderwijs.
De kinderen kunnen ook de tijd onzer Germaansche voorouders niet
begrijpen, en evenmin de riddertijd. Bij de aardrijkskunde begrijpen zij
ook niet de toestanden in Amerika en Australia, in Tibet en Canada.
Wij moeten het Rationalisme onzer dagen tegenstaan, en overwinnen
door een levend geloof. Met een geloof als een mosterdzaad laten zich
ook Bergen van bezwaren verzetten, die we op het terrein van de opvoedingswerkzaamheid ontmoeten.
Foutcn bij het lezen. Daarover bevat het Zeitschrift fiir Ptidagogische
Psychologie een artikel. De fouten zijn in vier groepen te rangschikken.
Het meest komen voor vervalschingen van het woordbeeld; daarop volgen
uitlatingen; dan toevoegingen, en met groote tusschenruimte komen dan
de verschuivingen van lettergrepen of woorden.
Meumann noemt het lezen een psychische wereld in het klein, en
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rekent zijn analyse tot de ingewikkeldste en belangrijkste problemen der
zielkunde.
Het bevat drie elementen: de opvatting van het woordbeeld, de reproductie van de woordklank, de reproductie van de beteekende voorstelling.
De fouten kunnen allerlei oorzaken hebben: afleiding, ongesteldheid,
vermoeidheid, zenuwachtigheid, gebrek aan concentratie, geheugenzwakte.
De roep om een nieuwe opvoeding. Door de wereld gaat de roep
naar een nieuwe opvoeding, aldus een artikel in Die Erziehung, en ook
de roep om de nieuwe mensch. De opvoeding moet de geestelijke grondkrachten loswikkelen, waaruit de vernieuwing van alle levensbetrekkingen
der menschen onder elkander is te verwachten.
Uri van de kenteekenen dezer beweging is de vraag naar een nieuwe,
betere, en meer doelmatige school, die er naar streven moet, nieuwe,
betere en vrijere menschen op te voeden, en yolk en menschheid in haar
voortgaande kultureele ontwikkeling te dienen.
Deze beweging blifft niet staan voor landgrenzen; zij loopt rondom de
wereld, en streeft naar diepe zielsvernieuwing. Bij haar is de ouderwetsche schoolmeester overwonnen, en het menschelijk breede, het de harteti
bewegende en verwarmende prijkt in vrije schoonheid. Het gaat om de
geest, en niet bloot om de uitdrukking; aan het zijn, en niet om het doen.
Voor weinige jaren sprak men nog van de „nieuw-Europeesche opvoedingsbeweging", maar thans heeft het gevoel van saamhoorigheid de
heele menschheid aangegrepen; het is een wereld-opvoedingsbeweging.
En die brallende woorden zullen de zaak zeker wel vooruit helpen!
Was het niet te verwachten?
Een inzendster — onderwijzeres — roert
in een ingezonden stuk in het Educational supplement of the Times de
kwestie aan, hoe de kinderen de avonduren nu moeten doorbrengen.
Vroeger zaten ze de heele avond over hun huiswerk gebogen, maar
dank zij de nieuwere inzichten en — lang niet malsche — critieken wordt
het huiswerk meer en meer beperkt, ja zal misschien mettertijd geheel
verdwijnen.
De avonduren komen nu weer vrij voor het schoolkind; het zal zich
meer met zijn eigen liefhebberijen kunnen bezig houden, en dat is van
belang met het oog op de keuze van een toekomstige carriere.
Theorie of practijk? Vele ouders zullen verlegen zijn, hoe de kinderen
zoo'n gansche avond bezig te houden, en als ze nu naar buiten, naar
allerlei kindersamenkomsten, gestuurd worden, is het middel nog erger
dan de kwaal. We zullen toch niet van Scylla op Charybdis vervallen?
Wat te doen? vraagt de inzendster.
Vlaardingen.
T. VAN DER K 00Y.

REGLEMENT.
Schoolreglement voor den schoolmeester van Molenaarsgraaf

1).

I. Eerstelijk zal de schoolmeester gehouden zijn het geheele jaar
door school te houden, zulks bij groote noodzakelijkheid en kennisk van
Magistraat en Kerkeraad te ommitteeren en verzuimen.
II. En zal van iedere scholier die schrijven kan des weeks genieten en
ontvangen den stuijver en vier penningen, mits te geven vrij inkt. En die
niet schrijven van ieder eenen stuijver.
III. De schoolmeester zal gehouden zijn goeden agt op zijn schoolge•
komen kinderen te houden, dat zij stil en modest de voorgemelde tijd in
school blijven, de voor en nademiddag elk twee lessen laten opzeggen
en verscheidene Christelijke gebeden van buiten laten opzeggen en 's morgens bij het aangaan van de school het morgengebed en bij het uitgaan
van de school het avondgebed, mitsgaders in 't naar en van huis gaan
zal hij de kinderen zedig en stil doen toepassen en ider, die haar tegen
komt, met zwijgen en afnemen van de hoed beleefdelijk goeden morgen,
goeden dag, goeden avond, na gelegenheid des tijds toewenschen. Mitsgaders zal hij diegene die genegen zijn te leeren cijfferen, in de cijf f erkunst moeten oeffenen en instrueeren en ook de wijze van eenige gemeene
psalmen bekend maken en leeren zingen.
IV. Zoo iemand genegen is des winters in de avondschool te gaan,
zal dan ook gehouden zijn zulks te agtervolgen en zijn school beginnen
ten 5 cure en wederom laten uitgaan ten agt uuren en ider schrijver of
schrijveresse in ider schooltijt een toon of schrift doen schrijven ende
voor het uitgaan van de school voor hem gebragt zijnde de fouten aldaar
te doen aanwijzen en te doen verbeteren. En zal van ider die school gaat
genieten 2 stuijvers.
V. Aangaande den Kerkedienst en kosterschap zal de schoolmeester
ten alle tijde wanneer Gods Woord en de predicatie gedaan zal worden,
gehouden zijn driemaal te luyden en met het laatst geluy door kleppen
te hoop roepen, voor de Predicatie voor te lezen, voor en na de predicatie
voor te lezen en psalmen te zingen en de eerste psalmen altoos voor de
preclik stoel op te stellen, teneinde een ider derhalve kan nazien en lezen.
VI. De schoolmeester zal alle predikdagen bij den predikant gaan
vragen of hem gelegen komt den hoop te luyden.
1 ) Het reglement berust in afschrift op de secretarie te Molenaarsgraaf en
werd ons toegezonden door een hfd. der Chr. sch. te Bleskensgraaf, C. W. van
Kooten. Jammer dat het oorspronkelijke en de dateering ontbreken. Mij lijkt
het uit het 4de kwart van de 18de eeuw. D. W.
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VII. De schoolmeester zal alle predikdagen daags daarvoor en op den
namiddag bij den predikant gaan vragen wat psalm alsdan zal gezongen
worden om met de kinderen uyt de school nade middag te zingen en ook
mede des Zondags morgens voor de predicatie gaan vragen of daar
kinderen ten doop zullen komen, opdat hij tijdelijk het doopbekken met
water brengen.
VIII. Ook zal de schoolmeester den kerkedienst gehouden zijn vlijtig
waar te nemen en waar de kerkeraad hem van noode heeft om te zenden,
zal zulks ook gewillig moeten volbrengen.
IX. Nog zal de schoolmeester gehouden zijn de kerk wel schoon te
houden met raven en vagen, den predikstoel en de banken alle Zaterdag
of te stuyven, het uurwerk zal de schoolmeester op behoorlijken tijd
moeten doen gaan en slaan.
X. Wijders zoo wanneer alhier in de kerk of op het kerkhof eenige
begraven zijn, zal van het overlijden van oude personen en die boven de
twaalf jaar oud zijn, daarvoor is hij drie poozen luydende, ontvangende
van luyden en grafmaken zes en dertig stuyver en van diegenen die
beneden de twaalf jaren zijn half zooveel.
XI. Hij zal ook de graven int choor der kerk na den eersten gepasseerden Zondag gehouden zijn toe te leggen, de aarde, die te veel is,
buyten op het kerkhof te kruyen en zal van ider graf van toeleggen hebben
6 stuyvers.
XII. De schoolm. zal alle arme kinderen, die hunnen ouders of zij
zelfs van arme middelen geallimenteerd worden en in de voorschreven
ambagte van Molenaarsgraaf zijn wonende, te leeren lezen en schrijven
en cijfferen of psalm te zingen en op die zooveel als op de anderen
regoed en` agt nemen. En zal daarvoor genieten agt guldens, vier van de
Diaconie en vier guldens van den huysarmen.
XIII. Voor de winterdienst in de kerken of te op andere tijden, als den
predikant dienst doet, zal hij genieten 2 gulden, 10 stuyvers van de
Diaconie en tegelijk twee gulden tien stuyvers van de kerk.
XIV. Voor het uitschrijven van de Diaconierekening en als de rekening
gedaan word, moet hij pen, papier en inkt geven en daarvoor genieten
2 gulden.
XV. De schoolm. zal tot tractement van deze dorpe genieten ieder
jaar Hondert en Agt Gulden, welke hij van den gaardermeester van deze
dorpe moet ontvangen, ieder vierendeels jaars 27 gulden, 't welk ten
behoeve van dezen schoolm. word omgeslagen.

CRITISCHE REVUE.
Dit is het drama van de verongelijkte auteurs. Het is er toch eindelijk
met ze van gekomen. 't Kruikje gaat zoo lang te water tot het breekt:
eens barst het. Het drama is als volgt:
In ons December-nr. is in een recensie van een leesmethode Lezen leeren
in sprookjesland, gezegd dat het „listig gecamoufleerde namakerif was
en „de heeren samenstellers vonden een nieuwe titel niet eens noodig".
Er was eens eenige jaren geleden een hoof d eener openbare school,
leeraar in paedagogiek aan een hoof dactecursus — die aan de auteurs
van Lezen leeren — het echte D.W. — schreef, dat hij Lezen leeren zoo
voortreffelijk vond, maar dat ze voor de openbare school niet geschikt
was, omdat er enkele godsdienstige lesjes in voorkwamen. Hij stelde nu
voor, dat hij. die methode zou bewerken voor de openbare school. Op
onze vraag, waarin die bewerking zou bestaan, deelde hij mede, alleen
enkele lesjes te zullen vervangen door neutrale. Hij behoef de er niet veel
aan te verdienen. Het kwam dus hier op neer, dat Lezen leeren van „Christelijke smetten" zou moeten „gezuiverd" worden!! De heer Van de Huist
en ik waren eenstemmig: wij gaven daarvoor ons werk niet, en we wilden
ons eerstgeboorterecht niet verkoopen voor een schotel linzenmoes.
Thans komt eindelijk ook een Lezen leeren voor de openbare scholen in
sprookjesland, en onze medewerker ziet ze en oordeelt .... in het Decembernummer 1.1., gelijk bekend is.
In het Katholieke schoolblad verscheen ook een recensie over de nieuwe
uitgaaf, zoo'n algemeene toost erop, maar een inzender vond dat toch te
bar en schreef in het Katholieke schoolblad van 5 Februari 1.1.:
„Na de schitterende aanbeveling der leesmethode „Lezen leeren in
sprookjesland" heb ik me gehaast met die boekjes kennis te maken.
't Spijt me wel dat ik het met den bewonderaar absoluut niet eens
kan zijn.
1.) Een aantal plaatjes zijn tamelijk onzedig, b.v. de fee. De gelaatsuitdrukking der personen 2) is dikwijls zoek, de houding onbeholpen, alleen
de landschappen zijn vaak zeer mooi.
Maar nu de leesstof !
3.) De boekjes zijn een navolging der methode „Lezen leeren", door
Wouters van Van Hulzen,i) waarvan men zelf een stub titel heeft geleend!
1 ) Die inzender vergist zich met de naam Van H. voor Van de Hulst. Wij
veranderen die vergissing in het v.v. van het stukje. D. W.
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Helaas, is deze serie door v. d. Blink c.s. niet verbeterd, maar 4) verslechterd. Waarom beginnen die heeren met ei, ui en oe; op blz. 17 zijn
we al aan oei en 't woord „hyacint" heeft ook z'n intree bij 't aanvankelijk
lezen gedaan! De oefenstof, woordreeksen enz., die 5) bij Wouters Van
de Hulst al niet to groot was, is door hun navolgers nog ingekrompen!
6.) Het mooie zit zeker in de sprookjes, dacht ik.
Men neme een proef en leze, 't bekende verhaal van ezel, haan, kat,
hond en de roovers voor aan de eerste kiasse.
Bereid u maar gerust voor op de grootst mogelijke teleurstelling. Doe
't zelf de ook eens met „Anneke" uit Wouters en Van de Hu1st! Ili geef u
een voorbeeld van de verhaaltrant der heeren. — V. d. B., E., Kl. — De
auteurs tokkelen de Tier, 7) als er tenminste genoeg rijmwoorden in de
buurt zijn:
Blz. 23: Het muzikantenboekje:
Wat leuk is dat, zei de haan
Nu ga ik bo-ven op de kat staan.
Zoo kan ik door het ven-ster zien
en al-les hoo-ren bo-ven-dien.
St. st.! zei Jan. Wat zie je?
Maar de e-zel nies-de: Hat-sjjie-e!
Stil toch zei de haan
Zes roo-vers zie ik staan
Ze zeg-gen, dat ze een hee-len boel
heb-ben ge-sto-len
bij dien rij-ken ba-ron Van der Mo-len....
of blz. 24: Eendenboek:
zei het meis-je
En ze zon-gen sa-men een wijs-je
zoo mooi als van een sijs-je.
Ze dans-ten vroo-lijk in een rij
en wa-ren al-len e-ven blij.
Ze spron-gen
en zon-gen.
•• • • •• •• • • • • • • • •
• •

••

••

••

••

Dan gaan we naar bui-ten,
en hoo-ren de vo-gels flui-ten.
Er is nog veel meer „moois" op blz. 54, of 40, of 29 enz.
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8) Als nu eenigszins duidelijk is dat de „beroemde" methode ons niets
nieuws en niets goeds heeft gebracht, ben ik tevreden."
Eindhoven.
J. J.
En 't is waar de tekst van die sprookjeslandboekjes is Been plagiaat, de
proeven van stijl die deze inzender geeft, zijn met zeer vele nog grovere
stalen te vermeerderen. Vele regels uit de Sprookjeslandboekjes zijn niet
te lezen voor 6-jarigen en vele woorden gaan verre boven hun bevatting,
nog afgezien ervan dat, een heel jaar dag in dag uit, de sprookjessfeer op
deze wijze opvoedkundig en ethisch zeer, zeer groote bezwaren heeft.
Na dit bad voor de auteurs der Sprookjeslandboekjes komt in Paedagogische studien van 1 April ook over die sprookjeslandleesmethode een
recensie. En men leze critisch en versta de zin tusschen de regels. Hier
is ze:
„De Prediker leert ons reeds: Wat er geweest is, dat zal er weder zijn
en wat gebeurd is, dat zal weder gebeuren, er is niets nieuws onder de zon.
Daaraan hebben de heer Van den Blink, Eigenhuis en Klasens zeker
ook gedacht, toen ze Lezen leeren in sprookjesland samenstelden.
Al aan 't eind van de vorige eeuw geeft dr. Alexander Ehrenfeld een
overzicht over de wijzen waarop men de phantasie van 't kind — ook
door middel van 't sprookje — aan 't onderwijs dienstbaar kan maken. 1.)
Maar in zijn voorrede waarschuwt hij zelf, dat alles wat hij aanbiedt,
slechts in zeer kleine hoeveelheden door de alledaagsche kost van het
geregelde onderwijs gemengd mag worden. Ongeveer 't zelfde zegt
Grimm, die de sprookjes in een van zijn mooie verhalen vergelijkt bij de
klaprozen in 't korenveld: een enkele — prachtig: vele schadelijk. En
nu willen deze auteurs het kind de heele dag in de sprookjessfeer houden en dat iedere dag weer opnieuw. 's Morgens en 's middags in 't lesuur
— in 't taaluur (woordreeksen), in 't schrijfuur (overschrijven van de
woordreeksen) en natuurlijk in 't verteluur — „het verhaal"; in een sfeer
die niet anders dan fatale gevolgen kan hebben voor de hypernerveuse
leerlingen, die tegenwoordig de scholen in onze steden bezoeken. De
moderne jeugd, waarvan de phantasie toch reeds overprikkeld is door de
reclameplaten aan de ingang der bioscopen, de lichtreclames in de
straten, de radio in de huizen, heeft behoefte aan rust. Haar aandacht en
belangstelling moet geleid worden naar de gewone alledaagsche dingen
1 ) Schulmarchen and andere BeitrAge zur Belebung des DeUtschen linterrichts von Dr. -Alexander Ehrenfeld. — Zurich 1899.
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van het leven. Dat dit kan bewijst 't succes van Ot en Sien — Pim en
Mien — Klaas en Kee, bij iedere nieuwe generatie.
Niet nieuw is 't gebruik van een kleur inkt in de boekjes om de aandacht
op de pasgeleerde letter te vestigen. De heeren Wouters en Van de Hulst
pasten dat reeds toe in „Lezen leeren". 2) Sic. D. W. —
Ook in 't essentieele van de methode is niet te vinden, dat men bepaald
„nieuw" zou kunnen noemen. De heeren gaan terug tot 't systeem van
telkens een nieuwe letter van voor ± 30 jaar, terwill de moderne methodiek
lief st van de leerstof zooveel mogelijk tegelijk geeft.
Het gebruik van woordreeksen ontstaan door voor- of achtervoeging
of door verandering van klinker, b.v.:
uit — ruit — kuit — tuit.
roo — roos — rook — roof.
kuil — kool — keel — kaal, is wonderlijk identiek aan dat van Hoogeveen, evenals 't gebruik van een afbeelding, waar 't geschreven woord
nog niet gelezen kan worden. Een vorm waarvan ook Wouters en Van de
Hu1st reeds gebruik maakten.
W el nieuw is 't kind, dat graag twee of driemaal een boekje doorwerkt
(inleiding pag. 8) en de „gang direct op 't doel af", indien daarmede
bedoeld wordt het weglaten van oefeningen in 't ontbinden en samenstellen
van woorden. — Sic. D. W. — Daardoor is dan ook zeker een heel boekje
(zegge 50 pag.) noodig om den kinderen de verbinding van twee letters
eigen te maken. — Sic. D. W. — Al dadelijk komen de ontploffingsgeluiden
als beginletters voor (k = 2de en t = 4de letter) terwill oefeningen als
o0 ook; oo—koo; ei—eik, ei—kei, bij nieuwelingen in de edele leeskunst
nogal wat verwarring teweeg zal brengen.
Nieuw is verder nog 't geheel ontbreken van eenige aanduiding in de
handleiding, hoe de heeren een nieuwe moeilijkheid wenschen behandeld
te zien. Een tref fend staaltje hiervan is b.v. de opmerking op pag. 45 over
't gebruik van den a, o. u. e aan 't eind van een lettergreep en de verwijzing
naar „'t kleinste woordenboek" waar de handleiding onvoldoende oefeningsstof biedt! Waaruit dus volgt dat er toch iets nieuws is onder de zon.
(Al is dat nieuwe juist niet goed)." — Sic. D. W. — S. MEIJERS.
2 ) In verband met deze opmerking van de recensente vestigen wij de aandacht
op wat de heer D. Wouters in het Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk
onderwijs (Dec. 1930) schrijft. Hij beschuldigt de heeren V. d. Blink, Eigenhuis
en Klasens van „listig gecamoufleerde namakerij". Voor zoover mij bekend is,
hebben de aangeklaagde schrijvers niet geantwoord op deze ernstige beschuldiging. Daar het navolgen een invretende kanker is in de schoolboekenwereld, is
volledige opheldering m. i. dringend gewenscht. P. A. D.
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Daar konden de heeren auteurs het mee doen. En noch mejuffrouw
Meijers, noch de inzender in 't Roomsche schoolblad waren aan ons —
Van de H. en Wters — ook niet bij name, bekend.
Nu gaat het dan ook niet langer en op 18 April krijg ik als redacteursecretaris de volgende brief.
Hoogezand, 17 April '31.
Den heer redacteur van het Paed. tijdschrift.
M.
Verzoeke beleefd, maar dringend, bijgaand protest in het eerstvolgend nummer
van uw blad te willen doen opnemen. De heer Eigenhuis en ik — de heer v. d.
Blink is ziek — werden het over deze redactie eens, maar E. zendt mij het
stuk terug, omdat hij geen adres van redacteur weet. Persoonlijk ben ik dus
nogmaals in de gelegenheid om op eerewoord te verzekeren, dat de bewuste
aanval — en met welk doel toch? — onbillijk, valsch en on-christelijk is. Wie
de voorgeschiedenis van onze methode kent en haar uitwerking weet, weet
meteen dat veronderstelde „namakerij" onmogelijk was en dat bij het kiezen
van een titel (al had ik zelf misschien een andere, betere, gevonden nog) 1 ) is aan
eenig plagiaat niet gedacht zelfs. Wij kunnen een en ander desgevraagd onder
eede verzekeren en mocht ons protest in uw blad onverhoopt niet tot z'n recht
komen, dan zullen we andere wegen dienen in te slaan.
Uw dw.,
JOH. KLASENS.

Natuurlijk haast de red.-secretaris zich aan dit dreigende schrijven te
voldoen en de bijgevoegde rehabilitatie des heeren V. d. B., E. en Kl. te
plaatsen. Ze volgt:
Een ernstig protest.

P. A. D. vestigt in Paed. Studien onze aandacht op wat de heer Wouters in uw
Paed. tijdschrift (Dec. 1930) schrijft in verband met onze methode „Lezen leeren
in Sprookjesland" en waar een zekere Ma of Ms ons doodleuk, en zonder eenig
spoor van bewijs, beschuldigt van „listig gecamoulleerde namakerij"! Alleen
onkunde, laster of concurrentienijd kon een dergelijke valsche beschuldiging doen
neerschrijven. Wij kunnen gevoeglijk verwijzen naar het voorbericht van ons
eerste deeltje: „Een z.g. heuristische leesmethode is sedert Versluys niets nieuws.
Ook de onze is geen nieuwe vinding, als is ze geheel onafhanketijk van andere
voorbeelden uitgewerkt." Dit is de zuivere waarheid en de eigenlijke ontwerper
van de cursus kende en kent de heele methode van Wouters en Van de Hulst niet!
Onze titel drukt precies uit wat wij willen en zoo hebben wij het idee : rechtstreeks-leeren-lezen uit tekst en tafereel geheel oorspronkelijk uitgewerkt, gelijk
dan ook meer dan een recensent, die meer deed dan oppervlakkig doorbladeren
alleen, heeft getuigd. — De boekjes van Wouters en Van de Hulst zijn keurig
verzorgd en bewerkt — en de bizondere school was broodnoodig aan een frissche
uitgave toe — maar kenners weten, dat de auteurs in hun methode niets nieuws
1 ) Is dat niet humanitair? Hoe lief toch! Het betere, dat misschien gevonden
was, niet te gebruiken ! Ze schijnen toch wel een beetje in de war te zijn! D. W.
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gegeven hebben en maar hadden of to kijken van Trelker, van Gelder e.a. Wij
hadden voor onze methode Wouters wel allerminst noodig en uw criticus heeft
voorzeker het 9de gebod met voeten getreden.
V. d. BLINK, EIGENHUIS, KLASENS.

En nu is het uit. Eerewoord, ernstig protest enz. zijn afdoende. De heeren
V. d. B., E. en Kl. hebben Lezen leeren nooit gezamenlijk gezien, en ze
hebben elkaar ook niet gewaarschuwd, ze hebben zelfs nooit advertenties
over Lezen leeren in de schoolpers gelezen, ze kenden zelfs immers ons
Paed. tijdschr. niet — 't zijn me je voormannen wel; onze voormannen
weten precies waar ze moeten zijn, voor bladen, tijdschr. en red. van de
andere zijde —; ze spelen zelfs Trelker — een geheel andere methode in
principe en uitwerking dan Lezen leeren — het echte — en Betsy Van
Gelder's methode, die ongeveer terzelf der tijd verscheen als L. 1. — tegen
het echte L. 1. uit, maar . .. . zeggen nu alleen dat ze niets nieuws gaven
— zie de rec. in Paed. studien hierboven — en dat Lezen leeren — het
echte — keurig verzorgd en bewerkt is, — en.. .. hm .... de eigenlijke
bewerker van de Sprookjeslandboekjes kende ze niet — maar o, enghartige
bekrompen lieden, er staat immers de Kerstgeschiedenis in, en er staat de
geschiedenis van Mozes in en er staat in 1k bid tot God, en derhalve is het
echte Lezen leeren voor de openbare school ongeschikt, volgens Klasens
c.s.; en daarom kwam er een sprookjeslandbewerking. De insinuatie aan
het slot over de afkijkerij van Trelker — een geheel andere methode naar
principe en bewerking — en die van B. van Gelder is van de kracht van
een dief, die met de gestolen waren onder zijn buis een huis uitstormt,
vervaarlijk schreeuwend: „Houdt den dief."
Dergelijke argumentatie is beneden onze waardigheid en wat het 9de
gebod betreft: we roepen in onze herinnering de brief van een openbaar
schoolhoofd over het verontchristelijken van onze methode en denken dan:
Als de vos de passie preekt, Boer pas op je ganzen.
Het merkwaardige van het geval is, dat sinds de sprookjeslandleesmethode verscheen en wat er over geschreven werd, aan de openb.
scholen juist nu Lezen leeren — het echte — gevraagd wordt en vele
exemplaren ter kennismaking verzonden werden. De recensie in Paedagogische studien deed wel voor die Sprookjeslandboekjes de deur toe.
Deze zonderlinge speculatie zal aan de speculanten weinig genoegen
geven; het blijkt al reeds uit de pers en wie het zonderlinge leesgetamel
— zie de geciteerde stukken van den inzender in het Kath. schoolblad —
in de klas gaat probeeren, zal ook al gauw ontnuchterd zijn. Neen hoor,
die sprookjeslandmethode is werkelijk Been plagiaat van het echte Lezen
leeren, heelemaal niet.
D. WOUTERS.
Zeist.

SCHOOL•ORGANISATIE-V OORSTEL.
II.
Mag ik nu eens beginners met de situatie te teekenen, zooals ik mij die
voorstel? In de eerste plaats dan het schoolgebouw. Het schoolgebouw
bestaat uit evenveel lokalen als er werkgemeenschappen zijn, plus nog
een tweetal z.g. bijzondere lokalen, een voor het eventueel noodzakelijke
voor-werk, en een voor het eventueele na-werk of splitsingswerk, indien
dat achteraf moet gebeuren.
Wat het aantal lokalen betreft, dat overeenkomt met het aantal werkgemeenschappen, voorloopig lijkt mij een aantal van 4 het meest gewenscht. In het eerste lokaal worden de vakken, die ik bij de huidige
constellatie gemakshalve de vertel- en leesvakken zou kunnen noemen,
dat zijn dus Bijbelsche geschiedenis, geschiedenis, aardrijkskunde, lezen
en kennis der natuur, onderwezen. Om nader te noemen redenen worden
deze lokalen na het laatst te noemen lokaal, het grootst. In het volgende
lokaal worden behandeld de vakken rekenen en de verschillende vormen
van speciaal zaak-onderwijs. In het derde lokaal wordt geschreven en
geteekend, en in het vierde lokaal wordt gegymnastiseerd, gemusiceerd en
gezongen. Dit laatste lokaal is het grootste, omdat het tegelijkertijd als
vergaderlokaal van de school kan dienst doen en als school-aula worden
gebruikt, indien althans de hal niet groot genoeg is.
Wat nu betreft de vorm der lokalen, dit: In ieder geval moeten lokaal
2 en 3 bovengenoemd min of meer ovaal of ellipsvormig zijn gebouwd.
Indien dit uit bouw-technische overwegingen niet wel mogelijk is, dan
langwerpig, bijvoorbeeld van 10 bij 6 m., of iets kleiner, indien de verhouding maar ongeveer bewaard blijft.
Langs de wanden van deze lokalen, die, indien het eenigszins mogelijk
is aan tenminste drie zijden ramen moeten hebben — alleen aan de Zuidkant een blinde muur — zijn de werkbanken van de kinderen aangebracht,
bij voorkeur zoo, dat, als een kind aan de arbeid is, het niet door een
ander kind kan worden gestoord of afgeleid. Een soort stelsel van kleine
cabines zou bier mogelijk zijn. Deze indeeling dient niet om de kinderen
elk in een eigen gevangenisje of celletje op te sluiten; wel neen, want zij
mogen als zij aan het werk zijn gerust van hun plaats loopen en zich
begeven naar de op een of andere wijze actief bezigen, die in het midden
van de zaal aan tafeltjes werken. Maar de beschreven cabine-inrichting
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dient ervoor om de heerlijke zelfstandigheid en belangstellende actie van
het kind te bevorderen. Een jongen en een meisje die goed in hun stof
inzitten, willen niet gestoord worden, maar maken het eerie sommetje na
het andere, en met een zucht van de doorbroken opmerkzaamheid aanvaarden zij een storing. Nu weet ik wel, dat het niet met alle kinderen zoo
is, maar ik weet ook dat een kind gelegenheid moet hebben, indien het
zoo is, die spanningsbeleving uit te leven. Juist bij de vakken rekenen,
schrijven en teekenen komt deze neiging ten sterkste uit.
De school bovengenoemd met haar zes lokalen acht ik geschikt voor
ongeveer 250 kinderen. — Natuurlijk zijn de getallen die hier genoemd
worden, globaal genomen —.
Gemakshalve nummeren we nu even de lokalen. De vier groote lokalen
noemen we in de volgorde, waarin we ze straks bespraken, lokaal 1, 2,
3, 4. De twee kleinere noemen we a — het lokaal voor het voor-werk —
en b — het lokaal voor het na-werk of splitsingswerk —.
De lokalen 1, 2 en 3 zullen als regel steeds bezet zijn. Met lokaal 4 zal
dat zeer dikwijls het geval zijn. Lokaal a zal op regelmatige tijden bezet
zijn met kinderen, die voor het eerst de school komen bezoeken, aan welke
het z.g. voorwerk geschiedt, en de bezetting van lokaal b hangt geheel
of van de eventueele „beroepskeuze" van de kinderen. Maar in dit lokaal
wordt als regel een der moderne talen gesproken, omdat het juist dient
voor dat speciale werk, dat de kinderen een geheel eigen richting geeft
in verband met de toekomstplannen der ouders met ze. In ieder geval
zal lokaal b naar schatting toch ongeveer altijd in gebruik zijn voor die
scholen, welke bezocht worden door kinderen, welke later voor het middelbaar onderwijs zijn aangewezen.
Uitgaande van onze gedachte, dat de school eigenlijk slechts is een
verlengstuk van het huisgezin, en deze gedachte kunnen we niet genoeg
herhalen en kunnen we niet vast genoeg erin hameren, wordt het kleine
kind, als het pas op school komt, in de schoolgemeenschap al spelende
binnengehaald. De eerste dagen, of op zijn minst de eerste twee a drie
.schooltijden, worden deze jonge kinderen met andere kinderen in lokaal 4
ontvangen, waar men dan eenvoudige versjes zingt, wat speelt en wat
musiceert. Met dien verstande echter dat zij gedurende deze tijd althans
tweemaal naar lokaal 1 gaan om daar te hooren vertellen uit de Bijbel.
En dan bij voorkeur niet de geschiedenis van de Schepping, maar die van
den Heere Jezus. — Ofschoon ik mij begrijpen kan, hoe men ertoe gekomen
is, heb ik er toch bezwaar tegen om de kinderen op school te ontvangen
met de geschiedenis van de Schepping. Ik geloof, dat dat niet de juiste
wijze van doen is, en dat het ook strijdt met de wijze waarop Christus zelf
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optrad, om de kinderen al dadelijk in de eerste plaats de geschiedenis van
de Schepping te vertellen. Maar dit onderwerp is thans niet speciaal ter
bespreking; misschien komt dat later nog eens aan de orde.
Intusschen wordt na eenige schooltijden het nieuwe groepje kinderen
in lokaal a eens afzonderlijk genomen en wordt het begin gemaakt met
het leeren lezen; ik zou zeggen, als we bijvoorbeeld de methode van
Wouters en Van de Hulst, Lezen leeren, als voorbeeld namen, op de
gewone wijze waarop het thans geschiedt, worden de kinderen in kennis
gebracht met de eerste beginselen van het lezen, het onderscheiden van
de letters, en het „deuten" van plaatjes in woorden.
Met dit groepje nu werkt de onderwijzeres reeds na een paar dagen
zoo, dat zij gaat differentieeren. Zij onderscheidt reeds dan tusschen de
vluggere en de minder vlugge leerlingen. Terwijl zij de eene club bij zich
heeft, wordt de andere club ingevoegd speciaal in lokaal 4 en 1, en het
duurt niet lang of er komt in deze groep kinderen ook weer splitsing.
Zoo ontstaat ten slotte de onmogelijkheid om nog te spreken van een
bepaalde klas, want het eene kind is in verband met zijn capaciteiten het
andere kind vooruit.
Goed, zult ge zeggen, gezien vanaf het standpunt van de „klasse", maar
nu de werkgemeenschap in de lokalen 4 en 1. Hoe moet het nu daar gaan,
wanneer die kleine kleuters er zoo in eens bij komen?
Inderdaad zou dit moeilijkheden geven wanneer we veronderstellen dat
op een school van 250 kinderen ongeveer 40 a 50 kinderen in eens komen
binnenwaaien op een zekere goede eerste April of eerste September.
Maar men begrijpt al spoedig dat alle reden voor een dergelijk doen weg
is. Het lijkt mij dan ook rationeeler om in het geval, waarvoor we in
onze gedachten staan, de toelating zegge 4 a 5 maal per jaar, of desnoods
nog vaker te doen plaats hebben. Waarom moet een kind dat per ongeluk
net 24 uur voor een fatale datum is geboren, beschouwd worden als dip
voor de school, en een kind dat per ongeluk net 24 uur na een fatale
datum geboren is, nog een jaar lang onrijp woidt geacht? En stel u eens
voor dat het eerst kind een couveusekindje is, dan kan ik mij indenken dat
de onderwijzeres zal zeggen: ik heb ze maar liever die na de fatale datum
geboren zijn!
Juist waar nu echter in zulke gevallen telkens betrekkelijk kleine groepjes
op school komen, zegge van 8 a 10 kinderen, is er geen, of bijna geen
moeite mee, wanneer zij als nieuwe grootheden in de werkgemeenschap
binnentreden. De meester of juffrouw, die de leiding heeft in zoo'n werkgemeenschap, helpt ze wat extra voort, of zit eens een half uurtje apart
bij hen. Maar vergeten we niet, dat dit uitzondering zal blijven omdat zij
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derst toegelaten worden tot de werkgemeenschap waar de kinderen zeer
passief zijn, waar zij kunnen luisteren.
Juist echter doordat het groepje, dat in het lokaal a op die manier
voor-opgeleid wordt, zoo heel klein is, en het bovendien na een paar dagen
reeds bestaat uit een geselecteerd groepje, kunnen de eerste beginselen
van de vakken, die het kind kennen moet om tot de werkgemeenschap
te kunnen toetreden, in een ommezien worden onderwezen. Een ommezien
vergeleken bij de tijd die er thans voor noodig is; een ommezien speciaal
dan voor de betere leerlingen.
U zult mij vragen of deze voor-oefening in lokaal a niet eigenlijk een
beetje in strijd is met het Principe waarvan de school uitgaat, dat alles
gaat als in het gezin en overeenkomstig de orde der natuur. We antwoorden dan: stellig niet. Immers wanneer een klein kind in huis voordat het
nog naar school gaat, bijvoorbeeld van moeder breien wil leeren, dan
geschiedt dat breien leeren, voorzoover het bestaat in het leeren van de
eerste steken: „insteken, draad omslaan, door laten piepen, of laten gaan",
ook inderdaad in een vorm van wat we zouden kunnen noemen een retraite.
Wanneer het kind er naar vraagt wanneer broertjes en zusjes in voile
drukte rondom staan, of wanneer er velen rondom de tafel zitten, dan
zegt moeder, dat zal ik je wel eens leeren, hoor, als er niet zooveel menschen bij zijn. Zij zegt dat dan niet omdat ze bang is voor de omstanders,
maar omdat zij voelt dat het beginnen met het nieuwe een oogenblik van
isolatie vordert. Wie leert fietsen gaat op een stil weggetje; wie leert
schaatsenrijden gaat op een stil slootje. Hier ligt de gedachte ook achter,
en die is psychologisch bij kinderen van zooveel beteekenis, dat het eerste
pogen niet geremd worden moet door de vrees om door anderen te
worden uitgelachen, en in de tweede plaats, dat bij het waxen van de
eerste pogingen men alle kanten uit moet kunnen zonder ongelukken te
veroorzaken. Er ligt dus in deze retraite gedurende de eerste schoolweken,
misschien gedurende de eerste paar maanden, gedurende eenige uren per
week, absoluut niets bijzonders. De groote kwestie blijit maar, dat de
leidster, wil men, de onderwijzeres, in lokaal a, een goede visie heeft op
de divisie van de kinderen, op de lijn waarlangs zij uit elkaar groeien.
,

De vraagstelling omtrent de werkgemeenschap zal misschien nog meer
dan de vraagstelling omtrent de intree van het kind in de school, bij
sommigen van mijn lezers de belangstelling hebben. Toen ik eens sprak
over mijn kijk op het onderwerp dat we thans behandelen, vroeg een oudschoolhoof d mij, of ik dan misschien zoo'n beetje voorstander was van
het systeem „ordelijke wanorde". Ik heb toen geantwoord, dat ik in elk
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geval voor dat systeem, mits goed begrepen, meer voelde dan voor het
systeem „wanordelijke orde", want zoodra het begrip orde in de klas
een ander begrip orde is dan het begrip orde des levens, en orde Gods
voor de natuur, en orde Gods voor het leven, dan hebben we met ons begrip „orde" de school net precies afgevoerd van haar waarlijk Christelijke
grondslag. De gedachte, dat op een school de leider een schoolmeester is,
de zitplaatsen schoolbanken zijn, de lokalen schoollokalen, de kinderen
schoolkinderen zijn, moet er m. i. radikaal uit. Fraaiigheden als een „leertoon", en dergelijke, kunnen we schoon missen; hoe minder van dergelijke
aan de natuur gespeende lieflijkheden, hoe beter. Het is mij nog altijd
een raadsel, ik zeg dit in gemoede, het is mij toch nog werkelijk altijd
een raadsel, dat de menschen van de ouderwetsche paedagogische school
zich nooit eens hebben afgevraagd, hoe het toch komt, dat men bij de
practische paedagogie praatte over alle mogelijk onderwerpen, die men
overigens nergens, maar dan ook nergens in het leven tegenkwam; in
plaats van zich dat of te vragen, hebben vele paedagogische boeken zich
naarstig beijverd om het aantal van dergelijke begrippen altijd nog weer
met eenige te vermeerderen.
We kunnen echter dankbaar zijn, dat we thans komen in een periode,
waarin we overtuigd zijn, dat we gerust wat van die fraaiigheden kunnen
opruimen.
Wat nu de orde betreft in de werkgemeenschap, doe ik opmerken, dat
we zoeken een orde, die van binnen uitkomt. Neen, niet alsof het kind een
heilige zou zijn; werkelijk niet zóó, alsof het kind zoo ongeveer van zelf
allerlei braafheden demonstreert. Ook schoolkinderen zijn op hun tijd
echte zondige kinderen; lastige, drukte-makerige vlegeltjes, of ongezeggelijke brutale, de onderwijzeres tot wanhoop brengende bengels, om van
de „blagen" van meisjes maar niet eens te spreken. Maar nu geloof ik wel,
dat de moderne schoollevenswijze, waar de kinderen in vele omstandigheden en bij verschillende onderwijzers en onderwijzeressen leven onder
een van buiten opgelegde plak, waar zij leven onder een orde, die heel
heterogeen is aan hun eigen bestaansrhythme, zij veel lastiger zullen zijn,
en in ieder geval meer vergen van de zenuwen van bun rneester of
juf frouw, dan de kinderen, die in een gemeenschap werken, die werken
aan het yak, dat — zij het dan ook tot aan zekere begrenzing, we komen
d.aarop reader terug — door ze zelf is gekozen; die zich eens bewegen,
mogen door het lokaal, en die hun activiteit mogen ontplooien in de
richting van de bezigheid, welke op dit oogenblik hun aandacht heeft.
Natuurlijk zal de orde in zulk een lokaal een andere soort orde zijn,
dan die bij den ouderwetschen schoolmeester, die voor de klas stond als
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een sergeant voor de troep. Dat model schoolmeester moeten we ook
niet meer hebben, nooit meer.
Maar de orde die hier is, is die van het groote gezin, waar juist de
levendigheid der verbanden ook de orde zelf levend maakt.
Het spreekt wel van zelf dat ik mij ook heb afgevraagd, welke de juiste
vorm is voor een school; waar men de juiste indeeling voor een schoolgebouw heeft, zooals ik voor het boven omschreven doel noodig heb.
Hierbij eenige teekeningen, die mijn bedoeling kunnen duidelijk maken.
Natuurlijk bedoelen deze teekeningen niet ontwerpen te zijn voor een
school in natura. Ik vermoed dat in zulk een geval het vlindervormige
gebouw, zooals hier ontworpen, wel wat erg veel bekijk zou hebben en
dat de uitvoering van zulk een gebouw wel wat erg duur zou worden.
Het schema dat hier gegeven wordt, bedoelt alleen te laten zien, hoe mijn
ideaal is omtrent een goed ingerichte school. Met nadruk wijs ik erop,
dat ook de groote halruimten opzettelijk zijn geprojecteerd met het oog op
de mogelijkheid om des morgens met alle kinderen tegelijk de dag te beginnen en des avonds met alle kinderen tegelijk de schooldag te besluiten.
De ruimten 1, 2, 3, 4, a en b, zooals zij in het schema boven beredeneerd
aanwezig zijn, zijn in deze teekeningen terug te vinden. De ruimte verder
kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt; er moet toch ook zijn
een spreekkamer, een bestuurskamer, enz. Natuurlijk vallen er, vooral
in het tweede schema, dat sterk vlindervormig aandoet, verschillende
ruimten te benutten wanneer het gebouw onder een dak wordt opgetrokken.
Om noodelooze en nuttelooze critiel te voorkomen, wijs ik er nogmaals
op, dat de teekeningen niet bedoelen een grondvorm voor een school
zonder meer aan te geven.
Zooals steeds, moet ook hier de kunst van den architect, de ervaring van
den vakman, het rijpe inzicht van den bouwkundige het schoolplanideaal
tot een bouwplan verwerken. Het gaat bij deze teekeningen geheel om de
concretiseering van dat, wat we als ons ideaal stellen.

Wordt vervolgd.

J. WATERINK.

TAALONDERWIJS IN EEN KLEINE
VOLKSSCHOOL.
I.
De eerste drie leer jaren.
Ons taalonderwijs, dat voor 99 procent onzer leerlingen eindonderwijs
in dit yak is stelt zich ten doel:
de leerlingen te gewennen eigen gedachten, mondeling en schriftelijk,
duidelijk en juist uit te drukken. Het onderwijs in het spellen is daarvan
een noodzakelijk onderdeel. 1
Eerst enkele opmerkingen, deze omschrijving van het doel betreffende.
1. Uitdrukking van eigen gedachten is in ons taalonderwijs hoof dzaak.
't Stelonderwijs heeft dus de leiding. 't Spellingonderwijs is, zoolang het
aanvankelijk leesonderwijs duurt, van dit. leesonderwijs een onderdeel.
't Wil in die tijd de gelezen woorden uit het hoof d leeren schrijven;
mechaniseeren. Als het aanvankelijke leesonderwijs is afgeloopen, beperkt
het spellingonderwijs zich tot het mechanisch, en toch zuiver, leeren
schrijven van de woordschat der leerlingen.
't Stelonderwijs is tijdens het aanvankelijk leesonderwijs óók gedeeltelijk met dit leesonderwijs verbonden.
2. De leerlingen moeten gewend worden, hun gedachten duidelijk
en juist uit te drukken. Dat eischt langdurige en ingespannen oef ening.
In vroeger jaren gingen stel- en spelonderwijs op onze school, als twee
van elkaar zoo goed als onafhankelijke onderdeelen van het taalonderwijs,
los naast elkaar. We begonnen toen met het stelonderwijs pas in het zesde
leerjaar; na eenige tijd begonnen we er mee in het vijf de, en al spoedig
daarop in het vierde leerjaar. De uitkomsten bevredigden echter niet. Het
stelonderwijs werd toen ingevoerd eerst in het derde, spoedig ook in het
tweede leerjaar. De uitkomsten verbeterden wel, maar bevredigden no
steeds niet. De opstellen waren beter dan de brieven, maar de minderbegaaf den brachten van de laatste al heel weinig, en van de opstellen niet
veel terecht. Ze waren zou gauw uitverteld, de wijze van uitdrukking bleef
onbeholpen, en de spelfouten bleven in het stelwerk doorbreken.
Tegelijk met het invoeren van het stelonderwijs in de lagere klassen,
waren we begonnen, ons voor het zuiver schrijven wat minder afhankelijk
te maken van de taalboeken. We begonnen de oorzaak van het blijven
voorkomen van spelfouten te zoeken in het gescheiden optrekken van
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spel- en stelonderwijs. Het spelonderwijs moest het stelonderwijs gaan
dienen. Het werd een steeds meer door elkaar vlechten van spel- en
stelonderwijs, en tegelijk een meer en meer loslaten van het taalboek,
wat, aangezien ons stelonderwijs individueel was, op algeheele terzijdestelling van het taalboek voor het zuiver schrijven moest uitloopen. Het
vinden van de manier om het zuiver schrijven der werkwoordelijke vormen door het stelonderwijs heen te vlechten, heeft de meeste moeite
gekost.
Het nauwe verband tusschen spel- en stelonderwijs gelegd, maakte de
uitkomsten, wat het aantal spelfouten in het steiwerk betreft, vooral bij
de minder begaaf den aanmerkelijk bevredigender; minder verbeterd was
de onbeholpenheid van uitdrukking, terwijl de beperktheid van de vertelstof ongeveer dezelfde was gebleven.
Een jaar of vijf geleden begonnen we het stelonderwijs, en, innig daarmee verbonden, een stelselmatig spelonderwijs, in te voeren in het eerste
leerjaar. Beide werden samengeweven met het aanvankelijk leesonderwijs
en het schrijfonderwijs, zoodat we thans, zoolang het aanvankelijk leesonderwijs duurt, een lees-, schrijf-, spel-, stelmethode gebruiken.
Niet het doorwerken van een bepaald aantal leesboekjes in een
bepaalde tijd staat daarbij op de voorgrond, maar in het algemeen, de
ontwikkeling van de vaardigheid in het uitdrukken van eigen gedachten,
schriftelijk zoowel als mondeling, en het opvatten van anderer gedachten.
Niet zoozeer de uitbreiding van de taalschat wordt bedoeld, als wel verhooging van de vaardigheid in het gebruik er van; al werkt dit laatste het
eerste allerminst tegen.
Om de vertelstof bij de leerlingen te vermeerderen, en tegelijk om hun
wijze van uitdrukking te verbeteren, laten we ze een paar keer per week
vertellen, mondeling, wat ze gehoord, gezien of gedaan hebben. Dit middel
heeft ons het beoogde, dubbele doel genoegzaam doen bereiken.
Het werken met eigen gedachten is eenerzijds beperking, anderzijds uitbreiding van het taalonderwijs. Het wil het werken met anderer gedachten
uitschakelen, althans op de tweede plaats stellen. Aan den onderwijzer
stelt het de eisch, de gedachten der leerlingen te wekken, op gang te
brengen en te ontwikkelen.
Met het oog op het later leven is het - voor de meeste onzer leerlingen
van meer belang eigen gedachten te kunnen uitdrukken, dan die van
anderen te kunnen vervormen of weergeven. Bovendien is het werken met
eigen gedachten van hooger waarde, doordat de vrucht Van die arbeid
minder kans op vervliegen krijgt, daar zij inniger met het aanwezige
gedachtenmateriaal verbonden wordt.
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3. Duidelilk en juist bedoelt, dat meer op juistheid van uitdrukking,
dan op fraaiheid van stijl wordt gelet.
De omstandigheden die ons tot verbinden van lees-, spel- en schrijfonderwijs hebben gebracht, zijn de volgende:
Met het oog op zuiver schrijven kunnen de woorden worden onderscheiden in twee soorten:
a. die, waarvan de schrijfwijze en de uitspraak geheel overeenstemmen, en
b. de rest, waarbij dit niet het geval is.
Voor het nauwkeurig opnemen van het geschreven woordbeeld is het
zich verwerven van zuivere gezichts- en gehoorsvoorstellingen noodig.
Voor het weergeven er van is bovendien vaardigheid in het ontbinden van
gesproken woorden in klanken een vereischte. De steun, die gehoors- en
gezichtsvoorstellingen elkaar bieden, is uiteraard het grootst bij die woorden, waarvan de schrijfwijze en de uitspraak geheel overeenstemmen.
Deze komen dus voor het zuiver schrijven het eerst in aanmerking.
Het aanvankelijk leesonderwijs begint ook met dit soort woorden; het
brengt gezichts- en gehoorsvoorstellingen van zulke woorden aan en leert
ze ontbinden en samenstellen. Het onderwijs in zuiver schrijven en het
aanvankelijk leesonderwijs zijn dus van hun aanvang of op elkaar aangewezen. Ze bieden elkaar wederkeerig steun. Het schrijven van woorden,
afschrijven zoowel als uit het hoof d opschrijven, versterkt de woordbeelden; steunt dus zoowel het leesonderwijs als het zuiver schrijven.
Een bezwaar tegen het samengaan van lezen en schrijven bij de aanyang is, dat de leergang voor het schrijven ondergeschikt moet worden
gemaakt aan die voor lezen, zoodat de leerlingen reeds spoedig 11, oo,
of as moeten kunnen schrijven. Door de letterelementen te leeren schrijven in de tijd, een week of vier, waarin de leerlingen worden geoefend
in het ontbinden en samenstellen van woorden op het gehoor, wordt dit
bezwaar grootendeels opgeheven.
De uitkomst van het schrijfonderwijs behoeft er zeker niet onder te
lijden.
Wil men de leergang voor het schrijven niet ondergeschikt maken aan
die voor het lezen, dan kan men, zoolang de gelezen woorden niet geschreven kunnen worden, deze laten leggen met losse lettertjes. ook
zou het schrijven aanvankelijk nateekenen kunnen zijn. Men schakelt bij
deze beide manieren echter de oefening uit, waardoor het woordbeeld in
de hand wordt vastgelegd.
De slotsom mag dus zijn:
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dat het samengaan van lezen, spellen en schrijven voor deze vakken
enkel winst kan opleveren;
dat het schriflonderwijs, door het met beide vorengenoemde vakken te
verbinden, bij het begin eenigszins in het gedrang komt, doordat het eigen
leergang moet opofferen, doch dat door de practijk aan dit bezwaar
grootendeels kan worden tegemoet gekomen.

Methode van verbinding.
De verbinding van aanvankelijk lezen, spellen en schrijven trachten wij
op de volgende wijze te bewerken.
De leergang wordt bepaald door de voor het aanvankelijk leesonderwijs
gebruikte methode; welke, dat doet er niet toe. Bij de behandeling van
elke nieuwe letter (en elke nieuwe leesmoeilijkheid) worden van de aanyang af, de gesproken woorden, waarin de letter voorkomt, met de leerlingen opgespoord, (niet uit de boekjes overgenomen) in klanken ontbonden, en overeenkomstig deze door de leerlingen gegeven ontbinding door
de onderwijzeres op het bord geschreven. Die op het bord geschreven
woorden worden in op elkaar volgende lessen gelezen, afgeschreven en
uit het hoofd opgeschreven. De gevaarlijke worden nog eens ontbonden,
opgeschreven enz., en ten slotte gedicteerd. Aan het gearticuleerd uitspreken van klanken en woorden wordt bij ontbinden en lezen streng de
hand gehouden.
We krijgen zoo een zevental oefeningen, namelijk: opsporen, ontbinden,
zien opschrijven, lezen, of schrijven, uit 't hoofd opschrijven en dicteeren.
Hierover eerst weer enkele opmerkingen.
1. Het opsporen der te lezen woorden met ('t wordt spoedig door)
de leerlingen maakt de kans groot, dat de daarmee overeenstemmende
zaakvoorstellingen in hun geest aanwezig zijn; dat van de zaak, niet van
het woord of van zijn klanken wordt uitgegaan. Immers, aan het bewust
worden van een naam is bij de leerlingen voorafgegaan een bewust worden
van de bij die naam behoorende zaakvoorstelling. Door bespreking van
het genoemde woord met de klas, door er een of meer zinnetjes mee te
laten zeggen, wordt de er bij behoorende zaakvoorstelling bij de klassegenooten opgeroepen.
Gaat aan het lezen der woorden geen bespreking en ontbinding in
klanken vooraf, dan blijft de kans groot, dat de afzonderlijke klanken tot
woorden worden verbonden, zonder dat evenwel de zaakvoorstelling
bewust wordt. Bovendien moet dan, doordat bij een deel der leerlingen de
verbinding van teeken en alleenstaande klank te zwak is gebleven, het
afzonderlijk opnoemen van de samenstellende klanken te hulp worden
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geroepen, en voorstellingen van de verbindingen dier afzonderlijke klanken met elkaar worden opgeroepen of aangebracht, voor een leerling de
klanken aan elkaar leert zeggen. Het lezen ontaardt dan wel in voor- en
nazeggen en beneemt de leerlingen de gelegenheid de woordbeelden in
zich op te nemen. Deze, niet tot het doel voerende weg, kan op bovenomschreven wijze worden vermeden. Blijven er dan nog leerlingen over,
die moeite hebben sommige woorden op het eerste gezicht in hun geheel
te herkennen, dan is het beter, ze aanvankelijk met een eenvoudig
teekeningetje
boven zoo'n woord te hulp te komen, dan ze de samen.
stellende klanken te laten noemen.
2. Vaardigheid in het ontbinden van woorden in klanken is voor
zuiver schrijven onontbeerlijk.
3. Het uit het hoofd opschrijven dezer woorden eischt van de leerlingen, dat ze de woorden voor zich zelf ontbinden en de klanken afbeelden.
Het bevordert dus het ontbinden en versterkt, evenals het of schrijven der
woorden dit doet, het woordbeeld en stevigt daardoor de grondslag van
het leesonderwijs. Het gewent er tevens aan, eigen denken schriftelijk
weer te geven, en bereidt daardoor het schriftelijk stellen voor. 't Is,
evenals het dictee toetsmiddel voor de onderwijzeres om te kunnen
nagaan, of de behandelde woorden er in zitten, en geeft daardoor de tred
van het onderwijs aan. 't Waarschuwt terstond tegen overhaasting.
4. De bedoeling, waarmee dit zevental oefeningen op elke te behandelen groep van woorden wordt toegepast, is dat alle leerlingen alle behandelde woorden uit het hoofd zullen kunnen opschrijven; de woorden
te mechaniseeren, ze in de hand vast te leggen, zoodat de leerlingen ze
met het grootst mogelijke gemak kunnen gebruiken.
Volgens de geschetste wijze van behandeling worden de leerlingen voldoende bedreven in het zuiver schrijven van woorden, waarvan schrif twijze en uitspraak geheel overeenstemmen.
Hetzelf de achttal oefeningen wordt ook toegepast voor het leeren
schrijven van de woorden van de tweede soort, namelijk die, waarbij de
schrijfwijze afwijkt van de uitspraak.
Zoodra zulke woorden bij het aanvankelijk leesonderwijs aan de orde
komen, worden de daarin voorkomende spellingmoeilijkheden in behandeling genomen. De belangrijkste gevallen van de wijze van behandeling
volgen hier.
lste geval: toonlooze klinkers.
Bij de behandeling van woorden, waarin toonlooze klinkers voorkomen,
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wordt niet van die klinkers, maar van de lettergrepen, waarin die klinkers
voorkomen, uitgegaan.
Als bij het lezen woorden als paarden, roode en ladder aan de beurt zijn,
worden met de leerlingen de woorden opgespoord en opgeschreven, waarin de lettergrepen den, de en der voorkomen. Op het verschil tusschen de
schrijfwijze en de uitspraak dezer woorden worden de leerlingen opmerkzaam gemaakt, door goed te laten uitkomen, dat de klank die door e
wordt voorgesteld, of in 't geheel niet, of slechts als een zwakke u gehoord
wordt. Zijn woorden als boomen, beenen, pooten, zoete, zuren, hoogen,
puntig, heerlijk, aan de beurt, dan worden woorden als men, nen, ten, te,
enz., opgespoord.
Gaat het vlot met lezen en zuiver schrijven beide, dan kunnen twee of
meer loonlooze lettergrepen tegelijk in behandeling genomen worden. De
uit het hoof d opgeschreven woorden wijzen wel uit, of de aangenomen
tred kan worden volgehouden, dan wel of hij moet worden vertraagd.
2de geval: d of t, b of p op het eind van een woord.
Zijn bij het lezen de woorden, die uitgaan op een t-klank, die als d
geschreven wordt, aan de beurt, dan worden met de leerlingen woorden
opgespoord, die uitgaan op een t-klank, en door het langer maken van die
woorden uitgemaakt, of die t-klank door t of d moet worden voorgesteld.
Zoo wordt dus een leesles samengesteld, van woorden op t en d door
elkaar. Evenzoo wordt gehandeld met woorden, die uitgaan op een p-klank,
die als b geschreven wordt.
't Is niet noodig, dat op elke nieuwe leesmoeilijkheid het voile achttal
oefeningen wordt toegepast. De uit het hoof d opgeschreven woorden en
de dictee's wijzen elk oogenblik uit, of de woorden al of niet voldoende
ingestudeerd zijn of dus een of meer schakels al of niet kunnen worden
overgeslagen. Maar niet mag worden nagelaten, de aandacht der leerlingen zoo scherp mogelijk te vestigen op het verschil tusschen schrijfwijze en uitspraak dezer woorden.
3de geval: d en u in open lettergrepen.
Als de woorden met d in open lettergrepen in de leesmethode aan de
beurt zijn, wordt in de eerste plaats de aandacht der leerlingen gevestigd
op het verschil in schrijfwijze van de lange a-klank in gesloten en in open
lettergrepen; raam, ra-men. In de tweede plaats op het verschil in uitspraak van het enkele letterteeken a in open en gesloten lettergrepen;
ra-men, ram.
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Daarna worden met de leerlingen woorden gezocht uit het hoofd, met
de aa-klank in open en gesloten lettergrepen en met een korte a-klank.
Deze drie soorten van woorden worden door elkaar op het bord geschreven, gelezen, afgeschreven, enz.
Met u in open lettergrepen wordt geheel gelijk gehandeld.
4de geval: Enkele en dubbele o in open lettergrepen.
Als dit soort woorden in de leesmethode aan de beurt is, wordt eerst de
aandacht der leerlingen gevestigd op het verschil in schrijfwijze der
oo-klank in gesloten en in open lettergrepen, dat zich soms voordoet;
boom, boven; dan op het verschil in uitspraak van het letterteeken o in
open en gesloten lettergrepen; bo-ven, bok, pot.
Daarna worden met de leerlingen woorden opgespoord, uit het hoofd,
en opgeschreven met de lange o-klank, voorgesteld door een enkele of
een dubbele o, in open lettergrepen; met een dubbele o in gesloten lettergrepen en met een korte o-klank.
Ze worden in afzonderlijke rijen, vier rijen dus, op het bord geschreven.
De meest voorkomende worden vastgelegd, door er het bovenaangegeven
achttal oefeningen op toe te passen en door de woorden in zinnen te laten
gebruiken.
Geheel gelijk wordt gehandeld met woorden met enkele en dubbele e
in open lettergrepen en met woorden met ij en ei, s en sch, au en ou.
Op het verschijnsel dat in open lettergrepen de a en de u altijd enkel,
de o en de e zoowel dubbel als enkel geschreven worden, wordt onder het
samen zoeken en opschrijven dezer woorden de aandacht der leerlingen
gevestigd. 5de geval: Verdubbeling van de medeklinker na een korte kiank.
De behandeling hiervan richten we, als dit soort woorden bij lezen aan
de beurt is, in als volgt:
Een leerling moet een woord als liggen op het bord schrijven. Waarschijnlijk schrijft hij het met een g. We deelen dan mee, dat achter een i
twee gelijke letters geschreven moeten worden. De leerlingen zoeken dan
woorden met een i; zitten, griffel, ribben, enz. Bij elk woord wordt vOOr
het wordt opgeschreven, gevraagd naar het hoe en waarom van de schrijfwijze. Als slot wordt de regel geformuleerd: „Achter een i komen altijd
(meestal) twee gelijke letters."
Op geheel gelijke wijze wordt gehandeld met e, a, o en it, en als eindregel gevonden: „Achter elk der vijf korte klinkers worden (meestal) twee
gelijke letters geschreven."
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Onder de opgespoorde woorden komen ook woorden voor met stomme
en lange klinkers, waarachter de leerlingen ook twee gelijke letters geplaatst willen hebben. B.v. bikkelen, dubbele, loopen, leeren. Van zulke
woorden wordt onder het zoeken en opschrijven profijt getrokken. Zij
geven gelegenheid de gevonden eindregel te verduidelijken, door daar aan
toe te voegen: „Achter een stomme of een lange klinker mogen Been twee
gelijke letters geschreven worden."
Beide regels zijn aanvechtbaar. De eerste regel is niet in overeenstemming met de schrijfwijze van woorden als: zinken, zuster, kasten; de
tweede regel is schijnbaar in strijd met de schrijfwijze van woorden als:
middellijn, spoorrails. Beide regels bieden echter in de practijk zoo groote
steun en haar slechts betrekkelijke juistheid blijkt zoo weinig bezwaar op
te leveren, dat het gebruik van beide regels moet worden aanbevolen.
Woorden als: middellijn, spoorrails, vensterruit enz., waarvan de schrijfwijze in strijd is met de laatst gevonden regel, worden bij het opsporen
van woorden met een korte klinker zoo goed als nooit genoemd. Als de
behandeling van de schrijfwijze van zulke woorden aan de beurt is, kan
men opmerken, dat de verdubbeling van / en r tot stand komt, doordat
gelijke eind- en beginletter van twee samenstellende woorden naast elkaar
komen te staan.
Woorden als: binden, zuster, kasten enz., waarvan de schrijfwijze in
strijd is inet de eerstgevonden eindregel, worden bij het opsporen van
woorden met een korte klank wel genoemd. Woorden als zuster, kasten,
lasten enz. willen sommige leerlingen nog wel met een dubbele s geschreven hebben, omdat de s achter een korte klinker staat. Naast een woord
als zuster kan men dan woorden als sussen, bussen, kussen enz. plaatsen
en opmerken, dat in de plaats van de tweede s in zuster een t staat; dat
de regel dus slechts opgaat, als de beginletter van de tweede lettergreep
gelijk is aan de eindletter van de eerste. 't Is echter voor de practijk
overbodig, en omslachtig, deze beperking aan de regel toe te voegen, daar
de leerlingen man zelden aan deze regel een wijdere strekking geven,
dan bedoeld is. 't Is voldoende, om wanneer met de regel strijdende woorden worden genoemd, deze op de omschreven wijze buiten gevecht te
stellen.

Taalregels.
De behandelde spellingafspraken worden met de leerlingen onder regels
gebracht, en deze regels worden zoo vaak het schriftelijk werk der leerlingen daar aanleiding toe geef t, herhaald, door van de overtreden regels
een reeks voorbeelden te laten opsporen.
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Algemeene invloed.
Op de geschetste wijze wordt op elk verschil tusschen schrijfwijze en
uitspraak de aandacht gevestigd. Dat dit als zulke woorden voor het
eerst onder de aandacht der leerlingen komen, n.l. bij het aanvankelijk
leesonderwijs, zoo sterk mogelijk geschiedt, voorkomt, dat de leerlingen
klakkeloos over nieuwe moeilijkheden heenloopen. Hun opmerkzaamheid
wordt er door gescherpt en hun woordbeelden zullen er door in nauwkeurigheid winnen.
De tred van het leesonderwijs.
Dat de tred van het leesonderwijs door deze wijze van behandeling
wordt vertraagd, is voor de zwakke leerlingen eer een voor- dan een
nadeel. De vlugge stellen zich zelf wel schadeloos.
'En de winst(?) met een snellere leestred behaald, gaat in de hoogere
klassen in de strijd tegen foutieve woordbeelden toch weer verloren, en...
meer dan die vermeende winst.
Bovendien, de vertraging van de leestred behoeft niet zoo heel groot
te zijn. De leerlingen krijgen in het opsporen en uit het hoof d opschrijven
van woorden spoedig vrij groote bedrevenheid. En alle taalonderwijs
steunt het leesonderwijs; stevigt de grondslag er van. 't Geeft het lezen
de gewenschte vlotheid, waardoor het lezen in de boekjes sneller opschiet,
dan zonder voorafgegane opsporing, ontbinding, enz. mogelijk zou zijn.
Stelonderwijs tijdens het aanvankelijk leesonderwijs.
Met het geschetste lees- en spelonderwijs wordt stelonderwijs verbonden. Met de opgespoorde en opgeschreven woorden zeggen de leerlingen zinnetjes, korte, met ieder woord een of meer. B.v. De aap eet een
noot. De aap klimt in een boom, enz.
't Leesonderwijs dient zoo het stelonderwijs, maar omgekeerd bereidt
het stelonderwijs het vlot lezen van zinnetjes voor. Tevens zorgt dit
zeggen van zinnetjes er voor, dat de zaak, die door een woord wordt
aangeduid, de leerlingen helder voor de geest staat.
Naast dit soort stelonderwijs worden den of twee leesuren per week
besteed, om de leerlingen te leeren vertellen, wat ze zelf gezien of
gehoord hebben; thuis, onderweg, of op het schoolplein.
Bij dit vertellen wordt, evenals bij het ontbinden en lezen van woorden,
op een duidelijke uitspraak gelet. De zinnen worden zoo kort mogelijk
gehouden. Waar een punt geplaatst kan worden, wordt halt gehouden.
't Is hier echter seven en nemen. De verteller mag niet te veel worden
onderbroken, ook niet terwille van uitspraak en spreektoon, daar hij dan
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de draad kwijt raakt; en, wat erger is, zijn vrijmoedigheid en onbevangenheid. Zoodra het even kan, — tweede helft van het eerste leerjaar —
krijgen de leerlingen gelegenheid, het door ze vertelde, of iets soortgelijks, op te schrijven. Op losse blaadjes meestal, doch af en toe schrijven ze hun stijlvoortbrengselen in een schrift. Dit laatste geeft gelegenheid om na te gaan of dit onderwijs vordert.
Laat men deze verhaaltjes, als ze wat uitgedijd zijn, voorzien van
kop en staart, op een velletje postpapier schrijven, dan heeft men iets,
dat een brief lijkt. De inhoud er van stemt in zooverre met de inhoud
van een echte brief overeen, dat hij eigen ervaring, eigen gedachten geeft,
en wijkt er van af, doordat de schrijver er van meer aan zich zelf gedacht
heeft, dan aan hem of haar aan wie hij schreef.
\Toor correctie zijn deze stillproeven in het begin weinig geschikt.
Althans niet voor schriftelijke verbetering. Bespreking van foutieve zinsvormen echter loont wel de moeite. Ze dienen evenwel in de allereerste
plaats ter oefening voor de leerling en ter controle voor de onderwijzeres.
Bij dit opschrijven kan de onderwijzeres, als zij daarvoor de gelegenheid heeft, hulp bieden, door af en toe een moeilijk woord op het bord
voor te schrijven. Dit geeft, doordat de opmerkzaamheid van de leerling
sterk geprikkeld is, en het woord dadelijk wordt nageschreven, gebruikt,
groote kans, dat zoo'n woord blijven eigendom van de leerling wordt.

Zuiver schrijven — tweede helft tweede leerjaar en derde leerjaar.
Na het beeindigen van het aanvankelijk leesonderwijs wordt de behandeling van de daarbij voorgekomen spellingmoeilijkheden herhaald; n.l.
voorzoover uit het schriftelijk werk der leerlingen — stelwerk — blijkt,
dat dit noodig is. 't Spelonderwijs wordt dan meer met het stellen in
verband gebracht; daaraan ondergeschikt gemaakt. Met het leesonderwijs
houdt het spelonderwijs dan weinig of geen verband meer.
d of t op het eind van een woord, a en u, e en o, i en ie in open lettergrepen, verdubbeling van de medeklinker na een der vijf korte klinkers
— en niet na een lange of een stomme klinker — eischen wel herhaling;
sommige gevallen herhaalde herhaling. 't Schriftelijk werk der leerlingen
wijst dit volkomen getrouw uit.
De wijze van behandeling is dan weer geheel als die van deze gevallen
tijdens het aanvankelijk leesonderwijs. Doordat de taalschat der leerlingen zich heeft uitgebreid, wordt die behandeling later vanzelf uitgebreider en vruchtbaarder. Woorden b.v. als Januari, Februari, Maria enz.,
die bij de eerste behandeling van de schrijfwijze van de a-, u- en ie-klank
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in open lettergrepen niet genoemd of minder geschikt geacht werden,
worden later wel genoemd en zijn dan welkom.
Opzettelijke aandacht wordt nu ook gewijd aan de schrijfwijze van
moeilijke woorden. Echter alleen van die, welke tot de eigen taalschat
der leerlingen behooren; van die, welke ze, om eigen gedachten schriftelijk weer te kunnen geven, zuiver moeten kunnen schrijven. Hieronder
vallen: de namen der leerlingen, namen van dorpsgenooten en namen van
dingen die de leerlingen kennen.
Verscheidene van zulke woorden zijn reeds tijdens het aanvankelijk
leesonderwijs genoemd, en toen, als het even kon, in behandeling genomen.
Wat toen niet geschikt was kan nu een beurt krijgen. Op de toepassing
van de geleerde spelregels wordt onder de behandeling telkens weer de
aandacht gevestigd.
Deze voorraad woorden uit eigen omgeving is zoo uitgebreid, en de
schrijfwijze er van biedt zooveel moeilijkheden dat het spelonderwijs in
het tweede en derde leerjaar — en ook in de hoogere — nooit om stof
verlegen is.
't Vastleggen van de woordbeelden, het mechaniseeren, geschiedt
geheel op dezelf de wijze, als tijdens het aanvankelijk leesonderwijs.
Bij het leeren schrijven van moeilijke woorden wordt aan die uit eigen
omgeving der leerlingen de voorkeur gegeven boven de in het leesboek
voorkomende omdat de leerlingen de eerste voor 't schrijven van eigen
gedachten zeker noodig hebben en de laatste boven de eerste kans hebben,
al lezende te worden opgenomen. Behooren de laatste tegelijk tot de
eerste, dan krijgen ze toch te eeniger tijd hun beurt.

Stelonderwijs. Tweede helft tweede leerjaar en derde leerjaar.
Naast dit onderwijs in zuiver schrijven wordt doorgegaan met de leerlingen te laten vertellen, mondeling en schriftelijk, uit eigen ervaring,
zooals dit tijdens het aanvankelijk leesonderwijs gebeurt. Vertellen van
thuis, noemen de leerlingen het. Tevens worden geschikte gedeelten uit
leeslessen, bij voorkeur proza, van buiten geleerd, en opgezegd, en 't
gebruik van de hoof dletters en van leesteekens, punt, komma, uitroep- en
vraagteeken, beoefend. Op het eind van het tweede leerjaar kunnen de
meeste leerlingen een dragelijke brief schrijven. In het tweede en derde
leerjaar wordt ook het schrijven van adressen beoefend.
Bij alle stelwerk wordt alleen op juistheid van uitdrukking en niet op
fraaiheid van stijl gelet. Bij lezen, spreken en opzeggen wordt een gearticuleerde uitspraak in het bijzonder van de meervouds-n geeischt. Een
juiste uitspraak is voor het zuiver schrijven, — ook van de meervouds-n
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— van het hoogste belang. En over het algemeen is de traagheid wel zoo
sterk, dat mogelijke overdrijving in deze richting weer wordt te niet
gedaan.
Zoo nu en dan wordt in het derde leerjaar op de t van der derde persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd der aantoonende wijs de aandacht der leerlingen gevestigd, en de regel gegeven: „Als we aan een
woord kunnen hooren, dat het nu is, is de laatste letter van dat woord
een i." In de eerste plaats om de aandacht der leerlingen, ter voorbereiding van het leeren schrijven van de werkwoordelijke vormen in de
hoogere leerjaren, op de tijdwoorden te vestigen; in de tweede plaats,
omdat deze regel ook reeds in deze, derde, klas eenige steun biedt voor
het leeren schrijven der werkwoordelijke vormen.
Dat de gegeven regel niet geheel juist is, is geen groot bezwaar. De
herziening daarvan komt later wel aan de orde. En de spreekoefeningen
zorgen er wel voor, dat de ik-vormen goed geschreven, en de meervouds-n
niet vergeten wordt. Dit is voor het derde leerjaar met betrekking tot het
zuiver schrijven der werkwoordelijke vormen wel voldoende.
Hiermee zijn we met onze beschouwingen gekomen tot het eind van
het derde leerjaar.
Tot besluit van dit eerste gedeelte volgen nu nog een viertal brieven
van leerlingen. De eerste twee zijn geschreven door kinderen van om en
bij zes jaar, toen ze acht maanden hadden schoolgegaan. 't Zijn de beste
en de slechtste van een klas van zeven leerlingen. De laatste twee zijn
van dezelf de leerlingen toen ze zoo wat twee jaar hadden schoolgegaan.
Onder die zeven leerlingen was er nog een, die na acht maanden een
brief samenstelde, ongeveer even goed als de beste. De andere vier
schreven goed te begrijpen brieven, doch onbeteekenender van inhoud en
met meer fouten, dan de eerste der hier volgende brieven.
De brieven zijn dadelijk uit het hoof d opgeschreven zoo als ze hier
volgen. Gelijk reeds is opgemerkt, wordt bij het schrijven van moeilijke
woorden, als de onderwijzeres daartoe gelegenheid heeft, geholpen. Dat
zal met deze brieven dus ook wel gebeurd zijn.
De fouten uit een gedeelte, dat in een. lesuur is opgeschreven, worden
steeds in een volgend lesuur besproken, en de zinnen, waarin die fouten
voorkomen, op een ander papiertje overgemaakt, voor met de brief
verder gedaan wordt. Om zoo mogelijk te voorkomen, dat eenzelf de f out
zich in het vervolg van de brief zal herhalen.
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Valburg, Dec.
Lieve Tante.
maandag heb ik e'en briefje in mijn schoen gedaan. ik heb er op ge zet
een stoom-ma-chi-ne. en - een kleur-boek een twee dob-bel-stee-nen. en
nog veel meer din-nen. toen ik ge slaa-pen hat, keek ik in mijn schoen.
er zat weer een brief-je in. daar stont op gezien Chisje. de Sint. en er
zat ook nog wat anders in. dat was een vis van sui-ker-goet en een
sie-gaar van cho-ko-la-de. ik heb het nu al op. vlee-de-jaar heb ik een
mes van cho-co-la-de. gekre-gen. en een pijp van cho-co-la-de. bij ons in
de cou-rant staat Sint-Ni-co-laas. en Zwarte Piet. nu in de nie-wij cou-rant
kijkt ie door het raam.
sister a-vond is Sint. Ni-co-laas bij ons geweest. ik heb een stoom-machi-nen. en een kleur-boek. een een ka-non. en wat kreit. en een pren-tenbank. en een lees-boek. en Hans een zeil-boot-je en sol-daat-jes. en die
sol-daat-jes kun-nen in zit-ten. Va-der heeft-hand-schoe-nen. en moe-der
heeft een nieuw-ta-fel-kleed. toen wij dat kregen za-ten wij te-e-ten. SintNi-co-laas kroop door het raam van de voor-ka-mer. en wij hoor-de niets.
Va-der heeft hand-schoe-nen ge-kre-gen. en moe-der heeft een nieuw
ta-fel-kleed. mijn stoom-ma-chi-ne heeft Va-der aan-ge-stook-ken. ie hij
kon niet stoom-men. want het brant aan de zij-kant. in de ka-non moet
je een prop-je pa-pier doen. en dan moet je er-gens aan trek-ken. dan schiet
het prop-je pa-pier weg. dan schiet ik wel-eens naar Va-ders been. dan
zegt Va-der wel-eens wie doet dat. ik ga ook wel-eens op Va-ders schoen
zit-ten. dan kan Va-der mij haast niet er of krij-gen. en Hans-je gaat ook
wel-eens op Va-ders schoen zit-ten. Hans-je kan Va-der er wel af-krijgen. vol-gen-de week vrij-dag is het Kerst-feest. dan komt Va-der ook
bij het kerst-feest. en moe-der ook. en on-ze Hans-je ook al. dan doe ik
goet mijn best. en dan zit ik oo zoo stil. dan krij-gen wij lek-kern. en doe
ook goet mijn best met vers-jes. en ook met de tek-sten. ik spreek al-les
goet uit. ik heb ze vijf tek-sten-ge-leerd. en al tien vers-jes. die zeg ik op.
ve-le groe-ten van uw neef-je
(December 1928).
Chis-je.
Val-burg,
Lie Tan-te.
van-a-vond sint-Ni-co-laas. lie-oom. lie- koos.
Son-de-ag gan son-kom kaas een. maag sin gir is koop gir is aop gar
gun. sord mou kom sin-da-laas de-a-ku kreg ik-een-brom-torl. lie-koos.
lie-kor. lie-liesas lie-smoer. lie sus. kor is it de tuin. lie-aar. lie-is lien.
tuinn is mom. lie-moet in de tuin. koos is sa sa-doek. is ook maak-teek.
lie-Tan- oe-te- sien-mton-te ger van de slaar-kam schuis sie tuin. ik moet
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aar school. ik-is ik-koos-sien. Sint-Ni-co-laas. ik is de Sint- is in huis
ge-weest. hip ik een rtaam-ool. Sint- school-schaar. scil-oom- eet-een-noot.
torn. Lie-Tan-te-kal komt mor-gen bij ions. de krij-gen koek. krij-gen dan
koek-jes- we- lie- Sint. ik rew jeaar- lie-moet lie-koos. ook- oop- look.
sint-Ni-co-laas bij co kis sin uk ris ksin uur sun-ik ruus-is in de tuin.
ik is uis. ik is um ur. duur-tuitr siei draai-mo-len. seS-jaar monefrisus- is
taun. kom bij os. de ru koet je us on-dag snag. de-kom ik bij jet. ik usa
kan-de. Tan-te kam bij- os-de san. un so bij is. ik in is de tuis. ik kom
bijj jet- en kor. me fotus. ik Nil kis-feet. schop- seek. Sint Ni-co-laas.
gir aav sep niew. lie-koos lie-moesr. lie sepuur-de-is van sin- is sidu sisn.
ge-wi-sun siv
ve-le groe-ten van uur rnicht je
TRUI-TJE.
(December 1928).
Valburg, Maart 1930.
Lie-ve Tan-te ,
Hoe gaat het met U? Met ons gaat al-les goed. Ik weet nog een mooi
ver-haal. Moet U goed luis-te-ren. Een poos-je ge-le-den wa-ren wij in
school. De Meester zei: „Jul-lie moe-ten vra-gen of je van-a-vond mee
naar de voor-stel-ling mag". Jij kon daar zien, hoe de kof-fie en thee
groei-de. Jij kon ook de ne-gers zien. De school ging uit. Ik ging naar
huis. Toen ik thuis kwam, vroeg ik Het da-de-lijk. Va-der en Moe-der
vonden het goed. Wij gin-gen e-ten. Ik ging naar school. Om half drie
gin-gen viij uit school. We gin-gen naar de voor-stel-ling. Toen wij daar
wa-ren, kwam er een man voor ons staan. Hij zei: „Wij gaan eerst een
reis naar In-die ma-ken. Toen ging hij weg. Er kwam een plaat. Wij
za-gen ne-gers. Die zaai-de thee en kof f ie. Toen wij al die pla-ten ge-zien
had-den, kwam die man weer. Hij zei: Nu gaan wij naar Bra-zie-lie". Hij
ging weer weg. Wij za-gen een leu-ke plaat. Op die plaat stont een au-to.
Een een huis. Uit dat huis kwa-men man-nen. Die man-nen wa-ren heele-maal wit. Zij stap-ten in de au-to. Toen ging de au-to. Hij zei: „eu, eu".
Er kwam een an-de-re plaat. De au-to kwam van de berg af. Hij reedt
heel hard. Toen hij bij ons was, toe-ter-de hij weer. Toen stont hij stil.
De man-nen stap-ten uit. Wij za-gen een an-de-re plaat. Op Die plaat
za-gen wij een fa-briek. Wij za-gen een an-de-re plaat. Op die plaat
stond een man. Die droeg vijf za-gen op de schou-der. 1k heb mij ver-gist.
Het wa-ren zak-ken. El-ke zak woog 50 K.G. Toen goof-de zij de kof-fie
en thee op het land. Er kwam een man. Met het paard. Dat paard reed
o-ver de kof-fie en thee heen. Toen gooi-den zij de kof-fie en thee in het
wa-ter. Zij na-men be-zems. Zij gin-gen de kof-fie en thee schoon ma-ken.
Toen haal-den zij de kof-fie en thee er uit. Zij gin-gen de ri-vier uit
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gra-ven. Die man met het paard kwam weer. Hij legde de kof-fie en thee
op hoo-pen. Er kwam een an-de-re man. Die man had een groo-te mand.
Hij goof-de de kof-fie en thee in de mand. Toen ging hij met de mand
naar een wa-gen. Hij gooi-de de mand er in. Hij be-gon hem weg to
du-wen. Toen gin-gen ze weg.
Ve-le groe-ten van Uw Neef-je
CHRIS-JE.
Lieve Tante,

Val-burg, Mrt 1930.

Hoe gaat het met U? met ons gaat het goed. van a-vond ga ik hin ke len
Cor rie mag eerst. dan mag ik. ik ga ook bal-len. ik kan tot twin-tig.
tel-len. dan ga touw-tje sprin. dan ga ik fies-sen. ik kan al fiest-sen. dan
ga ik brei-en. ik brei-en een Wous. dan ga ik naar bed. zon dag mor gen
ben ik om half acht op ge staan. toen kleed-de mij aan. ik ging een bo-ter
ham e ten. toen ging ik spe-len. Cor-rie en ik gin-gen school-tie spe len.
Cor rie mogt juf-frouw zijn ik moet lee-ren. ik moest le-zen. toen kwam
er-Oom Jan. koos, Cor-rie, en ik een. reep kwat ta. toen g kre-gen we een
kop jes thee we kre-gen een koek-je. toen ging ik le zen. toen gin gen we
e-ten. toen ging Moe-der en koos naar de kerk. toen kwam er een luchtbal Ion voor bij. toen we moes-ten een bo-ter ham e-ten. na het e-ten kwan
Gaas beck en Pau-lien. Moe-der stak de lamp aan. Oom Jan huis. Oom Jan
ging naar huis. toen ging ik naar bed. van a vond ga ik bat-len. ik kan tot
vijf en twin-tig tel-len. dan ga ik e ten. dan ga ik le-zen. dan ga ik haaken.
toen kwam Pau-lien tie. we gingen touwtje springen. koos mocht eest.
Cor-rie, Pau-lien en ik. we gin-gen krij-gertje spe-len. Koos moest hem
zijn. toen moest ik hem zijn. moe-der stak de lamp aan. toen ging ik met
de pop speelen. koos heeft voor pop lee-ren gemaakt. de pop heet Miena.
dan ga ik naar bed. zondag. komt Klaas-je bij mij. we gaan met het vieser-veis-je spe-len. er zijn vijf kop bij. ik mocht mag Moe der zijn. dan
gaan we e-ten. na het eten komt Pau-lien. we gaan touw-tie springen.
ik mag eerst. dan komt Klaas-je. dan gaan we bal-len. Pau-lien kan het
met drei. Klaas-je kan liet met een. ik kan het met twee. dan komt de
buur-vrouw met Cor rie. dan gaat Koos de kip-pen voe-ren. dan gaat
Klaasje naar huis. dan ga ik het vier je leer-en. dan gaan we een bo-terham e-ten. dan komt Gaas-beek. dan gaat de buur-vrouw weer naar huis.
dan gaat va-der mel-ken. dan steekt moe-der de lamp aan. dan gaan we
met het dambord spelen. Pau-lien mag eerst. dan mag ik. dan gaat Gaasbeek naar huis. dan ga ik naar bed. van a-vond ga ik fiet-sen. dan ga ik
e-ten. als ik ge-geeten heb komt Pau-lien. we gaan de kippen voe-ren.
dan gaan we met de hond spe len. dan lo-pen we met een stole-je weg.
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dan komt buur-vrouw melk ha-len. dan gaan we de an sig al bum bun
kijken de een nu al bum is van Cor rie en de an de ren is van mij. ik heb
er zes in de al bum. dan gaat Pau-lien naar huis.
ve-le- goe-ten van uw nicht-je
TRUITJE.
Slot volgt.
A. DEMMER.
Valburg.

LIEFDE IN KNOP.
Die Hannie! Die lieve Hannie! Nooit had ik last met dat kind. Stilletjes
ging zij haar gang. Ze stoorde nooit een ander kind en mij hinderde ze
ook nooit. Altijd even oplettend. 't Onderwijs dronk ze in als water.
Sommetjes begreep ze goed, lezen kon ze binnen eenige maanden. Praten
deed ze niet veel, noch tegen haar klasgenootjes, noch tegen mij. 'k Dacht
wel eens: Hannie is een denkkind. Wat zou er toch allemaal in dat
kleine hoof dje omgaan? Totdat ik op zekere keer er iets van gewaar
werd. We gingen luchten, d. w. z. even wandelen. De kinderen twee aan
twee naast elkaar. Hannie's buurvrouwtje was ziek, zoodat ze alleen
stond. Ik zei: „Hannie kom jij maar naast mij loopen." Haar oogjes
schitterden en haar arm stak zij door de mijne. Wij liepen heel dicht
tegen elkaar. Erg vertrouwelijk.
„Juffrouw, hoort u eens aan uw oor?" vroeg Hannie. En ze kwam nog
een beetje dichter tegen mij aan. 'k Bukte mij om te hooren wat dit stille
kind voor bijzonders zou hebben, want dat het wat bijzonders was, kon
ik aan haar geheele manier van doen merken.
„Juffrouw, ik vind Jantje zoo'n lief jongetje. U ook? Kijkt u eens naar
zijn beenen. Die zijn zoo dik. En hij heeft zulke mooie kousen aan."
Wij kwamen bij de hoek van een straat, zoodat ik mijn aandacht noodig
had voor het oversteken. Hannie scheen haar gedachten heelemaal op
Jan geconcentreerd te hebben, want even later vervolgde zij : „Vanmorgen
in de gang kwam ik langs Jantje, Juffrouw, en hij rook toch zoo lekker
naar zeep."
'k Keek naar Jantje en 'k hoorde hem druk redeneeren tegen Henk
over de auto van zijn vader. Jan scheen zich de lief de van Hanneke niet
bewust. Want dat Hannie veel van Jantje hield was voor mij van nu of
aan een uitgemaakte zaak. Haar oogen dwaalden dikwijls naar Jantjes
bank. En o, als Jan een antwoord schuldig bleef.
Steelsgewijze keek ik dan soms naar Hannie en met een hoogroode
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kleur voor zich zat te kijken. 'k Zag dan dat ze het onprettig vond.
Och lieve, lieve Hannie!
Zoo jong als je bent, draag je in je kleine hartje de lief de voor een
schoolvriendje.
'k Hoop, dat bij het opgroeien Jantje er erg in krijgt en dat zijn hart
dan ook voor jou zal gaan kloppen.
Want meisjelief, blijft Jan ongevoelig voor je, dan zal je het niet
makkelijk hebben. 't Is zwaar om je leven door te gaan met een onbeantwoorde liefde. En 'k ben er niet zeker van of mijn teere, diepvoelende
Hannie dat zal kunnen dragen. EM136.

RAPPORTENMISERE.
Mien kwam uit school met haar rapport bij zich. Vader en moeder
dolblij, dat het cijferlijstje mee kwam. Ze waren er zoo nieuwsgierig naar.
Het eerste rapport van Mien uit de vijfde klas.
„Als zij maar niet achteruit gegaan is", zei vader. Gauw even kijken.
En ja wel, daar had je het.
Voor rekenen — o schrik — maar een 6, vorige rapport uit de 4de klas:
rekenen 7. Een heel punt achteruit. Verschrikkelijk!
De schrik sloeg vader om 't hart. Vader zelf behoorde tot die gelukkige
menschen, die nooit met een rapport geplaagd waren. Vroeger hoorde je
_ dat niet zoo.
De 7 een 6 geworden ! En of Mientje al beweerde, dat de meneer uit
de 5de klas lagere cijfers gaf dan de meneer uit de 4de klas — 't hielp niet.
Vader vond het gewoonweg akelig; een soort degradatie.
„Dat moet veranderen", zei hij. „'t Volgende rapport moet de 6 weer
een 7 zijn of liever een 8. Privaatles zal je hebben."
En nu zit Mien elke avond, na haar gewone huiswerk — nog extra
sommen te maken. Het ronde gezichtje van Mien wordt spits en bleek
worden haar wangen.
Vader schijnt er geen erg in te hebben. Ja, die 6 is te weinig. 7 moet
het rekencijfer weer worden, liever nog 8.
0, domme, onverstandige vader! Begrijpt u dan niet, dat zoo'n cijfertje
zoo weinig zegt? Meneer A. geeft een 6, voor hetzelf de werk meneer
B. een 5 of meneer C. een 7.
En waarom met die 6 niet tevreden? Als Mientje haar geheele leven
door overal zessen voor krijgt, zal zij er best door heen rollen.
EM136.

CRIT1SCHE REVUE.
Er is zooveel oppervlakkig gepraat en geschrijf. Men spreekt van
politieke tinnegieters, maar men zou evengoed kunnen spreken van onderwijskundige tinnegieters.
Onlangs was ik op een feestvergadering van een Christelijke school en
een bekend predikant hield de feestrede. Het was een zeer gemengd
publiek, dat die rede aanhoorde. Die feestredenaar causeerde wat over
zijn jeugdherinneringen, alleraardigst, maar op een zeker oogenblik begon
hij over thdns, terwij1 hij eerst nog zei, zoowat 10 jaar door omstandigheden buiten het Christelijk schoolleven te staan.
Dat kan! Maar .... wat daarop uit des feestredenaars mond kwam,
was er zoo vlak naast en zoo bizar, dat het de deskundigen onder zijn
gehoor met verbazing vervulde.
Allereerst beweerde deze redenaar, dat de opoffering van thans voor
de scholen niet meer zoo groot was en.... dat men het niet moest zoeken
in b.v. Christelijke rekenboeken. Over dit laatste punt wijdde de spreker
zeer uit, — hij sprak zelfs van dik opgelegd — en de onwetenden onder
de hoorders moeten wel zeer de indruk gekregen hebben, dat het met de
Christelijke schoolmethodiek op heden een heel rare, vreemde boel is.
Nu was dit niets erg geweest, als bedoelde predikant een en ander op
een vergadering van deskundigen had verteld. Er was dan terstond gelegenheid geweest hem op zijn onjuiste boutade van repliek te dienen.
Maar op deze plaats kon dat niet. Het geschiedde in een kerk en de
redenaar stond op een kansel en er was geen gelegenheid tot debat. Een
groot gedeelte van de eenvoudige hoorders is nu naar huis gegaan met
de overtuiging dat het op 't oogenblik met de Christelijke school niet meer
je dat is.
Natuurlijk werd in de z.g.n. consistorie den redenaar gezegd hoe zeer
hij zich vergaloppeerd had met die dik opgelegde Christelijke rekenboekjes.
„Ja, hm, dan zou hij het nog eens onderzoeken en zijn zegsman er over
interpelleeren!"
Onderdehand echter is het kwaad geschied.
En dan nog: al waren er eens van de hand van een of anderen onderwijzer dergelijke zonderlinge rekenboekjes verschenen, dan was dat nog
geen oordeel op de Christelijke school. Trouwens de critiek onzer Christe-
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lijke schoolpers, het inzicht onzer Chr. onderwijzers zou wel tengevolge
hebben, dat dergelijke boekjes spoedig tot pakpapier alleen nog konden
benut worden.
Maar .... wel — en daarvoor stond genoemde redenaar te ver van het
echte Chr. onderwijs, om dat te begrijpen — zal het geheele leerprogram
eener Christelijke school doortrokken zijn van het beginsel, waarvan de
school uitgaat en het doel, dat zij nastreeft. Maar dat is heel wat anders
— al komt ook bij rekenen dit wel eens uit — dan dik opgelegde Chr.
rekenboekies. Hoe komt men er bij.
Die oppervlakkigheid en losljppigheid van hen, die gemakkelijk het
woord voeren en zich niet nauwkeurig op de hoogte stellen, is een kwaad
onder de zon. Ze hebben eenige vooroordeelen, hooren eens dit of dat
eh.. . . zonder verder onderzoek zeggen ze dan maar wat.
Voor kenners is het geen geheim, dat de schoolmethodiek der openbare
school niet meer gelijk voor 30 jaar nummer een is. Integendeel. En die
kenners weten ook, dat wat zoo bij voorkeur soms door enkele orateurs
op vergaderingen wordt gedebiteerd over mindere liefde van ouders en
personeel — dit vooral — voor het Chr. onderwijs heelemaal bezijden de
waarheid is. Ik moet steeds terugdringen de gedachte, dat de sprekers
van dergelijke onbewezen verdachtmakingen — want dat zijn het —
terug verlangen naar de vleeschpotten van Egypte, toen zij door de
koorden van de beurs te beheerschen, meer overmacht — maar toch van
laag gehalte — over het personeel hadden; in die tijd, dat het personeel
om f 50.— verhooging persoonlijk een rondgang moest maken bij de bestuursleden en men afhing van toevallige welgevalligheden en allerlei
zaken, die met het wezen der Christelijke school en de waarde van zijn
onderwijzers in geen enkel ernstig verband stonden.
Hoewel ik persoonlijk thans niet het minste belang heb bij betere rechts- en
finantieele omstandigheden van den Christelijken onderwijzer van heden,
zou ik het zeer betreuren indien wat salarieering en rechtstoestand betreft,
de oude tijden terugkeerden, omdat deze absoluut buiten het eigenlijke
wezen der Christelijke school omgaan en daarentegen juist door de nare
gevolgen der bngeregelde toestanden van voorheen toen veel onrechtvaardigs en onchristelijks is geschied. Wie meent dat hij het Christelijk
onderwijs een dienst doet, door meer of minder met allerlei schijnredenen
het oude te verheerlijken maar in feite het dan steeds heeft over de rijkssalarieering en de commissies van beroep, toont wel eigenlijk het wezen
der Christelijke school niet te kennen. Zelfs hoorde ik eens van zulk een
tirade over de kerken van goud en de bisschoppen van hout in dit verband
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en de goe gemeente krijgt dan de indruk alsof de Chr. onderwijzers thans
in het geld kunnen grabbelen. Niets is minder waar dan dat.
Men kan een heele mooie sentimenteele speech loslaten over de zuinigheid van vroeger en de poezie die daarin zat, over de oude be-ezelsoorde
en zoo tientallen jaren gebruikte schoolboekjes, verouderd naar vorm en
inhoud, zorgvol beplakt, benaaid en gekaft, maar in wezen is zoo'n speech
woordenkraam, want als een dergelijke orator zijn eigen kinderen dergelijk
materiaal thans zag gebruiken, wat zou er gauw een briefje bij het betrokken schoolhoofd zijn, waarin zeer zeker de woorden hygiene en
aesthetica gingen paradeeren.
En .... er zijn neg tal van scholen, die nog op heden zich het allernoodigste moeten ontzeggen, omdat het gemeentebestuur — de particulier
dus — op uiterst schriele wijze het onderwijs verzorgt en er voor de dagelijksche boterham schraalhans keukenmeester doet zijn.
Het is te verwachten — en te hopen zeer zeker — dat de a.s. 1.o.
wetsherziening voor deze z.gn. gemeentevergoeding een minimum stelt.
Het is een eigenschap van het leven, dat wat er voor verleden wordt,
in de loop der tijden slechts in de herinnering de aangenaamste eigenschappen ervan bewaart.
Het is een psychische eigenschap dat terugdringen van onaangename
zaken en het komt voor, dat wat op het oogenblik van beleving afkeer,
zorg of verdriet wekte, later omgetooverd is met een mooie belichting en
in feestende kleur. Het is echter voetlichtwaarheid van het podium op een
afstand. Naderbij zijn de zilveren balletschoentjes zeer ordinaire, versleten
dingetjes, vaak met rafels er aan. Die schoone schijn van het verleden is
klatergoud en luchtspiegeling in vele gevallen: Hoe ouder men wordt en
minder actief tot zelfcritiek en zuivere bezinning, hoe meer men tot de
juichtoon over het oude voorbijgegane komt: het is een der symptonen
van aftakeling.
Dit sluit niet in, dat we het verleden moeten minachten, dat we de
lessen uit de historie moeten verwaarloozen, dat we niet dankbaar zullen
erkennen, dat die strijd de spieren staalde, maar ook, dat ten slotte die
strijd gestreden werd om te overwinnen.
Het is een dure plicht van de thans levende mensch dankbaar te gedenken, wat we bereikten en met het verleden all“ri to liefkoozen zullen
we behooren tot die groote schare ongelukkigen, die geen heden en geen
toekomst bezitten. Zonder verleden geen zijn, zonder heden geen waarheid en zonder toekomst geen leven. Zoo is het, onze levenstoon dient
daarop afgestemd te zijn.
Zeist.
D. WOUTERS.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITTERATUUR.
Paedagogische psychologie. De ouderen onder ons, — zoo schrijft de Deutsche
Lehrer-Zeitung, kennen als grondwetenschappen der paedagogiek alleen ziel-

kunde en ethiek.
Dat had anders kunnen zijn. Want twee menschenleeftijden terug, grondde de
philosoof Beneke zijn opvoedings- en onderwijsleer reeds op de philosophie in
haar gansche omvang, dus ook op logica, aesthetica en godsdienstphilosophie.
Het is to betreuren, dat men deze weg verliet, en zoodoende de opvoedingswetenschap van haar fundamenteele grondslagen losmaakte.
Men had de paedagogiek met het heele philosophisch systeem moeten verankeren, en daardoor haar wetenschappelijk karakter moeten verzekeren. Nu
werden uittreksels uit de afzonderlijke philosophische vakken geboden, met aangehangen paedagogische leeringen. Dit heeft een nadeelige invloed gehad op
eigen wetenschappelijke ontwikkeling der paedagogiek.
Niet humaniteit, maar humiliteit. In het Christendom gaat het niet z(56, dat
de mensch van onder op verheerlijkt of veredeld wordt, zegt het Schweizerische Evangelische Schulblatt met een aanhaling van Gornandt; maar ZOO,
dat hij van boven of gebroken wordt. De mensch moet overwonnen worden,
dat is de anthropologie van het Evangelie.
Waar de machtbewuste, ongebroken menschheid zich doet gelden, daar wordt
niet het Rijk Gods, maar een toren van Babel gebouwd.
Waar edele humaniteit vol algemeene menschenliefde haar activiteit ontplooit, kunnen wel achtenswaardige prestaties worden aanschouwd, maar dat
is nog geen Christendom.
Zelfs waar met toewijding hooge menschelijke religiositeit wordt gepleegd, is
lang niet altijd de Heilige Geest werkzaam.
Waar werkelijk geestesarbeid is, daar is noch humaniteit, noch hoovaardij,
daar is humiliteit — nederigheid, — die zich in deemoed en gehoorzaamheid
onderwerpt aan de openbaring Gods.
Over het geven van getuigenis. Dat komt bij sollicitatie dikwijls voor. In
Engeland hebben ze er een vreemd dingetje mee beleefd. Een sollicitant naar
een betrekking van onderwijsinspecteur had heel gewoon zelfvervaardigde getuigschriften overgelegd, die zoo gunstig waren, dat hij dadelijk uit 143 mededingers op het zestal werd geplaatst. Er rees echter verdenking, en natuurlijk
,vvas Coen heel spoedig gebleken, dat de getuigschriften valsch waren.
Het
et muisje had een 166144 1:b. _Rtaarti e, want de zaak Imam in handen der justitie,
die den schuldige veroordeeld tot een boete van £ 40.
Het Educational supplement of the Times, dat deze geschiedenis mededeelt,
vraagt, of men niet liever breken zal met de gewoonte der aanbevelingen bij
sollicitatie. Laat de collicitant eenvoudig drie adressen overleggen, waar over
hem kan worden geinformeerd
Hm ! Ook deze zaak heeft twee kanten. Bij 143 sollicitanten zullen er hoogst-
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waarschijnlijk niet 143 maal 3 brieven om informaties worden verzonden. De
zaak is niet zoo gemakkelijk op te lossen, als het wel schijnt.
Het onderwijs in de geschiedenis. Bijna geen enkel onderwijsvak heeft na de
oorlog aan zooveel critiek blootgestaan als de geschiedenis, zegt de Evangelische
Lehrerinnen-Warte.

De fouten en gebreken van het vroegere geschiedenisonderwijs worden in de
paedagogische literatuur lang en breed uitgemeten.
Ongelukkig ontbreekt het nog maar al te veel aan ernstige voorstellen ter
verbetering.
Wel hebben de regeeringen van verschillende Duitsche staten na 1920 richtiijnen uitgegeven voor het leerplan, alzoo ook voor het geschiedenisonderwijs.
Men wil meer de nadruk leggen op het sociale element, op de beschavingsgeschiedenis en de staatsinrichting. En dan moet het geschiedenisonderwijs
aangelegd zijn op een beter verstaan van het tegenwoordige.
Wat men in Duitschland „Staatsbiirgerkunde" noemt, omvat meer dan onze
staatsinrichting. Er wordt tevens onder begrepen een invoeren in de economische
en maatschappelijke toestanden, in nauwe samenhang met het geschiedenisonderwij s.
Alles woelt om verandering
De school in de Christelijke actie. De Christelijke school, — aldus de Vlaamsche Torenwachter, — mag niet gelsoleerd gedacht worden van het geheel der
Christelijke actie.
Wij willen ze niet, als een uitheemsche plant, willekeurig midden in het yolksLeven plaatsen. Eerst wanneer huisgezin en school, die beide hoofdfactoren der
opvoeding, volkomen samenwerken en een eenheid vormen, kunnen wij een
goede uitkomst verwachten.
On,e beweging wil daarom niet enkel de school, maar de geheele opvoeding
christianiseeren — kerstenen. — Het is duidelijk genoeg, dat allerlei ontbindende
machten de Christelijke opvoeding bedreigen of belemmeren.
Om het centrum der school, der opvoeding, moet de kring des levens en der
samenleving getrokken worden, van uit het centrum alle levensgebied bereikt
en vervuld worden. Dan kan ons werk vruchtbaar worden om het geheel onzes
-yolks.
Catechetisch onderricht en belijdenis. De Evangelische Lehrerinnen-Warte
bespreekt in een artikel de Duitsche manier van vroege „Konfirmation", samenvallende met het verlaten van de volksschool.
Het mag waar zijn, zegt het blad, dat een kind op zoo jeugdige leeftijd de
draagwijdte van de afgelegde belofte niet kent, de belijdenis later te stellen,
heeft ook zijn bezwaren : allicht zullen er dan nog meerderen afglijden, en nooit
tot kerkelijk meeleven komen.
Niet de belijdenis moet gewijzigd, maar wel het catechetisch onderwijs. De
kerk moet haar jonge leden meer zoekend, helpend en ondersteunend nagaan.
Het bewustzijn moet levendig worden van de grootte der taak en de zwaarte
der verantwoordelijkheid. De jeugd is veel vatbaarder voor de heilige ernst van
Nieuwtestamentisch Christendom zonder verslapping en verwatering, dan voor
de liberale theologie.
Interessant, deze stemmen uit het buitenland te hooren.
T. VAN DER KOOY.
V laarding en.

BOEKENTAFEL.
H. G r a n e, De schoonste roos.
Voorhoeve, Bolsjewisme en evangelie.
Vier koper-diepdrukkaarten, acht traktaten ; uig. J. N. Voorhoeve, Den Haag.
J. van der Waal s, Het Gereformeerd schoolverband; uitg. Dagblad en
drukkerij De standaard, Amsterdam.
Een keurig boekske met voor belangstellenden tal van wetenswaardigheden,
door de actieve hand en de wer14ame geest van Van der Waals voortreffelijk
in elkaar gezet. Aanbevolen. D. W.
J. K. van E e r b e e k, De jongensjaren van Egbert De Wilde; met ill. van
Pol Do m; prijs ingen. f 1.75, geb. f 2.60; J. H. Kok, Kampen.
Weer een goed jeugdschrijver. Een bundel verhalen van dezen schrijver kondigden we reeds eerder met genoegen aan. In dit boek is uitmuntend een jeugdleven geschetst. Het is geschikt voor 12-jarigen en ouder. Ms.
H. H. de Jon g, De Nederl. tad, V A en V B, en VI en VI B, idem, nevenserie 6 A en 6 B. N. V. H. J. Spruyt's uitg.-maatij. Amsterdam.
D. H o g e n b i r k J z n., De freule, f 2.40 ingen. en f 3.25 geb. J. H. Kok,
Kampen.
W. J. K 1 a v e r, and d r s. D. J. P o 1 a k, Agnes Sapper, Im Tharinger wald
plus woordenl. ; 84 bl. en 32 bl. a f 0.95 ; J. Muusses, Purmerend.
W. K l o e k e, Zwolsche schetsies; 148 bl. a f 1.60, geb. f /2.90; W. J. Thieme
en Cie., Zutphen.
Weer zoo'n mooi boek voor hen, die de Nederl. spraak en het landschap in
al zijn verscheidenheid willen kennen en beminnen.
Voor onderwijzers heeft het bijzondere aantrekkelijkheid om een paar hoofdstukken die bijzonder over de oude school gaan.
De inhoud bevat : Voorbericht. Toelichting. Zwolsche skooelen in d' olde tied.
Uit miej skoeljoeuren. Ons kostuus. Skeldnaemen. Reizen. 'n Reisien deur
't midden van Overiesel. De Skarrelaers.
Enkele aardige plaatjes verluchten dit boek, o.a. de heer Ter Pelkwijk, als
schoolopziener bezig, met de gouwenaar aan. Aanbevolen.
D. W.
J. D. D u u r s m a en A. D u u r s m a, Rekenboek I en II voor het landbouwonderwsijs; 2 dln. a f 1.—. Joh. IJkema's uitg.-mij., Den Haag.
In de reeks Les meilleurs auteurs Francais verschenen :
1. 11 faut ?varier Jean par Henri A r de 1. Annote par T. J. C. G e rr i t s e n. Prijs f 1.35. Geb. f 1.65.
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2.

Monsieur des Lourdines par A. De Chat ea u b r i an t. Annote par H.
No ordhof f. Prijs f 1.35. Geb. f 1.65.

3.

L'or par B l a i s e C e n d r a r s. Annote par dr. J. S. W y 1 e r. Prijs

4.

Patachou par T r i s t an D e re m e. Annote par M. J. Pr em se la. Prijs
f 1.35. Geb. f 1.65.

f 1.35. Geb. f 1.65.

Dit is het 75ste deeltje der reeks.
Choix de Fables par J. de 1 a F o n t a i n e. Annote par J. L. P. M. v a xi
D ij c k en K. R. G all a s. 3e edition. Prijs f 0.85. Geb. f 1.15.
Deze 5 deeltjes zijn uitgegeven bij J. M. Meulenhoff, te Amsterdam.
5.

De navolgende uitgaven alle van de firma P. Noordhoff, te Groningen.
G. J. H oolt en H. J. N ij h o f, Levenssommen. Eenvoudige vraagstukjes
Twee deeltjes a f 0.35. Antwoorden f 0.50.
Deze sommenboekjes hebben in veel gebroken met de oude methodiek van
onvruchtbaar rekenwerk, dat wel zeer geleerd was, maar zeer spoedig weer —
daar het niet toegepast werd — vergeten. Men make eens kennis met deze eenvoudige sommenboekjes. K.
I. N a u t a, Na de proef. Derde deeltje. f 0.90.
Dit is het slotdeeltje van de belangwekkende nieuwe natuurkunde methode
voor de 1. s., die wij zeer ter kennismaking aanbevelen.
K.
T. P 1 u i m, Kleine vacZerlandsche geschiedenis. 17de druk f 0.40.
J a c. M. V o s, Twintig eeuwen. Beknopte geschiedenis van ons Vaderland.
4e druk, bewerkt door J. E. D ij k s t r a. f 1.25, gecartonneerd f 1.50.
V r ij en BI ij — serie — Een fijne vacantie, door D. Menkens—V an der
S p i e g e 1. — Voor het 4de leerjaar. f 0.80.
A. L. De Bon t, Kleine atlas der vaderlandsche geschiedenis. 7de, herziend
en vermeerderde druk — prijs, ingenaaid f 1.80, gecartonneerd f 2.20.
Deze kleine practische en zeer duidelijke atlas munt uit door zijn heldere kaarten en door zijn goedkoopte.
D. W.
C h r. de B o u t e r en I. N a u t a, Hoofdpersonen algemeene geschiedenis.
Eerste deeltje — geIllustreerd — prijs, ingenaaid f 1.50, gebonden f 1.90.
J. M a r w i t z en I. N a u t a, Aardrijkskunde — 2e deel — 3e druk f 2.10,
gecartonneerd f 2.25.
K. Zeeman en J. J. J o n k e r, Aardrijkskunde voor het voortgezet onderwijs. — De werelddeelen f 1.10, gebonden f 1.40.
A. D ij k s t e r h u i s, Een jaar Duitsch — 6de druk — gebonden f 1.10.
Het boekje van Dijksterhuis voor Duitsch heeft wel bewezen practisch van
V.
groote waarde te zijn.
,
Deutsche Bibliothek Nr. 34 — E. von W i 1 d e n b r u c h, Das edle Blut 12de
druk — ing. f 1.10, gebonden f 1.40.

64
J o h. D e B r u y n, Hoofdlijnen — Na 1815. Repetitie-werkboekje voor eindexamen alg. en vad. geschiedenis h. b. s. A en B. f 1.35, geb. en doorschoten f 1.75.
P. V e e z e en dr. D. J. C. Z e e m a n,
lansch-Duitsch. f 1.40.

Mignon en andere vertalingen.

Neder-

L. P. H. E ij k m a n, Proza ter vertaling uit het Engelsch — 3e druk f 1.80,
gebonden f 2.10.
C onteurs M o d e r n e s 11 — Anatole France, Contes choisis. Met aanteekeningen van dr. J. H. Kool. Met woordenlijst f 1.25, gebonden f 1.75.
P. M. M a a s, Versions annotees — lste serie — 2e druk f 1.75.
Dr. J. van W a g e n i n g e n, Gids voor gymnasiasten — 10de geillustr. druk —
herzien door dr. C. A. A. J. G r e e b e f 1.75, gebonden f 2.25.

De administratie verzendt gaarne aan hen, die exemplaren
van ons tijdschrift ter verspreiding wenschen, om abonne's
to winnen, eenige present-exemplaren. Men helpe een handje
mee, opdat aan iedere school minstens een abonnement aanwezig is op het Paedagogisch tijdschrift voor het Christe4jk onderwfjs.
Adres voor present-exemplaren::
N. Z. VOORBURGWAL 58-62, AMSTERDAM.

TAALONDERWIJS IN EEN KLEINE
VOLKSSCHOOL.
II.

4de tot en met het 7de leerjaar.
Het onderwijs in zuiver schrijven verschilt in deze hoogere leerjaren
van dat in de lagere hierin, dat de behandeling van de schrijfwijze der
werkwoordelijke vormen door het onderwijs in het zuiver schrijven (en
het stelonderwijs) is heengevlochten.
Het zijn vooral twee gedachten geweest, die bij de inrichting van
geheel onze methode, doch in 't bijzonder ook bij de inrichting van de
behandeling van de schrijfwijze der werkwoordelijke vormen, leiding
hebben gegeven. Deze:
le. Hoe krijgen we bij lees- en taalonderwijs alle leerlingen mee? en
2e. Hoe voeren we het percentage stelonderwijs in ons taalonderwijs
zoo hoog mogelijk op.
De eerste gedachte leidde tot verbinding van het aanvankelijk leesonderwijs met het onderwijs in het zuiver schrijven; tot beperking van
de omvang van het taalonderwijs tot het zuiver schrijven van eigen
gedachten der leerlingen; zij leidde ook tot vereenvoudiging van de regels
voor het zuiver schrijven der werkwoordelijke vormen, zOO, dat het aantal gevallen, en het aantal taalkundige begrippen, die daarbij onder-*
scheiden moeten worden, beide zoo klein mogelijk worden.
De tweede gedachte leidde 1 ) tot het richten van geheel ons stelonderwijs op het schrijven van brieven en van wat het briefschrijven
voorbereidt: het vertellen uit eigen ervaring; tot het zoeken van een weg
om van het onderwijs in het zuiver schrijven voor het stelonderwijs zooveel mogelijk voordeel te trekken; zij leidde er in de derde plaats ook
toe, de behandeling van de schrijfwijze der werkwoordelijke vormen
door het onderwijs in zuiver schrijven en het stelonderwijs heen te
vlechten.
Het werkwoordelijk slagveld wordt bestreken door een viertal taalregels en de onderscheiding van twee tijden en twee woordsoorten.
1 ) Op aanwijzing van een uitspraak van den heer A. J. Schreuder in zijn
toelichting bij zijn Prentschriften: „Als steloefening staan brieven in mijn opvatting ver bovenaan; de netto-waarde is honderd procent."
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De regels voor het zuiver schrijven der werkwoordelijke vormen zijn
de volgende:
1. Als we aan een woord kunnen hooren, dat het meervoud is, is de
laatste letter n.
2. Als we aan een woord (tijdwoord) kunnen hooren, dat het nu is,
is de laatste letter t.
3. Als we aan een tijdwoord kunnen hooren, dat het vroeger is, zijn
de laatste letters vaak de of te.
4. De laatste letter, die onmiddellijk aan de uitgangen t, de en te
voorafgaat, wordt gevonden door het woord op de kortste manier te
verlengen.
Op de eerste regel bestaat geen uitzondering, waarmee we ons behoeven bezig te houden. Met de meervoudsvormen op s bij de zelfstandige
naamwoorden redden de leerlingen zichzelf wel.
Op de tweede regel moet de uitzonderIng worden gemaakt: Als er
ik in de zin staat, blijft de t weg. Het leeren toepassen van deze uitzondering is niet moeilijk of omslachtiger dan een afzonderlijke behandeling van de ik-vorm, terwiji op de gegeven manier de regel voor
de tegenw. tijd enkelv. algemeen kan worden gesteld. Bovendien, wanneer bij spreken, lezen en opzeggen van de aanvangsklasse of van de
leerlingen een juiste uitspraak geeischt wordt, worden de ik-vormen,
stammen op d uitgezonderd, op het gehoor goed geschreven.
Bij de toepassing van de derde regel wordt eerst met de leerlingen
nagegaan, of er al dan niet de of te achter het tijdwoord moet worden
geplaatst; daarna, of er al dan niet een (meervouds) n achter moet.
Gescheiden behandeling van de tijds- en meervoudsuitgangen is voor
kinderen begrijpelijker, dan een behandeling waarbij deze kwesties zijn
vereenigd, en waarbij gekozen moet worden tusschen de of den, te of ten.
Overigens, geen leerling zal bij het schrijven der werkwoordelijke vormen de uitgang de of te weglaten. Daarvoor laten deze zich in de uitspraak te sterk gelden. De moeilijkheid bij het zuiver schrijven der
werkwoordelijke vormen op de of te zit niet in het kiezen tusschen al
of niet de of te, maar in het bepalen van de eindletter van de stam; van
de letter, die onmiddellijk aan de uitgang voorafgaat.
Een tweede gevaar aan het gebruik van deze uitgangen verbonden, is,
dat ze geplaatst worden achter woorden, waarachter ze niet geplaatst
mogen worden; achter woorden, die geen tijdwoorden zijn: Bijv. in zinnen als:
Het verbrande huis was verzekerd.
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De verwachte gasten lieten lang op zich wachten.
Op het overwinnen van deze twee moeilijkheden, het bepalen van de
letter, die onmiddellijk aan de uitgangen de, te (en t) voorafgaat, en
het onderscheiden van woorden, waarachter deze uitgangen wel, van die
waarachter ze niet geplaatst mogen worden, het onderscheiden dus van
de tijdwoorden van de woorden die geen tijdwoorden zijn, wordt het
onderwijs in de schrijfwijze der werkwoordelijke vormen op de, te (en t)
gericht.
In een zin als: Moeder schreide heete tranen, kan het al of niet gebruiken van de uitgang de voor geen enkele leerling een punt van overweging uitmaken. De moeilijkheid zit in het bepalen van de ei als eindletter van de stam; in het kiezen tusschen de verlengingsvormen schreien
en schreiden. De vierde der bovengegeven regels beslist in deze.
Wel komen de leerlingen in de verleiding in heete de uitgang te te
plaatsen, en dit woord dus te schrijven met t-te. Door de zin in de
andere tijd te laten overbrengen, merken ze, dat alleen schreide in
schreit verandert; dat heete dus geen tijdwoord is en daarom niet met
te geschreven mag worden; alleen maar met een t — van 't langer
maken —.
Eenzelfde manier van bespreking om de gegeven regels te leeren toepassen is volkomen voldoende om zinnen als: Het verbrande huis was
verzekerd en De verwachte gasten lieten lang op zich wachten, zuiver
te leeren schrijven.
De schrijfwijze van de vormen van de onvoltooid verleden tijd der
sterke werkwoorden kan men geheel op haar beloop laten, aangezien
die geheel overeenkomt met die van gewone woorden.
De t van de tweede persoon van de verleden tijd, de gij-vorm, wordt
door de leerlingen eener volksschool niet gebruikt. Waar ze in de leesles,
of in van buiten te leeren versjes voorkomt, wordt op het verschijnsel
de aandacht gevestigd.
Voor de toepassing van het viertal regels voor de schrijfwijze der
werkwoordelijke vormen is het noodig, (en voldoende) de woorden te
onderscheiden in tijdwoorden en gewone-woorden. Tijdwoorden zijn de
woorden waaraan te hooren is, of het nu of vroeger is; de woorden, die
bij het overbrengen van een zin in een andere tijd veranderen. Dus niet
de verleden deelwoorden; wel de hulpwerkwoorden. De rest, dus ook de
verleden deelwoorden, zijn gewone woorden.
Eveneens noodig en voldoende voor deze wijze van behandeling is de
onderscheiding van twee tijden; tegenwoordige en verleden tijd; nu en
vroeger. De onderscheiding van voltooid en onvoltooid is overbodig.
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Hoe minder regels en onderscheidingen, hoe minder kans op vergissing.
In de eerste mondelinge lessen over de schrijfwijze der werkwoordelijke vormen wordt de aandacht der leerlingen reeds dadelijk zooveel
mogelijk op alle op dit terrein voorkomende moeilijkheden gevestigd.
Op de beide tijden en hun vormen; op de vormen van de verleden tijd
van zwakke en sterke werkwoorden; op de vormen van enkel- en meervoud; op zinnen met en zonder ik; op gelijkluidende woorden, die zoowel
tijdwoorden als gewone woorden kunnen zijn; ( windt-wind) op gelijkluidende tijdwoorden, die verschillend geschreven worden (windt-wint).
Het eenzijdig vestigen van de aandacht der leerlingen op een bepaalde
moeilijkheid, zooals enkel op de vormen . van de tegenwoordige tijd,
of enkel op de ik-vormen, of enkel op de vormen op dt, d-de, t-te, wordt
steeds, doch vooral in de eerste lessen vermeden.
Dat de aandacht der leerlingen steeds over een zoo groot mogelijk
aantal moeilijkheden tegelijk wordt verdeeld, geschiedt, omdat bij het
zuiver schrijven van eigen gedachten die aandachtsverdeeling geeischt
wordt. Zijn de leerlingen (en het gaat hierbij om de zwakken, de goedbegaafden zegevieren, trots de gebreken eener methode, ten slotte over
alle moeilijkheden) in het verdeelen van hun aanacht niet voldoende
geoefend, is de training in wat voor hen het moeilijkste is, nagelaten,
dan komen de gevolgen van een niet scherp genoeg doorgevoerde toepassing van de gegeven regels bij het neerschrijven van eigen gedachten
steeds weer aan de dag.
Wijze van behandeling van de meervouds-n.
Het juist gebruiken van de meervouds-n wordt meer bevorderd door
haar gearticuleerde uitspraak bij lezen, spreken en opzeggen te eischen,
dan door de grondigste behandeling van dit onderwerp onder taalonderwijs. Wordt het met het uitspreken dezer letter minder nauw genomen, dan wordt de vrucht dier onnauwkeurigheid in het taalwerk (stelwerk) der leerlingen openbaar.
Bij alle lezen, spreken en opzeggen der leerlingen wordt derhalve een
duidelijke uitspraak van de meervouds-n geeischt. Opzettelijke oefeningen
over dit onderwerp blijken dan overbodig ,te zijn. Bespreking van de
tegen deze regel voorkomende fouten is voldoende.
Het juist gebruiken van de meervouds-n moet, evenals de toepassing
van elke taalregel, gewoonte worden, om in het stelwerk der leerlingen
van de behandelde regel het beoogde voordeel te trekken.
Wijze van behandeling van de uitgangen: t, de en te.
De uitgangen t, de en te worden naast en in verband met elkaar behan-
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deld. De eerste lessen over het gebruik van deze uitgangen, in het vierde
leerjaar, worden ongeveer als volgt ingericht:
De leerling`en denken, enkel op de klank van het woord afgaande, een zin
op met: wind (d) (t) , spel (d) (t) , dood (t) of brand (t) . De schrijfwijze kan
dus wezen: wind, windt, wint; speld, speldt, spelt; enz. Voor de bespreking wordt een zin gekozen als : De wind buldert in de schoorsteen.
Wat kunnen we aan deze zin hooren, nu of vroeger?
Dat het nu is.
Aan wells woord?
Aan buldert.
Meegedeeld wordt, dat de laatste letter van buldert een t is, omdat we
aan buldert kunnen hooren dat het nu is.
Welke letter moet onmiddellijk voor die t geplaatst worden?
Meegedeeld wordt, dat die voorlaatste letter gevonden wordt, door
buldert op de kortste manier te verlengen.
Een leerling verlengt: bulderen.
Een ander: bulderden.
De eerste heeft het goed gedaan, omdat hij het woord op de kortste
manier heeft verlengd.
Voor de t dus een r. De laatste twee letters van buldert (en daarom
gaat het bij de vormen van de tegenw. tijd enkelv. alleen) zijn dus rt.
Het woord kan dan zonder verdere bespreking worden opgeschreven.
Of er nog een woord in deze zin voorkomt, waaraan te hooren is of het
nu of vroeger is?
Een enkele kan meenen, dat aan wind nog te hooren is, dat het nu is.
Breng de zin eens over in de andere tijd.
De wind bulderde enz.
Welke woorden veranderd zijn?
Alleen buldert in bulderde.
Alleen aan woorden die veranderen, als de zin in de andere tijd wordt
gezet, kunnen we hooren of het nu of vroeger is.
Welke letter van buldert komt in bulderde niet voor?
De t.
Waardoor blijft die weg?
Doordat we aan bulderde niet kunnen hooren dat het nu is.
Wat is er voor die t in de plaats gekomen?
de.

Waarom de?
Omdat we aan bulderde kunnen hooren dat het vroeger is.
Welke letter onmiddellijk voor de geplaatst moet worden?
(Bespreking als voor het vinden van de letter onmiddellijk voor de t)
Dus een r.
Of we diezelfde r al eerder hebben gehad?
Voor de t in buldert.
Hoe we weten, dat die twee r's dezelfde zijn?
Doordat ze beide gevonden zijn, door de woorden op de kortste manier
to verlengen.
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bulderde kan dan zonder verdere bespreking worden opgeschreven.
De volgende regels worden dan gevonden:
Als we aan een woord kunnen hooren dat het nu is, is de laatste
letter t.
Als we aan een woord kunnen hooren, dat het vroeger is, zijn de laatste
letters wel eens de.
De letter onmiddellijk aan t en de voorafgaande, wordt gevonden door
de woorden op de kortste manier langer te maken.

Is er nog een woord in een der beide zinnen, waaraan we kunnen
hooren of het nu of vroeger is?
Neen, omdat de andere woorden niet veranderen.
Zit er nog een gevaarlijk woord in een der zinnen?
wind.

\Vat is in wind het gevaarlijke?
Er mag geen t achter, waaraan we kunnen hooren dat het nu is.
Hoe moet het wel geschreven worden?
Met een d van het langer maken : winden (winnen is hier niet goed).
Zitten er nog meer gevaarlijke woorden in een der beide zinnen?
Geef een andere zin met win(d) (t).
De wind breekt de takken van de boomen.

Wat kunnen we aan deze zin hooren?
Dat het nu is. Aan breekt.
Wat het gevaarlijkste is in dit woord?
De t waaraan we kunnen hooren dat het nu is.
Welke letter onmiddellijk voor die t komt te staan?
k, van het op de kortste manier langer maken.
De laatste twee letters zijn dus kt.

Of er nog een woord in de zin zit, waaraan we kunnen hooren of het nu
of vroeger is?
Neen, als we de zin in de andere tijd zetten verandert alleen breekt
in brak.

Welke letter dan wegblijft?
De t, omdat we aan brak niet kunnen hooren, enz.
Wat we aan brak kunnen hooren?
Dat het vroeger is.
Waarom dan achter brak geen de komt?
Omdat we aan de a kunnen hooren dat het vroeger is.
Of er nog meer gevaarlijke woorden in een der beide zinnen voor-

komen?
Bespreking verder als voren aangegeven.
Op dergelijke wijze worden nog eenige zinnen, waarin wind voorkomt,
besproken.
Jan wint achttien knikkers.

Wat we aan deze zin kunnen hooren?
Dat het nu is. Aan wint.
Wat het gevaarlijke in wint is?
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De t waaraan we kunnen hooren enz.
Welke letter onmiddellijk voor de t geplaatst moet worden?
De n van het langer maken. (knikkers kunnen we winnen niet winden).
De laatste twee letters zijn dus nt.
Het woord kan dan worden opgeschreven.
Of er nog een woord in de zin voorkomt, waaraan we kunnen hooren
of het nu of vroeger is?
Neen, als we de zin in de andere tijd zeggen, verandert alleen wint;
in wan.
Welke letter dan wegvalt?
De t; doordat we aan won niet kunnen hooren dat het nu is.
Wat we aan won kunnen hooren?
Dat het vroeger is.
Waarom achiter won dan geen de komt?
omdat we al aan de o kunnen hooren dat het vroeger is.
Of de t van acht dezelfde is als de t van wint?
De t van acht is een t van het langer maken; niet een t waaraan we
kunnen hooren dat het nu is.
Of er nog meer gevaarlijke woorden in een van de beide zinnen zitten?
Zeg de zin eens zoo, dat er ik in voorkomt.
lk win achttien knikkers.

Welk woord is veranderd?
wint in win. De t is er
Of we dan aan win niet kunnen hooren dat het nu is?
Ja, want als het vroeger is wordt het won.
Gevonden of meegedeeld wordt dan : Als er ik in een zin staat, blijft
de t waaraan we kunnen hooren dat het nu is, weg.
Zeg de zin eens zoo, dat er twee of meer jongens zijn.
Jan en Piet winnen samen achttien knikkers.

Welke letter verdwenen is? De t.
Wat nu de laatste letter is? Een n.
Waardoor dit komt?
Breng de zin over in de verleden tijd.
winnen wordt wonnen. De n blijft, de t viel weg bij het overbrengen
van de zin in de verleden tijd.
Zoo kunnen nog enkele zinnen met wine besproken worden, tot er een
zin voorkomt of uitgelokt wordt als : Piet windt een koord om zijn hand.
Wat we aan deze zin kunnen hooren?
Dat het nu is. Aan windt.
Wat het gevaarlijkste in windt is?
De t waaraan we kunnen hooren dat het nu is.
Welke letter voor de t geplaatst moet worden?
Een d, van het op de kortste manier langer maken. (winnen is wel
korter dan winden, maar wat hier gebeurt is geen winnen).
De laatste twee letters zijn dus dt. Het woord wordt zonder verdere
bespreking opgeschreven.
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Of er nog een woord in de zin voorkomt, waaraan we kunnen hooren
of het nu of vroeger is?
Neen, want als we de zin in de andere tijd zetten, verandert alleen
windt; in wond.
Wat in wond het gevaarlijke is?
Er mag geen t achter, waaraan we kunnen hooren dat het nu is.
Hoe wond dan wel geschreven moet worden?
Met een d; van het langer maken.
Het woord kan dan worden opgeschreven.
Of er nog meer gevaarlijke woorden in een der beide zinnen voorkomen?
koord, hand en Piet.
Wat in elk dezer woorden het gevaarlijkst is?
Dat ze alle drie geschreven moeten worden zonder t, waaraan we kunnen
hooren dat het nu is.
Waarom niet?
Omdat we aan koord, hand en Piet niets kunnen hooren?
Hoe we dat weten?
Doordat deze woorden niet veranderen als we de zin in een andere tijd
overbrengen.
Hoe die woorden wel geschreven moeten worden?
Met d, d en t van het langer maken; koorden, handen, Pieter.
Of de t in Piet dezelfde is als de t in windt?
Zeg de zin weer zoo, dat er, ik in voorkomt?
1k wind een koord om mijn hand.
Wat nu het gevaarlijkst in de heele zin is?
Dat er achter wind geen t geplaatst mag worden, waaraan we kunnen
hooren dat het nu is, omdat er ik in de zin staat.
Hoe wind wel geschreven moet worden?
Met een d, van het langer maken.
Waarom achter koord geen t geplaatst mag worden?
Waarom niet achter hand? Waarom niet achter wind?
Zeg de zin eens zoo, dat er meer jongens dan een zijn.
De jongens winden een koord om hun hand.
Wat nu de laatste letter voor winden is?

Waardoor dit komt?
Zoo kunnen nog enkele zinnen met

windt

worden besproken.

Bij de bespreking van samengestelde zinnen wordt eerst het aantal
enkelvoudige zinnen, waaruit deze bestaan, de to gebruiken leesteekens,
en hun plaats bepaald. De verdere bespreking kan dan wezen, zooals
voor enkelvoudige is aangegeven.
Het doel dezer wat breed opgezette bespreking, (het zijn de ,eerste
lessen in de schrijfwijze der werkwoordelijke vormen, en geleidelijk versnelt het tempo van bespreking, mee door het overslaan van verschillende schakels) is in hoofdzaak drieerlei:
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le. de leerlingen te oefenen in het onderscheiden van de tijdwoorden
van de gewone-woorden;
2e. hen er van te doordringen, dat de tijdwoorden het monopolie
hebben van de uitgangen t, de (en te);
3e. hen te oefenen in het op de kortste manier langer maken der tijdwoorden, met inachtneming van de beteekenis dier woorden. In het
langer maken van woorden zijn ze al van de aanvangsklasse of geoefend.
Nieuw voor hen, bij de behandeling der werkwoordelijke vormen, is
alleen het op de kortste manier verlengen.
Tusschen de geschetste besprekingen maken de leerlingen schriftelijk,
zelfstandig, zinnen, waarin de behandelde woorden: wind, windt en wint
voorkomen. Op losse blaadjes. De correctie daarvan Levert stof voor de
daaropvolgende mondelinge les, die daardoor als vanzelf aansluit op
voorgaande mondelinge lessen. Zoolang het geleverde schriftelijk werk
van die aard is, dat het gewaagd lijkt, de foute zinnen te laten overmaken, worden alleen die fouten besproken en verbeterd, waarvan het
gevaar minder groot lijkt; of wel, het werk wordt nadat de voor bespreking geschikte stof er uitgetrokken is, naar de prullemand verwezen.
Als dergelijk werk eenige malen op losse blaadjes gemaakt, besproken
en verbeterd is, als van deze groep woorden genoeg nut getrokken is,
worden met deze woorden, weer uit het hoofd, zinnen in de schriften
gemaakt. Zulk een neerslag van het behandelde wijst uit, hoever men
gevorderd is, en waar het de leerlingen hapert.
De behandeling wordt daarna voortgezet met de bespreking van een
nieuwe woordgroep op geheel overeenkomstige wijze als voor de eerste
groep geschetst werd, in langzamerhand versneld tempo.
Die woordgroepen kunnen de volgende zijn:
dood(t), spel(d)(t), brand(t), hoed(t), schel(d) (t), mond(t),
geld(t), antwoord(t), beleef(d) (t), verkeer(d) (t), wend) (t) betaal(d) (t), verbrand(t), geloof(d) (t), beloof(d) (t), bedoel(d) (t),
geschied(t), verdien(d) (t), verhoog(d) (t), verneder(d) (0, verander(d) (t), herstel(d) (t), verniel(d) (t), bezeer(d) (t), verlam(d) (t),
gebeur(d) (t), vertel(d) (t), bereid(t), bezorg(d) (t), behoor(d) (t),
verbeter(d) (t), verhoor(d) (t), overhoor(d) (t), vertrouw(d) (t), vereenig(d) (t), bescherm(d) (t) , vermorzel(d) (t), vermel(d) (t), verbrand (d) e, dicht (t)e, verhard (d) e, verbreed (d) e, woed ( de) e, heet (t)e,
verwacht (t)e, vergroot (t)e, veracht (t)e, dood (d)e, weid (d)e, wond (d)e,
vermoord(d)e, onthoofd(d)e, verguld(d)e, verwoest(t)e, verlicht(t)e,
licht(t)e, mis(t)te, vast(t)e, verroest(t)e, bereid(d)e, vermeld(d)e.
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Met de schrijfwijze van deze gelijkluidende, doch verschillend geschreyen woorden, hebben de leerlingen de meeste moeite. Door de behandeling van de schrijfwijze van de werkwoordelijke vormen op deze woorden samen te trekken, worden ze bijzonder onder de aandacht der
leerlingen gebracht, zoowel wat hun schrijfwijze, als wat hun gebruik
en beteekenis betreft. Deze samentrekking geeft beter gelegenheid om
de gegeven regels scherp te leeren toepassen en de strekking van die
regels juist te leeren verstaan, dan wanneer de eerste behandeling dier
regels wordt toegepast op werkwoordelijke vormen, waarvan geen gelijkluidende vormen bestaan. Tegenstellingen toch, zoowel in schrijfwijze
als in gebruik en beteekenis, werken verhelderend. En die andere werkwoordelijke vormen, waarvan geen gelijkluidende vormen bestaan, komen,
zooals uit de gegeven schets van behandeling blijkt, bij zulk een behandeling vanzelf aan de beurt. En meer nog in het stelwerk.
Het boven aangegeven schriftelijk werk der leerlingen wijst, zooals
reeds is opgemerkt, onfeilbaar juist uit, waar het de leerlingen na de
bespreking nog hapert. Bespreking van dat werk heeft zonder mis nuttig
gevolg. Zij richt zich tegen gemaakte, niet tegen mogelijke fouten. Bovendien kunnen die fouten worden gebruikt, om soortgelijke fouten voor
het vervolg te voorkomen, door aan de bespreking er van een bespreking
van overeenkomstige en tegengestelde gevallen te verbinden. Zit b.v. in
een zin als: Ian brandde zijn mond aan de heete pap, een fout, dan
wordt die zin op vroeger aangegeven manier besproken, doch daaraan
toegevoegd een bespreking van zinnen als: De verbrande kolen worden
weggegooid; Moeder schreide heete tranen; Daniel heette later Beltsazar;
Dei lisel mondt uit in de Zuiderzee.
Het vruchtbaarst is zoo'n bespreking, als de leerlingen zelf zinnen
bedenken, waarin de woorden waar het om gaat, als tijdwoorden en als
gewone-woorden voorkomen. Niet altijd komt daarbij echter het soort
zinnen naar voren, dat de gemaakte font het scherpst belicht. De onderwijzer moet daarom bij zulk een bespreking nog al eens aanvullend
optreden. Maar hij moet zich daarbij steeds beperken tot aanvullen.
Neemt hij veel de leiding, dan beneemt hij zijn leerlingen de gelegenheid, zich in het geval in te werken. Om altijd op de meest vruchtbare
wijze op de bespreking te kunnen inwerken, is het niet ondienstig, dat
de onderwijzer de beschikking heeft over een vrij ruime voorraad, de
voorkomende gevallen scherp belichtende zinnen. In het bovenstaande
kwamen enkele zulke zinnen voor. Hier volgt nog een aantal, dat ons bij
de bespreking dient, om de gegeven regels scherp te leeren toepassen.
't Is om bij het bespreken van zulke zinnen er niet om te doen de leer-
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lingen die zinnen zuiver te leeren schrijven, maar om ze te gebruiken,
om wat niet goed begrepen is, scherp te belichten. Ze zijn ons middel,
geen doel. Het zijn o.a. de volgende:
De hond redt het kind uit de gracht. Jan (1k) vindt een lint en bindt
het om zijn hoed. De herder hoedt zijn schapen; zijn hond houdt ze bij
elkaar. Die jongen houdt zijn hoed op. De houthakker klooft het brandhout. Het kind schrijft die letter verkeerd. Die jongen verkeert in verkeerd gezelschap. Hij bedoelt het goed, maar zegt het verkeerd. Een
leugenaar wordt door niemand geloofd. Gelooft ge dat? Geloofd zij God
met diepst ontzag. Hij gelooft, dat hij benoemd zal worden. Hij is wel
geslaagd, maar nog niet benoemd. De koningin benoernt de burgemeesters.
Die jongen antwoordt altijd beleefd. Het antwoord luidt: „Er is niets
gebeurd"! De juffrouw hoort niet goed, wat Gerrit antwoordt. Er gebeurt
een ongeluk en Kees schreeuwt om hulp. Het gebeurt wel eens, dat hier
iets geschiedt, dat zoo niet behoort. Het is wel eens gebeurd enz. De vogel
broedt zijn eieren uit en voedt zijn jongen. Het hooi broeit. Henk heeft
zijn voet verstuikt. Ofschoon het bloed hem uit de wonde stroomt, merkt
hij niet, dat hij bloedt. Jan's hand bloedt.
De roos bloeit niet lang; zij verdort spoedig weer. Niek scheldt de smid
voor Zwartneus. De postbode schelt altijd hard. Als moeder betaalt, betaalt ze goed. Als mijn vrouw het goed vindt, vind ik het ook goed. De
wind bedaart. De spion hoort bedaard zijn vonnis aan. De wind spoedt
zich voort over het veld. Haastige spoed is zelden goed. De menigte spoedt
zich naar het strand. De houthakker velt de boomen. Wie op God vertrouwt, heeft op geen zand gebouwd. Wie vertrouwd wil worden, moet
vertrouwd zijn. Wie oppast, moet vertrouwd wezen. Pap vertelt. Het
ruime hem,elrond vertelt met blijde mond Gads eer en heerlijkheid. Nel
had alles, wat er gebeurd was, al verteld. Wie God bewaart, is wel bewaard. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Wie zichzelf vernedert, schendt zijn aangezicht. Ik heb het pakje bezorgd, waar het behoort. De apotheker bereidt de medicijnen volgens het recept van den arts.
Marietje breit kousen. De verbrande kop valt niet af. De gebrande en
gemalen koffie laat men in het heete water tiekken. De vergroote foto
beviel ons niet. De doode hond wordt begraven. De schilderij wordt versierd door een vergulde lijst. De kip laat de aangebrande aardappelen
liggen. Zijn oogen brand(d)en, hij kon (kan) ze haast niet dichthouden.
Als ze 's morgens wakker worden, kleeden ze zich aan. Als ze zaten te
eten, praatten vader en moeder nog vaak over Henk en Mien. De maan
verlichtte de weg en wij haastten ons naar huis. De priesters lootten er
om, welk work ze doen zouden. Doordat de meisjes zoo teutten, kwamen
wij te laat. Men noemt de blaadjes, die anders kelk en kroon heeten,

bloemdek.

Naast het in zinnen brengen van de boven aangegeven gelijkluidende
woorden worden met en door de leerlingen zinnen met moeilijke woorden
gemaakt. Bijvoorbeeld: De machinist remt de locomotief bij het station.
De reizigers wacht(t)en op het Perron, tot de trein komt (kwam).
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De bespreking van dit soort zinnen worth geheel ingericht als in de
boven geschetste wijze van behandeling is aangegeven. Eerst wordt de
schrijfwijze van de tijdwoorden, dan die van de andere gevaarlijke woorden vastgesteld. Daarna komen de moeilijke woorden aan de beurt.
De in de lagere klassen geleerde taalregels vinden, bij de bespreking
van deze laatste soort woorden vooral, herhaling, toepassing en uitbreiding. Bij die bespreking wordt naar woorden gezocht, waarin het met
de besproken moeilijkheid overeenkomende of verwante verschijnsel voorkomt; bijv. catechisatie, catechisanten, catechismus; cologne, cognac,
signaal; chauffeur, marechaussee.
De schriftelijke toepassing na de bespreking van zulke woorden en
zinnen wordt weer eerst op losse blaadjes gemaakt. Daarbij mogen de
leerlingen van hun woordenboekjes gebruik maken. Is het eenige keeren
op losse blaadjes gemaakt, zijn de gemaakte fouten dus herhaaldelijk
besproken, dan maken de leerlingen het nog eens, uit het hoofd, zonder
steun van woordenboekjes, in hun schriften. Die neerslag wijst dan weer
het bereikte gevolg der behandeling uit.
Het doel, dat met het behandelen zulke zinnen met moeilijke woorden
beoogd wordt, is tweeerlei:
le. De leerlingen te gewennen, om bij het vaststellen van de schrijfwijze van tijdwoorden en andere gevaarlijke woorden hun aandacht tegelijkertijd te verdeelen over meerdere moeilijkheden, te zamen grooter
dan die, welke in hun gewone stelwerk voorkomen; hersengymnastiek
dus, om de noodzakelijke lenigheid en bewegelijkheid van taal te verhoogen.
2e. Hun de moeilijke woorden uit eigen taalschat zuiver te leeren
schrijven.
Teneinde de eigen taalschat zoo goed mogelijk na te zien, worden de
moeilijke woorden in groepen behandeld. Groepen, die op de spoorwegen,
de kerk, de posterijen, de electriciteit betrekking hebben; groepen vloeistofnamen, bloemnamen, namen van huishoudelijke zaken. Het aantal
groepen laat zich gemakkelijk uitbreiden.
Al die woorden zijn namen van zaken, die de leerlingen bekend zijn.
Zij kunnen dus bij het schrijven van eigen gedachten•te pas komen. Met
het leeren schrijven van zulke woorden heeft het taalonderwijs in het 2e
en 3e leerjaar zich ook reeds bezig gehouden. In de hoogere leerjaren
gebeurt het echter meer stelselmatig en wordt het door het leeren schrijven van de werkwoordelijke vormen heengewerkt.
Twee woordsoorten.
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Zooals reeds is opgemerkt, worden voor de toepassing van het aangegeven viertal regels voor de schrijfwijze der werkwoordelijke vormen
slechts twee woordsoorten onderscheiden : tijdwoorden en gewonewoorden, en worden de hulpwerkwoorden daarbij tijdwoorden en de
verleden deelwoorden gewone-woorden.
De laatste toch gedragen zich, wat hun schrijfwijze betreft, geheel als
bijvoegelijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden. Wat de bepaling van hun eindletter betreft, voegen ze zich naar de regel van het
langer maken. In de zin : De gebrande hand wordt in doeken gewikkeld,
worden hand en gewikkeld om dezelfde reden met een d als eindletter
geschreven en eveneens om gelijke redenen aan geen van beide een t
toegevoegd. Het is dus voldoende, alleen tijdwoorden te onderscheiden.
De rest is gewone woorden.

Gebiedende wijs.
De vormen van de gebiedende wijs-meervoud worden in de praktijk
door kinderen niet gebruikt. Die van het enkelvoud wel. Het meest in
overeenstemming met de praktijk, en tegelijk het eenvoudigste, is dus
alleen de vormen van het enkelvoud te leeren schrijven.
Daarbij kan dan worden opgemerkt, dat achter een woord, dat een
bevel uitdrukt, geen t mag worden geschreven, omdat we aan zoo'n
woord niet kunnen hooren, dat het nu is; (doordat we er aan kunnen
hooren, dat het toekomende tijd is). De regel voor de tegenw. tijd enkelv.
der aant. wijs bestrijkt dan tegelijk ook dit gebied. De strekking van
die regel wordt dan algemeener en door vie leerlingen juister verstaan.
Aanvoegende wijs.
De vormen van de aanvoegende wijs worden in de praktijk door
kinderen evenmin gebruikt, als die van de gebiedende wijs-meervoud.
Daarom behoort ook de schrijfwijze dier vormen op de volksschool
onbesproken te blijven. De beteekenis dier vormen leeren de kinderen
door de behandeling van leeslessen en het bespreken van versjes, die van
buiten geleerd moeten worden wel verstaan.
De buigings-n.
De buigings-n van de 4de en 3de naamval wordt aan onze scholen niet
onderwezen. Ook niet geduld. Bij lezen en opzeggen evenmin als in het
schriftelijk werk. Doordat bij lezen en opzeggen aan deze regel trouw
de hand wordt gehouden, komt die n slechts bij uitzondering in het
schriftelijk werk der leerlingen voor.
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Moeilijkheid geven daarbij de bijvoegelijke naamwoorden, die op n
aitgaan; in het bijzonder de stoffelijke bijvoegelijke naamwoorden. Maar
evenals voor het juist gebruiken van de meervouds-n, is de gearticuleerde
uitspraak dezer woorden bij lezen en opzeggen, voor het zich eigen maken
van de juiste schrijfwijze er van, het voornaamste middel.
Toch komen in het schriftelijk werk der leerlingen in dit snort woorden nog of en toe fouten voor. Ze worden het best bestreden, door als
ze voorkomen, een langere of kortere reeks uitdrukkingen, waarin stoffelijke bijv. naamw. voorkomen, te laten opsporen. Niet steeds gouden,
zilveren, ijzeren, enz. maar ook katoenen, houten, papieren, glazen, etc.
Tevens door de hierop betrekking hebbende regel te leeren.
De uitschakeling van deze buigings-n maakt de onderscheiding van
zinsdeelen, woordsoorten, naamvallen en geslachten overbodig. Voor
kinderen, aan wie de lagere school eindonderwijs geeft, zeker geen belangrijk gemis.
Het stelonderwijs. (4de tot en met 7de leerjaar).
Naast het voorgaande, hoofdzakelijk gericht op het zuiver schrijven
van werkwoordelijke vormen en moeilijke woorden, maar dat door de
manier, waarop het gegeven wordt, toch nog voor een belangrijk deel
stelonderwijs wordt, wordt in de hoogere klassen (4 tot 7) doorgegaan
met de leerlingen te laten opschrijven uit eigen ervaring, (vertellen van
thuis) en het schrijven van brieven.
Het vertellen van thuis blijft in de vierde klas nog het belangrijkste
onderdeel van het stelonderwijs. In de vijfde vermindert het gaandeweg,
gaat het meer over in briefschrijven, en in de zesde is het daar wel haast
geheel in overgegaan.
Voor het schrijven en beantwoorden van brieven staan onze leerlingen
in briefwisseling met leerlingen van andere scholen. Tot voor kort ook
met die van een school in de Bataklanden. Vooral deze laatste briefwisseling had hun belangstelling, maar eischte ook meer van hen. Zij
moesten, om begrepen te worden, uiteenzettingen geven, die voor kinderen in eigen land overbodig zijn. Bijgevoegde teekeningen dienden
soms om het geschrevene te verduidelijken. Ruilen van prentjes, zaden,
munten, enz. werd een gevolg van die schrijverij.
Daarnaast worden brieven geschreven aan familieleden en vrienden.
Zulks is nuttig, om op de veranderingen in op- en onderschriften, en
op het gebruik van U of je opmerkzaam te maken, en tegelijk om de
gelegenheid tot schrijven uit te breiden.
Bij gelegenheden worden ook brieven geschreven aan personen, die
voor de leerlingen eenige autoriteit bezitten; in het algemeen, om de
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leerlingen de verhouding tusschen schrijver en geadresseerde to leeren
beseffen. Bijv. aan de Jeugdcommissie van het Ned. Bijbelgenootschap
als ze de jaarlijksche boekjes hebben gekregen en daar geld voor bijeengebracht hebben; aan de penningmeesteres der negertjes, als de inhoud
van het negertje wordt opgezonden; aan het Schoolbestuur, als een
schoolreisje op kosten van de schoolkas is gemaakt; aan vertrokken
onderwijzeressen, enz.
Ook worden briefkaarten geschreven. De moeilijkheid daarvan zit voor
de leerlingen dan nog maar alleen in het schrijven op ongelinieerd papier
en het zoeken van korte mededeelingen.
Postwissels en girobiljetten worden ingevuld en van korte mededeelingen voorzien, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Bij
het overmaken van de inhoud van het negertje; het opzenden van de
opbrengst van inzamelingen voor het een of ander; het overmaken van
onkosten voor bindwerk voor de school; en dergelijke.
Tusschen dit stelwerk uit eigen ervaring door worden of en toe opstellen gemaakt. Ter afwisseling; ter vermeerdering van gelegenheden
voor gedachtenuiting; voor het verkrijgen van een soepeler stijl.
Opstelmaken kan nooit doel van het stelonderwijs zijn, aangezien het
na de schooljaren door slechts enkelen wordt beoefend. Het moet daarom
middel blijven voor het zich eigen maken van een vlotter stijl.
Het dichtst bij het ervaringsstelwerk blijven de opstellen, als men laat
vertellen over een droom, over iets dat de leerlingen mooi vinden, over
de grappigste of de treurigste geschiedenis, die ze kennen. Als men de
leerlingen dus zelf laat kiezen.
Het navertellen van een voorgelezen verhaal heeft meer beteekenis als
geheugenproef, dan als steloefening. Opstellen over bijbelsche of vaderlandsche geschiedenis hebben als steloefeningen ook maar twijfelachtige
waarde. Het herstellen van geheugenfouten vraagt bij dit soort opstellen
vaak veel tijd, die daardoor voor het stellen verloren gaat. Ze hebben
meer waarde als zelfcontrOle voor den onderwijzer, dan als steloefening
voor den leerling. Schriftelijk werk over natuurkunde en aardrijkskunde
kan het stelonderwijs wel ten goede komen, mits men bij de bespreking
van het gemaakte werk het onderwijs in deze vakken niet voor stelonderwijs verslijt.
Opstellen naar plaatjes en verhalen in beeld kunnen de vlotheid en
levendigheid van de stijl zeer bevorderen; ze werken in de richting van
stijlverfraaiing. Daartoe kunnen ook dienen het van buiten leeren van
dicht en ondicht; het laten maken van zinnen met teekenachtige woorden,
zooals zooveel voorkomen in onze tegenwoordige leesboeken.
Stijlverfraaiing en tegelijk verduidelijking bewerkt men ook, door bij
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bespreking van gemaakt werk het juiste zinverwante woord te laten
zoeken, als een woord van meer algemeene beteekenis is gebruikt. Inplaats van zei: vroeg, antwoordde, klaagde, jammerde, stotterde, enz.
Hiermee zijn we aangeland op het gebied der stijlverbetering.
Met stijlverbetering beginnen we in de aanvangsklas, door een gebrekkige zin van een leerling (over een ontbonden en opgeschreven woord)
door hemzelf of door een ander, mooier of korter te laten zeggen.
In de verhalen „Van thuis" komen En, Toen en En toen natuurlijk
overvloedig voor. Bij het mondeling vertellen worden of en toe zinnen,
waarin deze woorden overbodig zijn, omgezet, zoo, dat die woorden
wegblijven. In het schriftelijk werk worden zulke woorden doorgehaald,
en de zin bij de bespreking omgezet, zoo mogelijk op meerdere manieren,
om de leerlingen in dat omzetten meer vaardigheid bij te brengen, en
daarna verbeterd overgemaakt.
In het stelwerk der leerlingen komen verder allerlei fouten tegen de
juistheid voor. Met sommige voegwoorden vooral blijft een deel der leerlingen op voet van oorlog leven. Een sober gebruik van dit soort woorden voorkomt veel vruchtelooze moeite. Het verband is meestal toch wel
te voelen, al is het verbindingswoord weggelaten.
Zooveel mogelijk laten wij bij de bespreking van het gemaakte werk
de stijlfouten door de leerlingen opsporen, door de beoordeeling aan de
klas te laten. Op ongeveer de volgende wijze.
In bespreking komt een zin als: Om een uur vloog hij — de Zeppelin —
over Nederland.
Wat is in deze zin niet goed te begrijpen? (een uur)
Zeg dat beter.
's Middags om eon uur vloog hij over Nederland.

Was het juist een uur? (voor en over eenen)
Zeg dat ook juister.
's Middags om ongeveer een uur vloog hij over Nederland.

Wat wordt met Nederland bedoeld? (de Betuwe)
Verander dat ook.
's Middags om ongeveer eon uur vloog hij over de Betuwe.

Vliegt een luchtschip. (Het vaart — zweeft)
Verander dat woord ook.
's Middags om ongeveer een uur voer hij over de Betuwe.

Welk woord is nu nog onduidelijk? fout? (hij)
Zeg dat ook beter.
's Middags om ongeveer een uur voer het luchtschip over de Betuwe.

Is over wel juist? (boven is beter).
Verander dat ook.
's Middags om ongeveer een uur voer het luchtschip boven de Betuwe.

Wat scheelt er nu nog aan? (nets meer).
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Op deze wijze wordt fout voor fout uit de zinnen gehaald. De zwakken
vooral krijgen daardoor kans, de bespreking te kunnen volgen en langzamerhand aan de beoordeeling te kunnen deelnemen.
Samenvatting.
Zuivere gehoors- en gezichtsvoorstellingen der woorden vormen de
grondsiag voor het zuiver schrijven.
Zuivere gehoorsvoorstellingen van woorden, waarvan de uitspraak en
de schrijfwijze geheel overeenstemmen, worden verkregen door gearticuleerd hooren spreken en spreken. — lezen, zingen en opzeggen inbegrepen. —
Zuivere gezichtsvoorstellingen van woorden, waarvan de uitspraak en
de schrijfwijze geheel overeenstemmen, worden verkregen door gearticuleerd lezen, afschrijven en uit het hoofd opschrijven van die woorden.
Voor het zuiver schrijven van deze woorden is bovendien vaardigheid
in het ontbinden van woorden in klanken een vereischte.
Doordat het aanvankelijk leesonderwijs en het onderwijs in zuiver
schrijven beide met de woorden waarvan de uitspraak en de schrijfwijze
geheel overeenstemmen beginnen, en zij elkander wederkeerig kunnen
steunen, is het doelmatig, ze van de aanvang af zoo innig mogelijk te
doen samengaan.
Om woorden, waarvan de schrijfwijze afwijkt van de uitspraak, zuiver
te leeren schrijven, moet op deze afwijking, van het oogenblik af dat
deze woorden voor het eerst onder de aandacht der leerlingen komen,
zoo sterk mogelijk de aandacht worden gevestigd.
Een snelle tred van het aanvankelijk leesonderwijs verhindert bovengenoemde factoren voor het zuiver schrijven tot hun recht te komen.
Voor het zuiver schrijven kunnen bovendien regels, zoowel voor de
spelling als voor de vervoeging, zonder schade voor het onderwijs niet
gemist worden.
Voor scholen, die eindonderwijs geven, behoort, teneinde de kans op
vergissing zoo klein mogelijk te houden, het aantal regels tot het voor
het zuiver schrijven strikt noodzakelijke beperkt te blijven.
Voor het zuiver schrijven van de werkwoordelijke vormen kan de yolksschool met het leeren toepassen van een viertal regels en de onderscheiding van twee tijden en twee woordsoorten volstaan.
De moeilijkheid bij het vaststellen van de schrijfwijze van de onvoltooid verleden tijd der zwakke werkwoorden bestaat niet in het kiezen
tusschen al dan niet de of te, maar allereerst in het bepalen van' de
letter, die onmiddellijk aan deze uitgangen voorafgaat.
In verband met de rekel voor de verdubbeling van een medeklinker
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achter een korte klinker werkt het verwarrend, bij vormen van zwakke
werkwoorden als antwoordde en heette te spreken van twee d-'s en twee
t-'s. Beter is het te spreken van d-de en t-te.
Het zuiver schrijven van eigen gedachten als einddoel van het taalonderwijs eischt van de leerlingen, dat ze hun aandacht tegelijkertijd
kunnen verdeelen over de formuleering hunner gedachten en over &
nog voor hun bestemde spellingmoeilijkheden. Het is wenschelijker het
aantal dezer laatsten zoo gering mogelijk te doen worden.
Het aantal voor de leerlingen overblijvende spellingmoeilijkheden wordt
kleiner, naarmate de woordvoorstellingen beter gemechaniseerd, in de
hand gelegd zijn.
Teneinde de leerlingen aan de voor hen noodzakelijke aandachtsverdeeling te gewennen is het wenschelijk, alle spellingmoeilijkheden zooveel
mogelijk in stilwerk te behandelen.
Met de behandeling van spellingmoeilijkheden in stilwerk kan al in
het eerste leerjaar worden begonnen.
De toepassing van de regels voor de schrijfwijze van de werkwoordelijke vormen kan van het begin van het vierde leerjaar of uitsluitend in
stilwerk worden gevonden.
Teneinde de leerlingen aan de voor hen noodzakelijke aandachtsverdeeling te gewennen is het mede wenschelijk hen steeds voor een zoo
groot mogelijk aantal noodzakelijk door hen te beheerschen moeilijkheden tegelijk te plaatsen.
Oescheiden behandeling van tegenwoordige en verleden tijd, van
zwakke en sterke werkwoorden, van enkelvoud en meervoud, van de
le, 2e en 3e persoon der werkwoorden is voor het zich eigen maken van
die aandachtsverdeeling nadeelig. Al deze moeilijkheden behooren steeds
zooveel mogelijk tegelijk en in verband met elkaar aan de orde te worden gesteld.
Teneinde de leerlingen aan bovenbedoelde aandachtsverdeeling te gewennen, is het bovendien wenschelijk, hen te oefenen in het maken van
een soort stelwerk, dat in moeilijkheid uitgaat boven het schrijven van
de gewone eigen gedachten. Het maken van zinnen met moeilijke en
gevaarlijke woorden kan daarvoor dienst doen.
De schrijfwijze van gelijkluidende woorden, die als tijdwoorden of als
gewone woorden kunnen voorkomen, vereischt bijzondere aandacht. Door
de behandeling van de schrijfwijze der werkwoordelijke vormen op dit
soort woorden samen te trekken, bewerkt men in de eerste plaats, dat
aan dit soort woorden genoegzame aandacht wordt gewijd, terwijl bovendien de strekking van de regels voor de schrijfwijze der werkwoordelijke
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vormen, door haar eerste toepassing op deze woorden, beter worth
verstaan.
Stellen wordt slechts geleerd door langdurige oefening. Wordt er te
laat mee aangevangen — 7e, 6e, 5e of 4e leerjaar — dan blijven de uitkomsten er van onbevredigend.
Het kunnen schrijven van een kinderbrief zonder grove spel- en stijlfouten, kan als einddoel van het taalonderwijs in een volksschool worden
beschouwd.
Spel- en stelonderwijs richten zich in zulke scholen van de aanvang
of op het leeren schrijven van brieven en van wat het schrijven daarvan
het meest steunt.
Het zuiver kunnen schrijven van de namen van zaken, die de leerlingen
bekend zijn, is voor het schrijven van brieven noodzakelijk. Het onderwijs
in zuiver schrijven behoort zich daarmee in de eerste plaats bezig te
houden.
Het schrijven van werkelijke brieven is voor honderd procent stelonderwijs. — A. J. Schreuder. —
Scholierenbriefwisseling is de beste vorm van stelonderwijs voor de
volksschool.
Het schrijven van brieven kan in het eerste leerjaar worden begonnen.
Opstellen naar plaatjes en over vertelde of gelezen verhalen hebben
als steloefening minder waarde dan vertellen uit eigen ervaring.
Stelonderwijs en aanvankelijk leesonderwijs kunnen elkaar wederkeerig steunen. Het is dus wenschelijk, ze zoo spoedig mogelijk met
elkaar te verbinden.
Duidelijkheid en juistheid van stij1 is meer waard dan fraaiheid.
Het aantal der leerlingen, dat voor juistheid van stijl te beInvloeden
is, is belangrijk grooter dan het gedeelte dat voor verfraaiing er van
vatbaar is.
Valburg.

A. DEMMER.

FRITZ.
„juffrou, juffrou S. stuur dit vir juffrou" — en 'n klein papiertjie word
omhoog gehou. „Dankie Jan". Ek voel al, daar is f out; as uit Juffrou S.
se klas 'n briefie kom, weet ek somaar daar is iets verkeerd. Ek maak
die briefie oop: „Juffrou kom gou, dis onmoontlik". 0, dis weer sulke
tijd, natuurlik weer met Fritz! Ek bedwing mij en se, asof daar niks
besonders is nie, .Dankie Jan dis reg". Om nie argwaan te wek dat daar
iets besonders gaande is nie, gaan ek nog 'n tijdjie aan met die klas, en
met 'n wenk na die onderwijseres se ek: „Nou ja, juffrou, sal U nou maar
verder met die klas gaan, ons sal dan straks kom kijk of hulle alles verstaan het". 0, 'n mens moet so virsigtig wees met swaksinnige kinders,
hulle sien so gou of daar iets verkeerd is. En as ek nou somaar afbreek,
word in speeltijd die saak behandel en aan Jan, die briefbrenger, gevra:
„Wat was op papiertjie geskrywe?" Meestel kies die onderwijseres een
wat sleg kan lees of een wat min nuuskierig is, maar wie kan altijd daaraan dink as jij in nood is?
Buite loop ek so vinnig as ek kan en kom net in tijd om Fritz, wat 'n
ander kind met 'n stuk hout wil gooi, dit of te neem. „Soo ...., Juffrou,
is dit wat Fritz doen, en dit nogal na hij so gesmeek het om tog weer
in die klas te kom werk?!" Fritz staan 'n oomblik verskrik en lijk wel
die deemoedigheid in persoon. „Ja en as dit nog maar al was, maar kijk
wat hij gedoen het!!" Die onderwijseres neem mij toe na die tafel van
Jan, waar 'n hoop flenters le. Ek vra: „En toe Jan, hoekom werk iii nie?"
Jan kijk teleurgestel en so half met 'n blik wat se.... Lekker, nou sal
Fritz dit krij!! „Juffrou, Fritz het dit moedswillig gebreek!" „Moedswillig
gebreek?? Fritz??" En ek probeer soveel afsku in mij stem te le as dit
moontlik is, „A nee a I I III I"
Die klas is doodstil, nie 'n hamer of saag word beweeg nie, elke kind
is onder die indruk van die groot kwaad wat bedrijf is, want Jan kan die
beste houtuitsnij in die klas en nou sou die stukkie werk wat hij maak na
die tentoonstelling in Johannesburg gaan, en dit was dan die groot stuk
wat Klas V sal instuur, en kijk nou, daar le die mooi stuk werk! ! ! Die
teleurstelling is nie enkel groot, maar ook diep gevoel deur die hele klas.
Elkeen, ook die onderwijseres, kijk nou met 'n blik wat wil se: „Ek wonder
hoe jij nou daardie sondaar sal straf" .... Ja, wat nou te doen. Eers maar
niks se, dan bewaar ek 'n oomblik die veld van skijnbare meerderheid.
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Ek kijk van die een na die ander, en dan na die werk. Eindelik val mij
blik op Fritz. Was die oomblik nie so ernstig gewees nie, sou ek seker
hard gelag het. Fritz staan, asof daar niks verkeerds voorgeval het nie,
in 'n Huisgenoot te kijk, wat altijd in die klas le vir kinders wat met hul
werk wag. Eensklaps hardloop hij na mij toe en roep: „O juffrou, daar
is Daddy Longlegs ook!" 'n Groot ontroering gaan deur die klas. „Daddy
Longlegs, waar???" roep een. 'n Tijdjie terug het 'n bekende reisiger,
die die skool besoek en was om sij lengte en vriendelike omgang met die
kinders „Daddy Longlegs" gedoop.
Fritz is nou weer die middelpunt en vertel en gesels en wijs vir hulle.
Die juffrou en ek lag teen mekaar en dank die Huisgenoot wat die moeilike
situasie gered het. „Net soos Fritz is" fluister sij. „Wat sal ek doen?",
vra ek. „Ek weet nie, hij was te onhebbelik en ek is seker hij sal een
nog seer maak. Ek het horn 'n hamer uit sij hand geneem, hij wou een
van die seuns daarmee slaan". Toe die spannetjie nou so „eenhorig" saam
is, roep ek vir Fritz.
Sonder die minste besef van skuld kom hij na mij toe.
„Fritz, hoekom was jij nou weer so stout?", vra ek.
„Juffrou, dis nie ek nie, dis Jan, hij het die eerste begin". Daar staan
hij, klein en kort, 'n plompe figuurtjie, wat die Duitse afkoms verraai.
Sij bruin oe en ligte hare is net so'n skerp kontras as sij karakter-foute
en -deugde (as hij die laatst mag besit). Regte waar as ek aan die 150
oudjies in die skool dink, is Fritz die mees moeilike kind. Altijd beweeg
hij, altijd jok hij, altijd praat hij voor sij beurt, altijd is hij in die pad as
die ander rustig speel. Daar is nie 'n sonde, groot of klein, of hij doen dit,
Met groot sondes dink ons aan steel en onsedelikheid. Fritz weet altijd
waar Juffrou dit of dat weggesteek het. As die kamers gesluit is, weet
Fritz altijd die raam wat bietjie losserig is om tog, onder speeltijd in die
klaskamer te klim. En was hij dan nog alleen, maar 'n mens moet horn
so dop hou, anders lok hij 'n klein meisie of seuntjie saam, en dan
7
„0 Fritz, wat moet ek doen?" vra ek weer. Meteens val mij oog op
die abnormale uitgeduikheid van Fritz se broeksak. Ek strijk Tangs dit
en vra: „Wat is dit?" „O, juffrou, net 'n paar spijkers". Na visentasie
kom daar bijna 'n half pond spijkers uit Fritz se sak, en na verder horn
„geseurs" te he, soos ons kinders dit uitdruk, kom daar 'n kapitaal van
houtwerkgereedskap uit hemp, broek, belt, kouse, en selfs skoene. Hij
het so'n lopende ijster-winkeltjie gelijk.
„Fritz??! !"
„Juffrou, die groot seuns het mij opgesteek om dit te vat, hulle slaan
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mij as ek dit nie vir hulle kom bring nie", se hij. Hoeveel waarheid is
van die saak, kan ek nie se nie, maar daar kan waarheid in wees. Ondersoek in die saak sal ook nie help nie, want in jok of liewerste lies, was
Fritz almal se Moses.
„Nou ja, Fritz, volgende hout-les kom jij nie in die klas nie, maar help
mij in die tuin", en om verdere versoeking te voorkom, neem ek Fritz
saam na mu kamer tot ons bijmeka ar kom vir sluiting.
„Fritz, sit hier, kom vertel mij nou 'n bietjie van vroer toe jij 'n klein
babetjie was". Miskien, dink ek, , as ek meer van sij jeug afweet, begrijp
ek die arme „Kain" beter. Want 'n ,,Kain" was hij. Die hand van almal
was teen horn en die hand van horn teen almal. Niemand, letterlik niemand
op die skool, het van horn gehou nie, nie 'n kind nie, nie 'n „nurse" nie,
en ook nie 'n onderwijseres nie. Elke keer probeer ons weer, en as daar
'n nuwe onderwijseres kom, probeer ons weer vol cooed of sij dalk die
Agillus pees kan raak van Fritz, maar telkens kom ons tot die ontdekking
„dis onmoontlik". Nou Juffrou S. weer, sij was so vol cooed, en siedaar
die briefie. „Dis onmoontlik" skrywe sij.
„Nou ja, Fritz, en waar was iii tot iii so'n klein babetjie was?"
„0, ek het baie rondgerij Juffrou", en hij praat met 'n Malmesbury se
„r". „Eers was ek in die kinderhuis, toe was ek bij mij Ma, toe was ek in
Johannesburg, toe in die Kinder Hawe, toe in die Home of ...., toe in
Bloemfontein in die ...., toe in Heidelberg, toe in Maitland, en nou is
ek hier. Teh!! Ek het meer rondgerij as juffrou!"
„Ja, Fritz", se ek, „Jij het meer ondervind as juffrou, dis seker".
Dink aan, so'n ellende, 'n kind van nog nie twaalf jaar niet, en dan
in al die inrigtings, behalwe miskien 'n korte tussenpoos bij sij famielie.
Sover ek kon tel was daar ses verskillende inrigtings.
„En Fritz, waar was dit nou die lekkerste?", vra ek, om miskien 'n
kleine aansluiting te krij met horn. „In die Kinderhawe in Johannesburg",
se hij. „O so!!". „Weet Juffrou wat 'n Kinderhawe is?" vra hij, die rolle
omkerende van antwoorder in vraer. „Nee Fritz". „Kijk, juffrou, se nou
juffrou trou, en se nou juffrou krij 'n babatjie, en se nou die babatjie
gaan dood, en se nou juffrou wil 'n ander babatjie he, dan gaan Juffrou
net Kinderhawe toe en dan krij juffrou een".
„Nee, Fritz, so baie kan ek mij nie verbeel nie", se ek, om aan Fritz
se woordevloed 'n einde te maak, en tewens te probeer deur mij teenspraak die doel van die vertelling te deurgrond.
Maar dit is wat bij Fritz so moeilik is. Hij skijn nooit doelbewus iets te
se of iets te doen nie. Eers het ons geprobeer om sij deugde te peil en
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sij gawes te ontdek, en nou dit ons misluk is, probeer ons sij ondeugde
en swakhede te deurgrond, om so, homeopaties werkende, sij goeie hoedanighede aan te kweek.
„Fritz, wat sou iii die liefste doen?" „Prente kijk", se hij, sonder om
na te dink. ,,Nee om lets te leer, sodat as iii groot is, jij kan werk".
„Timmerwerk, ek meen tuinwerk, ek meen Juffrou weet ek kan skrywe,
ek kan al „aap" skrywe ook!"
0, die moeilike kind, nie vir een minuut kan hij sij gedagtes bijmekaar
hou nie, en in niks letterlik stel hij belang nie. As ons horn prente gee
kijk hij vir een minuut, om dan dadelik 'n ander kind se boek te grijp
as hij 'n kans krij. Is die kind sterker dan hij, dan slaan hij Fritz, is dit
swakker, dan slaan Fritz die swakkere enetjie. Ons het Fritz toe maar
'n stuk vuilgoed in die tuin laat skoonmaak.
Wie meer gesug het, Fritz of ek, week ek nie.
„Om met swaksinniges te werk is seker swaar?" vra die mense partijkeer, en ons antwoord dan: „Nee, dis lekker, behalwe in sommige gevalle". — En so'n geval is Fritz, want Fritz kan oud word, Fritz kan lane
op skool blij, maar tereg kom, dit sal nooit, nooit nie, of .... miskien vind
een van die geleerdes in Afrika 'n kruid uit om sulke kinders weer normaal te maak, maar of dit ooit in Fritz se lewenstijd sal i gebeur, daar
vrees ek voor III

Kaapstad.

C. v. 0.

CRITISCHE REVUE
Naar aanleiding van de vorige Critische revue's kreeg ik van enkele
lezers oude schooldingen toegezonden. Ik ben daar zeer dankbaar voor en
hoop er een goed gebruik van te maken: oude boekjes, schoolreglementen,
ordonnantien geven vaak een goede kijk op 't werk van 't verleden en
't is goed, dat deze dingen verzameld en bewaard worden. Als eenlingen
verdwijnen ze zoo licht bij overlijden. Zoo werd mij o.m. toegezonden
het oorspronkelijke boekje van de Friesche Robinson Crusoe, dat thans
naverteld is en uitgegeven in de reeks Vrij en bill. 'k Had in alle mogelijke
bibliotheken er onderzoek naar gedaan, maar.... 't nergens gevonden.
Het boekje is van 1837, en uitgegeven in 2de druk bij J. Proost te Leeuwarden, evenwel zonder schrijversnaam! Er zijn zelfs vijf drukken van geweest en .... toch is een xemplaar ervan een unicum. Mocht er onder
onze lezers zijn, die er meer van weten, dan houd ik mij aanbevolen. Maar
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zoo ziet men, hoe lastig het met die oude schoolboekjes is. Een oud-leermeester van mij, bij wien ik navraag deed, schreef mij: „Wat jammer,
voor 2 jaar alles bij verbouw opgeruimd". Ik las dezer dagen het prachtige
boek van dr. Wumkes: Bodders yn de Fryske striid en verwonderde mij
weer over de groote voorraad oude Friesche litteratuur, die er was, en
waarvan maar enkele bibliotheekexemplaren over zijn. Zoo ook de oude
centsprenten, die voor een 50 jaar nog vrij algemeen waren. Men zij toch
voorzichtig met opruimen en vrage eerst aan museumadressen en priveadressen — gelijk het mijne — of er daar ook prijs op gesteld wordt. Zoo
kocht ik onlangs nog een paar oude Friesche skoalleborden, de bekende
houten bakjes met schuifdeksel en handvat, ook voor 50 jaar nog algemeen,
thans nergens meer te vinden. Voor 80 jaar sloegen de boeren en burgers
oude kasten en kleerkasten tot brandhout en thans .... Een beetje pieteit
voor het voorbije kan geen kwaad, integendeel kan juist tot dankbaarheid
en waardeering stemmen.
Voor enkele jaren schreef ik in deze rubriek over het verlaten Fransche
land en de verinneweerde dorpen; — scholen.... men zag ze nergens, en
als men er nog eens een zag, was het gebouw een vervallen, vervelooze
vieze huizinge. Tusschen Parijs en Versailles zag ik een gebouw, dat zich
als school manifesteerde, maar veel moois was het niet. Trouwens met
alle eerbied voor de Fransche kunst, de Fransche geest, heb ik van het
gros der Franschen geen schitterende indruk. Helaas. Vergelijk onze
plaatselijke politie- en postambtenaren met die in Frankrijk. Berucht is
bij de reizigers in Fr. het baksjiessysteem, de Franschen lijken wel de
Turken van West-Europa. Mussolini mag zijn wie hij is, maar wat orde
en tucht betreft is het openbare leven in Italie veel beter dan in Frankrijk.
Ik was ook in een Italiaansche school, een tweemansschool met een
vrouwelijk hoof d; 't gebouwtje was niet veel, de aankleeding liet alles te
wenschen over, maar het werk der leerlingen was prima, en bij al de
meubilair-rommel was toch een feestelijk plekje in een hoek, met een
prachtige buste van Dante. Van Montessori wisten ze er niets. Ik kocht
ook een paar leesmethodes, een wat antiek en een ultra-modern, met een
volgorde voor de 6, 7-jarigen in lesjes als volgt: Vaderland, de vlag, de
lictorenstaf, de duce, Jezus, Maria, de paus en.... de koning en koningin.
Schitterend zijn deze boekjes in of fsetdruk uitgevoerd, maar het is staatswerk en als des duce's rijk uit is, is 't met die boekjes natuurlijk gedaan.
Ik memoreer dit eens even, omdat men zoo vaak staart op enkele uiterlijkheden van het buitenland, en Frankrijk heeft nu eenmaal de naam,
maar .... de daad is er anders. Daarom ook verbaas ik mij niet over onderstaand bericht: „Naar de heer Dalimier dezer dagen in de Fransche kamer
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verklaarde, zijn er momenteel niet minder dan 100.000 kinderen in de voorsteden van Parijs, die niet naar school kunnen gaan, omdat er voor hen
geen plaats op de scholen is. Herriot merkte op, dat dergelijke tostanden ook in andere gedeelten van Frankrijk bestonden. Ten einde deze
enorme achterstand in te halen, zal dit jaar een bedrag van circa 50
miljoen gulden besteed worden voor de bouw van nieuwe scholen."
Men stelle zich dat eens goed voor, 100000 kinderen, alleen in Parijs,
van onderwijs verstoken. En dan spreekt men nog van de lichtstad en
wordt er 50 miljoen voor scholenbouw gegeven, een druppel aan de emmer
voor heel Frankrijk. De hooge toon die Frankrijk in het buitenland aanslaat, mag wel wat lager afgestemd worden, en de fijne geesten, die Fr.
ongetwijfeld nog heeft, zullen goed doen, willen ze niet ten slotte ondergaan in een chaos van onwetendheid en barbaarschheid, hard te gaan
werken aan een opbouw van de eigen cultuur en beschaving van het eigen
yolk. 'k Heb nu voor de derde keer, niet aan de hand van Cook of wie ook,
een groot stuk van Frankrijk gezien, maar mijn indruk is er steeds ongunstiger op geworden. Typisch is trouwens de of ficieele illustratie door
het krantenbericht zoo even opgenomen.
En dan zijn hier nog rectoren, die warm loopen voor.. .. congressen,
van gymnasiasten en lyceisten. Het is toch al te gek!
Vroeg riip, vroeg rot,
Vroeg wijs, vroeg zot,
maar men vergeet de oude wijsheid, die toch nooit vergaat. De moeder
van 2 oud-gymnasiasten schreef er over in de N. R. Crt., en ik haal aan:
„de indruk, die de zeer vele gymnasiasten die ik er over hoorde, mij van
de congressen gaven, is deze: een groote fuif, zonder het noodige toezicht,
alleen georganiseerd en bezocht om de pret en het studentikooze, dat er
in zit".
Terecht werd tijdens de ingezondens gememoreerd, dat Chr.-Prot. en
Roomsche inr. van onderwijs er niet aan mee deden! Gelukkig. Maar we
zijn toch al ver weggezakt, als leiders van gymn. inr. van onderwijs die
congresserij naivelijk verdedigen en spreken over leiding en vorming voor
het leven. Die inzendster besluit: „De congressen hebben mij nog iets
geleerd, n.l. dat nip en groen er aan meedoet. Dikwijls kinderen, die een
blauwe Maandag op het gymnasium zijn geweest en nu om de pret er
heen willen en toestemming krijgen! En (iste jaars) studenten, die 't
prachtig vinden daar te komen en een zeker overwicht hebben.
Neen, geen kindercongressen! Het is een verblijdend verschijnsel, dat
vele rectoren de teugels wat strakker aanhalen: fuiven beperken enz. Zou
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het geen uitstekend iets zijn, wanneer ze er in slaagden deze congressen
af te schaf fen? Zeer vele ouders zouden dat toejuichen."
En de redactie onderschrijft een en ander en herinnert tevens aan het
argument der jongelui, dat bij onderzoek de toets der waarheid niet kan
doorstaan: Ze mogen 't allemaal. „Ze mogen het allemaal! Inderdaad is
dit het wachtwoord, waardoor zoovele ouders zich laten intimideeren.
Een kwarteeuw geleden heeft iemand in het Tijdschr. voor kinderverzorging, in welks redactie o.m. dr. Corn. de Lange zitting had, het voorstel
gedaan, een vereeniging op te richten om overdreven weelde in het kinderleven en overdreven eischen tegen te gaan. Contributie behoef de niet
betaald te worden, ,statuten waren, meenen we, niet noodig. Het eenige
doel was, dat de ouders elkander zouden hooren over dit: alle anderen
mogen wel. Er zijn wel eens vereenigingen opgericht met minder begrijpelijk doel dan de gevraagde, die .... niet tot stand kwam!
Het behoeft thans ook niet.
Aan vele middelbare scholen heeft men thans ouderavonden.
Daar kunnen dergelijke quaesties besproken worden en daar kunnen de
ouders hooren of werkelijk „alle anderen het mogen".
We zijn het met de geachte inzendster volkomen eens, dat ze dan
vreemd zullen opkijken over „alle . anderen"."
Ida Heyermans heeft in Volksontwikkeling de schoolboekenzondvloed
besproken en daarover veel ware woorden gezegd, als daar zijn navolging,
verborgen plagiaat en een productie van allerlei minderwaardige schoolboeken. En.... de critiek, de paedag. critiek staat algemeen niet hoog.
Maar waar zij meent dat geen schoolboek diende gedrukt te worden, dat
niet aan een groep deskundigen was onderworpen, geloof ik, dat ze te
idealistisch is. Haar voorbeeld van N.O.I. is al heel ongelukkig, want wat
over de leermiddelencommissie daar af en toe verluidt is zeker niet aanbevelenswaard. Ja, als een commissie gevonden kon worden, waarvan de
leden alle altijd onbevooroordeeld tegenover welken uitgever of schrijver
ook zouden staan, dan, ja dan, maar juist de ervaring elders opgedaan
is allerdroevigst.
Zwart op wit kan ik uit Amerika en Mexico — N.O.I. noem ik maar
niet, dat is te veel familie en je hangt je vuile wasch niet buiten —
waar zoo'n systeem bestaat, meedeelen — van niet-boekjesmakers, dit
opdat men zal begrijpen, er geen concurrentie-nijd is — hoe in de Ver.
Staten het een handensmeerderif is op uitgebreide schaal, om een boek
erin te krijgen en Mexico.... ik kan een leesmethode laten zien, waar van
elk verkocht boekje het vrouwelijk hoof d der betrokken regeeringsaf deeling een belangrijk procent krijgt en er is niets aan te doen, want
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dat vrouwelijk hoof d was zeer bevriend met een ander heel invloedrijk
staatsdienaar; och, in dit ondermaansche weten we toch wel, dat chefferij,
regelerij en ambtenaarderij zoo kort mogelijk moeten gehouden worden.
Het is naief daarvan verbetering te wachten. Ik kan tegen dit voorstel van
mej. H. vrijmoedig opkomen, omdat juist ondergeteekende van haar over
zijn werk een allervriendelijks artikel in Vr. v. d. dag kreeg. Ik ben van
meening, dat het middel, dat mej. H. aanprijst, erger is dan de kwaal.
Het gevolg van de overvloed van nagemaakte en plagieerende schoolboekjes is alleen dat sommige uitgevers welverdiende stroppen zich om
de hals trekken en verder, dat de goede uitgaven een heel gering percentage van afname verliezen. Dat is alles en dat is lang niet zoo erg, als wat
ik signaleerde.
Intusschen is het toch goed, dat mej. H. deze zaak eens op het tapijt
heeft gebracht, het kan sommige uitgevers, die met hun stroppen zitten,
wat bezonnen maken voor de toekomst.
En nu is er nog iets, dat aandacht vraagt.
Minister Terpstra heeft het doorzettingsvermogen om voor de lagere
school, die hij kent, ook als practicus, te doen, te willen doen, wat noodig
en nuttig is en bereikt kdn worden.
Zijn spellingsbesluit van 12 September 1930 werd natuurlijk maar niet
zoo uitgevaardigd. Deze voor velen zoo eenvoudige zaak was maar niet
z66 te regelen. Zelf s de groote De Visser en de minister Wassink waren
in gebreke gebleven, omdat het heete hangijzer ze blaren bezorgde.
Terpstra's maatregel is niet wat velen begeeren, maar gaat veel verder
dan weer veel anderen wenschten.
Bij het onderwijs is het pleit ten , gunste van Terpstra's regeling beslist,
zoowel het 1., het ulo, als het m. o. zien er de voordeelen van, dat we met
den kant, den tafel, en den brief niets meer hebben uit te staan, en dat die
mannelijke den een heel eenvoudige quaestie is, die met de zonderlingheden van woerd en teef de zaak wel belachelijk tracht te maken, maar in
wezen eigen principienreiterei in het zonnetje zet.
Evenwel — buiten de kringen van het onderwijs is een groote menigte
— ambtenaren, die zorgvuldig staten en verslagen en excerpten moeten
maken — en die rustigjes-aan_ steeds den kant en den brief schreven, die
zich onbehaaglijk voelt, als ze de brief neerpennen. Het is onzinnig, maar
het is zoo. En dit ambtenarendom heeft het zoo ver gebracht, dat in Den
Haag en Utrecht voor de gemeentelijke ondervaisinrichtingen oekase's —
en het zijn oekase's — werden uitgevaardigd ten voordeele van de spelling van De Vries en Te Winkel. En men verzocht daar aan de bijzondere schoolbesturen hetzelf de te gelasten en als gevolg daarvan sprak een
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leek-bestuurder op een vergadering, dat hij ook tekenen met den e zoo
leelijk vond!! Gelukkig wist het hoof d hem te beduiden, dat het niet
daarom ging.
Welnu, dergelijke leeken doen nu de domme dingen met voor te schrijyen De Vr. en Te W. Deze begrijpen niet de onzin van den bank en den
brief en zien niet, dat ze nu de gelegenheid voorbij laten gaan om de
lagere school van noodelooze hersenplagerij, die zonder eenige redelijke
zin is, te verlossen. Het deed mij dan ook vreugde, dat, toen ik onlangs
sprekende over Lezen en letterkunde op de volksschool, op een gemengde
onderwijzersvergadering te. Borger, de spellingregeling. van minister
Terpstra memoreerde, er een onverwacht algemeen applaus klonk. En
Ubink heeft het in de Sollicitant keurig uit de doekjes gedaan:
Van alle kanten komt men gelaarsd en gespoord op het besluit aanzetten. Ik
hoop, dat hij er zich niet veel van zal aantrekken en rustig de tijd zal afwachten
voor een nieuwe stap. Ik zou op deze zaak niet terugkomen, als er niet een element in de bestrijding dreigde te sluipen, dat er heelemaal niet in hoort. Het
duidelijkst komt dit tot uiting in een ingezonden stuk van Bernard Canter in
het Vaderland, waarin hij betoogt, dat minister Terpstra deze zaak niet had
mogen aansnijden, wijl hij geen dichter is ! ! Deze brief van Canter mocht om
zijn merkwaardigheid wel in vele bladen afgedrukt worden, hij doet er o.a. het
gansch niet onvermakelijk voorstel de koningin als opperste arbiter aan te
wijzen. Zij zou dan zoo iets als spellingpaus kunnen kijn. Hoe of dat strookt
met het noodzakelijke dichterschap, is niet duidelijk.
Ik geloof niet, dat Canter in zijn meening omtrent dat dichterschap alleen
staat. De dwaling, dat de spelling gemaakt moet worden door de dichters, moge
in veler oogen formidabel schijnen, zij is er niet minder om verbreid en stevig
gefundeerd. Wie zou eigenlijk meer het recht toekomen de vorm van de taal te
bepalen dan zij die de taal maken: de dichters?
Het is voor deze bewering alleen maar jammer, dat de taal niet door de dichters gemaakt wordt. Zij zijn evenals andere Nederlanders gebruikers en er
mogen dus aan hen geen extra voorrechten worden verleend.
Een andere groep tracht den minister te treffen in zijn wetenschappelijke
bevOegdheid, of liever onbevoegdheid. Volgens een directeur van een h. b. s. zou
er een schaterlach opgaan, en volgens de dagbladen van deze week hebben een
groot aantal hoogleeraren zich vereenigd in de onderteekening van een adres
tegen de simpele vereenvoudiging van den minister.
Ik kan de indruk niet van mij afzetten, dat de mentaliteit van deze protesten
wordt gekenmerkt door een sprankje hoogmoed jegens een bewindsman, die
uit het lager onderwijs voortkomt.
Het is waar, dat de wijziging, die de minister voorstelt, er niet erg wetenschappelijk uitziet. Het blijkt zelfs nu al, dat zij niet eens consequent toe te
passen is. Maar dat ligt dunkt mij ook wel een beetje aan de spitsvondige bestrijding. De heeren hebben al ontdekt, dat als leeuw mannelijk en leeuwin
vrouwelijk is, het woord zeeleeuw tegelijk mannelijk en geslachtloos wordt. En
dat wij voortaan een mannelijken ezel en een dubieuze schilders-ezel krijgen.
Nou ja, 't is waar en aardig. Maar ook niet meer dan aardig. Ik ben ervan
overtuigd, dat als er morgen tien professoren aan het ontwerpen van een spelling gezet worden, al die grapjes ook met hun spelling zal kunnen worden
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uitgehaald. Niet door ons, die er niet knap genoeg in zijn, maar mettertijd door
andere professoren. Bewijs?
Wel, neem de spelling De Vries en Te Winkel. Zij werd indertijd door heel
knappe lui in elkaar gezet; eidoch, als je er Kollewijn op na leest, dan lack je
je zelf een kriek. Zooals onze nalzaten zich ook een kriek zullen lachen als een
eerzuchtig geleerd jongeling Kollewijn onder handen neemt.
Ik geef toe, dat mijn eerbied voor de spelling gering is. Even klein als mijn
eerbied bijv. voor kleeding. Ik zie heel goed in, dat de kleeding van de menschen,
uit twee elementen bestaat: sieraad en lappen. Er zijn volksstammen, die zich
bepalen tot een paar kraaltjes, andere vinden alleen lappen voldoende. Maar de
meeste staan er tusschen in. Waar, hangt of van milieu, beschaving en mode.
Al onze ruzie over de spelling vloeit voort uit de persoonlijke opvattingen, die
de twisters er over hebben. De een denkt, dat de spelling bestaat uit alleen
kralen, de ander oordeelt, dat ze uitsluitend uit nuttige lappen behoort samengesteld te zijn. En niemand vraagt — waar het eigenlijk op aan komt — wat het
grillige 'publiek wil. En in dit opzicht komt het ministerieel schrijven de huidige
mode een heel eind tegemoet. De de en den-chaos is zoo groot geworden, dat ze
blijkbaar niet meer met ouderwetsche middelen in orde te brengen is. Het middel
van excellentie Terpstra is niet ideaal, maar voorshands heel bruikbaar. Tot we
weer een stap verder gaan.
En wat de geste der hoogleeraren betreft, ze kan de eerbied voor de schoolmeesterij moeilijk versterken. Want of het onaangenaam om te hooren is, of
niet, ik zal het toch zeggen : al dat gepraat over spelling ruikt muf en zuur, je
hebt onmiddellijk in de gaten, dat professor een mooie titel is, die inderdaad
niets anders beteekent dan „hoogere schoolmeester".
Deze opmerking geldt niet alleen de onderwijskundigen; zij gaat even goed
de literatoren aan. De wenschen en meeningen van de Vereeniging van Letterkundigen zijn nu van de baan, maar ik heb jarenlang de discussie's daarvoor
van nabij kunnen volgen. Urenlang heb ik werkelijk intelligente menschen hooren filosofeeren over het verschil tusschen den blinde en de blinden. Meestal
werd aangenomen, dat ik als lager onderwijzer te stom was om dat te begrijpen
en dat ik daarom Kollewijnde — hetgeen niet eens waar was.— 1k heb de heeren
maar nooit verteld, dat ik, die Terweij driemaal rechtsstreeksch en driemaal
achterste voren doorgehengst had, ze allemaal op die lorrige spelling wel maken
en breken kon. Maar een ding heb ik nooit onder stoelen en banken gestoken en
dat zal ik blijven herhalen : heb over de spelling zooveel meeningen, als je wilt,
maar praat er niet te veel over, want al dat gepraat maakt de atmosfeer droog,
stoffig, zuur en muf."

Ili ben het volledig met Ubink over de lorrigheid der eigenlijke spelling
eens; ik heb dat uitvoerig uiteen gezet in mijn studies Ons Nederlandsch
en Lezen en letterkunde op de volksschool, maar er moet eenige eenheid
en overeenstemming zijn en daarvoor is Terpstra's maatregel een vooruitgang: ze is rationeel, wat het ambtenarendom ook praten wil en ze is voor
de lagere school een zegen. En daarom.... als een man.... de spelling
onderwezen volgens het spellingbesluit van 12 September 1930. Wie
honger heeft en een halve boterham versmaadt, doet dwaas, omdat hij
door op een heele te wachten, in die tijd van honger omgekomen kan zijn.
Zeist.
D. WOUTERS.

BOEKENTAFEL.
Andre M au r o i s, Le pays des trente-six mille Volontes,
ingen. en f 1.25 geb. ; W. J. Thieme & Cie., Zutphen.
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Plaat: Onderwater-planten en -dieren; firma Verkade, Zaandam.
Gids van de Nederl. jeugdherberg centrale 1931 ; Plantage Franschelaan 144
Amsterdam.
R o el H ouwin k, Krishnamurti; uitg.-mij. Holland, Heerengracht 151,
Amsterdam.
Er is onlangs in de Rotterdammer nog al wat te doen geweest over de opname
van Roel Houwink in de red. van Opw. wegen. Het is een zeer zonderling
gebeuren, dat heden nog in de Chr. pens zoo droevig een Chr. verkettering van
andersdenkenden in een bepaalde richting zich demonstreerde, want wie met
ernst leest Krishnamurti van Roel Houwink, zal niet in twij fel verkeeren over
de Christelijke beginselen van dezen schrijver. Leendertse, die geweldig te keer
ging tegen Van Ham, heeft zich vergist.
Merkwaardig is de rec. in De Nederlander:
„Het is een felle kritiek van een man, die over een forsche pen beschikt, en
die als Christen gegrepen is door de armzaligheid van het weelderig gedoe van
Sterkamp en Ster-man; die in deze armoe erkent de armoe van onze eigen tijd,
een armoe, die onze schuld is. Een citaat laat voelen de diepe ontroering, welke
den schrijver na z'n ontmoeting met dit leven doorhuivert : „wij zien hier een
eenzame, tot walgens toe van zijn rol vervulde strooman van Amerikanistische
religiositeit en ginds een uit Christelijke, bouddhistische en theosophische elementen opgebouwde theorie, die ertoe bestemd is de hoogste geestelijke ervaringen
der menschheid genietbaar te maken in een clubfauteuil en bij een aangenaam
schemerlicht. De worsteling, waarin Jacob tot het aanbreken van de morgen
stond met zijn God, is een barbaarsche ruwheid in deze met hoornen brillen
getooide oogen. Zij „beleven" God gedistingeerder en minder gevaarlijk; wanneer hun hart bonst van verrukking zijn zij Hem het naast; ja wij zagen zoo
pas : zij kunnen Hem niet naderen dan wanneer zij gelukkig zijn. En buitendien
beleven zij Hem intenser, dan wij het ooit zouden vermogen, want zij beschikken
over drie lichamen"
Het is de positiefste en tevens zakelijkste bestrij ding, die ik ken".
En hetzelfde geldt van het bundeltje Voetstappen van Roel Houwink, dat
kortgeleden bij Brusse te R'dam verscheen. Ook in deze verzameling kleine
verzen toont deze dichter zich een Christen, die zonder aanzien des persoons
schouwt de dingen des aardschen levens in betrekking tot het eeuwige en onveranderlijke. Men diende zich in onze kringen te verheugen, dat een talent als
Houwink zonder eenige terughouding zich uit, nu hij bewust behoort in de kring
van hen die Christenbelijders zijn, ,zonder echter allen dogmatisch gelijk te denken. Ketterjagerij is een verzwakking van eigen kracht en een verhindering tot
eendrachtig getuigen. D. W.
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P r o f. d r. A. H. de Hart o g, De zin van ons leven, 2de druk. Uitg.-mij.
Holland, Amsterdam.
Een boek, dat handelt over God, wereld en mensch, over zwakken en sterken,
ontmoedigden en bemoedigden, geschreven in een stijl, die gevangen houdt door
de eigenaardig-rake typeering en scherpe zegging. Ms.
Ons Nederlandsch. Volledige spelling- en stelmethode, door D. W o u t e r s, W.

G. van de Hulst en A. L. van Huizen. Uitgave in de nieuwe
spelling. Deeltje 3B tot en met 6B, 4de en 5de drukken, prijzen 60, 70
en 80 cts. P. Noordhoff, Groningen-Batavia.
Deze methode verscheen in 1924 compleet en heeft dus in de practijk zeer
voldaan, blijkens de herdrukken in zoo korte tijd. Na de 2de en 3de
drukken hebben de schrijvers op verzoek van vele gebruikers de oefeningen vermeerderd. Vooral is van groote waarde, dat naast deze
boek'jes geen afzonderlijke stelboekjes meer noodig zijn. De aardige
vondsten in deze methode voor stellen — de telefoonoefeningen b.v. —
maken van het eerste leerjaar of — in het Voorloopertje reeds, dat de leerlingen gewend worden zelf hun gedachten neer te schrijven. Voor het visueele
beeld zijn buitengewoon aardig de z.g.n. kettingoefeningen. Het geheel — mede
door de mooie versbehandelingen — is zeer duidelijk de vrucht van samenwerking van drie practische schoolmenschen, die elk afzonderlijk qualiteiten hadden voor taalmethode van waarde : A. L. van Huizen de grammatica-kenner, W. G. van de Hulst, de fijne kinderpsycholoog en phantast en
Wouters de litterator en practicus. Wij vertrouwen dat Ons Nederlandsch een
zeer goede invloed zal hebben op het onderwijs in onze moedertaal. Wie deze
methode nog niet kent, vrage een een presentexemplaar. Ms.
J. P. J a c o b s o n, Marie Grubbe, uitg.-mij. Holland, Amsterdam.
D r. J. C. V e r s 1 u y s, Montaigne, a f 1.10; P. Noordhoff, Groningen.
Dr. Versluys is leeraar aan het Chr. lyceum te Arnhem en promoveerde eenige
jaren geleden op den grooten Franschen litterator en philosoof Lamenais, het was
een psychol. dissertatie. Reeds dit werk leerde Versluys kennen als scherp, critisch
Christelijk denker, en met Montaigne heeft hij getoond de Fransche spiritueele
geest door en door te kennen. In een vlot-geschreven inleiding wordt Montaigne
als paedagoog gekarakteriseerd en de vertalingen betreffen alleen Mont.'s
paedagogische nalatenschap. Dit boekje is voor hoofdakte-candidaten een mooi
nummer voor hun litteratuurlijst. Ms.
Telraam Van der V 1 i e s, prijs 35 cent voor hoofdelijk gebruik, voor het
klassikaal onderricht f 8.50 per stuk. Uitg.: Van der Heem & Bloemsma,
Stortenbekerstr. 117, Den Haag.
D r. P. A. D i e p e n h o r s t, Dr. A. Kuyper, Volksuniv. bibliotheek, geb.
a f 1.90; Erven F. Bohn, Haarlem.
Prof. Diepenholfst heeft in dit aardige boekje — deel 50 der bekende Univ.bibl. een werk gedaan, dat zeer noodig was. Met groote kennis van persoon en
leven, en een distantie van 10 jaar, is het mogelijk een groot man te karakteriseeren. Kuyper was in vele opzichten een genie, en als zoodanig schildert prof.
Diepenhorst hem, groeiend en logisch, van zijn jeugd tot de volle grootheid.
Maar prof. D. schroomt niet ook de critiek op dr. K.'s uitingen, waar gewenscht,
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te aanvaarden. Ook dr. K. was een mensch, wiens grootheid sterker staat met
de men schelijke fouten, dan zonder vlek en rimpel. Wij kunnen deze studie van
prof. D. alien Chr. onderwijzers ten zeerste aanbevelen te lezen. Het is een
document-humain, dat naast de persoonlijke verheldering blijk geeft van menschenkennis en breed inzicht. D. W.
.

D r. P. H. Ritter J r., De donkere poort, 2 deelen a f 5.25, geb. a f 6.75,
deel I versehenen, rijk geill., bij D. A. Daamen's uitg.-maatij., Den Haag.
Een boek dat brood-noodig is. De oorlog met al zijn verschrikkingen
is vergeten en we houden nu alleen zoo'n beetje vage herinneringen aan
broodkaarten, kolenbons en soldaten in scholen gelegerd. En de jeugd van
thans — 13 jaar geleden was het al vrede en de kinderen van toen zijn thans
mannen en vrouwen — weet er een bitter beetje eigenlijk van.
Ritter geeft nu persoonlijke herinneringen, stemmingsbeelden, indrukken,
beschouwingen, distributiewee, belangrijke en onbelangrijke gebeurtenissen, verhalen en anecdoten over Nederland in de jaren 1914 tot 1918.
Dit boek is ook een document humain, natuurlijk anders dan de Kuyper-karakteristiek van prof. Diepenhorst, maar voor 'zulke boeken geef ik graag 100
oppervlakkige romans als De opstandigen cadeau, en ook dit boek leest men
als een roman, want Ritter is een gepassionneerd litterator en politicus, met
scherp-belijnde, felle kanten en een Nederlander van ontwijfelbare lief de en kracht.
Dit boek moet men hebben, lezen en bewaren, het zal zijn waarde behouden,
meer en beter dan allerlei gedocumenteerd geschrijf over legers, gevechten en
wat er bij behoort, omdat in dit boek het leven achter het openbaar vertoon
zich beeldt. D. W.
J a n H. E e k h o u t, Branding, Kwatrijnen; Holl. uitg.-maatij., Heerengracht, Amsterdam.
Roel Houwink leidt dit bundeltje Chr. poezie in met een enkel woord, dat
beiden typeert: „Men beseffe slechts dit eene, dat religieuze poezie geen aequivalent meer is voor stichtelijk en zoetsappig vroomheids-vertoon op maat en
rijm, maar dat juist daarin uitppreekt op volstrekt autonome wijize iets van de
geweldige Jacobsworsteling van de moderne mensch om God, die wij overal,
zoowel verborgen als in het bloedig licht der reclame-transparanten kunnen
bespeuren, wanneer onze oogen hebben geleerd door de oppervlakte der dingen
heen te zien.
Ook Jan Eekhout laat deze strijd niet los. In felle, scherp-geslepen kwatrijnen
zegt hij het onzegbare; verliest, wint, vertwijfelt En zijn hart in het onze.
Voor ons, door ons, met ons vecht hij. In hem is de dichter weder knielend in
ons midden; de dichter, die zoo vele malen profeet is geweest."
Aan deze woorden R. H. voeg ik niets toe. Hier past de stilte als na een
referaat van groote wij ding : geen applaus. Lees en ken u zelf in uw betrekkingen van de diepten naar de hoogten. D. W.
G. van der Meulen en dr. H. J. Honders, Kruis en kroon, leesb. over
de kerkgeschiedenis; deel III: Zendingsgeschiedenis; prijs f 0.80; H. J.
Spruyt uitg.-maatij., Amsterdam.

SCHOOLORGANISATIE-VOORSTEL.

De vraag die thans aan de orde komt is, hoe we ons nu het leven op
zulk een school voorstellen. Op deze vraag antwoorden we dan al dadelijk:
we stellen ons deze school voor als een groot gezin. Ons ideaal zou zijn
dat in ieder lokaal een onderwijzer en een onderwijzer(-es) van bijstand
aanwezig zouden zijn. Bij begaaf de paedagogen kan deze laatste dan waarschijnlijk wel wegblijven.
Misschien kan ik nu het best een voorstelling seven van mijn bedoeling,
wanneer ik een dag op zulk een school teeken.
Het kind gaat tegen de gewone tijd naar school en komt met andere
kinderen in lokaal 1. In lokaal 1 zijn dan een groot aantal kinderen bijeen
en er wordt verteld uit de Bijbel. Laten we zeggen van 9 tot half tien. De
helft van de kinderen van de school is bijeen — de andere helft begint
des middags met Bijbelsche geschiedenis. — De helft dus die hier bijeen
is, onderstellen we te zijn die van de grootste kinderen van de school. Om
91/2 uur heeft er gedurende vijf minuten een nieuwe ordening der kinderen
plaats. In een ander lokaal is aan de kleine kinderen ook verteld. En
nu worden om half tien de kinderen over de onderscheiden lokalen verdeeld al naar de werkgemeenschap zulks vraagt. Het jongetje dat we nu
op zijn schreden willen volgen, wil vanmorgen met toestemming van den
onderwijzer zich bezig houden met rekenen. Hij komt daartoe in het daarvoor bestemde lokaal, waar verschillende andere leerlingen, die ook die
morgen rekenen zullen, aanwezig zijn. Hij krijgt zijn eigen tafeltje, zoo
mogelijk zijn eigen cabine — zooals we dat een vorig maal beschreven —
en werkt nu verder. Spoedig is aan den jongen te zien, of hij verder kan
of niet. De helper of de onderwijzer gaan hem verder helpen, indien zij
niet met andere kinderen reeds bezet zijn. Indien dit wel het geval is,
zeggen zij tegen een andere leerling: Toe Piet, ga jii Jan eens even helpen,
die kan niet verder. Jan wordt geholpen; hij werkt verder, en zoo spoedig
mogelijk gaat dan de onderwijzer of de helper eens even kijken, hoe hij
het nu maakt. We zijn ervan overtuigd, dat Jan goed zijn best zal doen.
Hij vindt het fijn, om eens te mogen laten zien wat hij kan, en alle jongens
en meisjes werken. Er heerscht ongetwijfeld een vrije orde in zulk een
lokaal, maar hier moet het orde onderstreept worden; daarvoor heeft
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de onderwijzer te zorgen. Wanneer tegen 11 uur het speelkwartiertje komt,
mogen de kinderen gaan spelen. Maar dan niet zoo, dat plotseling het commando klinkt: Allemaal ophouden en gaan spelen! Er gaat een belletje, en
de kinderen weten, dat beteekent: als we nu de som klaar hebben waar
we mee bezig zijn, dan mogen we gaan spelen. We mogen ook wel dadelijk
gaan spelen, als we dan straks na de pauze de som maar afmaken. De
kinderen, die een goede afronding maakten aan hun werk voor de pauze,
en dit in hun eigen kastje deponeerden, mogen na de pauze naar een
andere werkgemeenschap gaan. We stellen ons voor, dat Jan ook tot die
kinderen behoort. Hij heeft zijn werk in zijn kastje gedeponeerd en hij wil
nu graag naar de werkgemeenschap geschiedenis en aardrijkskunde. Maar
die is er op deze morgen niet, dus kan dat niet. Trouwens Jan zal zijn
rooster ook wel ongeveer kennen en weten, dat het vanmorgen niet mogelijk is, om zich aan die vakken te wijden. Nu kiest hij bijvoorbeeld weer
rekenen, maar de onderwijzer oordeelt dat er een te groote ongelijkheid
dreigt te ontstaan tusschen Jans vorderingen in het vak rekenen en in
het vak Nederlandsch. Op een door hem te beoordeelen wijze brengt hij
Jan dat aan het verstand door te zeggen: nu, je mag dan vanmorgen nog
verder rekenen, maar dan moet je eens een week wat anders doen, vooral
Nederlandsch, -waarmee je achter bent.
Ik meen, dat uit een voorbeeld als dit de bedoeling wel duidelijk is.
Een paar punten moet ik nu echter afzonderlijk behandelen. In de eerste
plaats de vraag, of we werkelijk moeten aannemen, dat er bij de kinderen
de lust tot een bepaald vak aanwezig zal zijn, en dat we in zulk een mate,
dat zij geruime tijd aan eenzelf de yak zich zullen wijden.
Deze vraag moet zonder voorbehoud bevestigend worden beantwoord.
Mij is een geval bekend van een jongen, die op een heel vrije school ging,
en die drie maanden lang niets anders deed, dan geschiedenis lezen en
daarover opstellen maken, welke opstellen hij meesterlijk illustreerde met
potloodteekeningen.
De tweede vraag is deze, of het niet slecht is voor de ontwikkeling van
het kind, dat het met het eene vak zooveel verder is dan met het andere.
Want ook al is het de bedoeling, dat de school hier regelend optreedt,
toch is het zeer wel denkbaar, dat een kind wat rekenen betreft nog maar
gevorderd is tot de vierde klasse van de tegenwoordige school, en wat
aardrijkskunde en geschiedenis betreft al tot de zesde klasse van de tegenwoordige school. Het antwoord op de vraag of dit erg is moet zeker ontkennend zijn.
Een van onze bezwaren tegen de huidige school is juist, dat in een tijd
waarin een kind bijzondere belangstelling heeft in een bepaalde richting,
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van deze belangstelling geen gebruik wordt gemaakt. Wat zou het hinderen, wanneer een kind de verschillende dingen nu eens niet tegelijk deed,
maar na elkaar? Ook bier is het waar, dat de liefde in een bepaalde richting geboren wordt uit de gelegenheid tot krachtige toewijding. De activiteit van het kind wil zich gaarne uitleven, maar dan in die richting waarin
het kind bindingen heeft, en dat kan juist op een wijze, zooals wij het
verstaan.
De derde vraag, die besproken moet worden is er een die, met het antwoord, meer van de ruimte vraagt.
Wanneer we ons een school voorstellen, denken we telkens ook aan de
leermiddelen, zooals we die thans op onze scholen hebben. Nu zijn we
ook zeker, niet het minst wat betreft onze Christelijke scholen, in velerlei
opzicht rijk gezegend met goede leermiddelen. Bovendien kan gezegd
worden dat in de loop der jaren geleidelijk de intuitie die leermiddelen
heeft doen vinden, die het beste zijn, ook met het oog op dat, wat de
kinder-psychologie van de laatste tijd naar voren bracht. Dat geldt bijvoorbeeld voor een goed deel van het leesonderwijs, en misschien ook van het
taalonderwijs. Maar in andere opzichten zijn we tot heden minder gelukkig.
Uit wat tot hiertoe gezegd werd in dit artikel, blijkt voldoende dat een
Montessori-school zonder meer, allerminst ons ideaal is. Maar we moeten
wel erkennen, dat er bij de Montessori-leermiddelen eenige zijn, die, ook
al zijn ze dan niet oorspronkelijk van Montessori, zeldzaam fijne vindingen
zijn, die ook op uitnemende wijze het onderwijs en de verdere ontwikkeling
van het kind kunnen dienen.
Nu wachte men er zich wel voor om deze dingen te sentimentaliseeren.
Ik ben doodsbang voor een opvoedingssysteem en voor een schoolsysteem
dat het kind tot een klein gewichtigheidje maakt, dat het kind nooit voor
moeilijkheden plaatst, dat altijd maar weer het weggetje voor het kind
ef fent. Maar minstens even bang ben ik voor een systeem dat de natuurlijke energie van het kind, de natuurlijke drift van het kind om bezig te
zijn — ook op nuttige wijze bezig te zijn— doodt, en dat straks dat kind
straft als er iets niet in orde is met zijn ijver of met zijn arbeidsregelmaat.
Het eerste wat dus noodig is voor den onderwijzer, is een begrijpen
van het kind, is het hebben van juist paedagogisch inzicht. En een goede
paedagoog brengt er met slechte leermiddelen veel meer van terecht, dan
een slechte paedagoog met goede leermiddelen. We zouden hiervan frappante voorbeelden kunnen aanhalen, maar al mijn lezers kennen deze voorbeelden ook zelf wel, en daarom kan ik dat gevoeglijk achterwege laten.
Nu mag deze stelling ons er echter niet toe brengen om te zeggen, dat
dus de leermiddelen onbelangrijke dingen zijn. Veeleer is het zoo, dat de
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beste paedagogen recht hebben op de beste leermiddelen. Zij immers juist
kunnen met goede hulpmiddelen zoo heel veel bereiken.
Hieruit volgt dus, dat we hebben te zoeken naar goede leermiddelen,
pok voor de school zooals wij die voorstellen. Dat het leermiddelen zullen
moeten zijn van eigen type, is licht te begrijpen. Immers in de werkgemeenschap worden ook aan het werk zelf eigen eischen gesteld, en het
spreekt wel van zelf, dat men daar dingen noodig heeft, waaraan de tegenwoordige lagere school Been behoefte heeft. Nu bedoelden we daareven,
toen we verwezen naar de Montessori-leermiddelen, niet te zeggen dat
die Montessori-leermiddelen zonder meer moeten worden aangenomen.
Afgedacht van de minder sympathieke wijze, waarop Montessori aan een
groot deel van haar leermiddelen is gekomen, en de evenmin fijne wijze,
waarop zij deze leermiddelen heeft beschermd, alsmede afgedacht van de,
tengevolge van een en ander, veel te hooge prijs van die leermiddelen,
moeten we niet vergeten, dat de Montessori-leermiddelen het beste
passen in het Montessori-systeem. Dat is al dadelijk een bezwaar.
Niet dat we de Montessori-practijk op zich zelf zoo verschrikkelijk verderfelijk vinden. Verre van daar. Er is zeer veel in deze practijk, dat we
zonder voorbehoud willen toejuichen. Maar het moeilijke is voor ons altijd
dit, dat we, wanneer we zeggen Montessori, we ook zeggen een bepaalde
theorie, en deze theorie kan de onze niet zijn. Afgedacht nog van de min of
meer humbugachtige biologische onderbouw, die Montessori voor haar
stelsel heeft gegeven, waarin een wonderlijke mengeling van biologisme
en evolutionisme het meest opvalt, zullen we ook haar beschouwingen over
het kind in meer dan een opzicht niet kunnen deelen. Zelfs de doelstelling
voor de opvoeding is bij Montessori een andere dan bij den Christen.
Nu mist echter onze hedendaagsche school ongetwijfeld alle recht om op
grond daarvan ook de methode Montessori zonder meer te veroordeelen.
Want men heeft tientallen jaren lane op de lagere school practisch de
dingen gedaan volgens de methode Herbart, en Herbart was theoretisch
bezien ongetwijfeld een heiden.
Daarom gaat het niet aan om te zeggen, dat onze tegenwoordige lagere
school afzijdig staat tegenover de methode van Montessori op grond van
haar Principe, want dat te zeggen zou beteekenen dat die school dan ook
haar eigen didactisch en organisatorisch systeem onvoorwaardelijk zou
moeten veroordeelen. Didactisch toch heeft zij haar methode uit de opvattingen van Herbart, en school-organisatorisch is zij vrucht van de
practijk van den neo-humanist Pestalozzi. Daarom meen ik dan ook te
mogen zeggen, dat we wel degelijk het goede in Montessori mogen waardeeren, en waardeering van dat goede in Montessori kan dan ook onge-
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twijfeld Leiden tot opneming van haar leermiddelen, voorzoover die in het
kader van onze organische school passen.
Dat dan onderscheidene van deze leermiddelen zullen moeten uitvallen,
staat vast. Evenzeer als het zeker is, dat vele van die leermiddelen slechts
gebruikt kunnen worden na de noodige wijziging.

Amsterdam.

J. WATERINK.

HET SCHOOLWEZEN BINNEN DELFT
IN DE ACHTTIENDE EEUW.
In het bekroonde antwoord op de prijsvraag over de verbetering der
scholen, welke in het jaar 1779 door het Zeeuwsch Genootschap werd uitgeschreven, wijst Corn. v. d. Palm — destijds kostschoolhouder te Dellshaven — o.m. op „het loflijk voorbeeld van het vorstelijk Delft".
Het zal de moeite loonen aan de hand van archiefstukken en authentieke
gegevens eens na te gaan, hoe het schoolwezen in die tijd — de achttiende
eeuw — binnen Delft was geregeld.
De bronnen hiervoor zijn: het achtste Keurboek der stad Delff; de
resoluties van de heeren van de weth; de memorialen der heeren burgemeesters.
Het achtste Keurboek behoort chronologisch niet tot de achttiende eeuw
— toch vinden we daarin, fol. 186-199, de schoolorder, welke bijna ongewijzigd tot aan de Fransche tijd van kracht bleef.
Het is de „Order opt' houden van de schoolen" van 11 Juni 1663, „naar
het luyden van de groote clock vant stadhuys" de 29ste Juli d. a. v. afgekondigd.
De hierbij bedoelde scholen waren, behalve de cleyn kinderschoolen,
welke in de 16de eeuw reeds welig tierden, de z.g.n. duytsche — hollandsche — en franchoysche, de mondig verklaarde bij-scholen uit vroegere
eeuwen. In de 18de eeuw verrezen daarnaast, mede tengevolge der sociale
omstandigheden, de arm- en kostscholen. De Latijnsche school, welke in de
18de eeuw steeds meer het voorportaal werd van de Leidsche hoogeschool
en daardoor grondtype van ons tegenwoordig gymnasium, had een eigen
schoolreglement. 1)
Deze schoolorder van het jaar 1663 telt 20 artikelen, waarvan we de

102
considerans vinden in de aanhef en de eerste twee artikelen. Daarin werd
bepaald, dat niemand school mocht houden „ten sy daertoe by speciale
acte van Haeren Achtbaren geadmitteerd", en alleen zij, die waren van de
„ware GerefQrmeerde religie" en tevens van „een eerlyck ende onbesproocken ommeganck".
De overige artikelen zijn alle zoovele gildebepalingen. Heel de stedelijke
schoolwetgeving was, overeenkomstig de maatschappelijke structuur van
die eeuwen, een stuk gildewezen.
Wie zich als schoolmeester binnen Delft wilde vestigen, zond een request
aan de heeren van de weth, waarbij een verklaring moest worden overgelegd, dat hij de leeftijd van twintig jaar had bereikt — conpliatie van 8
Oct. 1668 — en — conpliatie van 8 Febr. 1683 — tevens twee jaren als
ondermeester was werkzaam geweest bij een geadmitteerd schoolmeester.
Dit verzoek werd doorgegeven aan de hoofdlieden — meteen examinatoren — van het schoolmeestersgilde.
Meestal binnen veertien dagen werd dan de requestrant opgeroepen om
ten overstaan van de hoofdlieden en wel ten huize van den oudste van hen
— 't waren er vier, waarvan om de twee jaar de hell t aftrad — de proef
te doen, m. a. w., een examen of te leggen in een of meer der vakken lezen,
schrijven, cijferen, boekhouden en psalmzingen.
„Alvoren daertoe te treden" moest een zeker bedrag — het examengeld
— worden gestort in de gemeene busse. Voor lezen bedroeg dit achttien
stuiver, vermenght — samen — met schrijven zes en dertig; voor
cijferen en boekhouden resp. drie en viii gulden. Voor de „van buyten
comende dubbelt recht," m.a.w. niet-Delvenaars tweemaal zooveel.
Was in een of meer der genoemde vakken contentement gedaen, dan
werd, bij wijze van advies, een favorable berigt gezonden aan de heeren
van de weth. Deze reikten daarop het consentbrief je aan den betrokkene
uit.
Niemand mocht „ietwas anders leeren ofte op syn uitsteeckbort meer
uytmaken," dan waartoe hij was geadmitteerd. De namen van de „gequalificeerde" — bevoegde — schoolmeesters werden bovendien, zoowel in het
gildeboek als in het schoolregister op het stadhuis, opgeteekend.
Het laatste is thans nog in het archief aanwezig. Het is bijgehouden tot
het jaar 1805. 't Is een schoolkroniekje van veel beteekenis voor de kennis
van ons schoolwezen uit vroegere eeuwen, doordat tusschen de namen
allerlei bizonderheden over de schoolmeesters en de onderwijsvakken zijn
ingevlochten. 2)
Bij besluit van 2 April 1685 werd bepaald, dat in sommige gevallen van
een en ander ontheffing kon worden verleend. Van al deze dispensaties
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werd nauwkeurig aanteekening gehouden en steeds met de bijvoeging
„buyten consequentie ende onverminderd de resolutie van 1663". Zelfs nog
in het jaar 1795, toen op de 8ste Juni in het resolutieboek der heeren van
de weth werd genotuleerd: Is goedgevonden en verstaan om onaangezien
de min-favorable berigten wegens der suppliants kennis in schrijven en de
rekenconst hem egter uit hoof de van ingekomen informatie omtrent de
goede educatie welke by gewoon was aan de jeugd te geven, te admitteeren
tot houden van school.
Tot de taak van de hoofdlieden van het schoolmeestersgilde behoorde
ook het beslechten van allerlei onderwijsgeschillen en naeuwe regard te
nemen" — streng erop te letter — of de verschillende voorschrif ten werden
nageleefd. Vergezeld van den gerechtsbode der stad werd meermalen per
jaar „in discretie" schoolinspectie gehouden „omme te onderstaen naer
voorbecomen consent ende off contrarie de becomen acte niet eenige boecken en soude molten worden geleert ofte ietwes anders voorgedragen
't weick niet conform ende overeencomende is met de gereformeerde
religie."
Bij art. 19 werd bepaald, dat voor alle diensten welke de hoofdlieden —
en examinateurs — verrichtten, als n.l. het afnemen van de proef, het bijhouden van het schoolregister, het beslechten van geschillen en het weren
van beunhazen, door de gildeschoolmeesters een jaarlijksche contributie
van zes stuiver in de gemeene busse moest worden gestort.
„Werdende eyndelicken by dezen wel ernstilycken gelast alien ende een
ygelycken de voornoemde opsienders ende examinateurs in het plegen van
hare functie ingevolge van den innehouden deser naer behooren te pareren
-- achting bewijzen — sonder deselve daer inne ofte te dier oorsaecke in
eenige manieren qualicken te bejegenen tzy met woorden of te wercken
op arbitrale correctie." 2a)
Ondanks al deze voorzorg en bedreiging met boete, glipten er toch nog
wel door de mazen der gildewet heen. Daarom werd er van tijd tot tijd een
klopjacht gehouden! Zoo o.a. in het jaar 1701. Het bleek toen, dat er binnen
Delft 12 schoolmeesters en niet minder dan 50 schoolvrouwen zich met
onderwijs geven bezig hielden.
Blijkbaar had elke wijk en steeg een cleyn kinderschool. In de resolutieboeken vinden we dan ook meermalen vermeld, dat 4 a 5 consenten en
bloc werden verleend. 't Waren meestal weduwvrouwen, die na de dood
van hun echtgenoot de zaak — zij het op wat meer bescheiden voet —
voortzetten, om op die manier er een stuiver bij te verdienen.
Dat de matressen niet altijd het puik der vrouwen was, blijkt uit een
vonnis van 5 Nov. '57, waarbij Willemijntje Wijnmalen, wegens een niet
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„eerlyck ende onbesproocken ommeganck" — „slegte conduite" heet het
in de verfranschte achttiende eeuw — veroordeeld werd om vier jaren in
het tuchthuis te worden opgesloten „omme aldaer met handenarbeid de
kost te winnen". Veertien dagen later werd het request van Klazina de
Deurne, die ook al niet te goeder naam en faam bekend stond, „geweesen
van de hand" en Maria van Dongeren, een reeds geadmitteerde schoolvrouw, de 12de December op het stadhuis ontboden „omme sich van de
bijwooning van Clazijntje te ontdoen".
Ook onder de schoolmeesters der duytsche en franchoysche scholen
boterde het niet altijd. Zoo werd de 13de October 1760 een zekere Jean de
la Targoette aangeklaagd, dat hij een ondermeester in dienst had genomen
zonder voorafgaande informatie, hetgeen in strijd was met art. 13 der
schoolorder van 1663. Hij moest een boete betalen van zes gulden!
Meer zorg gaf art. 2, waarin gesproken werd van de „ware geref ormeerde religie." Werden lidmaten van de Waalsche en Luthersche kerk
een enkele maal nog geduld — o.a. Dirk Boer, 12 Dec. '46 — tegen paepsche
stoutigheden werd streng opgetreden. 3) Er werd trouwens in de eerste
helft der achttiende eeuw geen provinciale synode gehouden waar het
pausdom niet ter sprake kwam. Zoo werden de 3de Dec. '14 — blijkbaar
een gevolg van het request der Zuidhollandsche synode van 7 Oct. '13 —
de heeren van de weth geinformeerd omtrent het bestaan van drie
paepsche scholen, welke aanstonds werden verboden. In de resoluties
van het jaar 1727 wordt melding gemaakt van z.g.n. Cloppeschoolen,
clandestiene Roomsche scholen, welke door bagijntjes werden gehouden.”
Ook in de acta der Zuidhollandsche synode van '29 werd geklaagd over
Roomsche scholen binnen Delft.
Vooral omstreeks 1735 waren de Protestantsche gemoederen zeer verontrust over het wassend pausdom. 5)
In de eerste helft der achttiende eeuw zien we in meerdere Hollandsche
steden, tengevolge van een steeds toenemend pauperisme, z.gn. armscholen
verrijzen. 5)
In de Hollandsche spectator van 14 Sept. 1733 leest men daarvan: Dit is
onder anderen sedert weinig tijd te Delft mede geschiedt, met een zoodanige orde, dat aan alle andere steden wel tot een voorbeeld en aan de
bespiegelingen van een Hollandsche spectator wel tot een voorwerp mag
verstrekken.
Hiermede wordt bedoeld de Ordonnantie op de armscholen binnen de
stad Delff en Delfs-Haven, gearresteert in de Jaaren 1731 en 1732. Op het
archief wordt thans nog een exemplaar hiervan bewaard.
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Al was Delft niet de eerste in de rij — Den Haag richtte nauwelijks twee
jaren vroeger een armschool op — toch werd hier reeds spoedig het armschool-onderwijs behartigd.
In de aanhef lezen we, dat de heeren burgemeesters „in consideratie
genoomen hebbende, dat tot weering der armoede onder de ingezetenen
niets meerder konde strecken, als dat de kinderen van jongs of onder een
goede discipline werden gebracht 7) ; dat ten dien eynde booven ende behalve de andere schoolen al voor veele jaren alhier was opgeregt een armschool, in het welcke de kinderen van de geringe inwoonders voor niet in
het leesen ende schrijven konden werden geinstrueert; dat hoe zeer het
selve tot nut ende voordeel der arme luyden konde strecken, egter bevonden wiert, dat deselve ten uyterste naelatig waren van deeze salutaire institutie te profiteeren; dat de heeren burgemeesters meermaelen haer
gedagten daer over hebbende laeten gaen, na dat met eenige van de regenten van de Kamer van charitaten hadden doen spreeken, goedgevonden
hadden te concipieeren een reglement waer door oordeelden het voorgemelde te konnen werden getrof fen; welk reglement dus verre sijnde
gematureert als nu gebragt wierd ter kennis ende deliberatie van haer
agtb., luydende het selve van woorde tot woorde als volgt:
Dat door de Kamer van charitaten voortaan zullen worden onderhouden
twee armschoolen, het eene aen ofte omtrent de Laeckengraft, ende het
ander in de Agtersak.
Dat de meesters der selver schoolen sullen gehouden sijn aldaer te instrueeren des somers van 's mergens ten agt tot half twaalf uuren, ende
des winters, te reekenen van primo October tot ultimo Maart, van neegen
tot twaalf, des namiddags van twee tot vier, ende des avonds van zes tot
agt uuren, alle sodanige kinderen, als hun door de regenten van de Kamer
van charitaten sullen werden toegesonden, sonder geduyrende dien tijd aen
iemand anders eenige instructie te geeven, onder wat benaeminghe het
soude molten syn.
Dat in de selve schoolen sal werden geleert het leesen en schryven ende
de kinderen, waer beyde . de ouders of te een van beyde syn van de Geref ormeerde reigie, sullen werden geinstrueert in de gronden van de selve
religie, ende haer te dien eynde de Catechismus zal geleert, soo als in
andere schoolen gebruykelyk is, ende sy daer over eens a twee maalen des
weeks worden gecatechiseert.
Dat door de regenten van de Kamer van charitaten in deselve schoolen
sullen werden gesonden de kinderen van alle persoonen van de selve
kaemer in het geheel of te ten deele werdende gesubsidieert, sonder onderscheyd van wat religie deselve syn, oud over de vier ende onder de twaelf
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jaeren, voor soo verre deselve bevonden werden in het leesen en schryven

niet genoeg ervaren te syn; des sal behoorlyke agt werden genoomen, dat
de ouders van de kinderen, die reets ietwes konnen winnen, waer van door
het schoolgaen werden versteeken, door het verhoogen der subsidie werden buyten schade gehouden.
Gelyk mede in de selve schoolen door de regenten sullen werden gesonden de kinderen van alle andere inwoonders, die sulx aen de regenten
sullen versoeken.
Dat te dien eynde sullen werden gedrukt briefies, dewelke door den
regent of diacon van het quartier daer de ouders woonen sullen werden
onderteekent, ende aen den schoolmeester overgeleevert, sonder welcke
by geen kinderen in syn school sal vermoogen te neemen.
Ende sullen de kinderen, welkers ouders in het 1, 2 en 3 quartier woven
in het school op de Laeckengraf t ende die van het 4, 5 en 6 quartier in het
school in de Agtersak werden moeten gesonden.
De schoolmeesters sullen gehouden syn alle Saturdagh na den middagh
in het Charitaethuys, aen den regent en diacon de bediening doende, te
senden een WE van kinderen die opnieuw syn school-gekoomen. Item van
die in de voorgaende week buyten reeden van siekte meer als eenen dag
syn t'huys gebleeven; ende sullen de regent en diacon de ouders diesweegens aenmaenen ende sulx meermaelen gebeurende der ouders subsidie
voor het geheel of te ten deele inhouden soo als in reedelykheyk sullen bevinden te behooren.
De regenten en diaconen sullen syn gequalificeert, omme soo meenigmael
als noodig oordeelen 't zy gezamentlyk, 't zy yder apart het school, waer
in de kinderen van haer quartier werden geinstrueert, te besoecken ende
te onderstaen of soo meesters als discipelen haer pligt wel waarneemen.
De regenten en diaconen tot het werk der schoolen geadmitteert, sullen
gehouden sijn ten minsten vier maelen 's jaers de schoolen te visiteeren
om te sien wat kinderen genoeg syn geavonceert en van het schoolgaen
souden connen werden gelicentieert, sonder het welcke geen kinderen van
ouders, die bediening trecken, van het school sullen werden genoomen;
ook eenige douceurs aen die wel opgepast hebben te geeven.
Alle boecken, item papier, pennen en inckt in deese schoolen gebruykt
werdenden, sullen door de Kaemer van charitaten werden bekostigt.
De schoolmeesters sullen van de regenten der Kaemer van charitaten
genieten, boven de vrye bewooningh van het schoolhuys, tagtig tonnen
turf ende ten respecte van het avondschool tagtig ponden kaersen, ende
booven dien voor yder discipel, die leert leesen ofte spelden agtien stuyvers, ende die te gelyk leert schryven vier en twintig stuyvers in het
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vierendeel jaers, welk salaris van die Beene die alleen in het avondschool
koomen mede sal werden betaelt 9).
Ende sullen tot meerder faciliteyt der reeckening, de vierendeel jaersen
ingaen met po. Januari, April, Juli en October, ende voor de kinderen, die
in de seeven eerste weecken van yder vierendeel jaers op nieuws school
koomen voor die geheele drie maanden, dogh in de laetste ses weecken
eerst werdende school gesonden nietwas werden betaelt.
Ende sullen de meesters buyten het selve salaris niet vermoogen eenig
gelt ofte geltswaerde van de kinderen die by haer schoolgaen, nosh van
derselver ouders of te ymand anders, onder wat benaming het soude
moogen sijn, te genieten".
„Waer op weesende gedelibereert zyn de heeren burgemeesters voor
haer attentie ten nutte van de Stad ende des selfs ingezeetenen, mitsgaeders voor de moeite hiermee genoomen bedankt!"
Daar de heeren burgemeesters „van tyd tot tyd voor het succes van
dien waren geinformeert, ende dat het selve in soo verre de verwagting
was buyten gegaen, dat de kinderen niet meer in twee schoolen konden
werden geplaatst" gaven ze haer agtbaren in overweging een derde
armschool op te richten, waertoe dan ook de 13de Oct. '32 werd besloten
en wel in een der vertrekken van het voormalig St. Agatha-klooster —
Prinsenhof — „als synde alsdan de schoolen in een driesprongh — driehoek — ende konnende de stad bequameyk ten dezen opsigten in drie
deelen werden verdeelt".
In diezelf de tijd werd ook te Delfshaven, na overleg met de kerkeraad
aldaar, een armschool opgericht in deze buitenpost, „oordeelende niets
nutter te syn, dan dat de kinderen van geringe ende onvermoogende luyden op Delfshaven in een behoorlyken tugt werden gehouden ende in het
leesen, schryven ende cyf feren, als meede in de gronden der Christelyke
religie werden geinstrueert". Voorloopig, „tot nader by haer agtb. tot het
Dpregten van een apart armschool sou syn geinsolveert", werden de arme
kinderen zoolang in de stadsschool ondergebracht, doch „aen een separate
taefel" en alleen op vertoon van een briefje, door den predikant, ouderling
of diaken uit naam van de kerkeraad onderteekend.
Ook de armschoolmeester te Delfshaven moest eens per week zijn
absentielijst inleveren en wel „elcke Sondag na de laatste predicatie" aan
den koster, die het doorgaf aan de kerkeraad.
Op het archief berust tevens nog een geschreven Manier van onderwys
in de armschoolen der stad Delff, zonder jaartal 10).
't Is een soort leerplan, plus lesrooster.
Eerst worden de te gebruiken boeken opgesomd, n.l.: „A B C-boeken,
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Catechismus, Evangeliums, Woordeboeken, Historie van Joseph, Psalmboeken, Schriftuurlijk schoolboek(?), 1) geslagtregisters van Adam tot op
Christus, Bartius Cyfferboek, Couranten(!)' brieven, gezangboeken van
Van Loo(?) etc.".
Verder om van buiten te leeren:
„Kleyn borstiusboekje voor eerstbeginnenden 2), Kort begrip der Christelijke religie, gebeedeboekjes n). Tekstboekjes, Catechismus als booven."
De lesrooster voor Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag was als
volgt:
„Voor alle schooltyden terwyl de kinder schoolkoomen moet door een der
leerlingen overluid in den Bybel geleesen, ende het gebed staande int gebeedeboekie 12) ook ieder dag by beurten gedaan ende de geheelen dag de
leerlingen onderweesen werden in het A B C, spellen, leesen, schryven,
cyfferen; die de bekwaamheyd hebben tragten by te brengen tot in de
regel van drien of zooveel verder als eenigsints mogelyk is; ende de
schooltyden met het leesen van Gods Woord, dankzegging en psalmgezang
eindigen".
Woensdag: „Voormiddag, geen lessen in het boek opseggen, maar de
eerstbeginnende uit 't klein Borstius boekje laaten opseggen, met eenige
onderrigting na hun verstand en bekwaamheyd; de schryvers laaten
schryven en hen uit het Kort Begrip en gebeedeboek de bepaalde les van
buyten overluid laeten opseggen, de distinctieteekens en waar deselve gebruykt moeten worden laeten antwoorden, terwijl de school de geheele
voormiddag in stilte gehouden werd en de meester met de bekwaamsten
ook catechiseert, eindigende met gebed, dankzegging en een lied of
gezang".
„Namiddag, de schryvers uit het hoof d leeren spellen en wat er meer
by behoord; ook wel eenige zedelessen, door de meester uitgesprooken,
la ten opschryven."
Zaterdag: „Voormiddag als Woensdagvoormiddag, dog in plaatse van
de gebeede opseggen, den Heydelbergsche Catechismus, waarover de
meester dan catechiseert; maar teegens Paaschen, Pinksteren, Hemelvaartsdag en Kersmis de teksten die de geheele week geleert zijn, ook voor
's Heeren Avondmaal, lets 't geen de meester oordeelt nuttigst te zyn".
Zaterdagnamiddag was er geen school.
Het slot luidt: „De school werd verdeelt in drie klassetz, als iste klasse
de eerstbeginnenden, 2e klasse de eerstbeginnende der schryvers, 3e klasse
1) Deze bestonden. De titel is juist. Het vraagteeken kan dus weg. 1k heb er
een paar. D. W.
2) 1k heb er zelfs een in 't Fransch ! D. W.
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de verder gevorderde en die cyfferen, ieder classe by elkander zittende,
opdat de heeren regenten in de school komende deselve to beeter soude
kunnen onderscheyden.
Typisch achttiende-eeuwsch waren ook de kostscholen — les ecoles
pensionnaires — voor de „jonge heeren" en de „jonge juffrouwen" der
deftige burgerstand 1).
Opvallend groot is het aantal vreemdelingen onder de Delftsche kostschoolhouders, meest behoorend tot Fransche families, die zich na de herroeping van het edict van Nantes binnen de Prinsenstad hadden gevestigd,
hier hun moedertaal onderwezen en „tout ce qui depend d'une bonne education".
Zoo vermeldt het schoolregister o.m. de volgende namen: Adriaan Elsevier ('15), Paulus Radewij1 Renaut ('33), Henriette en Jeanne Montier ('36),
Johanna Cath. Chalmers ('41), Elisabeth en Bouwina Bellon ('41), Jean
Bignou ('41).
Vooral in de tweede helft der achttiende eeuw nam het aantal kostscholen zeer toe. Blijkens een schoolcommissieverslag telde Delft er in
het jaar 1680 een achttal met ± 150 leerlingen.
Van een deter inrichtingen is een prospectus bewaard gebleven, n.l.
de Conditions de l'ecole pensionnaire de Jean Bignou, bovengenoemd.
Op de rechterhelft vindt men de Hollandsche vertaling als volgt: „alwaar
men de jonge Heeren onderwijst de Fransche en Nederduytsche taelen,
't Leesen en Schryven, de Religie, de Rekenkonst, 't Italiaansch Boekhouden en al hetgeen tot een goede opvoeding behoord".
Voor 't kostgeld en 't onderwijs betaald men 's jaars f 250.
Voor 't Bewassen van 't Linnen en 't Onderhoud der Kleederen, enz.
's jaars I 20.
Voor eene Intreede I 3, het vertrekken I 3, voor een Kermis en Nieuwjaar f 3 (telken reize).
Voor 't Bed en Toebehooren, eens vooral I 25.
Men brengt meede:
6 servetten, 6 Hand-doeken, 1 Zilvere Lepel, Vork en Mes, 1 Tinne
Water-pot, 2 dito Borden. Alles ten voordeele van het school.
De catechiseermeester, en de Meesters voor de Mathesis en de Geographie, gelijk ook voor het Danzen, Zingen en Teekenen, worden apart
betaald 13 ).
1

) Daarvoor was zoo'n Fransche Borstius. D. W.
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den zekere vermaardheid als modelschool had de stichting van de
Vrouwe van Renswoude — Anna Maria Duyst — welk gebouw — thans
Oude Delft 49 — de 11 Dec. '59 „plegtstatig" werd ingewijd.
't Was geen kostschool in de gewone beteekenis — waar ze in het
schoolregister dan ook niet wordt genoemd, — doch een lief dadige instelling, waar begaaf de weeskinderen met wis- en natuurkundige aanleg verder werden opgeleid, zooals blijkt uit het lofdicht ter eere van de f ondatrice:
Hier leeft Maria Duyst, onsterflyk door haar sterven,
Deez Stichting was haar wit — Zy heeft een schat doen erven,
Waaruit de nyvere Wees, om vlug verstand geeerd,
Hier afgezonderd leeft en vrije Konsten leert.
Dus duet zy, tangs het spoor der Wiskunst de Arme streven
Naar 't merg der Wetenschap, om tot 's Lands eer te leven 14).

Rond 1780 openbaart zich in de vele spectatoriale geschrif ten en de
prijsverhandelingen van die tijd een groote ontevredenheid over het bestaande schoolwezen 15).
Ook binnen Delft ontbrandde in de roerige Patriottentijd de strijd tegen
de kerkelijke overheersching, zooals die was omschreven in art. 2 der
schoolordonnantie van 1663.
De 15 Nov. '84 diende een Luthersche schoolmeester bij de heeren
van de weth een verzoek in tot het oprichten van een publieke Luthersche
school. De schoolmeestersgilde, om advies gevraagd, achtte dit in strijd
met bovengenoemd artikel niet alleen, maar ook — en in het resolutieboek
is het onderstreept — met „het formulier voor de acte van admissie, dat
den geadmitteerde schoolmeester den kinderen anders geen boeken sal
hebben te leeren of iets anders voor te dragen, dan dat conform is ende
overeenkomende is met de Gereformeerde Religie, die alhier gepredikt
werd, volgens de placcaten op het stuk van dien, op poene van arbitraire
correctie.
Het verzoek werd „geweesen van de hand" 16).
In het vrijheidsjaar 1795 evenwel zouden de kerkelijke boeken worden
geslaakt. Op de 31ste Januari van dat jaar werd de „Verklaring voor de
provisioneele representanten van het yolk van Holland" gepubliceerd; 25
April d.a.v. werd — provisioneel — een plaatselijke schoolcommissie geinstitueerd, welke op de 18de Mei reeds de heeren van de weth — van de
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municipaliteit — verzocht de schoolordonnancie van 1663 in overeenstemming te brengen met de regten van den mensch, en ook aan Roomsche
burgers admissie als schoolmeester te verleenen. Tevens werd „na eenige
deliberatie" goedgevonden — provisioneel — te benoemen „twee meesteressen — mits burgeressen deeser stad zynde en van behoorlyke attestatie
voorzien, — alsmeede een Fransche leermeester en een kostschoolhouder;
en een meester voor een vliegend school".
Deze plotseling verkregen vrijheid sloeg bij een zekeren Reinier van Brief
in losbandigheid over toen men hem „bezig vond met eenige kinderen te
onderwijzen, sonder admissie, verklarende dat by school hield volgens de
Regte van den Mensch en sich niet stoorde aan Weth of Ordonnantie".
8 Juni '95. — Bij monde van de stadsboden evenwel werd hem het schoolhouden verboden.
De nieuwe gang van zaken stond de heeren regenten van de Kamer van
charitaten slecht aan. Ze dienden de 11 de Juli '95 en bloc hun ontslag in.
De hoofdschout en de municipalen evenwel verzochten ze zoolang aan
te blijven tot in de vacature was voorzien.
Hoewel de godsdienstvrijheid ten aanzien van het onderwijs wettelijk
was vastgelegd, gaf het in de practijk toch nog aanleiding tot allerlei
moeilijkheden. Zoo kwam er 2 Nov. '96 bij de wethouderschap de klacht
binnen, dat Roomsche kinderen op de armscholen genoodzaakt werden de
Heidelbergsche catechismus te leeren.
Dit werd in '97 voor 41 stemgerechtigde burgers, „meest leden der
vaderlandsche societeit onder de zinspreuk: „Van Een- en Ondeelbaarheid", aanleiding tot het inzenden van een petitionement, waarin verzocht
werd „alle leerstellige grondbeginselen bevattende boeken,
als psalm-,
gebede- en vrageboekjes, mitsgaders den zoogenaamden Heydelbergsche
catechismus der voormaals heerschende kerk — die Vryheid van gevoel
en opinien, welke ieder individu, vooral omtrent het godsdienstige ongekrenkt mag en moet hebben, helpen vernietigen, uit alien de publieke stadsen armscholen, sonder verwyl gelieven te weeren, ten einde die vryheid,
welke aan ieder individu in dat opsigt, vooral in een vrye staat onbetwistbaar is, werden daargesteld" 17).
Van dezelfde strekking was het rapport van 27 Maart van datzelfde
jaar, uitgebracht door twee leden van de plaatselijke schoolcommissie,
Van de Goorberge en Van Haaften, naar aanleiding van een afwijzende
beschikking op een tweetal requesten tot het houden van school.
Ik laat hier het stuk, geheel gecopieerd uit het resolutieboek is), volgen:
„Ter voldoening aan den Last hebben uwe Commissarissen, de burgers
A. v. d. Goorberge en N. W. v. Haaften, de beide requesten in 't hoof d
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dezer vermeld, benevens de berigten der Hoof dlieden geexamineerd, en al
ras ontwaard, dat het verzoek der beyden requestranten om als schoolmr.
te fungeeren binnen deese stad stryd tegen de ampliatie van dato 8
Febr. 1683 op de ordonnantie van de schoolmeesters en uit dien hoof de
UE. zouden moeten adviseeren, dat het verzoek der requestranten behoorde geweesen te werden van de hand;
Dan Uwe commissie vermeend dese gelegenheid voor hun niet ongepast
UE. te observeeren dat wy het tydstip beleeven, dat het gedrogtelyk stelsel
van de heerschende godsdienst begint te waken, door dien het de Hoogste
Macht deeser Republucq behaagd alle predominance te vernietigen en wy
voorzeker molten veronderstellen, dat de Leeden van het tegenwoordig
bestuur deeser gemeente met aflegging voor alle fanatisme — zoo zij er
nog vatbaar voor waren, — met uwe commissarissen niet alleen adopteeren het Principe: er kan in een Republucq daar in Vryheid en Gelykheid
met de daad kwamen, geen predominance hoe ook genaamd geduld worden,
maar daar te booven, dat Gyl. ook gaarne zult willen medewerken om ieder
burger die vrijheid te laaten zoo in het onderwijs als in alle andere zaaken
die nuttige Leeden voor de Maatschappy aankweeken.
Zal nu dat zoo wy meenen goede oogmerk berykt werden, dan komt het
uwe commissarissen voor, dat er vooral omtrent de ampliatie van 8 Febr.
1683 eene verandering behoort plaats te vinden — niet dat wy van oordeel
syn deselve geheel te mortificeeren.
Neen Burgers! — hoezeer wy omtrent het schoolwesen een geheel ander
en soo wy meenen verbeterd denkbeeld vormen, als in dese schoolordonnantie werd ten toon gelegd en 't geen wy hoopen, dat eerlang door de
Natie bekend sal werden; — wy zyn van gedagten, dat by die het anderwys aan de Jeugd wil geeven om seer goede reedenen vooraf moet produceeren bewys dat by twee jaren by een geadmitteert schoolmeester als
ondermeester heeft gefungeert, maar de by ons bedoelde verandering
bestaat voornamelyk daarin, dat er voorheen toen alle publucq onderwys
van dien aart alleen gepermitteert werd aan hen, die de predomineerende
of zoogenaamde Gereformeerde godsdienst waaren toegedaan, 't geen
teweeg bragt dat er geen bizondere publucque schoolen konden syn voor
de kinderen van hun die tot een andere gezindheid behoorden, waaruit dan
ook na het inzien van Uwe commissie volgt de onmogelykheid, dat sy die
van een andere godsdienst syn dan de voorheen gepredomineerd hebbende,
zullen kunnen voldoen van voor sy preuve hunner bekwaamheid seven,
te produceeren een declatoir, dat sy twee jaren hebben gefungeert als
ondermeester.
Men besluite niet uit het reeds gestelde dat uwe commissarissen er voor
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zouden zyn om ieder school tot een bizonder Tempel te stichten waarin de
bizondere begrippen van Godsdienst moeten geleerd werden, hieromtrent
gevoelen wy anders en het heeden de taak van uwe commissarissen niet
om over een geheele verbetering van het schoolwezen te schryven.
Neen burgers ! Het is ons genoeg de billykheid hulde te doen en hierin
adviseeren wy UE. kortelyk te decreteeren: de schoolorder te laten in
Naar voile kracht tot tyde zy op wettig gezag door een betere vervangen
werde, nogthans onder deese bepaaling, dat zy die vermeenen de bekwaamheid te bezitten om als schoolmeester te kunnen fungeeren, zich behoorlyk
zullen onderwerpen aan de gewoone Examinatie; edog dat die geene die
is of zyn van andere godsdienstige gevoelens als voor het laatst predomineerende in deze Republucq niet zullen onderworpen zyn aan het produceeren van zodanig declatoir, waaruit zoude moeten blyken dat twee
jaaren by een wettig gepermitteerd schoolmeester als ondermeester te
hebben gefungeerd en dat deese Resolutie met betrekking tot de daardoor
bedoelde persoonen zoo lang van effect zal zyn tot dat er anders dienaangaande zal besloten zijn".
Het volgend — 1798, — het vierde jaar der Bataafsche vrijheid, werd
voor het eerst het onderwijs als een nationale zaak behandeld. Een der
acht agenten werd belast met de Nationale opvoeding. De eerste was
slechts kort in functie. Hij werd opgevolgd door den bekenden J. H. van der
Palm, zoon van een Delfshavenschen kostschoolhouder. juli 1801 werd het
schoolmeestersgilde ontbonden en een permanente plaatseliike schoolcommissie, bestaande uit drie leden, geinstitueerd. Nog vier jaren lang, voor
het laatst op 8 Oct. 1805, werden de namen der geadmitteerde schoolmeesters, oudergewoonte, opgeteekend in het bekende schoolregister.
Toen stortte ook dit Oud-Holland in!
L. VAN KLINKEN.
Delft.
AANTEEKENINGEN.
1) Mr. J. Soutendam noemt in Geschiedkundige mededeelingen, II p. 393, een,
tweetal reglementen voor de Latijnsche schoolen uit de 18de eeuw afkomstig,
welke „elders" werden afgedrukt. 't Is mij niet gelukt de schuilplaats te vinden.
Noch in de resolutieboeken, noch in de memorialen waren ze geinsereerd. Wel
worden enkele bizonderheden over dit deel van het schoolwezen vermeld in een
scriptie van de Schoole. Delft XII, A, a 13.
2) Belangstellenden verwijs ik naar mijn Opkomt en ontwikkeling van het
schoolwezen binnen Delft — tot ± 1700. — N.V. J. C. van Doorne, Delft.
2a) In de „buitenposten" als „Delfs-Haven" en „Delfgau" werd alles vaak
nog op eigen houtje geregeld. Op het archief -- Delft XXIII, I 10 -- berusten
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nog een drietal schoolmeester-aanstellingen te Delfgauw uit de achttiende eeuw.
— 10 Sept. '49, 26 Juni '81 en 10 Dec. '82. — De schoolmeester werd aangesteld
door de gezamenlijke „molenmeesters van de Zuid- en Noordpolders", op een
„inkomste van somma agt en veertig Caroly gulden van 20 st., plus vrij wonens".
Onderhoud en reparatie van het schoolhuis was voor rekening van den meester.
„Nog daarenbooven sal den meester moge eyschen van yder kind dat school gaat:
Boeken leesende des weeks een stuiver en die schrijven een st. ende agt pen. en
die cijfferen drie st."
Telkens is de aanstelling door alle molenmeesters met naam of kruis onderteekend.
3) Hoewel de Roomschen hier, vergeleken met de Protestanten in Roomsche
landen, in zeer gunstige omstandigheden verkeerden, zijn onze vaderen niet van
een misplaatste „papenhaat" vrij te pleiten. Men denke slechts aan de z.g.n.
recognitiegelden — voor Delft f 650 in de jaren 1776 tot 1786 — en de bienvenuegelden, „de gouden handschoenen" voor heer schout of baljuw. — Dr. W. P. C.
Knuttel. De toestand der Nederlandsche katholieken ten tijde der republiek, II.
Nijhoff, 1894.
„Het placaat tegens de pernitieuse Leeringen der Adherenten van den Roomschen Stoel", van 21 Sept. '30 is te vinden in het Kerkelijk Placcaatboek van
Scheltus — 1735 — II, p. 561.
4) Klopjes waren de geestelijke dochters van den H. Dominicus die na de
Reformatie de geloovigen opklopten, zoodra er een godsdienstoefening werd gehouden. Volgens Kuiper's ge111. Wdb. der Ned. taal waren het bedelvrouwen. Op
p. 218 van 't Herstelde Nederland — Van Kampen. 1913 — door Fabius e.a,
vindt men de beeltenis van het laatste klopje te Amsterdam.
5) Zie Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche yolk III, p. 418.
Knuttel, II, p. 140 en vv.
6) De eerste in de rij was Den Haag ('29). De ordonnancie geeft Versluis,
III, p. 123 en vv. Dan volgt Delft ('31 en '32) Leiden in '36, waarbij Den Haag
en Delft als voorbeeld dienden. Amsterdam in '45. — De stadsarmscholen te Amsterdam, door P. L. van Eck in Hoe 't vroeger was, door P. L. v. Eck Jr. 1926.
7) Een typisch achttiende-eeuwsche „beschouwing" over de armoede en de
armen !
„De armoede werd in de 18de eeuw en nog lang daarna aanvaard als een
maatschappelijk verschijnsel, als een instelling Gods, geidealiseerd, verheerlijkt
in gedichten van goeddoorvoede, behagelijk, makkelijk levende burgemeesters,
dominees en verffabrikanten. Het geweten, dat trouwens niet zoo heel luid meer
sprak, bracht men tot zwijgen door liefdadigheid, die dikwijls bij Lange na niet
zuiver was : als men wat geeft„ is men eraf, redeneerden velen ; ook de ijdelheid
speelde een groote rol: de gaven werden vaak bekend gemaakt".
Dr. A. de Vletter, De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje
Deken, Wolters, 1915. Vgl. Postmus, Oud-Holland en de revolutie, p. 332 en vv.
8) Reeds in het jaar 1612 bestond er binnen Delft een armschool. In het
Maanboek van het jaar 1615, fol. 74 en v.v. staat:
„Cornelis Heyndrickz heeft van mijnen Heeren Burgemeesteren gehuyrt
zeeckere huysinge ende erve twelck nu tot een school es gemaeckt, staende ende
gelegen binnen deze stadt in den agtersak ende uitcomende in de Voornickstraat,
lest bewoond synde by Cornelis Heyndricks voornoemd van wegen de Camerre
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van Charitaten voorsegde school sal bedienen
ingegaan: la Mey 1612".

des jaars voor twa,alf gulden,

9 ) Tegen het einde der eeuw werd de bezoldiging aanmerkelijk beter. Zoo werd,
op verzoek van de Caemer van Charitaten d.d. 15 Dec. '94 het salaris vastgesteld
op f 700, plus allerlei emolumenten. Bovendien werd besloten ,,eenig uitnemend
sujet van nil:24er dan gewone geschiktheid tot het waarnemen van de post van
schoolmr. eenig verhooging van salaris of eenig ander douceur te decordeeren."
Zoo'n „uitnemend sujet" was o.a. Gijsbertus Sas, armschoolmeester in de St.
Agatha. Hij kreeg 9 Oct. '97 een douceur van honderd gulden.
1 °) Archief Delft XII. A. q. 3. 't Komt me voor te zijn uit het laatste kwartaal der 18de eeuw.
11) In mijn bezit is zoo'n „gebeedeboekje" van het jaar 1804, uitgegeven door
de Kamer van charitaten. Achterin staan de „distinctieteekens" en de tafels
van vermenigvuldiging.
12) Dat luidde:

Het Morgen-School-Gebed.

„O Almachtige God, en Barmhartige Vader, wij danken U, dat Gij ons dezen
voorleden nacht zoo genadelijk hebt bewaard, en ons hier wederom in gezondheid
laat 't zaamen komen, om onderwezen te worden in goede Konsten, Deugden en
Manieren. Wij bidden U, wil Uwen Geest en Gaaven d'er wijsheid rijkelijk op
ons laaten nederdalen, opdat wij wel mogen verstaan en leeren 't geen ons zal
onderwezen worden. Geef ook dat wij altijd in alle gehoorzaamheid en onderdanigheid, ons mogen onderwerpen de goede leere en vermaaninge, als ook de
behoorlijke tucht en straffen, die aan ons tot onzen beste mogte worden gedaan,
opdat wij daar door mogen leeren de ware wijsheid,, namelijk U te vreezen in ons
leven, opdat wij mogen sterven in Uwe Genade, en alzoo zalig worden. Alles om
het lyden en sterven Jesu Christi, in wiens Naam wij bidden, Onzen Vader, enz."
13) Archief, Delft XII, A. h. 1. Zie ook Nw. D, courant No. 8023. (Artikel
van dr. Morre).
22 Mei 1775 staat zijn weduwe — Antoinette Bervoux — in het schoolregister
ander de geadmitteerde schoolvrouwen vermeld.
14) Fondatie-Renswoude in de Beschrijving der Stad Delft, Bruins, 1828.
Ook in het Keurboek 1772—'74, d.d. 19 Dec. '74.
15) De spectatoriale geschriften van 1741-1800, dr. J. Hartog. 1890.
dr. A. de
De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken,
Vletter. 1915.
16) Het heele relaas staat in het resolutieboek 1783—'88.
17) Mr. J. Soutendam, Gesch. med. II p. 108.
18) Resolutieboek 1795 -- 12 Maart '98.

HUIS EN SCHOOL.
Tommy werd wakker. Zoo uit zijn slaap, zonder overgang, zat hij
rechtop in bed en keek met groote, verwonderde oogen de kamer in.
Wat gek, vader en moeder waren al weg. Door de openstaande deur
van zijn kamertje kon hij in de slaapkamer zien.
Maar — als vader en moeder al weg waren, dan was 't al heel erg laat.
„Moeder," riep Tommy, en toen voelde hij dat z'n keel pijn deed. 0 ja,
vannacht ook, toen had hij zoo gehoest en toen had moeder suikerwater
gemaakt, en zusje had gehuild, heel eventjes.
Zou hij opstaan?
Hij voelde opeens zijn rug zoo koud worden, net allemaal natte knikkers,
die precies in 't gootje van zijn rug naar beneden rolden.
En waarom was moeder naar beneden gegaan, anders kwam moeder
hem toch altijd helpen. Hij moest toch naar school. Anders kwam hij
te laat en dan keken ze allemaal zoo ,naar hem.
„Moeder," riep hij weer, wat harder, maar niet zoo heel hard, anders
werd zusje wakker.
„Ja, ik kom al," riep moeder op de trap, en Tommy, moe en kribbig
ineens, liet zich achterover op 't kussen vallen.
„Zoo, ben je wakker?"
Moeder boos zich over 't bedje, en legde even haar hand op zijn voorhoof d. 't Haar was vochtig, hij was flink koortsig geweest vannacht.
Maar Tommy schudde 'mar hand weg. „Ik moet toch naar school, dalijk
kom ik te laat, en dan kijken ze allemaal en de juffrouw vraagt: „hoe
komt dat" en als 't erg is, moet je in de hoek staan".
Moedef duwde hem zachtjes terug.
„Niet zoo druk praten, Tom. Je hoeft niet naar school, je bent een
beetje ziek."
„0!" zei Tom. Zijn heele gezichtje was een verwonderde vraag.
Niet naar school? Hij moest 't even verwerken. Hij was nu al zoo lang
op school, al een paar weken, en 't leak iets onmogelijks, dat 't vandaag
heelemaal anders zijn zou.
„Maar" — aarzelde hij. Toen zat hij weer recht overeind, en rad begon
zijn schorre stemmetje. „Maar — dat kan niet. Ik moet naar school. We
hebben vertellen en dat is zoo'n fijn verhaal. En vanmiddag hebben we
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teekenen, en gimmestiek, en we mochten kleuren met de nieuwe doosjes,
en ik ben niet ziek."
Hij kon 't niet aan, zooveel heerlijks was er vandaag. En ernstig, z'n
gezicht smeekend naar moeder op: „Morgen wil ik wel ziek zijn, dan
hebben we sommetjes."
Moeder zoende hem.
„Nee, Tom, je bent heusch vandaag een beetje ziek. Je mag lekker
in je bedje blijven, en dan komt moeder bij je zitten straks, als zusje
klaar is."
Maar Tommy was boos.
„Ik wil niet ziek zijn. II( wil morgen ziek zijn. 1k ben niet ziek. Ik ga
opstaan."
Hij keek met zijn booze oogen onderzoekend hoe moeder dat laatste
dreigement opvatte, maar toen moeder niets zei, alleen maar zich omkeerde alsof ze weg wou gaan, vroeg hij kleintjes: „Mag ik dan op de
slaapkamer liggen? Dan kan ik zusje zien."
„Dat kan niet Tom, dan wordt zusje misschien ook ziek."
Tommy lag stil te denken. Wat zag hij klein en bleekjes nu.
„Kom," — zei moeder troostend — „'k zal zoo gaan zitten, dat je zusje
toch goed zien kan. Maar eerst ga ik nu jou helpen, dan doen we maar of
jij ook een klein kindje bent."
Stil liet Tom zich wasschen, maar de beschuit met jam, die moeder als
extra tractatie meegenomen had, „prikte zoo in zijn keel," dat hij na een
paar lustelooze hapjes 't bordje van zich afschoof.
Zusje lag in de wieg al geluidjes te maken of ze wou gaan schreien.
„Zusje heeft honger," — zei moeder — „kom Tom, eet jii ook nog een
hapje."
Maar 't ging niet. En moeder zette 't bordje weg. Van de andere
kamer, waar ze met zusje bezig was, kon ze hem zien. Ze maakte zich
ongerust.
Die avond liep de temperatuur verontrustend op. Met hooge kleur lag
Tommy te woelen in zijn bed. Telkens weer dekte moeder hem toe, of
zat vader even aan zijn bed, om hem te kalmeeren, maar zoo gauw ze
probeerden in te slapen, begon hij weer te woelen en te praten.
„Morgen ben ik nog een beetje ziek, he? Morgen wil ik nog wel een
beetje thuis blijven, en dan morgen hebben we zingen. We gaan een nieuw
versje leeren, óók van een zusje. Maar niet van ens zusje. „Zusje heeft
op haar wiegegordijntje", zoo begint het. Ons zusje heeft geen bloemetjes
op haar gordijntjes, maar onze wieg is toch óók mooi, he moeder? En
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morgen hebben we sommetjes, met „er af", dat is z(56 lastig. En dan
gaan we met inkt schrijven, dat is fijn. Maar als je een vlek maakt, is de
juffrouw verschrikkelijk boos."
Moeder luistert maar en laat hem nog eens wat drinken. Vreemd is
het toch, zoo sterk als haar jongen nu met zijn gedachten bij school is. En
hij is nog zoo klein. Ze kan zich haast niet begrijpen dat hij nu al een
eigen leven heeft, buiten de sfeer van het veilige gezin. Een leventje vol
groote en gewichtige gebeurtenissen, waar zij, de moeder, eigenlijk buiten
staat. Daar is het „de juffrouw", altijd weer de juffrouw.
„En toen vond de juffrouw mij heel knap, omdat ik 't allemaal nog
wist van de Bijbelsche geschiedenis, en toen zei ik: „O, dat heeft vader net
thuis voorgelezen" en toen later was ze erg boos op Kees, want die had
gestompt. En morgen hebben we sommetjes en die zijn naar. En de vorige
keer was ze boos, toen waren ze allemaal f out. Toen zei ze: „Jij slaapt,"
en ik sliep niet eens, ik had mijn oogen zoo wijd open."
,,Maar nu moet je heusch wel slapen. Doe ze eens dicht, zoo."
Moeder legt haar hand over zijn oogen. Eindelijk valt hij in slaap. Maar
dan, met een schrik, vliegt hij half huilend overeind.
„Moeder!"
„Ja, stil maar jongetje, stil maar. Hier is moeder al, zoo, kom maar.
Wat is er dan?"
Hij list snikkend tegen haar aan.
„Ik ben zoo bang."
Moeder streelt maar zacht over zijn haar. „Bang? Waarom Tom?
Moeder is toch bij je. En vader ook."
Tom snikt nog even na.
„Heb je gedroomd?" vraagt moeder zacht.
„Ja, en 't was zoo naar. Alles was zwart en er was een diep gat. En
de juffrouw zei „jij slaapt," en toen zei ik: „Nee, ik slaap niet," en toen
riep Kees heel hard: „Jij jokt, en als je jokt, kom je niet in de hemel, als
je dood gaat." En toen viel ik van de trap en toen gilde ik heel hard."
Tom kruipt nog dichter weg in zijn veilige holletje.
„Maar je viel niet van de trap, je droomde maar, hoor".
„Ja maar — Kees zegt toch als je stout bent, ga je naar de hel. Dat
zegt Kees heusch. En de hel is erg akelig, he moeder? Heelemaal pikkedonker, en...."
Tommy rift. „Ik ben bang" — zegt hij, zacht — „en m'n rug is zoo
koud en 't is heelemaal niks lekker om ziek to zijn."
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Hij huilt zachtjes, maar moeder heeft hem al opgetild. Ze rolt hem
heelemaal in de dekens, en nu zit ze met hem op schoot.
„Zoo Tommy, zoo — weg zijn de tranen. Een slokje suikerwater — en
nu moet mijn Tom eens erg goed luisteren. Tom mag niet bang zijn, want
dat hoeft heelemaal niet. ook niet om wat Kees zegt, hoor Tom. En wat
zei de juffrouw, toen Kees dat zei?"
„0, de juffrouw, die hoorde 't niet. 't Was op straat. Maar de juffrouw
bidt altijd of de lieve Heer ons alles wil vergeven, en dan doet de lieve
Heer het ook, he Moeder?"
„Ja Tom, en dan hoef je niet bang to zijn. Denk jij nu maar aan den
lieven Heere in de hemel. De hemel, daar is 't heelemaal licht en heel erg
blij, en daar ben je altijd bij den Heere en dan ben je nooit meer bang en
nooit meer ziek."
„Nee," — zegt Tom blij, — „en Kees weet er niks van, hij is er Wel/
zeker nooit geweest. Weet u wel van „De Heer, die in de hemel woont"(
dat we pas geleerd hebben? He, zingt u dat eens moeder, dat is leuk,
midden in de nacht, en vader slaapt."
Heel zacht, viak aan zijn oor, zingt moeder.
„In de hemel zingen de engelen, zoo mooi als moeder," denkt Tom.
Maar als Tom allang weer in bed list en nu werkelijk rustig slaapt,
denkt moeder na over al het nieuwe en vreemde, dat met de school in
zijn leven gekomen is.
De juf frouw, het nieuwe gezag, in Toms gevoel op school opper!f in.issehien met weet, hoe zwaar haar woord van goedrnacht4,-, clic, za..
of afkeuring weegt.
En de kinderen, al die verschillende karakters uit verschillende omgeving, die nu door onderlinge omgang invloed uitoefenen op elkaar.
Neen, vader en moeder kunnen hun kind niet altijd en overal omringen
met hun beschuttende lief de, ze zullen niet altijd ver kunnen houden wat
pijn doet en bang maakt, of wat ruw is en slecht.
Maar ze weet, dat er ook op school de gebeden zijn als sterke, zachte
handen, die de kinderen aan den Heere opdragen.
Ze voelt de lichte onwil, die er, nauw bewust, in haar hart was tegenover de juffrouw, die als vreemde zoo'n invloed op haar Tommy had
gekregen, spoorloos vergleden.
En als ze straks, na een weekje, Tom terugbrengt, nog wat bleek, maar
toch weer echt beter, weet ze dat de juffrouw ook op school zal danken
voor „de kindertjes, die ziek geweest zijn en die de Heere beter heeft
gemaakt."
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Ze ziet haar eigen gevouwen handen beschermend om haar kind, en
ze ziet de juffrouw, die ook op school de kinderen leert de handjes samen
te leggen in gebed en zelf elke morgen haar klas, „haar kinderen" tot
den Heere brengt om een zegen.
En zoo, veilig, sluit zich de beschermende kring van school en huis.
EMMY KLEIN.

GAUW VERLEID.
Benny kwam al nit de verte, voor schooltijd, mij tegen loopen.
Die heeft zeker wat bijzonders, veronderstelde ik. Zoodra hij bij mij was,
zei hij opgetogen: „Ik heb wat moois, juffrouw. Raad u eens. U kunt
het toch nooit raden. 't Is zoo prachtig!"
En meteen haalde hij van uit zijn sportblousezakje een klein, stijf
dingetje.
„Kijk IP, zei hij, „een portretje van vader, toen vader nog niet bij
moeder was."
,,of dat mooi is!" bewonderde ik. 'k Zag een lief, vriendelijk en openhartig gezicht.
„Hoe kom je daar aan, Ben?"
„Gisteren heb ik het van moeder gekregen. Moes was haar bureautie
aan 't schoonmaken en dat portretje zat in een doosje. En omdat ik het
zoo mooi vond, kreeg ik het en moes zei: „Dat is vader, toen hij nog
student was. Toen was jii er nog niet en zusje ook niet en wij woonden
nog niet in dit huis en vader en moeder waren nog niet bij elkaar. He,
juffrouw, mag het op mijn bank liggen? 'k Zal er niet mee spelen."
„Ja hoor", antwoordde ik. Ben stak het fotootje weer in zijn zakje en
huppelde weg.
Ben liet aan iedereen het portretje zien en hij werd er niet moe van te
zeggen: „Dat is vader toen vader nog niet bij moeder was."
Dadelijk bij het begin der lessen legde Benny zijn schat op een hoekje
van zijn bank. 'k Zag, dat hij er nu en dan steelsgewijze naar keek. Aan
alles kon je zien, dat de jongen gelukkig was met zijn bezit, en allerminst
had ik verwacht dat het met Ben zijn vreugdebron zou afloopen, zooals
het afgeloopen is, want onder de schrijfles steeg mijn verbazing ten top.
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'k Liep de banken langs ter inspectie en 'k kwam ook bij de bank van
Ben en Joost. 'k Zag het portretje van Benny's vader op de bank, doch
niet op het. hoekje bij Ben, maar op 't hoekje bij Joost.
1k zei: „Dat is zeker een eindie verschoven."
„Neen, juf frouw," vertelde Joost. „'t Is van mij. Wij hebben geruild.
Voor vijf sluitzegels kreeg ik het van Ben."
Benny werkte door en keek niet op. Joost ging verder: „'k Wilde het
zoo graag hebben voor moeder. Moeder zal er zoo blij mee zijn, want
Bens vader heeft mijn kleine broertje gebracht, toen moeder ziek was."
— Bens vader is dokter —.
Lieve kinderlogica, dacht ik bij het hooren van Joosts woorden en Ben
aankijkende, die schijnbaar alle aandacht bij zijn werk had, kon ik niet
nalaten te denken: „Wat zullen die vijf sluitzegels een waarde voor je
hebben, want je was te veel ingenomen met je vaders portretje, om dat
zoo maar gauw weg te doen."
Paedagogisch juist of onjuist, dat weet ik niet, 'k heb van deze ruilhandel maar niets gezegd.
EMBe.

VERBOND EN SCHOOL').
Eigenlijk had ik uw uitnoodiging niet moeten opvolgen. Indien mijn overwegingen van de laatste weken mij een ding geleerd hebben, dan is het
wel dit, hoe gewaagd het is om als niet-vakman, en dan nog wel voor een
kring van beroeps-paedagogen, over onderwijsvraagstukken te spreken.
Door verschillende omstandigheden, die hier niet ter zake doen, was ik
genoodzaakt, het vorige jaar mij meer bijzonder met de waarheid van het
verbond bezig te houden. En toen dan ook de invitatie tot mij kwam, om
voor uw district een inleiding te houden, was voor mijzelf het onderwerp
terstond gegeven. Natuurlijk zou ik de groote beteekenis van het verbond
in 't licht stellen voor u.
Vol moed en verwachting toog ik aan de arbeid. Maar niet minder onbevredigd ben ik geeindigd. Niet omdat de zaak van het verbond zelf onzeker
voor mij zou zijn geworden. Maar wel, omdat ik tot de ontdekking kwam,
dat ik u niets zou kunnen zeggen, wat u niet reeds bekend kan wezen.
En ook, omdat ik de indruk kreeg, dat de belangstelling tegenwoordig
zich meer richt op de zielkundige en technische bovenbouw, dan op de
principieele grondslag onzer paedagogiek. De psychologie is in onze tijd
meer in eere dan het dogma. Men krijgt onwillekeurig het gevoel, dat men,
over het verbond sprekend, niet geheel up to date, zoo niet ouderwetsch is.
Toch heb ik mijn oorspronkelijk voornemen niet veranderd. Want op
mijn onderzoekingstocht kwam ik ook de vermaning van Bavinck tegen,
om eens te bedenken, hoe weinig de Bijbelsche idee van het verbond in
de practijk nog doorwerkt 9. Op mijn onderzoekingstocht trof het mij
ook, dat bij de behandeling en oplossing van praktische kwesties toch
telkens weer ook de factor van het verbond moet ingeschakeld. Het leven
kan het nu eenmaal zonder de leer niet stellen. Naast de practische en
technische uitwerking der vraagstukken, heeft ook altijd de principieele
bezinning haar plaats en haar recht.
Mijn lezing over verbond en school wil ik in drie stukken voor u be-.
handelen.
•
1) Het volgende opstel geeft, behoudens enkele kleine wijzigingen en aanvullingen, het referaat, dat ik 19 Mei 1930 hield in de voorjaarsvergadering
van het district Rotterdam van het Gereformeerd Schoolverband.
2) Bijbelsche en religieuze psychologie, 213.
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I. Een historisch gedeelte waarin ik iets uit de geschiedenis van verbond en school releveeren wil.
II. Een principieel gedeelte, waarin ik enkele levensbeginselen uit het
verbond naar boven brengen zal.
III. Een praktisch gedeelte, waarin ik de gevonden beginselen met
enkele deelen van de practijk tracht in verband te zetten.
I.
De Ref ormatie der zestiende eeuw, die een nieuwe periode in onze
gansche Westersche geschiedenis inluidde, bracht ook nieuwe ideeen over
religie en verbond, en daarmede over kerk en school, over opvoeding en
onderwijs 1).
Al zijn reeds bij enkele kerkvaders, en met name bij Irenaeus, aanduidingen in de richting van een verbondsleer te vinden, toch kwam het
tot een krachtige ontwikkeling van deze leer pas in de zestiende eeuw.
De allereerste aanvangen van deze nieuwe ontwikkeling zijn in Zwitserland en met name bij Zwingli — 1484 tot 1531 — te zoeken. Hij was het,
die er mede begon, om de verhouding tusschen God en mensch als een
verbond voor te stellen, hetzij als een huwelijksverbond, hetzij als een
verbond van vriendschap. Hij was het, die door zijn strijd met de Wederdoopers over de kinderdoop, zich genoodzaakt zag, om van het Nieuwe
Testament op het Oude terug te gaan, en die daar vond, hoe God Zijn
verbond reeds met Adam aangegaan en later bij Abraham of ficieel afgekondigd had, en hoe dit verbond altijd de bedoeling in zich had gedra vet!
om zich voort te planten van kind op kind.
Bij Zwingli is reeds te vinden de argumentatie voor de kinderdoop uit
Genesis 17 : 7, zooals wij die nu nog in ons doopsformulier aantref fen. Het
verbond Gods omvat al degenen, die hetzelf de geloof deelachtig zijn als
de geloovige Abraham. Ook de kinderen der geloovigen zijn er niet van
uitgesloten. Al kunnen zij niet met de daad gelooven, desniettemin zijn ook
1 ) Voor dit historisch gedeelte kan men nazien : Emanuel Graf von Korff,
Die Anfange der Foederaltheologie und ihre erste Ausgestaltung in Zurich und
Holland; Heinrich Heppe, Geschichte des Pietismus, 205-216; G. Vos, De verbondsleer in de gereformeerde theologie, 5-7; dr. H. Bavinck, Gereformeerde
dogmatiek 111 2 216-217; de dissertatie van dr. W. van den Bergh : Calvijn
en het genadeverbond, en die van dr. A. J. van 't Hooft : De theologie van
Heinrich Bullinger; P. Biesterveld en dr. H. H. Kuyper: Kerkelijk handboekje
69, 110, 181, 196, 221-224, 231; J. Kuiper, Geschiedenis van het Christelijk
lager onderwijs in Nederland, 11-19, 137-138, 170 v.v. ; dr. K. Dijk, School
en kerk, dr. J. Woltjer, Wat is het doel van het Chr. nat. schoolonderwijs?

75-80.
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Zij de verlossing en de bondsgenade deelachtig. 't Is alleen hun eigen
ongeloof en ongehoorzaamheid, die hen bij het opgroeien van het verbond
uitsluiten kan.
Zwingli vond een dankbaar leerling en, na zijn vt:Degtijdig sterven, een
getrouw opvolger in Heinrich Bullinger — 1504 tot 1V5. — Maar terwill de
genoemde gedachten bij Zwingli nog los op zichelf stonden, werkte
Bullinger ze systematisch uit en maakte ze tot het beheerschend uitgangspunt van al zijn verdere beschouwingen. Niet Zwingli, maar Bullinger moet
daarom als de eigenlijke vader der nieuwere verbondstheologie worden
genoemd.
Reeds in 1533 gaf hij een speciaal geschrift over deze materie uit 1). In
zijn hoof dwerk over de Christelijke religie, dat in 1556 uitkwam, keeren
de zelf de gedachten weder. En ook zijn meer practisch en stichtelijk
Huysboeck van 1549-1551 wordt geheel door de verbondsidee gedragen.
Trouwens, Bullinger's gansche levensloop was er op gericht geweest
om hem tot een verbondstheoloog te maken. Allereerst zijn omgang met
Zwingli; voorts zijn diepgaande en ernstige studie van de Schrift; en dan
vooral ook het hooge, levende bewustzijn dat hij altijd met zich omdroeg,
door de doop eenmaal de Christelijke kerk te zijn ingelijfd — deze drie
factoren deden Bullinger al dieper in de verbondsrealiteit indringen.
Hij kan Been woorden genoeg vinden om de nederbuigendheid en goedheid Gods in het verbond te verheerlijken. Hoewel wij de doop niet
meer dan eenmaal in ons leven ontvangen, zoo dient hij nochtans heel
ons leven door tot de dood toe. Want zij dragen door de doop het verbond des Heeren in ons lichaam tot het einde als een getuigenis, dat Hij
onze God wil zijn en ons als Zijne kinderen wil aannemen, ons van onze
zonden wil reinigen, vernieuwen, beschermen en bewaren. En dit geldt
ook van de kinderen der geloovigen. Kinderen worden immers dan pas
onterfd, als zij bij het opgroeien het testament hunner ouders ongehoorzaam zijn?
Met Bullinger kwamen ook de beide opstellers van de Heidelbergsche
Katechismus in aanraking Zij beiden hebben in Zurich vertoefd en schijnen
daar de verbondsideeen van Zwingli en Bullinger overgenomen te hebben.
Ursinus — 1534 tot 1583 — werkte ze uit in zijn Groote Katechismus, en
Olevianus — 1536 tot 1587 — schreef er niet minder dan twee werken over:
eerst zijn Verklaring van de apostolische geloofsbelijdenis van 1576, en
1 ) Dit geschrift, dat tot titel draagt: Het eenige en eeuwige testament of
verbond Gods, werd in 1922 in onze taal nog eens in 't licht gegeven door de
Amsterdamsche Hervormde predikanten H. A. J. Liitge en dr. G. Oorthuys.
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toen zijn Substantie van het genadeverbond tusschen God en de uitver.
korenen, van 1585.
Hoewel ook Calvijn — 1509 tot 1564 — tot de Zwitsersche theologen
moet worden gerekend, ging hij toch in dit opzicht eenigszins andere
wegen. Niet, dat hij de leer des verbonds loochende. Maar terwijl bij de
Ziirichers, en met name bij Bullinger, het verbond het uitgangspunt vormde
van al hun verdere beschouwingen, bouwde Calvijn zijn theologie op de
grondslag van de belijdenis der triniteit op. Maar in deze aldus opgetrokken theologie ruimde Calvijn ook voor de leer des verbonds een
belangrijke plaats in. In zijn Institutie wijdt hij aan haar niet minder dan
twee uitvoerige hoof dstukken. En ook in zijn vele uitlegkundige werken
keeren nadere uiteenzettingen en uitweidingen over het verbond telkens
terug. Trouwens, dit kan ook niet andens. Wie, als Calvijn, nauwkeurig de
Schrift exegetiseert, stoot overal op het verbond en kan hierover niet
zwijgen. Een schriftuurlijk Christendom is noodwendig ook verbondmatig.
Doch doordat Calvijn, anders dan Bullinger, de leer des verbonds haar
evenredige plaats in de theologie heeft aangewezen, heeft hij gemaakt, dat
zij zich zuiver ontwikkelen kon en niet in het foederalisme van Coccejus
doodgeloopen is.
En dit niet alleen. Want terwijl Oar hem het oog uitsluitend geopend
was voor het genadeverbond, begint bij Calvijn voor 't eerst ook de leer
van het werkverbond op te komen. Calvijn heeft dus niet alleen ons zuiver
het genadeverbond geleerd, maar ook de grondslagen voor de leer van
het werkverbond gelegd.
Toen eenmaal de verbondsleer in Zwitserland was opgekomen, drong
ze van daar uit verder de wereld en vooral de gereformeerde theologie
binnen. In ons land vond zij warme voorstanders, o.a. in Snecanus, Junius,
Gomarus, de beide Trelcatussen, Nerdenus enz. En niet alleen bij de
theologen vond zij ingang, maar zij kreeg ook haar confessioneele uitdrukking in schier alle belijdenisschriften der gereformeerde kerken.
Ik herinner u slechts aan het ontroerend schoone zeventiende artikel
van onze Nederlandsche geloof sbelijdenis: Wij gelooven, dat onze goede
God, door Zijne wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende, dat zich de
mensch alzoo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen, en
geheel ellendig gemaakt had, zichzelven begeven heeft om hem te zoeken,
toen hij al bevende voor Hem vlood, en heeft hem getroost, belovende hem
Zijnen Zoon te seven, die worden zoude uit eene vrouw, om de kop der
slang te vermorzelen, Gen. 3 : 15, en hem gelukzalig te maken.
En wie kent nief de volgende, klassieke uitspraak uit de Dordtsche
leerregels — I 17 — ? „Nademaal wij van de wille Gods uit Zijn Woord
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moeten oordeelen, hetwelk getuigt, dat de kinderen der geloovigen heilig
zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in hetwelk
zij met hun ouderen begrepen zijn, zoo moeten de godzalige ouders niet
twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in
hun kindsheid uit dit leven wegneemt."
Door deze ref ormatorische geest werd ook in de opvoeding en het
schoolwezen een nieuw leven verwekt. De daad van Luther, die de zielen
vrij maakte van de hierarchie der priesters en het middelaarschap der
kerk, leidde vanzelf langzamerhand tot de stichting van algemeene yolksscholen, waar, behalve de katechismus, ook allerlei vakken voor het maatschappelijk leven onderwezen werden.') Toch zijn het inzonderheid de
geref ormeerden geweest, die, al lieten zij de school in handen van de overheld, er bijzonder voor arbeidden, dat tusschen gezin en kerk eenerzijds, en
de school aan de andere kant, geen dualisme kon ontstaan.
Reeds Johannes Bugenhagen — 1458 tot 1558 — de groote helper van
Luther, legde innig verband tusschen doop en opvoeding en leidde de plicht
tot een Christelijke opvoeding, speciaal uit de doopsgelofte af.9 En 't is
deze zelf de grondgedachte, die voorzit in al de bepalingen, die door de
gereformeerden aangaande school en onderwijs gemaakt werden, van de
synode van Embden van 1571, en zelfs van het convent van Wesel van
1568 af, tot de groote nationale synode van 1618 en 1619 toe.
De scholen zullen allereerst
aldus werd bepaald — de kinderen de
psalmen Davids en andere geestelijke liederen leeren, opdat zij in plaats
van de zotte, vleeschelijke liedekens, wat goeds zingen en hierdoor het
gezang der gemeente bevorderd worde.
De scholen zullen voorts de jeugd in de katechismus onderwijzen, opdat ook op deze wijze de waarheid, die in de kerk wordt geleerd, verbreid
en bevestigd worde. En bij dit katechismus-onderwijs zal de jonge bondelingen, behalve de 10 geboden en de 12 artikelen en het Onze Vader, ook
de beteekenis van doop en avondmaal uiteengezet en ingeprent worden.
Van bondsteeken tot bondsteeken moest dus het leven ook in de school
worden verder geleid.
Al verder zullen de onderwijzers hun leerlingen des Zondags mee ter
kerk nemen; hun inprenten, zich daar eerbiedig to gedragen en ze daarna
ook ondervragen, wat zij van de prediking gehoord en onthouden hebben.
En deze schoolmeesters zelf zullen lid zijn van de gereformeerde kerk,
1) Karl Schmidt, Geschichte der Padagogik, III 4 9-10.
2) Karl Schmidt, t.a.p. III 4 73-74.
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vroom in het leven, zuiver in de leer, en bekwaam om de jeugd in de
fundamenteele waarheden der Christelijke religie te onderwijzen.
Het lijdt dus geen twijfel, of in de eerste ref ormatorische tijd beschouwde men de school als het voorportaal van de kerk, dat tot haar
gedachtenwereld moest Overleiden en invoeren. En waar in de kerk rijk
en volop de verbondsgedachte bloeide, daar werd ook de school van deze
zelfde heilige geur vervuld.
Maar lang hield deze bloeiperiode niet aan.
Op de zestiende eeuw volgden de zeventiende en de achttiende.
De kerk werd volkskerk; en in stede van de slechte kerkelijke toestanden
naar de Schrift — in plaats van het leven naar de leer te ref ormeeren,
ging men omgekeerd te werk en werd de leer naar het leven omgevormd.
De verbondsleer en de verbondmatige prediking verdwenen uit de kerk en
dit had ook voor de school zijn gevolgen. Ook zij begon haar typisch geref ormeerd karakter te verliezen. Zelfs hield ze ten laatste op, om ook nog
maar eenigszins christelijk te wezen. Vooral onder invloed van de Fransche
revolutie werd ze verlaagd tot een zoogenaamd neutrale staatsschool; en
de verbetering trad pas in, toen tegen deze ontkerstening de gezegende
schoolstrijd aangebonden werd.
Hoe herofek en bewonderenswaardig de worsteling geweest is, om de
Bijbel op school terug te krijgen, toch kan ik helaas niet getuigen, dat deze
strijd altijd het zuiver gereformeerde karakter der school ons terug gebracht heeft. Er deden en doen nu nog ideeen opgeld, die meer uit de
doopersche en pietistische hoek, dan uit de gereformeerde verbondsbesehuuvv iiig starnmen, De sc hool i s clan feiteliik een Drachtig evangelisatie-middel. Het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis heeft geen andere
bedoeling dan om de kinderen bekend te maken met de eenige naam
voor zondaren. Het toepasselijk gedeelte der Bijbelvertaling beweegt zich
altoos om hetzelf de thema, namelijk dat de kinderen den Heere om een
nieuw hart bidden, zich tot Hem bekeeren en vroeg de goede keuze doen
zullen. En de vrucht van het onderwijs wordt dienovereenkomstig berekend
naar het getal der kinderbekeeringen. Zijn deze er slechts weinig te constateeren, dan acht men zijn arbeid ongezegend, en roept men ach en wee
over de ijdele, achteruitgaande, ionbekeerlijke, hedendaagsche jeugd 1).
Deze en dergelijke opvattingen zijn echter gelukkig niet de overheerschende. Reeds de synode der Christelijk gereformeerden van 1872 sprak
1 ) Zie ook : T. van der Kooij, Op gereformeerden grondslag, 6-13; en dr.
J. C. de Moor, Waarom gereformeerd schoolonderwijs? 11-12.
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als haar gevoelen uit, dat de plicht tot een Christelijke opvoeding en tot
Christelijk onderwijs voortvloeit uit de doop en de doopsbelofte, en drong
er op aan, dat er toch op gelet zou worden, of het godsdienstig element in
het onderwijs van de school waarlijk Christelijk gereformeerd is. En het
zijn vooral eerst de Vereeniging voor gereformeerd schoolonderwijs en
daarna het hieruit voortgekomen Gereformeerd schoolverband geweest,
die deze vermaning ter harte genomen en met groote inspanning gearbeid
hebben, om haar in practijk om te zetten.
Of nu ook de realiteit van het verbond door de ouders altijd even hartelijk en geloovig aanvaard en door de onderwijzers toegepast wordt, waag
ik niet te beslissen. De vermaning van Bavinck, waaraan ik in het begin
herinnerde, doet iets anders vermoeden. Toch ontbreekt het anderzijds in
deze jaren niet aan ernstige pogingen — en de uitgaven van het Geref ormeerd schoolverband bewijzen dit — om de oplossing van allerlei paedagogische vraagstukken mede te laten beheerschen door de gereformeerde
belijdenis aangaande het verbond.
II.
Dat gepoogd wordt, met het verbond weer ernst te maken, is een groote
zegen te achten. De gereformeerden hebben zeer wel geweten, wat zij
deden, wanneer zij in de tijd der Reformatie voor deze waarheid door het
vuur gingen en wanneer zij nu opnieuw er voor gaan ijveren, dat het verbond weer de wortel zal zijn, waaruit onze heele paedagogiek opkomt en
die onze gansche opvoeding tot in haar fijnste en uiterste vezels bezielen
en doortintelen zal.*Wie waant, hierin hetzelfde intellectualisme en dezelfde
schoolsche geest als van altijd bij de gereformeerden terug te vinden; wie
hun verwijt, dat hun strijd om het verbond om niets hoogers dan om een
dor en dood dogma gaat — ik zeg, wie hen hiervan beschuldigt, heeft wel
het minst hun intiemste gedachten en diepere levensdrijving begrepen.
Want juist in het verbond klopt het hart onzer religie. Met het verbond
staan of vallen voor ons de hoogste levensgoederen; en het zijn enkele
dezer onschatbare levensbeginselen, die ik thans naar voren brengen wil.
En dan moet allereerst uitgesproken, dat met het verbond voor ons altijd
een hoog en zelfs het hoogste religieuze belang gemoeid is. Het verbond
is niet en mag ook ons niet wezen een levenloos contract, een dood ding,
louter zaak en verder niet. Integendeel, het verbond is en moet ook ons
wezen de altijd-levende verhouding waarin de Heere onze God jegens
ons staat en wij tegenover Hem verkeeren. Bij het verbond staan wij altijd
voor deze allerbelangrijkste vraag: In welke verhouding staan niet wij,
ouders, en niet wij, onderwijzers en verdere opvoeders, maar in welke

129
verhouding staat God zelf tegenover deze kinderen? Is Hij hun vriend of
hun tegenstander? Is Zijn houding jegens hen een vriendschappelijke en
verzoende of een vijandige? Is Hij voor of tegen hen?
Op deze alles-beslissende levensvragen geeft nu het verbond het
antwoord. 1k herinnerde u reeds, dat de gereformeerden sinds Calvijn
tweeerlei verbond gingen onderscheiden: het werk- en het genadeverbond;
en ook dit moet ge zoo reeel mogelijk nemen. Want dit is de geweldige
werkelijkheid, die door deze woorden wordt aangeduid: ieder mensch,
zonder eenig onderscheid, ook de kleinste en pasgeborene, staat in een
zekere verbinding met God. Niemand, die geheel buiten en los van Hem
is. En bij Hem is slechts tweeerlei mogelijk. Of er bestaat tusschen Hem
en ons een onverzoende verhouding, een relatie van louter recht en eisch,
en dan staan we nog in het werkverbond. Of er bestaat tusschen Hem en
ons een verzoende betrekking, een relatie óók van genade en lief de en
vriendschap, en dan zijn wij uit het werkverbond in dat der genade overgegaan en mag ons deswege ook de doop worden toebediend.
En dit is het geweldige geloofsstuk en de diep-religieuze greep, welke
ieder gereformeerd hart, dat op de rechte plaats zit, aandurft, en zelfs
niet meer kan nalaten: wij kunnen op grond van Zijn eigen beloften niet
gelooven, dat God ons en onze kinderen verworpen heeft. Wij kunnen
niet gelooven, dat Hij op ons en onze kinderen nog schelden of toornen
zou. Maar wij moeten wel in alle ootmoedigheid aannemen, dat Hij ons
genadig is en ons tot Zijne gunstgenooten heeft aangenomen. Dat is: wij
staan met onze kinderen in het genadeverbond onzes Heeren en zijn daarin
om Jezus' wil Zijn eigendom.
Zooals reeds werd uitgesproken, zijn deze wetenschap en zekerheid
alleen bereikbaar voor het geloof. Niet, alsof de positie der kinderen in
't geestelijke afhankelijk zou wezen van het geloof hunner ouders of
opvoeders. Maar evenals geen enkele gave Gods, hetzij die van vergeving,
hetzij die van rechtvaardiging of welke andere ook, voor ons toegankelijk
is dan door de poort des geloofs, zoo is het ook met de alles-omvattende
weldaad van het genadeverbond. Ook deze geestelijke realiteit kan alleen
door het geloof worden gezien en aanvaard.
Het is dan ook opmerkelijk, dat de gereformeerden in de bloeitijd onzer
geestelijke historie op dit punt veel vrijmoediger en onbeschroomder te
werk gingen dan latere generaties. Zij hadden met de individualiseering
en bijzondere toepassing der bondsbelofte lane niet zooveel moeite en
strijd als wij tegenwoordig. Dit valt trouwens ook niet te verwonderen.
Van een geestelijke inzinkingsperiode als waarin wij over 't algemeen
verkeeren, is niet anders te verwachten. Want het is een geestelijke wet,
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die ge allerwege en ook hier ziet doorgaan: hoe minder geloof, des te
meer kwesties, ook verbonds- en doopskwesties. Doch hoe rijker het
geloof, des te minder vragen en moeilijkheden ook.
Het is dan ook een zeer ernstige f out en een nieuw bewijs voor onze
tegenwoordige ongeestelijkheid, wanneer bij allerlei verbonds- en doopsvragen de factor van het geloof wordt uitgeschakeld en men deze puur
theoretisch en verstandelijk tot oplossing brengen wil. Wanneer het geloof
weg of althans zwak en ingezonken is, is niets meer waar voor ons, ook
niet, dat de Heere onze God en die onzer kinderen is. Doch wanneer het
geloof zich opricht, heeft het geen verbonds- en doopskwesties, maar
aanvaardt het blijmoedig alles, wat de Heere in Zijn verbond ons zoo
groot en zoo rijk schenken wil.
Men brenge hiertegen niet in, dat de Schrift toch ook leert, dat zij niet
alien Israel zijn, die uit Israel zijn, en dat dit door de ervaring gedurig
wordt bevestigd. Want hoe waar dit op zich zelf moge wezen, God heeft
ons deze waarheid toch niet geopenbaard, opdat door haar het verbond
zelf voor ons twijfelachtig zou worden en dat de uitzondering nu sterker
dan de regel tot ons spreken zou. Is het bovendien eigenlijk wel geoorloofd
om tegenover God met ongeloof in plaats van met geloof, met wantrouwen
en niet met vertrouwen te beginnen? En zelfs indien de harde feiten
soms ouders dwingen om aangaande de geestelijke staat hunner kinderen
het ergste te gaan denken, zullen zij juist dan niet des te intenser zich
achter alles wat gezien wordt, vastklemmen aan de barmhartigheden
Gods, die in het verbond alle gedachten te boven gaande ons tegentreden?
Het geloof laat het verbond Gods met de kinderen niet zoo spoedig los.
Uiteraard is dit geloof voor den onderwijzer moeilijker dan voor de
ouders. Hij staat immers tegenover de kinderen in een andere positie dan
zij, en dit maakt ook op dit punt onderscheid.
Vooreerst richt de groote bondsbelofte zich primair tot de ouders en
over hen heen tot de kinderen. De ouders worden in het geloof aangaande
hunne kinderen gesteund door een rechtstreeksche belofte. Doch aldus
staat het niet voor den onderwijzer. De kinderen, die hij heeft te leeren,
zijn zijn eigene niet. Zij komen soms uit gezinnen, die hem totaal vreemd
zijn. En ook als hij deze leert kennen, kan het gebeuren, dat hij een lase
indruk van hun geestelijke gesteldheid krijgt. Indien aldus de ouders zijn,
wat zullen dan de kinderen wezen?
Bovendien hebben de ouders dit voordeel, dat zij elkander ook in dit
levensstuk tot hulp zijn. Bewust, maar misschien nog veel meer onbewust
steunen zij in de verbondsbeschouwing hunner kinderen op elkanders
geloof. In zijn mistroostige en moedelooze buien aangaande zichzelf en
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zijn eigen geestelijke positie zal de vroomheid zijner vrouw den man er
voor behoeden, dat hij ook niet aan de staat zijner kinderen gaat twijfelen.
En omgekeerd blijft in haar donkere uren de moed en het geloof van haar
man de vrouw nog voor oogen staan en houdt zij daarin ook het geloof
aangaande haar kind voor God nog vast. Doch ook deze steun moet de
onderwijzer missen. Hij staat er alleen voor, om aangaande anderer kinderen zulke groote dingen te gelooven, als het verbond meebrengt.
Bij deze stand van zaken krijgt de eisch der Dordtsche synode wel een
bijzondere binding, namelijk dat de schoolmeesters toch oprecht in het
geloof en vroom in het leven zullen wezen. Er is geen andere oplossing:
de onderwijzer zal een diep-geloovig, innig-godvruchtig, door en door
geestelijk mensch moeten zijn. Hij leve toch zelf in de voile helderheid
des geloofs uit het verbond zijns Heeren, en drage voorts — wat in dit
verband hetzelf de is — een echt geestelijk en schriftuurlijk kerkelijk
besef met zich mee.
Bovendien zal het hem ongetwijfeld helpen, wanneer hij uit een vroom
geslacht geboren werd, zelf kinderen heeft en zich ook op de hoogte stelt
van de gezinnen, waaruit zijn leerlingen afkomstig zijn.
Het verbond bevat echter nog meer levensbeginselen in zich. Niet
alleen de hoogste zaak van de verhouding Gods tot ons, maar nog veel
meer belangen dreven de gereformeerden telkens naar deze waarheici
heen. Want in het verbond wordt in de tweede plaats ook pas recht de
ware levenseenheid gevonden.
De verbondsrelatie, waarin wij met onze kinderen tot God staan, is er
nict cen naa..st. vc1c, and.cre, rnaar -,- is cic, grondvcrliouding,
ka-fri-vihouding, die alle andere beheerscht en bepaalt. Buiten God is het kind
nergens. Zijn bondgenoot moet het altijd en overal wezen. Zijn gansche
leven behoort van de allereerste aanvang of tot het laatste toe als bondsleven te verloopen.
Hier is in beginsel overwonnen zoowel het ascetisme, dat de tijdelijke
belangen aan de eeuwige opoffert, als de wereld-gelijkvormigheid, die ter
wille van de aarde de hemel vergeet. Het Christen-zijn strekt zich even
ver uit als het mensch-zijn. God heeft in Zijn verbond zijnerzijds zich
geheel aan de mensch geschonken en dus is de mensch van zijn kant in
het verbond geheel van Hem 1).
U

Ten derde schuilt in het verbond een belangrijke sociale factor 2). Alle
1) Dr . H. Bavinck, Paedagogische beginselen 2, 49-51.
2) Dr. J. Woltjer, t. a. p. 68.
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individualisme krijgt hier volstrekt de doodsteek. De Heere richt Zijn
verbond op met de geloovigen en hun zaad. De jonge bondeling wordt
terstond reeds in een breedere gemeenschap dan die van het gezin,
namelijk in die der kerk opgenomen; en zijn leven zal alleen dan bloeien,
wanneer het zich in harmonie met deze gemeenschap ontplooit.
En zelfs dit niet alleen. In het verbond treden wij in relatie met dien
Christus, Die niet slechts het Hoof d der gemeente, maar ook dat van
alle dingen is; en door Hem met dien God, Die, behalve de Vader zijner
kinderen ook de Heere der gansche aarde genoemd wordt. Het verbondsbewustzijn is een diep en breed bewustzijn. Een verbondmatig Christen is
er een met een wijd uitzicht en een veelomvattend karakter. Moet niet
van het verbond uit de herschepping aller dingen, de vernieuwing van
hemel en aarde worden gerealiseerd?
In de vierde plaats is met het verbond zoowel de noodzakelijkheid als
de mogelijkheid van opvoeding en onderwijs gegeven.
Een soortgelijke reden als die, waarom de gereformeerden in onderscheiding van de Lutherschen het werkverbond leerden, geldt ook hier.
Volgens deze laatsten had de mensch bij zijn schepping terstond reeds zijn
bestemming bereikt en was in de paradijstoestand het hoogste ideaal al
verwezenlijkt. Veel toekomst of uitzicht ging er voor Adam niet open.
Het leven met God was op zijn hoogst een status quo, waarin de mensch
moest zien te bestendigen wat reeds aanwezig was. En in dit betrekkelijk
kleurlooze bestaan van de paradijsmensch, naar Luthersche opvatting,
bracht de gereformeerde opvatting van het werkverbond diepte en tint,
beweging en uitzicht. De mensch was er met de oprichting van het
verbond nog lang niet. Hij moest daarin met zijn God nog een heele
geschiedenis doorleven. Het verbond wierp eerst recht de poorten des
levens open en ontsloot een heele levensgang van arbeid en inspanning,
van strijd en overwinning, waardoor ten laatste het eeuwige leven zou
worden bereikt.
In gewijzigde zin gaat dit nu ook door voor het genadeverbond. De
jonge bondeling heeft de laatste bestemming zijns levens op geen afstanden na nog bereikt. Ook hij moet nog een heele historie met zijn God doorstrijden. Zoowel het gezin als de kerk, alsook de school hebben nog een
omvangrijke taak aan hem te verrichten. Zij zijn dan pas gereed, wanneer
de bijzondere scheppingsidee, die God met deze eene bepaalde mensch
bedoeld heeft, volkomen gerealiseerd, en de jonge bondeling uitgegroeid
is tot die speciale mensch Gods, die God wil, dat hij zijn zal.
Maar de mogelijkheid tot deze hoogste bestemming rust in het verbond
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als op hechte grondslag. Zij is geen luchtkasteel, dat op de adem van de
wind weggevaagd wordt. Zij is veel meer een paradijs, een hemelsche
planting, waarvan de eerste zaden en kiemen reeds gelegd zijn. Het zijn
gaat vooraf aan het worden '). De jonge bondeling moet worden wat hij
reeds is, en hij is wat God Zelf hem in het verbond aanvankelijk reeds
heeft gemaakt.
Het verbond leert ons eindelijk, dat er voor het kind, evenals voor ons,
in de diepste grond slechts een plicht en een roeping bestaat en dit is
de bondstrouw, de willende en standvastige lief de. Aangezien echter God
en mensch in het verbond niet als gelijke partijen tegenover elkander
staan, is deze bondstrouw onzerzijds vooral in de gehoorzaamheid gelegen;
maar dan een gehoorzaamheid, die door ons niet als slaaf, doch als kind
wordt volbracht. Het verbond brengt niet anders mede, dan dat wij altijd
en overal voor God en tegen den booze, voor Zijn gerechtigheid en tegen
onze zonde, voor Zijn goede en volmaakte wil en tegen ons eigen onheilige
en onzalige willen zullen kiezen. Zegt den jongeling, dat hij in zijn gansche
leven niet anders dan de bondstrouw heeft te bewijzen; en gij hebt hem
daarmede zijn gansche levensroeping en al zijn levensplichten geleerd.
Of wilt ge het in de taal van ons klassieke doopsformulier? Wij worden
van Gods wege door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En ja, deze nieuwe gehoorzaamheid sluit wel velerlei in
zich, namelijk dat wij onzen Bondsgod aanhangen, betrouwen en liefhebben, de wereld verlaten, onze oude natuur dooden en in een godzalig leven
vi g nriptp n: mq qr riecniettemin vermaant en vernlicht het verhond in de
diepste grond tot slechts een ding: de gehoorzaamheid.

Het behoeft geen betoog, dat het verbond, aldus aanvaard en beleefd,
verstrekkende gevolgen heeft ook voor het onderwijs en de opvoeding
der school. Uit het vele, dat hier te noemen zou zijn, doe ik slechts een
enkele greep.
Allereerst is de verbondsbeschouwing van eminente beteekenis voor
het hoof dvak der Christelijke school: de Bijbelsche geschiedenis. Ter voorkoming van alle misverstand zij opzettelijk uitgesproken, dat ik te weinig
met schooltoestanden op de hoogte ben om vast te kunnen stellen, hoe
over 't algemeen dit vak onderwezen wordt. Het rapport Van der WaalsWirtz — het eenige of ficieele gegeven, voor zoover mij bekend, uit de
1

) Dr. H. Bavinck, t. a. p. 91-92.

134
latere tijd — handelt meer over het formeele, doch verstrekt weinig
gegevens over de inhoud en geest en de verdere strekking der Bijbelsche
vertelling. Bovendien is het reeds enkele jaren oud, zoodat sinds heel wat
veranderd kan wezen. De volgende opmerkingen zijn dan ook niet bedoeld
als strafrede op bepaalde, mij bekende toestanden. Zij willen slechts aangeven, in welke geest naar mijn oordeel de Bijbelsche vertelling behoort
ingericht te wezen. Is dit over 't algemeen zoo, dan is dit des te beter. Is het
weinig of niet zoo, dan moge ernstig gestreefd worden, dat hierin verandering komt.
Voor de behandeling der Bijbelsche geschiedenis is uiteraard van beslissende beteekenis, wat de Bijbel zelf voor ons is.
Men verlage toch practisch de Schrift niet tot een verzameling van
allerlei miraculeuze verhalen; en men vertelle de Bijbelsche geschiedenis
dus niet zoo, dat men evengoed de Grieksche mythologie kon behandelen,
alleen met dit onderscheid, dat de heidensche figuren vervangen zijn door
meer gewijde, die nu Abraham of Mozes, Jezus of Paulus heeten.
Ook vermijde men het euvel, waarvoor onze eeuw der psychologie
bijzonder open ligt, om de Schrift louter psychologisch te zien en te
vertellen. Het moet op elke gereformeerde school uitgemaakt wezen, dat
wij de Bijbel niet als een boek voor zielkunde, doch als het Woord Gods
hebben ontvangen. Bijbelstudie is principieel van karakterstudie, ook van
religieuze karakterstudie onderscheiden. De Schrift mag ons niet wezen
een beeldengalerij van allerlei merkwaardige menschen, een portretalbum
van interessante, religieuze figuren, een verzameling zedeprenten of iets
dergelijks; en de Bijbelsche vertelling heeft dan ook als toepassing niet
allerlei wijze en stichtelijke zedelesjes te bieden.
Ongetwijfeld is hier voor ons een bijzondere moeilijkheid gelegen. Het
is immers zóó, dat wij niet meer het Woord Gods met rechtstreeksche
klank van de hemel opvangen, zooals de profeten en de apostelen het
kregen. Wij moeten het juist aflezen uit de levensgeschiedenis en de
prediking der Bijbel-heiligen, uit Gods leiding met Israel en de eerste
Christelijke kerk. Maar daarom moeten wij des te meer op onze hoede
wezen, dat wij niet halverwege in de ziel en de lotgevallen der Bijbelsche
personen blijven steken, doch hebben wij telkens weer te vragen, wat God
ons door dit voorval of deze geschiedenis zeggen wil.
Evenmin zijn wij er, wanneer we in de Bijbelsche geschiedenissen niets
meer zien dan illustraties van de voorzienigheid Gods over de wereld
en speciaal over zijn kinderen. Ik heb wel eens hooren preeken — en
misschien wordt er ook wel eens zoo op school verteld — dat het weinig
onderscheid maakte, of ge de of ferande van Izaak dan wel de geboorte

135
van Mozes of welke andere gebeurtenis hoorde behandelen. De prediking
bewoog zich altijd om een en dezelf de grondgedachte: eerst was het
donker en moeilijk en troosteloos; maar dank zij de wijze en lief devolle
voorzienigheid Gods over Zijne kinderen, kwam ten slotte alles toch weer
terecht. Aldus zij onze vertelling niet ingericht.
De Schrift moet ons wezen het Woord van God, het boek Zijner openbaring, en nog nader, het boek der openbaring van Zijn genadeverbond
in ons midden; en uit dit dubbele feit, dat de Schrift allereerst openbaringsboek en voorts boek der openbaring van het verbond is, vloeit een
dubbele eisch voor het bijbelsche onderwijs voort 1).
De eerste vraag bij de voorbereiding voor elke bijbelles moet wezen:
wat heeft God ons voor speciaals te zeggen in de geschiedenis, die thans
aan de orde is? Wat is het bijzondere, dat hier ons bekend wordt en dat
wij nergens elders in de Schrift aldus meer vinden? En zoo lang de
onderwijzer het bijzondere woord Gods in deze eerie geschiedenis niet
gevonden heeft, is hij tot de Bijbelsche vertelling niet bekwaam 2).
Enkele voorbeelden mogen dit nader verduidelijken.
Aan de Moria-tocht van Abraham toegekomen, onderwijze men de
kinderen niet in deze geest, dat God menigmaal opvraagt, wat wij niet
graag willen missen: van vader en moeder hun kind, hun eenige; en een
lief broertje of zusje van 't kind zelf. Indien ooit een dergelijke toepassing
uit Genesis XXII valt te trekken, dan toch in een zeer verwijderd verband
pas. Maar veel liever geve men te verstaan, dat God hier, aan de ingang
van Israels historie, het menschenoffer vraagt, zooals Hij dit trouwens
altijd vraagt. Wel geeft Hij tijdelijk in Izaaks plaats een lam en straks in
Israels leven het dierenoffer, maar desniettemin kan Abraham met zijn nakomelingen in het verbond het yolk Gods niet zijn, wanneer niet het offer
van den Zoon van ons op het altaar is gelegd en gedood.
Wil men hierna nog verdere toepassingen maken, dan zal het in deze
geest moeten gebeuren, hoewel de geschiedenis van de Moria voor kinderen allicht niet gemakkelijk toepasselijk te maken is. Maar de verzoeking,
waarmede God Abraham verzocht, ging ook over deze zaak. De neiging
van het menschenhart is telkens weer, om, in plaats van louter op de belof te te bouwen, ons ook te verlaten op wat van het Woord des Heeren in ons
hart en leven tot verwezenlijking is gekomen. De grond en de vrucht des
1) P. van Dijk, De beteekenis en de inrichting van het onderwijs in de
Bijbelsche geschiedenis op de lagere school, passim; dr. A. Noordtzij, Het onderwijs in de Christelijke religie aan onze Christelijke hoogere burgerscholen,
enz. 7 v.v.
2) Dr. F. W. Grosheide, Hermeneutiek 64-69, 184-190.
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geloofs worden door ons gedurig verwisseld; en als dit geschiedt, dan
laat God op Izaak, dat is: op wat van de belofte uitgegroeid is in ons
leven, de doodsschaduw vallen, opdat wij toch in het geloof niets anders
overhouden dan de belofte onzes Heeren. De toepassing van Genesis XXII
leidt ons dus veel meer naar het terrein der geestelijke verlatingen en
donkerheden, dan naar dat van gevoelige levensverliezen heen.
Bij de geboortegeschiedenis van Mozes doe men den kinderen verstaan,
dat de Gode vijandige machten — waarvan in die dagen Egypte de zichtbare representatie was — altijd beproeven, het bondsvolk ten onder te
brengen en uit te roeien. Maar reeds op de eerste bladzijden van het tweede
Bijbelboek openbaart God zeer klaar, dat Hij nochtans verlossing brengt
door juist in deze dood een nieuw leven te doen geboren worden, en in deze
ondergang een noon der uitleiding op wonderbare wijze in ons geslacht in
te brengen. Het is trouwens merkwaardig, hoe de geschiedenis der openbaring zich telkens rond wonder-zonen groepeert.
Wanneer men vertellen moet, dat Mozes bij Pharao het eerst de eisch
telt, om Israel drie dagen in de woestijn te laten trekken, wekke men
geen oogenblik de gedachte, dat dit een soort truc was, om Pharao eerst
een zet op het politieke schaakbord te laten doen en hem aldus langzamerhand ook tot een tweede en derde te dwingen. Integendeel, men
make duidelijk, dat met deze eisch het geding tusschen Israel en
Egypte op het aller-principieelst gesteld werd, want dat hierdoor
recht tegenover recht, het aangematigde recht van den vergoddelijkten
Pharao en het heilige bondsrecht van Jehova tegenover elkander kwamen
te staan.
Nog weer later behandele men de tien plagen niet als tooverstukjes of
willekeurige krachtbetooningen van God. Men late zien, hoe in de tien
plagen het bovengenoemde rechtsgeding uitgestreden, de vermeende
godenmacht van Pharao al verder ontkleed werd, en Israels Bondsgod
steeds meer de waarachtige God bleek te zijn.
Op gelijke wijze handele men met al de verdere geschiedenissen. Ook bij
de teekenen in de evangelien en de wonderen uit de Handelingen zoeke
men er naar, wat elk wonder in onderscheiding van de andere ons van de
persoon en het werk van Christus en den Geest bekend maakt 1). Altijd
weer moet het zeer bijzondere woord Gods van deze bladzijde worden
verteld.
Zelfs is dit niet genoeg. Want, zooals gezegd, de Bijbel is niet alleen .
openbarigsk,mdopenbarigvhtodnzesHr.Elk
1

) Dr. F. W. Grosheide, t. a. p. 192-196.
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historie leidt het verbond verder en brengt dit ons nader; en dit is het
feitelijk dat moet worden verteld.
Reeds werd herinnerd, hoe bij de Moria-tocht wordt geopenbaard,
dat het verbond op de grondslag van het offer moet rusten, en
dat het bij de geschiedenis der uitleiding er om ging, om de
bondsrechten van Jehova to handhaven tegenover alien, die ook rechten
op Zijn bondsvolk willen laten Belden. En zoo ook krijgen wij
in de geboortegeschiedenis van Mozes dit belangrijke gegeven, dat aan
de formeering van het bondsvolk die van den Middelaar des Verbonds
vooraf gaat; en op soortgelijke wijze onthult elke geschiedenis ons iets
naders van het verbond.
Dit alles brengt vanzelf mede, dat er in de hoogere klassen een tijd
moet komen, dat men de leerlingen de verschillende tijdperken van het
verbond van buiten laat leeren. Eerst de hoof donderscheidingen van
Oude en Nieuwe bedeeling of Testament of verbond. Dan de onderverdeelingen: van de schepping tot de val; van de val tot de zondvloed; van
de zondvloed tot de roeping van Abraham; van de roeping van Abraham
tot Mozes enz. 1).
Maar ook wanneer ae leerlingen deze tijdperken nog niet van buiten
kunnen leeren, moet de onderwijzer zelf ze klaar voor de geest hebben
en moet hij ook de bijzondere plaats kennen, die door elke afzonderlijke
gebeurtenis ingenomen wordt.
Niet sterk genoeg kan ik u er van onder de indruk brengen: de gansche
heilige historie is bonds-historie. Het optreden van iedere Bijbelheilige
representeert in deze eene groote bondshistorie weer een eigen bedeeling
en openbaring. En voor zoover daardoor ons ook iets bekend wordt van
de subjectieve zielsgeschiedenis der Bijbelsche personen, moet het altijd
weer boeien, dat ieder zijn eigen bondshistorie met zijn God heeft. Aldus
leere het kind van jongsaf, dat ook zijn eigen levenstijd in een bepaalde
bondsbedeeling valt en dat ook zijn eigen levensgeschiedenis nooit anders
dan bondshistorie mag wezen, van de eerste levensdagen of tot het
sterven toe.
Men werpe hierbij niet tegen, dat dit wel zeer eentonig en vermoeiend
moet worden. Want dan zou ik willen vragen: is de Bijbel soms eentonig?
Kan de levende verhouding met God — en dit is het verbond immers —
1 ) Terloops zij opgemerkt, dat men hierbij liever vermijde de oude terminologie, die sprak van een bedeeling voor de wet, onder de wet en na de wet. Hoewel deze onderscheiding zakelijk juist is, wordt zij toch door dit bezwaar gedrukt,
dat zij het verdeelings-principe aan iets bijkomstigs, namelijk de wet, en niet
aan het wezen van het genadeverbond, namelijk de genade zelf, ontleent.
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ooit dood of vervelend zijn? Brengt deze relatie niet veel meer een heel
leven met al zijn ervaringen en afwisselingen mede? Evenals wij in het
verbond van ons huwelijk of onzer vriendschap een heele reeks wederwaardigheden samen doormaken, zoo is het ook in het heilige. Elk bondeling heeft zijn eigen rijk gevarieerde bondshistorie met zijn Bondsgod;
en ook hiervan spreekt de Schrift op velerlei wijs.
Men neme b.v. eens het Schriftgedeelte over Jacob.
Reeds de geboorte van Jacob leert, dat aan het verbond de verkiezing
vooraf gaat en geeft aanleiding om de kinderen te wijzen op de heilige
beschikking Gods, die door het verbond en de doop over hen gekomen is.
Van zelf zal bij deze, als bij andere geschiedenissen, ook te wijzen zijn op
de linie, die van het Verbond afwijkt; en met schriftuurlijke evenredigheid
en soberheid spreke men ook over dit ontstellende feit tot de kinderen.
De vlucht van Jacob naar Haran toont, dat de zonden der bondelingen
niet slechts voor hen zelf nadeelige gevolgen hebben, maar ook de gang
van Gods Verbond en Koninkrijk in 't algemeen achteruit zetten tot het
punt, waar de Heere oorspronkelijk aangevangen is. Haran was immers
de stad, waar God Abraham geroepen en met hem het Verbond aangegaan
had?
De geschiedenis bij Laban leert, dat in het Verbond nooit zonden vergoelijkt of toegedekt worden. Het Verbond is integendeel de eenige relatie,
waarin zij aan ons geopenbaard en door ons beleden kunnen worden. Wij
kunnen alleen schuldbelijdenis doen in- en op de grondslag van het
Verbond. Tevens toont laatstgenoemde geschiedenis ons, hoe de Heere
allerlei middelen gebruikt en soms ook gewone voorvallen bezigt, om ons
tot dit schuldbewustzijn te brengen. Hij laat ons soms wat wij anderen aandeden zelf wedervaren — de bedrieger Jacob wordt de bedrogene door
Laban — opdat wij aldus ons kwaad ons bewust worden en voor Hem
belijden.
Wie verbondmatig vertelt is nooit eentonig, doch vindt stof in verscheidenheid; en hij heeft daarbij dit dubbele voordeel. Allereerst, dat de vertelling nooit slap en pitloos, doch vol kracht en leven is, als het Woord Gods
zelf. De toepassingen richten zich dan op het leven in zijn rijke verscheidenheid en ontaarden toch nimmer in zedelessen, maar dragen altoos een
door en door religieus karakter en zullen daarom, onder de zegen Gods
niet nalaten sterkend in te werken op de kinderziel.
Voorts zal, indien men aldus te werk gaat, er nooit meer een vertelling
gedaan worden, waarvan Christus niet het centrum is, laat staan dat Hij
in 't geheel niet of aan 't eind als per ongeluk zou genoemd worden. Verbondmatig is tegelijk Christocentrisch. Want elke historie des Bijbels open-
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baart ons ten laatste Hem, die Zelf het Verbond des Volks wordt genoemd.
(Jesaja 42 : 6, 49 : 8).
Behalve voor het Bijbelsche onderwijs heeft het Verbond ook beteekenis
voor de gansche behandeling en opvoeding van het kind. Al is de school
allereerst onderwijs-inrichting, zij werkt toch ook aan de geestelijk-zedelijke vorming en dient dus to weten in welke geest en op welke wijze
hierin gehandeld worden moet.
Zooals reeds werd herinnerd, brengt het Verbond slechts een roeping
mede: de bondstrouw of de gehoorzaamheid; en het leven uit het Verbond
kan ook hier voor twee uitersten bewaren.
Aldus wordt eenerzijds vermeden de in wezen Pelagiaansche opvatting,
alsof een kind niet meer dan een goed voorbeeld of een zekere leiding en
aanwijzing noodig heeft, en dat het grootendeels, zoo niet geheel, uit zichzelf zich wel normaal ontwikkelen zal. Maar bij het Verbond wordt aan de
andere kant niet minder deze eenzijdigheid voorkomen, alsof het kind met
alle geweld en strengheid en straf de weg der gehoorzaamheid moet
opgedreven. Het kind moet ongetwijfeld de gehoorzaamheid leeren en
soms zelfs gevoelig leeren. Wie niet hooren wil, moet voelen. Het mag
zichzelf niet vrij en onbelemmerd uitleven. Het draagt in zich en openbaart
ook in zijn gedrag veel, dat tegengestaan en teruggedrongen, neergeworpen
en afgebroken moet worden. Want het is in zijn eersten vader aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis onderworpen. Maar dit tegenstaan en afbreken moeten van een bepaald beginsel uit en naar een heilige
methode volbracht worden. Want het kind is ook een bondskind. Het is
in genade door Christus aangenomen; en van deze werkelijkheid uit moet
het zich bekeeren en verder heiligen in zijn bestaan.
Hiermede raak ik vanzelf het vraagstuk van de tucht in huis en school,
waarover in de laatste jaren ook in onze kringen reeds meer dan eens is
gehandeld. Ik noem hier slechts de namen van de hoogleeraren dr. H.
Bavinck 1) en dr. J. Waterink 2), van ds. J. Kok 3) en van de heeren H. J.
van Wijlen 4) en J. Strikwerda. 5)
Zie ik wel, dan zijn hier in hoof dzaak twee vraagstukken aan de orde.
1) Paedagogische beginselen I 2, 156, 160.
2) De tucht op school, naar Gereformeerd beginsel.
3) Bijbelsche tucht in huis, school en kerk.
4) Art. Gemeenschap en tucht, in ditzelfde tijdschrift, III 110-129 en 146166; en Art. Beginselen in onze tucht VIII 263-285.
5) Art. Beginselen der christelijke tucht in ditzelfde tijdschrift, VII 88-96;
119-128; 190-202; 318-336.
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Allereerst de vraag, of men onderwijs en tucht zal onderscheiden als voedsel en medicijn, als de normale en abnormale leiding van het leven 1 ). En
voorts de kwestie, of bondskinderen gestraft molten worden, d. w. z. of op
hen in de strenge zin van het woord wreking, vergelding wegens de
geschonden rechtsorde toegepast mag warden, dan wel of er bij hen
alleen sprake mag zijn van kastijding en tuchtiging, van heiliging en
levensverbetering.
Wat de eerste vraag aangaat, zal men m. i. goed doen om alle noodelooze tegenstellingen te vermijden. Men stelle zich toch klaar voor de
geest, dat men altijd voor zich heeft het eerie en zelf de kind, in wien eenerzijds zijn oude natuur nog voortleeft, maar van wien wij aan de andere
kant niet minder gelooven, dat het in Christus geheiligd is. Alles wat wij
aan het kind doen zal er dus op gericht moeten wezen, om zoowel het
oude in hem of te breken, als het nieuwe in hem te sterken. Natuurlijk zal
het eene, b.v. het onderwijs, vaak meer een positief, sterkend, bewarend
karakter dragen, en het andere, b.v. de tucht, in sommige gevallen veel
meer een negatieve, storende, afbrekende bedoeling hebben. Maar in elk
van beide zullen toch altijd deze twee elementen aanwezig zijn moeten,
die zich richten op de tweeheid, die elk bondskind bij zichzelf omdraagt.
Doch altijd zóó, dat uit het Verbond tot de nieuwe gehoorzaamheid, uit
de genade tot de strijd tegen de zonde, uit de opstanding des nieuwen
menschen tot de dooding van de oude gearbeid wordt 9.
Anders houdt men het Remonstrantisme niet buiten de deur.
En wat de tweede kwestie aangaat, wil het mij voorkomen, dat de
kinderen hier in gelijke positie verkeeren als de volwassenen. En aangaande
deze laatsten leert de gereformeerde theologie, dat hun zonden wel een
strafwaardig karakter dragen en een verbintenis tot schuld medebrengen,
maar dat God er voor hen toch Been straf, doch op zijn hoogst kastijding
op laat volgen, omdat de schuld voor hen reeds voldaan en de straf in hun
plaats door Christus geleden is. En ik kan niet inzien, waarom de zaken
voor jonge bondelingen anders gelegen zouden zijn 3).
•

1) Ds. J. Kok, t. a. p. 28 v.v.
2) T. van der Kooij. Het typeerende van de Gereformeerde school, 49.
3) Ik kan niet nalaten hier over te nemen wat reeds Calvijn o.a. in zijn
verklaring van Genesis 49 : 28 in verband met bovengenoemde kwestie geschreven heeft. „Dat van Jacob wordt gezegd, dat hij zijn nakomelingen heeft gezegend schijnt echter volstrekt niet overeen te stemmen met de rede. Want aan
Ruben, dien hij het eerstgeboorterecht ontneemt, verkondigt hij niets aangenaams noch gunstigs. Ook Simeon en Levi heeft hij vervloekt. Nu kan men niet
als reden opgeven, dat het woord zegenen een tegenovergestelde beteekenis
heeft, want het is duidelijk genoeg, dat het niet in kwade zin door Mozes is
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Dit beginsel sluit uiteraard niet in, dat de ouders en onderwijzers zich
niet kunnen vergissen. Ons oordeel aangaande de kinderen is niet onfeilbaar. Het is dus zeer wel mogelijk, dat, wat wij als straf bedoelden, later
blijken zal kastijding en tuchtiging te zijn geweest; en ook omgekeerd,
dat wat wij als tucht bedoelden, later straf zal blijken 1). Maar deze
uitkomsten verder aan God overlatend 2), is het onze roeping, nooit om in
strikten zin te straffen, doch alleen om, zij 't ook soms door tuchtiging
en kastijding, te sturen in de paden des verbonds.
Uitwendig beoordeeld zal het niet altijd mogelijk zijn, tusschen straf en
tucht te onderscheiden. Zoowel de straf als de tucht zal zich soms van
dezelfde middelen bedienen. Het zal voorkomen, dat door beide b.v. de
roede wordt gehanteerd. Maar daarom is de tucht nog niet in straf veranderd. Het is hier in wezen hetzelfde vraagstuk als in Zondag XVI van
de Katechismus. Zoowel geloovigen als ongeloovigen ondergaan hetzelfde
levenseinde. Zij moeten beide sterven, terwijl toch voor de eersten dezelfde
dood een verlossing en voor de laatsten een rechtsoef ening is. Veel hangt
dan ook of van de geest en de gezindheid van hem, die tuchtigt. Maar
deze gezindheid moet dan ook voor de kinderen waarneembaar wezen, en
uitkomen zoowel in de wijze, waarop-, als in de middelen, waarmede de
tucht wordt toegepast.
gebruikt. Ik verbind deze dingen met elkander omdat de tijdelijke straffen, waarmede Jacob zijne zonen liefderijk en vaderlijk kastijdde, hen niet deden vallen
buiten het verbond der genade waarin de zegening gelegen was. Ja, deze straffen wischten veeleer hun vlekken uit, en herstelden hen in hun vorige
eerestaat, waaruit zij gevallen waren, namelijk dat zij aartsvaders waren van
het yolk Gods. En dit betoont de Heere nog dagelijks in de Zijnen, dat de straffen, die Hij hen oplegt, al brengen zij ook schaamte en schande te weeg, geen
beletsel zijn voor hun geluk, maar veeleer daartoe een hulpmiddel zijn. Zoo zij
niet aldus werden gelouterd, bestond er vreeze, dat zij meer en meer in hun
kwaad zouden verharden, en een schadelijke ziektestof in het verborgen zou
voortwoekeren, om ten slotte de ingewanden zelve aan te Casten.
Wij zien immers, hoe gaarne het vleesch aan zijn lusten botviert, ook al
maakt God ons wakker door de teekenen van Zijn toorn. Wat moeten wij dan
wel denken dat gebeuren zou, als Hij maar steeds ons liet begaan? Aangezien
wij echter door straffen worden vermaand en tot bekeering komen, neemt dit
doel niet alleen de vloek weg, die in den beginne wordt gevoeld, maar het maakt
ook, dat de Heere door te straffen meer zegent dan door te sparen. Hierdoor
komt het, dat ziekten, armoede, honger, naaktheid, ja zelfs de dood, in zooverre
zij ons heil bevorderen, als het ware hunne natuur veranderen en met recht als
zegeningen worden beschouwd. Zoo ook draagt een aderlating evengoed bij tot
de gezondheid als voedsel."
1) J. Strikwerda, t. a. p. 120-121.
2) Zie ook: T. v. d. Kooij, t. a. p. 49-50.
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Het ligt te ver buiten het gezichtsveld van dit referaat, om dit breeder
uit te werken. Verwacht mag echter worden, dat het wel resultaat opleveren zou, wanneer ook uit dit oogpunt het Oude Testament eens doorzocht en nagegaan werd, op welke wijze God Zijn bondsvolk opgevoed
en welke tuchtmiddelen Hij in verschillende gevallen toegepast beef t,
zoowel tegenover Israel in zijn geheel als tegenover de afzonderlijke personen.
Doch zooveel valt nu reeds vast te stellen. God is begonnen met de
toezegging van een belooning: Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.
(Gen. 15 : 1). En een der laatste dingen tegenover het tienstammenrijk is
door middel van Amos, dit geweest: Schik u, o Israel, om uwen God te
ontmoeten (hfdst. 4: 12). Houd u, o Israel nu gereed, om de straf te
ondergaan.
En naar deze goddelijke methode zal ook onze tuchtoef ening ingericht
moeten wezen. De jonge bondeling leere het, dat elke ongehoorzaamheid
zijnerzijds de verhouding stoort. Maar hij worde door de tucht ook bewogen om zijn misdaad gaarne te erkennen en vergeving te vragen.
Bij kleine misdrijven volsta men daarom met een kleine terugtrekking
van de vriendschappelijke verhouding; en heil ons, wanneer nooit erger
noodig is.
Bij ergere misdrijven zullen sterkere middelen noodig wezen.
Zelfs kan — God spare het ons — het oogenblik komen dat, evenals
Amos bij Israel deed, de verhouding opgezegd moet worden. Maar ook
dit zij nog een laatste poging onzerzijds om te behouden, eerdat van
Godswege het Verbond voor eeuwig beeindigd wordt.
Ten slotte spreek ik nog met een enkel woord over het gebed. En het
verwondert u zeker niet, dat ik hiermede eindig. Want Verbond en gebed
behooren bijeen, omdat Verbond en geloof bij elkander behooren. Het
Verbond is immers in deze bedeeling ons nog geschonken in de belofte.
Weliswaar zullen wij dit niet veruitwendigen en doen alsof de bondsbelof te niet meer zou zijn dan het poneeren van een mogelijkheid, die
even goed anders kan uitvallen. Wij hebben integendeel de verbondsbeloften op te vatten in de diepe schriftuurijke zin als de zaden en
kiemen van Gods daden, die in de daden pas tot voile verwezenlijking
komen. 1) Maar al wachten wij ons voor het on-verbondmatige Christendom, dat eindeloos hoopt nog eens zalig te zullen worden, en al willen
wij ons in het geloof verzekerd houden, dat wij in het Verbond reeds
1

) Dr. H. Bavinck, Magnalia Dei 14.
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zalig zijn gemaakt, desniettemin zijn wij zalig in hope pas. En dit brengt
een heilige geloofs- en gebedstaak voor ons mede. Het Verbond is Gabe,
maar als Gabe ook Aufgabe. Het roept ons, om als trouwe wachters biddend te waken bij Gods bondsbelofte en Hem er gedurig naar te gaan
vragen, wanneer en hoe Zijn Verbond met ons gerealiseerd worden zal.
Nu spreek ik in dit verband niet over het persoonlijk gebed, hoewel het
onafwijsbare eisch voor elken opvoeder en onderwijzer is, om bij elk
onderdeel van zijn werk en bij iedere voorbereiding tot zijn taak zijn
God te vragen om licht en wijsheid, om kracht en hulp.
Doch als ouders en onderwijzers zullen wij allereerst voor onze
kinderen bidden. En in dit gebed zal het Verbond de eenige zenuw onzer
kracht zijn. Ootmoedig en toch vrijmoedig, schuldbewust en juist daarom
des te dringender, zullen wij een beroep doen op onzen Bondsgod. Hij
gedenke toch Zijns Verbonds, aan het Woord, dat Hij ingesteld heeft tot
in duizend geslachten (Psalm 105: 8).
Voorts zullen wij ook met de kinderen bidden. En dit gebed op school
heel t ook hooge paedagogische beteekenis. Het moet mede dienen, om het
kind zelf te leeren bidden en om het zijn positie in het Verbond te doen
verstaan en vervullen naar Gods wil. Ook om deze reden zal ons gebed
altijd verbondmatig moeten wezen. Natuurlijk niet louter uit paedagogische overwegingen. Nog minder, uit een zeker methodisme, om alle
gebeden in een bepaald schema in te drukken. Maar veel meer, omdat wij
zelf niet anders meer kunnen en willen bidden en het Verbond
de alles-vervullende realiteit van ons leven geworden is. 1)
In ons dankgebed met de kinderen prijze onze mond den Heere bovenal
voor het wonder Zijner genade, dat Hij met ons verbintenissen wilde aangaan, en ook voor de onkreukbare bondstrouw, die Hij ons, niettegenstaande onze vele afwijkingen en ongehoorzaamheden, opnieuw heeft
betoond.
In onze schuldbelijdenis worde ons hart telkens weer aangegrepen door
de tegenstelling van wat wij in het verbond moesten zijn en werkelijk
waren, en veroordeele onze conscientie ons, dat wij zelfs het bondsrecht
van onzen God schonden, en dat wij zondigen konden zelfs tegen de lief de
en de genade, waarmede Hij ons in Zijn Verbond zoo rijk heeft bezocht.
In het vraaggebed richte onze ziel zich vooral op de belof ten en toezeggingen des Heeren; en de onderwijzer leere het kind, van zijn God
nooit iets te begeeren dan op grond van wat Hij reeds gesproken en toegezegd heeft.
1 ) Zie over dit onderwerp ook: A. Jonkman, art. Het gebed op de Christelijke school in P. t. v. h. Chr. ond., VII 327-336.
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Ook verzuime men met de kinderen de voorbede voor anderen niet,
opdat zij aldus allereerst iets van de gemeenschap der heiligen binnen
het Verbond leeren beoefenen, en verder ook besef fen gaan, dat hun positie
in het Verbond een breede roeping voor de gansche wereld in zich sluit ').
En aldus richte zich ons gebed, óók het gebed met de kinderen, altijd op
dien God, van Wien wij belijden: Maar de goedertierenheid des Heeren is
van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die Hem vreezen en Zijn
gerechtigheid aan kindskinderen; aan degenen die Zijn Verbond houden, en
die aan Zijn bevelen denken, om die to doen (Psalm 103: 17, 18).

Vlaardingen.
1)

Dr. H. Bavinck, Magnalia Del 14.

Dr. E. D. KRAAN.

VOLKSONDERW1JS IN BRITSCH-INDIE.
De ontwikkelingsphase, die Britsch-Indie momenteel doormaakt, is
voor het wereldgebeuren van de allergrootste beteekenis en het is dan
ook niet te verwonderen, dat een ieder, die niet alleen belang stelt in het
betrekkelijk onbelangrijke gebeuren in eigen land, met stijgende interesse
de gang der geschiedenis in dit uitgestrekte land gadeslaat. Nog te meer,
omdat een keer der gebeurtenissen in Britsch-Indie in een of andere richting ongetwijfeld zijn invloed zal doen gelden op de toestanden in ons
Indie. Als hier is het ook daar: een massale bevolking, die door een
betrekkelijk gering aantal kolonisators .wordt opgevoed tot zelf standigheid, in langer of korter tijd te bereiken. Als hier: ook daar de groote
massa der bevolking nog analphabeet en daardoor zeer moeilijk, zoowel
in intellectueel als maatschappelijk opzicht, op te hef fen. Als hier: ook
daar de groote massa der bevolking betrokken bij de landbouw en wat
daarmee samenhangt en daardoor een verspreiding van de bevolking over
het platteland, die de opvoeding tot zelfstandigheid bepaalde karakteristieke moeilijkheden geeft en die de Engelschen aanleiding gegeven
hebben om te spreken van „a rural problem".
Intusschen is Britsch-Indie als geheel voor Engeland allereerst een
politiek probleem en het is bekend, dat enkele jaren geleden de bekende
commissie-Simon werd ingesteld, teneinde aan den Engelschen koning
te rapporteeren over het deze commissie als tack opgedragen onderzoek
„into the working of the system of government, the growth of education
and the development of representative institutions in British India, and
matters connected therewith, and of reporting as to whether and to what
extent it is desirable to establish the principle of responsible government,
or to extend, modify or restrict the degree of responsible government
then existing therein, including the question whether the establishment
of second chambers of the local legistatures is or is not desirable".
Eveneens is het bekend, dat bedoelde commissie intusschen haar rapport
heeft uitgebracht; dat dit rapport in Engeland buitengewone belangstelling
heeft getrokken en „a best setter" is geweest. Minder bekend was wellicht,
dat der commissie ook was opgedragen een onderzoek „into the growth
of education in British India", waarvoor de commissie-Simon zich enkele
personen assumeerde, die tezamen vormden „the Auxiliary Committee
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on the Growth of Education". Die „Committee" bracht in 1929 een rapport
uit over het haar opgedragen onderzoek en dit z.g. „Interim Report" trekt
de laatste tijd in ons Indie zeer de aandacht, omdat men ook hier te
maken heeft met voor een deel dezelf de problemen, waarvoor men in
Britsch-Indie staat en vervolgens, omdat men eveneens in ons Indie de
laatste jaren zich beraden heeft over ons onderwijs-apparaat, daarbij sterk
de sociaal-economische zijde van het onderwijsvraagstuk heeft belicht en
zoodoende ook onderzoekingen heeft ingesteld, over de uitbreiding, die
de laatste jaren aan het onderwijs gegeven. — Een en ander gebeurde
door de Hollandsch-Inlandsch-onderwijs-commissie, die in 1927 door den
toenmaligen directeur van onderwijs werd ingesteld en die binnenkort
haar laatste rapporten zal indienen. —
Het behoeft Been betoog, dat men het onderwijs in het algemeen en het
volksonderwijs — waarover wij thans spreken — in het bijzonder, uit
verschillend oogpunt kan beschouwen. In zooverre werd aan het Auxiliary
Committee beperking opgelegd door de commissie-Simon, en wel in die
zin, dat bestudeerd moest worden „Education and its organisation in
British India in relation to political and constitutional conditions and
potentialities of progess". — Interim Report pagina. — Deze beperking
van het terrein van onderzoek is uit de opdracht der commissie-Simon
te begrijpen. Haar toch was het er om te doen, ingevolge de haar opgedragen taak, na te gaan de mogelijkheden die er in Britsch-Indie al dan
niet aanwezig zijn voor het verleenen van zelfbestuur. En zeer zeker kan
de school medewerken tot het opvoeden van bewuste en tot oordeelen in
staat zijnde staatsburgers, vooral ook, wanneer men zich op het standpunt stelt van „the Auxiliary Committee", dat „where there is representative government the education given should be such as to produce a
popular electorate capable of exercising intelligently the primary functions of citizenship: they should be able to choose their representatives
with knowledge and intelligence; to understand, at any rate to a certain
extent, the social and political programmes which are placed before them
by candidates for election to legislative and local bodies; and, a subsidiary
but important matter, to understand the actual machinery of voting".
Zoo beschouwd behoeft het niet te verbazen, dat „the Committee" een
betrekkelijk hooge waarde toekende aan de bestrijding van het analphabetisme, en dat zij, toen zij naging, of het volksonderwijs kwalitatief
vooruitgegaan was, in verband met haar politieke beschouwing van het
onderwijs allereerst trachtte te vinden een norm voor het bereiken van
het alphabetisme. Intusschen erkende „the Committee" ook, dat „in some
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cases other means than literacy may be found to enable an individual to
exercise an intelligent vote", maar wanneer het gaat om de vraag, of
millioenen menschen al dan niet in zekere mate gerekend moeten worden
tot „a popular electorate capable of exercising intelligently the primary
functions of citizenship", dan moet men wel een of andere norm aanvaarden en dan is die van het al dan niet analphabeet zijn wel een van
de meest hanteerbare.
Zoo zest ook „the Comittee" op pagina 4 van het „Interim Report":
„But it is obvious that it is an immense gain for the average voter himself
as well as for the country at large if he is able to read, and to read with
understanding and judgment".
Zoo zitten wij reeds midden in het probleem van het volksonderwijs:
„hoe heeft zich dit gedurende de laatste jaren kwantitatief en kwalitatief
uitgebreid in Britsch-Indie en gaat een kwantitatieve groei gepaard met
een evenredige kwalitatieve, uit politiek oogpunt beschouwd." Anders
gezegd: „heeft een eventueele uitbreiding van het aantal scholen in
Britsch-Indie tengevolge een vermindering van het analphabetisme, en
dientengevolge een uitbreiding van „the popular electorate".
Nu zou het buitengewoon gemakkelijk zijn, wanneer het Britsch-Indische
onderwijssysteem zoodanig ingericht was, dat men zou kunnen zeggen:
wanneer een kind dit bepaalde schooltype heeft doorloopen, kan men hem
niet meer tot de analphabeten rekenen.
Dit is in zeker opzicht in ons Indie het geval. Daar dient het dessa- of
volksschoolonderwijs ook tot bestrijding van het analphabetisme en door
geheel Indie heen zijn dessascholen van een en hetzelf de type, met een
cursus van drie jaren. Daarnaast bestaat de z.g. Standaardschool en verder de Hollandsch-Inlandsche school, die beide meer dan het zoo juist
genoemde onderwijs seven, al werken ook zij natuurlijk mee aan de
bestrijding van het analphabetisme.
In Britsch-Indie nu onderscheidt men verschillende „stages": „college,
high, middle and primary stage". Men kan nu echter niet zeggen:
Primary stage in Br.-Indie is dessaschool in Ned.-Indie.
Middle stage
„ standaaidschool en Holl.-Inl.-school in
Neder1.-Indie.
High stage
„ is voortgezet en middelbaar onderwijs in
Neder1.-Indie.
If

If

If

11

Het is speciaal de „primary stage", die de moeilijkheid aanbrengt. Er
is op de „primary stage" niet een bepaald schooltype, met een uitge-
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sproken doel, zooals b.v. de dessaschool in Ned.-Indic bedoelt het „literate"
maken van de massa.
De „primary stage" kent meerdere schooltypen: naast het eenvoudigste
onderwijs, dat zuiver tot doel heeft het vormen van alphabeten, bestaan
er op de „primary stage" ook scholen, die tot 8 klassen toe hebben en
waarbij het onderwijs — zij het dan ook in de landstaal — zich uitstrekt
over de „middle stage", ja, als het ware tot de „high stage" toe. Dergelijke „higher elementary schools" met acht klassen kan men — met
uitzondering van de vertaalkwestie — gerust vergelijken met de Holl.-Inl.
school in Ned.-Indic, die wij in het schoolsysteem in genoemd land zouden
willen rekenen tot de „middle stage".
Zoo varieert het aantal klassen in Britsch-Indic op de „primary stage"
van 2 tot 8, naar gelang men zich in verschillende provincies bevindt.
Zoo kent Assam „tower primary schools" met twee klassen, Madras
daarentegen met vijf klassen, terwijl Madras daarnaast tevens heeft
„higher elementary schools" met acht klassen. Bengalen had in 1927:
52.809 scholen van de „primary stage", daarvan waren er echter ± 36.000
behoorend tot het type „tower primary schools" met drie klassen, terwijl
de rest behoorde tot de „upper primary schools" met vijf klassen. —
„Upper primary schools" noemt men in Madras en Bombay „higher
elementary schools". — Nog sterker geldt dit voor Bihar: in 1927 had
deze provincie 30.247 scholen, waarvan ± 25.000 behoorend tot de „tower
primary schools" met drie klassen.
Het behoeft Been betoog, dat een dergelijke min of meer chaotische
organisatie, — te danken aan een te ver doorgevoerde decentralisatie —
het werk der commissie niet eenvoudig maakte. Nog te meer niet, omdat
de vraag gesteld mag worden of al deze verschillende schooltypen gelijkwaardig genoemd mogen worden. Dit lijkt vrijwel onmogelijk.
Het is vermoedelijk daaruit te verklaren, dat zij als eisch voor het
bereiken van een meer permanent stadium van „literate" zijn stelde: het
doorloopen hebben van de vierde klasse van een of andere school van
de „primary stage". In ons Indic schijnt men van oordeel te zijn, dat voor
de bestrijding van het analphabetisme voldoende is gedaan met de drieja rise dessaschool. Of daarmee inderdaad alphabetisme bereikt wordt,
kunnen wij niet beoordeelen. De proeftellingen, die verleden jaar voor
de groote volkstelling werden gehouden, deden zien, dat men in dit opzicht
optimistisch mag zijn.
Dit verschil van vier jaar in Britsch-Indic en drie jaar in ons Indio vloeit
nit verschillende oorzaken voort, waarop wij thans niet nader kunnen
ingaan.
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De vraag wcrdt nu deze: komen al de leerlingen, die tot de eerste
klasse van de „primary stage" toegelaten worden, zoover, dat zij na
vier jaar de vierde klasse doorloopen hebben? En dan moet men zeggen,
dat het resultaat buitengewoon bedroevend is. Het verloop is enorm —
hetzij door blijven zitten, hetzij — en vooral dit laatste — door verdwijnen
van school.
In 1922/1923 werden 3.986.924 kinderen tot de eerste klasse van de
„primary stage" toegelaten, daarvan waren er in 1923/1924 1.379.986 in
de tweede klasse, in 1924/1925 984.358 in de derde klasse, in 1925/1926
710.895 in de vierde klasse en in 1926/1927 427.053 in de vijfde klasse.
Zooiets is schrikbarend, vooral omdat de Commissie dit verloop niet
in de eerste plaats aan zitten-blijven meent te moeten toeschrijven, maar
aan wat zij noemt: „wastage", waarmee zij bedoelt „the premature withdrawal of childern from school at any stage before the completion of the
primary course. — Zitten blijven noemt zij „stagnation".
Geen wonder dan ook, dat de commissie zelf het uitspreekt dat „the
hard facts of wastage and stagnation are shocking".
Een verloop van 100 leerlingen in 1922-1923 tot 10 leerlingen in
1926-1927 is dan ook inderdaad „shocking".
Voor jongens is het verloop van 100 tot 11, voor meisjes van 100 tot 6.
Natuurlijk is het interessant om gegevens te bezien over dit vraagstuk
op ons Indie betrekking hebbend. Daartoe zijn wij in staat door het rapport
van de H.I.O.C. Deze gaf in haar rapport no. 10 „Nadere gegevens omtrent
het leerlingenverloop", ook cijfers voor het verloop bij het inlandsch
onderwijs.
En dan moeten wij eveneens een geweldig verloop constateeren. Maar
gaan wij een en ander bij Britsch-Indie vergelijken dan mogen wij in ons
Indie van redelijk-goede resultaten spreken.
Hier volgen eenige cijfers:
Van de 100 leerlingen van de eerste klassen der dessa-scholen in 1922
aangenomen kregen na drie jaar — dus in 1925 — 34 hun certificaat.
Voor jongens en meisjes waren die cijfers respectievelijk 35 en 30. In
de periode 1925-1928 waren deze cijfers nog gunstiger, n.l.: 44 — totaal
aantal leerlingen, — 44 — jongens — en 43 meisjes. — De gemiddelde
cijfers over 13 generaties — van 1913 t./m. 1925 — bedragen: voor het
totaal aantal leerlingen 33, voor jongens 34, voor meisjes 31.
Bedenken wij daarbij, dat men dan mag aannemen, dat die meisjes
en jongens alphabeet geworden zijn en wel blijvend, terwijl men in BritschIndie dat punt eerst na vier jaar meent te moeten stellen, dan mag men
inderdaad van een redelijk-goed resultaat spreken.
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Nog beter wordt dit, wanneer men daarnaast bekijkt de verloopcijfers
van de leerlingen der standaardscholen, die tenslotte ook medewerken
aan de bestrijding van het analphabetisme. Van de 100 leerlingen, die
in 1921 in de eerste klasse werden toegelaten, waren na vier jaar 38
toegelaten in de vijf de klasse of hadden de school verlaten — na het
vierde jaar — met een certificaat. Voor jongens en meisjes waren die cijfers
respectievelijk 42 en 22.
Het is dan ook geen wonder, dat de commissie-Hartogh zich met zorg
heeft afgevraagd, waaraan deze enorme „wastage" en „stagnation" te
wijten zijn. Over de oorzaken, die zij meent te moeten aangeven, hopen
wij nog nader een en ander mede te deelen. Vooraf wenschen wij echter
nog een en andere mede te deelen, over de kwantitatieve groei van het
volksonderwijs in Britsch-Indie.

Batavia-Centrum, 26 Januari 1931.

J. VAN GOUDOEVER.

CRITISCHE REVUE.
Er zijn toch rare luitjes onder ons. Ik zeg altijd menschen studeer, doe
wat, 't komt er niet op aan wat, maar leg je op iets toe, met hart en ziel.
Anders verkommer je. Wie niet studeert is niet geleerd, en alleen krantjeslezende, eigen-vrouwtjes kussende, pijprookende lieden zijn niet waard
een menschwaardig bestaan te hebben, maar doe wat boven je naast-bije
plicht om den broode, vul je uren met studie en arbeid en lijkt je niets,
wil dan en dwing je zelf : met de kennis komt dan de lief de. Hoe ik aan
deze tirade kom? Wel, ik -ontmoet nog al eens onderwijzers, die zelfs
niet voor de hoofdakte studeeren en maar door lanterfanten. Niet dat ik
die hoof dakte-studie zoo phenomaal gewichtig acht, heelemaal niet, er
is veel te veel bij, dat alleen het conservatisme nog aanwezig doet blijven,
maar .... tot heden is er geen andere kans om of ficieel of te zijn als
onderwijzer; welnu: bijt deze zure appel door, eet die rijstebrij-berg van
velerlei weetjes door, dan kunt ge bestudeeren waartoe ge lust hebt en
hebt ge het ook finantieeel wat beter.
Heusch, ik vind die hoofdakte ook een vervelende studie, ik sla veel
kennis ervoor niet hoog aan, en ik weet ook wel, dat wie de hoofdakte
bezit voor alle vakken ervan nog maar aan het begin staat, maar....
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onderdehand we trachten te zamen er door te krijgen een volledige bevoegdheid, of een andere studierichting ervoor — daar zullen nog heel wat
jaren over heen gaan — is het te dwaas, niet door te vossen een paar jaar.
Door niet meer te werken buiten de verplichte werkuren komt men zoo
buiten de gemeenschap te staan, dat het mogelijk wordt, dat prof.
Waterink in zijn rapport, als paed. adviseur van Gereformeerd schoolverband, het volgende klaagt:
„Misschien mag ondergeteekende van de gelegenheid, die dit rapport
hem biedt, gebruik maken om nog een algemeene opmerking te maken.
Het gebeurt hem herhaaldelijk, dat hij gebruikt wordt voor een soort
algemeen inlichtingsbureau. Misschien mag hij een staatje geven van de
inlichtingen, die men al zoo vroeg gedurende de maanden November en
December van het laatst verloopen jaar:
Een vraag van een onderwijzer, of er in Amsterdam geen vacatures
zijn; idem of er in Amsterdam een goede gelegenheid is Om te studeeren
voor de m.o.-akte Duitsch; idem of er in Amsterdam geschikte kamers
te huur zijn; idem of ik hem aanraad — hij is een Zeeuw — te gaan solliciteeren naar Friesland; idem of het mij mogelijk is nadere inlichtingen
te geven over een thans . dienstdoend hoofd van een school in de Haarlemmermeer; een vraag van een onderwijzeres, of ik haar een schema
wil geven voor een inleiding over het handwerkonderwijs in de 2de en
3de klas; van een moeder, of ik eens wil schrijven aan het hoofd van de
school inzake de behandeling van haar kind; van een hoofd van een school
om inlichtingen omtrent een onderwijzeres, die aan een van de geref ormeerde scholen van Amsterdam moet werkzaam zijn; van een hoofd van
een school om een goed adres in Amsterdam om te gaan maaltijden met
zijn vrouw en kinderen tijdens een vacantiereisje; van een hoofd van een
school het verzoek om met het bestuur van Artis te onderhandelen over
een schoolbezoek aan die inrichting; van een voorzitter van een schoolbestuur een vraag omtrent het Schoolmuseum — waarvan hij n.b. nog
veel meer gegevens bezat dan ik wist; — van een onderwijzer om nadere
inlichtingen omtrent de studie van het Esperanto; tallooze verzoeken van
onderwijzers en onderwijzeressen, die inleidingen of referaten moeten
maken, of ik hun een schema wil geven met vermelding van de noodige
litteratuur, enz., enz. Dit enz. beteekent, dat ik slechts een willekeurige
greep deed uit hetgeen in de laatste twee maanden inkwam. Nu moet men
het mij werkelijk niet euvel duiden, wanneer ik op al dergelijke vragen
niet antwoord. Mijn secretaresse, die tenslotte door mij persoonlijk met
worden gesalarieerd, heeft werkelijk genoeg te doen. En bovendien, men
moet niet denken, dat ik op al die vragen zoo maar een antwoord kan
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geven. Denkt men nu werkelijk, dat ik in het bezit ben van de complete
doopceel van al de gereformeerde onderwijzers en onderwijzeressen in
Amsterdam en dat ik tegelijkertijd op de hoogte van hun doen en laten
in de school? Weet het hoofd van de school nu werkelijk niet, dat, als
hij naar Artis wil, hij een briefje kan schrijven aan den directeur van die
inrichting? En als men een inleiding wil maken, begrijpt men dan niet,
dat een schema voor zoo'n inleiding mij ook tijd kost, temeer als ik dan
ook nog bronnen moet opzoeken, die liggen binnen het bereik van den
vrager?? Juist dat laatste, dat die bronnen ter beschikking moeten zijn
van den vrager, is zoo heel erg moeilijk. Ik zou gaarne willen, dat alle
vragers met mij bedachten, dat het hart eens wijzen tijd en wijze weet".
Het is iets voor een humoristisch blad, maar het toont toch ook, tot
welke dingen men komt, als men zelf is ingedut bij krantje en warme
kachel. De werktijd begint weer, maar dit mag niet alleen maar de officieele
werktijd zijn. Mtn is nimmer te oud om te leeren en elke week brengt
nieuwe dingen en elke dag brengt nieuwe verschieten. Geen geld kan en
mag Been argument zijn tot het bij de pakken neerzitten. De openbare
bibliotheken der universiteiten, de koninklijke bibliotheek en de leeszalen
bieden studiewerken te kust en te keur. De kosten ervoor zijn slechts
enkele centen. Wie wil, die kan, dat is hier de wonderspreuk, en die vindt
ook zeker zijn weg.
Een mensch krijgt, wat hij waard is, ontegenzeggelijk.
Dat geloof en vertrouwen stemt ons werk of op een toon, die zuiver
is en harmonisch zal klinken in het koor van alle werkers, die niet uitsluitend werken om den broode, maar die het hoogere ideaal kennen: zich
nuttig te maken door eigen arbeid voor anderen.

Zeist.

D. WOUTERS.

VEREEN1GING VOOR CHRISTELIJKE
PAEDAGOGIEK, GEVESTIGD TE UTRECHT.
N a a m.
Art. 1. De naam der vereeniging is : Vereeniging voor Christelijke paedagogiek, en zij is gevestigd te Utrecht.
D o e 1.
Art. 2. Haar doel is de bevordering van de studie der Christelijke paedagogiek in haar geheele omvang en van haar hulpwetenschappen, ten behoeve van
de Christelijke opvoeding en het Christelijk onderwijs in de ruimste in —
lager, middelbaar en hooger — in binnen- en buitenland.
Art. 3. Zij tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door
vergaderingien, geschritten, vacantiecursusseni, winterlezingen, studiekringen,
een bureau voor paedagogische adviezen, een paedagogische bibliotheek, schoolcongressen en andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Geldmiddelen.
Art. 4. Zij ontvangt haar geldmiddelen door:
a. bijdragen van leden en begunstigers;
b. giften, schenkingen en legaten.
Leden.
Art. 5. Leden kunnen zijn personen, rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen en rechtspersoonlijkheid bezittende afdeelingen van vereenigingen, die
verklaren in te stemmen met het doel en de grondslag van een der volgende
vereenigingen:
a. Christelijk Nationaal Schoolonderwijs;
b. Christelijk Volksonderwijs;
c. Gereformeerd Schoolverband;
d. Vereeniging van onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland en de
overzeesche bezittingen:
e. Unie van Christelijke onderwijzers;
f. een andere vereeniging voor opvoeding en onderwijs, die op Christelijke
grondslag staat en die, blijkens die grondslag, evenals bovengenoemde vereenigingen, de Bijbel aanvaardt als Gods Woord en alzoo als regel van wat
wij te gelooven en te doen hebben, ook voor de Christelijke opvoeding en het
Christelij k on derwij s.
Men wordt lid door zich als zoodanig op te geven bij het bestuur. Het
lidmaatschap houdt op:
a. door overlijden van natuurlijke personen, ontbinding of verlies van rechtspersoonlij kheid van rechtspersonen;
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b.
C.

door bedanken;
door het niet betalen der verplichte jaarlijksche bij dragen, genoemd
in art. 7.
Begunstigers.
Art. 6. Begunstigers zijn zij, die de vereeniging steunen met een jaarlijksche
bijdrage van f 2.50.
Bij dragen.
Art. 7. De jaarlijksche bijdrage van persoonlijke leden wordt jaarlijks vastgesteld door de algemeene vergadering; de andere leden betalen f 25 of f 10.
De beslissing over de vraag, welk bedrag ieder der laatstgenoemde leden heeft
bij te dragen, blijft aan elk dier leden afzonderlijk overgelaten.
Algemeene vergadering.
Art. 8. Er wordt jaarlijks minstens

een

algemeene vergadering gehouden.

Stemrecht.
Art. 9. Alleen de leden hebben stemrecht. Het stemrecht wordt uitgeoefend
op een vergadering der vereeniging. Vereenigingen of afdeelingen van vereenigingen, die lid zijn, hebben het recht zich te doen vertegenwoordigen door twee
afgevaardigden, die ieder een stem uitbrengen. De overige leden hebben elk
een stem.
Bestuur.
Art. 10. Het bestuur bestaat uit 7 personen, gekozen door en uit de persoonlijke leden en de afgevaardigden der andere leden. De bestuursleden verdeelen
de functien onderling. Jaarlijks, voor het eerst in 1930, treedt volgens rooster
een bestuurslid af. De aftredenden, met uitzondering van voorzitter en secretaris, zijn niet terstond herkiesbaar. De keuze der leden wordt ,geregeld bij
huishoudelijk reglement. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de
vereeniging in en buiten rechten.
D u u r. `*.
Art. 11. De vereeniging wordt aangegaan voor de tijd van 29 jaar, te
rekenen van de dag der oprichting, zijnde 22 April 1930. Indien de vereeniging
wordt ontbonden, zal het ontbindingsbesluit tevens de wijze van liquidatia en
bestemming van goederen en gelden aanwijzen; een en ander met inachtneming
van art. 1702 Burgerlijk wetboek. Tot het nemen van een besluit tot ontbinding
is noodig, dat minstens 2/3 der leden aanwezig is en dat 3/4 der uitgebrachte
stemmen tot ontbinding besluit. Zijn op de eerste vergadering geen 2/3 der leden
aanwezig, dan heeft binnen een maand een tweede oproeping plaats ; onverschillig het aantal der dan aanwezige leden, ikan dan tot ontbinding warden
besloten met 3/4 der stemmen.
Slotartikelen.
Art. 12. Zes of meer leden kunnen een afdeeling vormen, welker huishoudelijk reglement niet in strijd mag zijn met deze statuten.
Art. 13. Wijziging der statuten kan, behoudens koninklijke goedkeuring,
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plaats hebben op voorstel van het bestuur of van ten minste 10 leden bij
meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.
Art. 14. Verdere bepalingen betreffende het uitbrengen van stemmen, het
nemen van besluiten en wat verder voor de goede gang van zaken noodig
wordt geacht, warden vastgesteld bij huishoudelijk reglement, dat niet in
strijd mag zijn met deze statuten.
Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 De: Ember.

— Volgen de onderteekeningen. —
Goedgekeurd bij koninklijk besluit d.d. 15 Mei 1931 no. 19.
Mij bekend,

de minister van justitie,
namens den minister,

de secretaris-generaal,
van Blom.

BOEKENTAFEL.
Ons teekenuur, volledige teekenmethode voor de lagere school, bestaande uit

7 mappen met gekleurde, vrije motieven voor het eerste tot en met het
zevende leerjaar; door C h r. Le R o y. 7 mappen met 32 teekenvoorbeelden, a f 2.90. — Uitgaaf van P. Noordhoff, Groningen.
„Du ehoc des opinions la verite saillit", zeggen de Franschen en deze woorden zijn, met een kleine variatie, van toepassing op de uitgave, hierboven vermeld.
Het loont de moeite, in deze tijd, nu het vak teekenen zich in de lagerje
school in groote belangstelling mag verheugen, eens na te gaan, wat er alzoo
is verschenen sinds Zwier en Jansma. Bepalen we ons tot deze conclusie : Het
vrije motief (en dan gekleurd) heeft gezegevierd ! We kennen niet alleen vele
uitgaven, maar ook velerlei soorten. ,Sommige ervan bieden landschappen, dierstudies enz. voor potlood of Oostindische inlet, andere gaan zeer geprononceerd
in de richting versierend teekenen, weer andere geven enkele hulplijnen en
aanwijzingen voor zelf vinden, terwij1 de meeste uitgaven deze bijvoeging
drag-en, dat ze geen volledige methode zijn, (mar uitsluitend teekenvoorbeelden
geven, die naast iedere methode kunnen worden gebruikt.
En het lijkt ons zó(5, dat, ern de hierboven aangehaalde woorden in toepassing
te brengen, de waarheid naar voren is gesprongen in deze uitgave van de firma
Noordhoff, die en den isamensteller en den uitgever eert!
Zonder uitzondering zijn alle voorbeelden zeer artistiek en
dit met
nadruk ! — het voorbeeld is voorbeeld gebleven ! Hoe verbluffend eenvoudig haalt
de teekenaar het voorbeeld uit enkele karakteristieke hulplijnen! Hoe prachtig
heeft hij enkele lastige motieven we denken aan de Teddy-beer uit map 7
en de paddestoelen voorbereid door vooroefeningen ! We namen de proef reeds
met de aanwijzingen, die
in verschillende leerjaren met vele leerlingen en
de teekenaar geeft, was het resultaat verrassend.
Hoe keurig vormen enkele ,simpele lijnen in potlood en kleurkrijt die Aronskelk! Wat vallen de voorbeelden in de smaak bij kinderen en onderwijzers!
Zcker —, de teekenles zal met deze methode inspanning eischen, maar hoe
zal doze inspanning warden beloond!
De vooroefeningen voor het werken met waterverf zijn zeer practisch en
gaan regelrecht op het doel af. Wie met deze methode geen resultaat behaalt,
za1 het nooit behalen.
Een greet voordeel is, dat de uitgave eon volledige methode vormt. Hierdoor
went men de kinderen van het eerste leerjaar af aan vrije motieven en aan
kleuren, zoodat de lastige voorbeelden uit de hoogere leerjaren dan igrondig
zijn voorbereid!
De uitvoering is schitterend, terwijl, om practische redenen, de firma Noorclhoff gekleurd papier in de handel zal brengen, dat volkomen aansluit bij de
voorbeeld en.
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De prijs is z645 laag dat in een eenigszins flinke school wel meerdere exemplaren der mappen kunnen worden geplaatst. We wenschen en voorspellen deze
methode een groot succes, en bevelen ze dan ook ten sterkste aan. 't Is een werk
van de hoogste distinctie.
H. WANSINK.
Apeldoorn.
Jeugd en Beroep is met het oog op de vacantie in een dubbel nummer verschenen, afl. 7/8. Deze afl. ,opent met een artikel der Redactie over Samenwerking
tusschen arbeidsbemiddeling en voorlichting bij beroepskeuze, waarin naar aanleiding der algem. vergadering van de Vereeniging voor Nederl. Arbeidsbeurzen
betoogd wordt, dat nauwere samenwerking tusschen voorlichting en Arbeidsbemiddeling gewenscht zou zijn.
E. J. v. D. behandelt hierna in een 2de artikel over Zorg voor de werklooze
jeugd de maatregelen, die in dit opzicht in Engeland zijn genomen. Hiena volgt
een artikel van I s. S ant c r o o s D C. z n., getiteld : Werkgevers gevoelt uw
verantwoordelijkheid tegenovr uw jeugdige werkkrachten, waarin hij er op
aandringt de jeugd niet aan de gevaren van het halm en brengen van groote
geldsommen Moot te stellen. Anna Polak bespreekt daarna in een artikel:
Gederailleerd ide nadeelige gevolgen, aan het onnadenkend verwisselen van
beroep verbonden. Zij geeft uit haar rijke ondervinding een aantal voorbeelden
daarvan.
Verder vindt men de aanvang van een artikel van W. A. S i k k e m a over
Beroepskeuze-voorlichting en arbeidsbemiddeling. In dit eerste artikel wordt
de groote waarde eener ,speciale jeuq-dbemiddeling betoogd.
Hierna volgt een artikel van J erohm Hartog: Klachten over mechanisatie uit de achttiende eeuw.
P. de Boer 'zet in zijn tweede artikel De zorg voor de normalen en de zorg
voor de zwakzinnigen, zijn polemiek tegen de opvattingen van den red. E. J.
v. D. voort. In Antwoord aan P. de Boer vangt deze zijn tegenbeschouwingen
aan. Het betreft hier ten eerste het belangrijke onderwerp der psychologische
waarneming op de school en de vraag of deze op de school voor normale
kinderen op andere wijze gehanteerd /met worden ,dan op de school voor zwakzinnigen, ten tweede de niet minder belangrijke vraag of de nazorg voor leerlingen der zwakzinnigen-school wel van hetzelfde karakter is als wat men aan
de bureaux voor beroepskeuze met dee naam aanduidt.
Verder vindt men in de afl. het vervolgartikel over Gemeenschapskennis, een
bespreking der praeadviezen over voorkoming van onvolwaardigheid en plaatsing van onvolw'aardigen in overheidsdiensten, het Rapport der , Commissie van
de Bond van Leeraren en Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs, benevens
van een aantal andere verwante vereenigingen over de wenschelijkheid van een
psychotechnisch onderzoek bij de toelating van leerlingen tot de ambachtsscholen.
Ten slotte volgt een uitvoerige bespreking van het belangrijke jaarverslag
1930 van het Gemeente-bureau voor beroepskeuze te 's-Gravenhage, benevens
een aantal berichten en mededeelingen.
Van landen en volken. Aardrijkskundig leesboek voor het Christ. onderwijs,

door J. H o o g w e r f en D. J. B a a r s l a g; deeltje II IA — Afrika —
ge111., a f 0.60 ; P. Noordhoff, Groningen.
Deze methode — de eerste volledige aardrijkskundigv methode voor de Chr.
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scholen, draagt een zeer persoonlijke stempel. De schrijvers zijn bekende schoolhoofden ; Baarslag is de recencent in Onze vacatures en de schrijver van hist.aardr. feluilletons in dat blad; Hoogwerf is reeds lang bekend, vooral als
de goed kenner van allerlei in ons volksleven, dat aan de massa ontgaat. De
samenwerking dezer heeren heeft een mooi resultaat gegeven in atlassen en
boekjes. Het is nu maar te hopen, dat de Chr. scholen deze arbeid zullen waardeeren, door te beginnen met er ernstig kennis van te nemen. De practijk komt

dan

ook

wel.

Ms.

Mary Po s, Daden!; uitg.-maatij. Holland, Heerengr., A'dam.
Een Chr. roman — of eigenlijk nog geen roman, want er is geen afdoend
einde — die er wezen mag. Op levendige wijze schetst Mary Pos de strijd van
een begaafde typiste in haar betrekking tusschen levend geloof en levende
liefde. Mary Pos schroomt niet deze te teekenen, zooals het logisch aanvaardbaar
is, al is er daardoor wankeling en soms neergang. Tech is o. i. het slot — al 'can
het zoo — niet de incest verheffende oplossing voor de twee gelielden. Deze
oplossing van het conflict geeft maar een klein lustgevoel. De groote verheuging
en levenszon is er o. i. niet. Daden! is een boek, dat verre staat boven de Chr.
verhaallectuur van alle dag, omdat het religieus-psychologisch is doordacht en
met de werkelijkheid rekent. D. W.
VOOR-ALLEN-WAT-REEKS.

door Paul van I p e n b u r g, 2 deeltjes, a f 0.50. P. Noordhoff,
Groningen.

Nog te klein,

eenvoudige vraagstukjes uit de practijk voor de hoogste leerjaren van plattelandsscholen, door G. J. H o o 1 t en H. J. N ij h o f, deelt4je 3 en 4, voor het 7de leerjaar, 2de druk, resp. 30 en 40 cts ; P. Noord-

Levenssommen,

hoff, Groningen.
Rekenwerk dat rekening houdt met het rekenen voor het dagelijksche gereken,

zonder geleerderigheid waaraan niemand wat heeft. Aanbevolen. D. W.
Villtig dictee's voor het zevende leerjaar, door F. v a n G u n s t en J. A. E v e r a,
5de druk, a f 0.70; P. Noordhoff, Groningen.
Nederland en Indic, eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de
lagere school, door A. L u i n g e en B. St e g e m a n, 10de druk, a f 1.05,
gebonden a f 1.35; P. Noordhoff, Groningen.
Duitsche klankleer ten dienste van studeerenden voor de akte Duitsch 1. o., door
S. Bo orsm a, 2de druk, a f 1.—.
Stemvorming en stemhygiene, populaire lezingen, gehouden door prof. dr. med.
Hermann Gutzmann, geautoriseerde vertaling door Branco van
D a n t z i g, 2de druk, met 58 figuren, a f 2.25, gebonden a f 2.65;,
P. Noordhoff, Groningen.
1 Kleine kerkgeschiedenis voor het Chr. onderwijs, door C h r. de B out er en
I. Nauta, a f 0.90.
2 Kleine vaderlandsche geschiedenis voor het Chr. mulo en andere inrichtingen
van voortgezet onderwijs, door C h r. de B out e r en I. N a u t a, a
f 0.90; Werkboekje hierbij a f 0.40.
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door C h r. de B o u t e r en I.
N a u t a, 2de deeltje, a f 1.80, gebonden a f 2.50 ; uitg. P. Noordhoff,

3

Hoofdpersonen algemeene geschiedenis,

Groningen—Batavia.
De drie vorenstaande boekjes zijn geen boekjes die men zou nemen om nu
eens de geschiedenis te lezen, voor leering en genot. Stijl en inkleeding maken
ze daarvoor ongeschikt, maar wel zijn ze uitnemend om de leerlingen die op
examens afgericht moeten worden — naar het schijnt een blijvend noodzakelijk
kwaad — in een beperkte omvang zakelijk en duidelijk, beknopt de leerstof te
geven. Hier zijn twee goede practici, wier arbeid als zoodanig te loven is. Aanbevolen.
K.
De volgende nrs. 1-14 alle uitgaven en herdrukken der fa. P. Noordhoff,
te Groningen.
1.

Algebra voor mulo, door P. W ij d e n e s, deel IIB, Examenuitgave, 9de
druk, geb. a f 2.25.

2.

Leerboek voor de Fransche taal, door dr. W. van der M o 1 en en dr. Y.
Dubos q, eerste deeltje, 6de druk, a f 1.90, gebonden a f 2.10.

3.

Beknopte Fransche spraakkunst, door dr. W. van der M o 1 en en dr. Y.
D u b o s q, 2de druk, a f 1.25, gebonden a f 1.45.

4.

Beknopte staatsinrichting van Nederland en zijn overzeesche gewesten, door

5.

Eenvoudige handelsvertalingen Nederlandsch—Fransch, door A. A. M u t-

6.

Handelsrekenen, door A. A. D. B o u w h o f en J. C. L a g e r w e r f f, deel
IIIA, samengestelde intrest, annuiteiten, emissiekoersen, enz, a f 1.75;

Mr. Dr. M. Sp a ande r, a f 1.35.
s a e r s en drs. J. L. Sanders, A f 0.90.

Uitwerkingen a f 1.—.
Een buitengewoon practische uitgave. In duidelijkheid een vondst.

P.

7.

Algebra voor H. handelsscholen, door P. W ij d e n e s en dr. P. G. v an de

8.

Practische oefeningen bij het aanvankelijk onderwijs in de scheikunde, door
Dr. Armand L. Hacquaert, a f 0.50.

9.

Leesboek

V 1 i e t, 2de herziene druk, gebonden a f 2.50.

10.
11.
12.

13.

14.

voor gymnasiaal, middelbaar en voortgezet lager onderwijs,
verzameld door G. Le f f e r t s t r a, deel II, 6de druk, verzorgd door Dr.
J. R u i n e n, A f 2.90, gebonden f 3.50.
Leerboek der geschiedenis, door dr. H. A. E n n o van G e 1 d e r, deel II,
Nieuwe geschiedenis, ge111., a f 2.50, gebonden a f 3.—.
Fransche teksten ter vertaling in het Nederlandsch, door I. M a u r i t z, 2de
druk, bewerkt door Drs. L. W ij m a, a f 2.—.
Durch and andere Uebersetzungen fiir die oberen Klassen der hoheren Lehranstalten, door P. V e e z e en dr. D. J. C. Z e e m a n, Deutsch-Hollandisch, a f 1.40.
Leerboek der natuurkunde voor middelbaar, voorbereidend hooger en propaedeutisch onderwijs, door dr. W. J. H. M oll en dr. H. C. B urge r,
deel I, Mechanica, eigenschappen der materie, warmte, geluid, 2de druk,
A f 3.90, gebonden a f 4.50.
Gemeentewet 1931, K. B. van 16 Maart 1931 S. 89, a f 0.35.
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De regenboog II, door H. P o o r t en C. W. Th. Poor t, geill. door J a n

Altin k, f 1.90, geb. f 2.25; fa. Noordhoff, Groningen.
Een aardige neutrale bloemlezing met een voorraad goed gekozen stukken
Ms.
proza uit de laatste decennia.
D s. W. Fabe r, Grandbeginselen der wijsbegeerte, ingen. f 1.50, geb. f 1.90;
fa. Noordhoff, Groningen.
Ds. Faber is leeraar aan een Chr. h b. s. in geloofsleer e. a., te Hoogeveen.
Het was van hem goed gezien, om aan de oudere leerlingen wat te vertellen
over de philosophisahe stroomingen van vroeger en heden. In dietaten legde
ds. Faber zijn lessen vast. Deze dictaten zijn nu tot dit overzichtelijk, eenvoudig
bockje geworden.
Prof. W. prijst in zijn Woord vooraf dit beknopte, eenvoudige boekje als een
middel om tot ,diepere wijsgeerige vragen door te dringen.
Wij gelooven, drat dit boekje juist op tijd verschijnt, waar te midden van de
crisis — het „schoone" resultaat van oorlog en geweld — toch de geestelijke behoefte
naar zuivere orienteering en distancieering tegenover alle gebeuren, vooral
onder de jongeren, steeds toeneemt. Daarom meenen wij, zal het ook voor zelfstudie een leerzaam boekje 'zijn. Het is goed en goedkoop naar het uiterlijk en
niet met wijisheid overladen naar het innerlijk : 180 biz. met een naam- en
zaakregister. D. W.
A L o b s t e in en S. P r e g e r s, Nieuwe banen, leerb. der alg. geseh. voor
voortgezet onderwijs; geill. met 118 pl. naar oude prenten ; 180 bl. a
f 1.9,5, geb. f 2.20; P. Noordhoff, Groningen.
P r o f. d r. H. A. Over s tree t, Over onszelf — opvoeding der eigen persoonlijikheid —, vert. door H. J. S m e d i n g; f 3.25 in keurband; N. V.
Maatsch. van goede en :goedkoope lectuur, Amsterdam.
Eon aardig, ontdekkend bock, dat velen de oogen voor ik-fouten kan openen,
zoo, dat hij of zij er werkelijk zich van afkeert. Vooral tegenwoordig, met de
wonderlijke ontipanningszaken, die eigenlijk alleen becloelen de zelfvlueht uit
de werkelijkheid, is het leerzaam door nuchtere realiseering der dingen, waarom
het ten slotte gaat. Aanbevolen. Ms.
H. W e s t e s o n, Zonnestralen over de Noorsche landen, f 1.—;
Anna Steen, Hanna, f 0.65;
Acht tractaten van 4 bl., per 100 f 0.90 ; J. N. Voorhoeve, Den Haag.
uitg. Drukkerij
C. W. Coolsm a, Jam, Ligthart's opvoedk. denkbeelden;
Stichting Hoenderloo.
A. A 1 g r a, Repetitie-boekje Bijb. geschiedenis, voor de hoogste leerjaren van
scholen met de Bijbel en catechisation; prijs gist. 144 bl. a f 0.90; J. H.
Kok, Kampen.
G. M e y e r, De nieuwe sommen-serie; rekenmethode voor de lagere school. Serie
A, deel I en deel VI. — lste tot Ede leerj. —. Cijfe'ren, a 45 cent, en
serie B, 5dls, a 45 cent. — Vraagstukjes voor het 4de leerj., 2de helft
tot het 6de leerj. 2d helft ; Kemink en Zoon, N. V. Utrecht.

KAN MEN DE LEERLINGEN VAN DE
HOOGSTE KLASSEN DER LAGERE SCHOOL
IN BESCHRIJVINGSTYPEN INDEELEN?
In onze hedendaagsche paedagogische litteratuur is de meening wijd
verbreid alsof de kinderen bij het weergeven van hun gedachten omtrent
de opvatting der dingen aan bepaalde vormen zouden zijn gebonden.
Daar er onderlinge overeenkomst in deze vormen zou zijn op te merken,
zou dit aanleiding seven tot de indeeling in een beschrijvend, een waarnemend, een geleerd en een gevoelstype.
Gewoonlijk wordt daarbij verwezen naar het onderzoek van A. Binet,
o.a. gepubliceerd in Travaux de psychiatric — 1897 — p. 235. Daar echter
de resultaten van dit onderzoek tot zulk een indeeling van kinderen geen
azinleiding geeft, schijnt het niet ondienstig deze proefneming hier even
wat uitvoeriger te memoreeren dan gewoonlijk in paedagogische handboeken geschiedt.
Het onderzoek liep over 3 groepen verschillende personen.
lo. 7 oud-leerlingen van een gewone lagere school — ecole primaire
elementaire —; onder deze leerlingen volgden sommigen de cursus voor
een muloschool — ecole primaire superieure, — anderen waren reeds
in een bedrijf, voor 't meerendeel kantoorbedienden — leeftijd 13-20 jaar.
2o. 5 leerlingen van een wiskundeklas van een h. b. s. te Parijs. — 5
eleves d' une classe de mathematiques elementaires d' un lycee de Paris.
3o. 6 leerlingen en assistenten van het psychologisch laboratorium van
een leeftijd van 30-35 jaar, dus ouder dan de vorige.
Volgens Binet correspondeert de eerste groep met het lager onderwijs,
de 2de groep met het middelbaar en de 3de groep met het hooger onderwijs. Het totaal aantal personen was niet zoo groot als M. Binet het
wenschte, niettemin schenen de verkregen resultaten hem op interessante
conclusies te wijzen. Deze personen zijn aan een geheel van proeven
onderworpen, waarvan M. Binet slechts geeft die van de beschrijving.
Het te beschrijven voorwerp was een cigarette.
Men gaf de proefpersoon een pen en papier en men zei: 1k leg op de
tafel een klein voorwerp, b.v. een mes of een penhouder en verzoek u het
te beschrijven — decrire.
Volgen eenige karakteristieke beschrijvingen, die geclassificeerd zijn
op de volgende manier:
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lo. Beschrijvend type.
Minitieuse en droge waarnemingen, zonder eenige redeneering of onderstelling, zonder fantasie of ontroering. — Volgen 5 voorbeelden.
2o. Waarnemend type.
Waarnemingen en streven om te oordeelen, te gissen, te verkiaren,
wat men bemerkt. — Volgen 3 voorbeelden.
3o. Het geleerde type.
De p. p. zei, wat hij wist, wat men hem had geleerd van de cigaret
in het algemeen; het is een les, die bijna vervalt in gemeenplaatsen en
vaste uitdrukkingen. „Misschien," aldus M. Binet, „leende de text, die wij
gekozen hebben, zich niet voor de manifestatie van dit soort van intellectueel type, dat tamelijk algemeen moet zijn. — Volgt 1 voorbeeld.
4o. Het gevoelige type — type imaginatif et poetique.
Dit 4de type is samengesteld en men zou het misschien moeten onderverdeelen. Het vertegenwoordigt een veronachtzaming van waarnemingen
en de overheersching van de verbeelding, persoonlijke herinneringen en
het gevoel.
Daar ons van de onderscheiden p. p. de jongsten — die van 13-20
jaar — als vertegenwoordigers der lagere school het meest interesseeren,
willen we de uitslag bij deze nog even meedeelen.
A. Opmerkingen zeer banaal; herinneringen.
B. Eerst kleine en banale opmerkingen, tot hij aangemaand werd meer
te schrijven; hij merkt meer op.
C. schrijft het volgende: Een witte rol van ongeveer 8 c.m. lang en
een middellijn van c.m. De cirkel van dit rolletje, dat zich aan mijn
oog voordoet, is bruin. Men ziet, dat het niets anders is dan een dun
papiertje, dat een beetje droog gras insluit; het is te zien, dat de substantie samengedrukt is, alsof ze door een vorm is gegaan; de koker van
de witte rol schijnt aan het andere eind gesloten, hoewel ik het niet kan
bevestigen, want ik kan het niet duidelijk zien, daar ik het voorwerp
slechts voor driekwart kan zien.
D. schrijft het volgende: Zie hier voor ons een cigaret. Laat ons zien,
waarvan zij is gevormd:
lo. De buitenste omslag is van zeer licht papier, als het zijde is. Dan
binnen in tabak; tabak is een product, dat zoowat overal groeit, in de
gematigde en warme luchtstreken; men oogst de bladeren van deze struik,
die na een toebereiding, die ongeveer vier jaar duurt, aan het publiek
geleverd worden in de vorm van poeder, dat is te zeggen, de snuiftabak,
of in de vorm van vezels, dat is die, waartegenover wij ons bevinden;
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eindelijk de niet gesneden bladeren die dienen, om er sigaren van te
maken.
Deze cigaret heeft de vorm van een cylinder. Ze komt uit de fabrieken
van de staat — indien ze gemaakt is in Frankrijk — die er het monopolie
van heeft.
E. Nauwkeurige en talrijke opmerkingen; een weinig pedant; geometrische opmerkingen.
Uit het bovenstaande kunnen we merken:
lo. dat M. Binet zijn beschrijvingstypen niet heeft verkregen door een
onderzoek op kinderen;
2o. voorzoover de jongste p. p. nog tot de kinderen gerekend kunnen
worden, daarbij hoogstens twee verschillende typen waren te onderscheiden.
De resultaten van B.'s onderzoek hadden, inplaats van bij kinderen vier
typen te onderscheiden, dan ook eerder tot de conclusie moeten leiden,
dat bepaalde beschrijvingsvormen wel bij volwassenen voorkomen, maar
bij kinderen niet worden aangetrof fen.
Daar echter in verschillende werkeri over kinderpsychologie de indeeling in beschrijvingstypen, die voor volwassenen misschien recht van
besta an heeft, ook voor kinderen volgehouden wordt, heb ik de proef van
Binet aan een Nachpriifung onderworpen, thans echter uitsluitend met
kinderen, om te zien, of men in deze tot positieve gegevens kan komen.
Aan de 20 leerlingen van de 6de en 7de klasse der lagere school te Wildervank — leeftijd 11 tot 13 jaar — heb ik achteenvolgens voorgelegd:
een cigaret — voor een morgenschooltijd, — een aardappel — gedurende
een morgenschooltijd, — een gedeelte van een reep chocolade — na een
middagschooltijd, — een turf — voor een middagschooltijd, — en eeri
plaatje uit het maandblad De kindervriend — gedurende een morgenschooltijd. — Alleen bij de beschrijving van een turf was de tijd bepaald
op hoogstens 10 minuten. Aan de quantiteit van het werk heeft dit geed
afbreuk gedaan. Tusschen iedere opgave verliepen enkele dagen. Vooraf
werd tot de kinderen gezegd: Ik leg straks iets voor je neer, waarover je
een opstel maakt. Je schrijft maar op, wat je erover in de gedachten komt.
Natuurlijk werd gezorgd, dat de leerlingen niet met elkaar over het
voorwerp gingen spreken of dat ze van elkaar gingen afkijken. Alle
opstellen vertoonden individueele verschillen.
Tot een indeeling in bepaalde typen heb ik niet kunnen komen, tenzij
men zou willen beweren, dat het meerendeel der leerlingen behoort tot
het z.g. geleerde type.
Wel waren bij sommige leerlingen in de serie van vijf opstellen trekken
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te vinden, die in alle vijf opstellen terug kwamen. Er waren echter niet
zooveel overeenkomstige series, dat van een bepaald type gesproken zou
kunnen worden.
In 't algemeen kan gezegd worden:
Een nauwkeurige beschrijving van het voorwerp kwam niet voor.
Een vluchtige, algemeene, sours onnauwkeurige beschrijving kwam in
de 97 ingekomen opstellen 33 maal voor.
Het gevoelsargument kwam in verschillende vorm tot uiting, bij de
cigaret vijf maal, bij het stukje chocolade 14 maal, bij de aardappel zeven
maal, bij de turf in 't geheel niet, bij het plaatje twee maal.
Daarentegen was zeer algemeen het verschijnsel, dat de leerlingen
weergaven, wat ze over het hun voorgelegde voorwerp uit ervaring, of
door schoolkennis wisten. Bij de cigaret kwam dit vier maal voor, bij
het plaatje drie maal, bij de turf 14 maal, bij de aardappel 15 maal, bij
het chocoladereepje 11 maal.
Het aesthetisch gevoel werd in twee gevallen aangesproken, beide
malen, waar de leerlingen zich voor oogen stelden de schoonheid van een
bloeiend aardappelveld, welke inderdaad niet onderdoet voor de schoonheid van een bloeiend hyacintenveld.
Het feit, dat er nog al eens gesproken werd over het vergift, dat in
cigaretten voorkomt, of de voedzaamheid van chocolade of aardappel,
is misschien toe te schrijven aan de werking van het instinct tot zelfbehoud. Bij de cigaret kwam dit 13 maal voor, bij het plaatje en de turf
in 't geheel niet, bij aardappel en chocalade resp. vier maal en vijf maal.
Het ethisch en godsdienstig gevoel kwam tot uiting bij de cigaret, de
chocoladereep en het plaatje, waartoe dit plaatje trouwens aanleiding
gaf, en wel bij de cigaret een maal, de reep een maal en het plaatje 17
maal.
In 't kort willen we thans even elk van de vijf groepen ingekomen
opstellen afzonderlijk nagaan. Na het gezegde is er over die van de
cigaret niet veel bijzonders op te merken.
Het plaatje stelde voor een nauw straatje in een stad, waar een Bijbelcolporteur aan een armelijk uitzienden ouden man een Bijbel uitreikte, terwill het onderschrift was: Op aanvraag wordt, na onderzoek, gratis een
Bijbel verstrekt. Opmerkelijk is, dat van de 20 leerlingen 19 tot opschrift
hebben gekozen: De Bijbel, vijf leerlingen schreven: Bijbelverspreiding, of
gratis Bijbelverspreiding, bij vier stond de arme, oude man in het middelpunt van de aandacht, terwill twee leerlingen tot opschrift kozen: De
kindervriend, dat is de naam van het blad, waarin het plaatje stond. De
laatsten deelen o.a. mee, hoe graag ze De kindervriend lezen, wat trou-
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wens ook nog twee anderen doen. Men zou denken, dat bij een opstel over
een plaatje als het onderhavige in de eerste plaats de phantasie der
leerlingen in werking gezet zou worden.
Toch waren er onder de ingekomen opstellen zeven, waarbij in 't geheel
niets gephantaseerd was, terwij1 van zes gezegd kan worden, dat ze een
verhaaltje phantaseerden, dat ze weergaven.
Over de turf waren 18 opstellen ingekomen. Bij acht hiervan werd
gesproken over 't ontstaan van turf of van veen.
Het nuttigheidselement trad hier ook sterk naar voren.
Bij de opstellen over de aardappel valt op, dat de helft der leerlingen
beschrijft, wat men met de aardappelen doet.
Bij die over het stukje chocolade viel vooral op, dat 55 % van het
schrijven over de reep chocolade overgingen tot het schrijven over
chocolade als drank, meestal door hen — zeker onder de invloed van
advertenties en andere reclame — cacao genoemd. Het gewone spraakgebruik kent hier, ook voor de drank, slechts de naam chocolade.
Beschouwen we thans de opstellen per serie van vijf, dan zijn er wel
eenige opstelletjes, die eenige typische eigenaardigheden toonen.
Onder de leerlingen was er een, die, behalve bij de turf, in alle opstellen
zijn phantasie liet werken en daarbij wel eenige litteraire aanleg toonde.
Over chocolade schrijft hij b.v.:
Jan kwam uit school. Voor een bakkerswinkel bleef hij staan kijken.
Hij had een dubbeltje. Dat dubbeltje had hij van tante gekregen, omdat
hij jarig was. Hij mocht zelf weten, wat hij ervoor koopen wou. Daar
zag hij reepen chocolade liggen. Ze kostten vijf cent. Dus kon hij twee
voor een dubbeltje krijgen. Dat zou hij dan maar doen. Jan stapte de
winkel binnen en zei: „Mag ik twee reepen chocolade- van vijf cent?"
Hij kreeg ze. Hij gaf het dubbeltje. Een reep chocolade gaf hij aan zus.
Die was er blij mee. En de andere at hij zelf op."
Over de aardappel, de cigaret en net plaatje maakte hij soortgelijke
verhaaltjes.
Onder de leerlingen waren er drie, die in alle ingeleverde opstellen een
economisch element hadden ingevlochten.
Zoo zest b.v. de een van de cigaret: de cigaretten met zwarte asch
zijn de beste en de duurste. Er zijn cigaretten van 1/2 cent, 1 cent, 1 A
1
cent, 2 cent en 2 1/2 cent per stuk.
Van De Bijbel: Als men een aanvraag doet bij de vereeniging tot verspreiding van de H.S., kan men een Bijbel gratis krijgen.
Van De aardappel: Als je een aardappel poot, krijg je sours wel 20
weer.
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Van Brandstof : De Bagger is niet duur, men krijgt 1000 baggers voor

I 6. De turven zijn duurder. Als men de turf zelf uit 't veen haalt, is ze
goedkooper.
Van Chocolade: Men kan Chocolade koopen van 5 cent tot wel voor
f 1. . Dit stukje kost 5 cent.
De ander zegt van de cigaret: Er wordt nog al veel aan verdiend,
want sommige jongens van 16, 17 jaar rooken er minstens wel 30 in een
week op.
Van Het Evangelie: Er worden veel Bijbels gratis verstrekt. Zoo ziet
men dus, dat men van zoo'n vereeniging wel lid wezen mag, want men
weet, dat er ook geld voor die Bijbels wezen moet.
Van De aardappel: Vele menschen verdienen hun kost met aardappels. Ten eerste moeten ze gepoot worden, ten tweede moeten ze
gewied worden, ten derde moeten ze gerooid worden, ten vierde moeten
ze verkocht worden.
Van Chocolade: Het bestaat meest in reepen van 5 cent per stuk.
De derde maakt dergelijke opmerkingen in alle vijf opstellen.
Zou men, als Spranger bij de volwassenen, ook bij kinderen van een
economisch type kunnen spreken?
Vijf leerlingen laten niet na in alle opstellen even zich zelf er bij aan
te halen en schrijven b.v.: Ik zal u eens wat vertellen van een cigaret,
hoewel ik er niet veel van weet, of : Nu zal ik maar eindigen, want zoo
geleerd ben ik ook niet, dat ik dat alles zoo mooi kan vertellen. Dit waren
alle vijf meisjes. Van de jongens was er een, die drie maal, een ander,
die een maal zich zelf noemt, de anderen in 't geheel niet.
Dit schijnt te wijzen op grootere objectiviteit bij het mannelijk geslacht,
ook reeds voor de puberteitsperiode.
Ter verklaring van de geconstateerde feiten zal over 't algemeen voldoende zijn, ze onder te brengen onder algemeen erkende psychologische
wetten. We gaan ze daartoe nog eens punt voor punt na, in de volgorde,
waarin ze hierboven genoemd zijn.
De opdracht was tamelijk onbepaald. Dit is opzettelijk gebeurd, om
het denken van de leerlingen niet in bepaalde richting te dwingen. Het
ingeleverde werk moest uiting geven aan de wijze, waarop de kinderen
zich instellen tegenover het te beschrijven voorwerp. Dat de opdracht
daardoor niet gemakkelijker werd, bleek wel daaruit, dat sommige kinderen na geruime tijd nog niets op het papier hadden, in twee gevallen
er zelfs heelemaal niets geschreven werd. Nadat ze drie opstellen gemaakt hadden en bij de beschrijving van de turf de opdracht gegeven
—
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werd, binnen 10 minuten klaar te moeten zijn, werd in die 10 minuten
evenveel geschreven als anders in langere tijd.
Ik herinner bij dit verschijnsel aan de moeilijkheidswet van Ach, die
zegt, dat onder de dwang snel en goed te moeten werken, een aanmerkelijk hoogere arbeidsprestatie wordt gekregen, dan zonder deze dwang.
Dat bij kinderen van ongeveer gelijke leeftijd een indeeling verschillende typen niet kon plaats vinden, behoeft in verband met andere kinderpsychologische gegevens Been verwondering wekken.
Meumann wijst reeds op het volgende: — Vorlesungen II — Verder
schijnen in Binets resultaten de vroeger genoemde Beobachtungsstadien
van het kind terug te keeren: zoo gelijkt het zuiver beschrijvend type
van Binet op het waarnemen van afzonderlijke objecten — Substanzstadium naar Stern — en bij het waarnemende treedt het Aktionsstadium
op. Hierbij dient echter wel opgemerkt, dat volgens Stern juist een
bepaalde leeftijd — n.l. tot 8 jaar — het Substanzstadium genoemd zou
kunnen worden, en een andere leeftijd — 8ste en 9de jaar — het Aktionsstadium.
De beschrijvingstypen — niet die van Binet, maar die van Qnze paedagogische handboeken — en de Kategorien van Stern dekken elkaar dan
ook niet, maar kruisen elkaar.
Wanneer vervolgens blijkt, dat kinderen over 't algemeen weinig en
vluchtige beschrijvingen gaven, terwill daarentegen algemeen was het
verschijnsel, dat ze weergaven, wat ze van voorwerp wisten, dan laat
zich hieruit m.i. weinig positiefs afleiden. Bij het beantwoorden van vragen
zijn de kinderen gewoon te zeggen, wat hun geleerd is. Dit is het geval
bij alle geschiedenisvakken, die vooral in onze scholen een groote plaats
innemen, bij rekenen, bij taal en lezen, bij aardrijkskunde, zelfs nog bij
natuurkennis. Inzonderheid bij dit laatse vak zou men de kinderen er aan
kunnen gewennen, zelf op te merken, te onderzoeken, uit elkaar te halen,
en de resultaten van hun verworven kennis ook te uiten.
Uit de vluchtige ingekomen beschrijvingen blijkt wel, dat de 11-13
jarigen wel tot analytische waarneming in staat zijn. Gewoonlijk bestond
de beschrijving in een mededeeling omtrent vorm, kleur, samenstelling,
eigenschappen als hardheid, zwaarte. Voorbeelden van synthetische waarneming heb ik niet gevonden. Zooals opgemerkt, werd bij de turf vaak
over 't ontstaan, bij de aardappel vaak over de bewerking gesproken.
Dit alles komt overeen met de algemeen geldende kenschetsing dezer
periode als die van den werkelijkheidsfanaticus. De kinderen zijn op de
hen omringende dingen zakelijk ingesteld. De eigenschappen en kenmerken der dingen worden wel waargenomen, ook zelfs de betrekking,
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waarin ze staan tot de grondstof fen of het doel, waartoe ze worden aangewend. Veel planmatigs heb ik in de waarnemingen niet kunnen ontdekken. Met deze zakelijke instelling staat ook in verband het terugtreden
der phantasie. De 12-jarige jongen, die wel zijn phantasie liet werken,
bevestigt slechts de regel, dat in de werkelijkheidsperiode de phantasie
terugtreedt. Toch mag hieruit niet worden afgeleid, dat de werkelijkheidsfanaticus in 't geheel niet tot phantasiearbeid in staat zou zijn. Het feit,
dat bij het plaatje 30 % der leerlingen een verhaaltje phantaseerden, is
een duidelijk bewijs van het tegendeel.
De zakelijke instelling van den werkelijkheidsfanaticus op de buitenwereld brengt ook mee een terugtreden van het gevoel.
Emotioneele beschrijvingen als van Binets assistenten bleven ons gespaard. Slechts de lagere zintuigen, die van de reuk en de smaak traden
als gevoelsverwekkers op.
Hier inzonderheid komt het duidelijk uit, dat de opgewekte gedachten
en dus ook de aard der beschrijving mede afhangen van het karakter van
het te beschrijven voorwerp.
Bij de beschrijving van het plaatje werd opgemerkt, dat de meesten
een punt uit de voorstelling hadden gegrepen, n.l. de Bijbel. Dit stemt
overeen met hetgeen Meumann zest: „In het algemeen toonen alle menschen het streven bij een beschrijving de stand van zaken zeer te vereenvoudigen, d.w.z. veel bijzonderheden onvermeld te laten. Dit verschijnsel
hangt ongetwijfeld samen met de reeds in ons zien heerschende tendenz
de dingen vereenvoudigd op te vatten; een streven, dat door verschillende
psychologen met recht als een grondtendenz van onze waarnemingen is
aangemerkt.
Slechts wijs ik nog op die leerlingen, die een economisch type schijnen
te vertoonen. Het is zeker wel merkwaardig, dat deze leerlingen alle
komen uit gezinnen, waar de inkomsten zeer schraal zijn, zoodat de
zorg voor het dagelijksch brood een overheerschend element vormt in
het denken der ouders. De prijs van verschillende dingen, inzonderheid
levensmiddelen, is noodzakelijkerwijs dikwijls het onderwerp van het
gesprek. Is het wonder, dat de kinderen hier iets van overnemen? Zou
het milieu, inzonderheid het huiselijk verkeer niet van groote, dikwills
blijvende invloed zijn ook op de denkrichting van het kind?

Wildervank.

H. DAM.

HET MEDISCH-PSYCHOLOGISCH
ONDERZOEK TE LA PETITE-ROQUETTE.
Onlangs publiceerde dr. J. Roubinovitch, expert aan het Tribunal de la
Seine, een rapport over zijn medisch-psychologisch onderzoek in de strafgevangenis La petite-Roquette.
Over dit onderzoek doet no. 52 van Revue internationale de 1' enfant
(1930) eenige interessante mededeelingen.
Onderzocht werden 300 veroordeelde minderjarigen — delinquantsmineurs — van 14-18 jaar, uit Parijs en omgeving.
Allereerst werd geconstateerd, dat de meeste vergrijpen van jongens van
14-18 jaar waren diefstal (46 pCt.) en diefstal met heling (9 pCt). Voorts
landlooperij, dikwijls gepaard gaande met prostitutie en pederastie, misbruik van vertrouwen, slagen en verwondingen, gewelddadig optreden
tegen de politic, beleedigingen van ambtsdragers, dan in mindere mate
flesschentrekkerij, zedelijke delicten, moordaanslagen.
De rapporteur wijst er op, dat bedelarij, die een dertig jaar geleden zooveel voorkwam, thans zich maar weinig voordoet.
Dit is echter geen gunstig teeken: andere, ernstiger feiten zijn opgetreden.
Bij het onderzoek naar de oorzaken kwam op droevige wijze aan het
licht de groeiende verwording van het gezinsleven — la decheance f amiliale: — 146 gevallen van 300! Bijna 50 pct. „La misere materielle" en het
alcoholisme hadden slechts een getal van 5 pct. en 4 pct. Zucht naar
weelde veroorzaakte 24 vergrijpen of 8 pct.
Van de delinquanten vertoonde 81 pct. psychische afwijkingen. De
meerderheid der jongelieden werd onder patronaat gesteld; anderen, die
een speciale behandeling vereischen, naar een neuro-psychiatrische inrichting gebracht.
BIOSCOOP EN KIND.
Hetzelf de maandblad schrijft „veroffentlicht", een niet minder belangwekkend resultaat eener enquete over bovenstaand onderwerp.
Dr. Elkine heeft in Rusland 1074 kinderen vragen laten beantwoorden
over bioscoop en bioscoopbezoek.
Van deze 1074 kinderen behoorden 774 tot de leerlingen der „ecoles
ouvrieres" en 300 tot de besprisorny (zwervende kinderen).
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Naar de maatschappelijke stand kreeg men deze verdeeling:
374 arbeiderskinderen;
127 ambtenaars kinderen;
127 kinderen der kleine burgerij; en dan
300 besprisorny.
Terwijl er 560 jongens en 414 meisjes waren.
Wat de leeftijd betreft, kreeg men de volgende groepeering:
208 kinderen van 8-10 jaar oud;
„ 11-13 „
284
9,
14-16
482
Degenen onder hen, die niet schrijven konden, werden mondeling ondervraagd.
De volgende 19 vragen werden ter beantwoording opgegeven:
1. Houd je van de bioscoop?
2. Hoeveel maal per week ga je er heen?
3. Waarom niet vaker?
4. Van welke films houd je 't meest?
5. Waarom?
6. Van welke film heb je het meest onthouden?
7. Waarom?
8. Vertel van deze film de stukken, die je 't liefst zag.
9. Waarheen ga je 't liefst: bioscoop of schouwburg?
10. Waarom?
11. Welke films heb je meer dan eenmaal gezien?
12. Waarom?
13. Ben je moe of heb je hoof dpijn, als je uit de bioscoop komt?
14. Wat doe je 't liefst, als je uit de bioscoop komt?
15. Op welke dagen ga je 't liefst naar de bioscoop?
16. Waarom?
17. In welk jaargetijde ga je 't liefst naar de bioscoop?
18. Waarom?
19. Wat zou je graag veranderen in de bioscoop?
Het resultaat van deze beantwoording was veelzeggend:
96 pet. noemde de bioscoop hun aangenaamste tijdverdrijf; kinderen van
ambtenaars, beambten en kleine burgers bezoeken de bioscoop het minst;
de besprisorny het drukst, hetzij betalend of „en s'y glissant sands etre
vus.
Het grootst aantal bezoekers waren er onder de 8-10-jarigen; de
meisjes gingen minder vaak dan de jongens.
99

99

99

99

99
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47 pct. -- vooral de zwervers — hielden van de films „truques et les
acrobaties". Verder gaf een getal van 21 pct. de voorkeur aan films met
een politiek of sociaal karakter. De besprisorny „aiment mieux" de revolutionaire films; 11 pct. de dramatische, 8 pct. de komische. Cultureele en
wetenschappelijke films werden nauwelijks genoemd; de oorzaak, zegt het
maandschrift, ligt wel in het feit, „qu'on n'en trouve guere sur le marche
cinernatographique en Russie".
M.
P.

PAEDAGOG1EK - PSYCHOPATHOLOGIE PSYCHOLOGIE.
Al naar de tak van wetenschap, die men beoefent, is ook de waardeering van bepaalde vakken verschillend. Zoo ziet de psychopatholoog
de psychologie als een hulpwetenschap. Zij maakt gebruik van de door
haar verstrekte gegevens om straks beter het eigen onderzoek te kunnen
overzien. Omgekeerd wendt de beoefenaar van de psychologie zich tot
de psychopathologie om bepaalde bewustzijnsverschijnselen in hun overdrijving beter te kunnen bestudeeren; zoo bijv. de methode der extreme
gevallen in de godsdienstpsychologie, o.a. toegepast door James. Het
staat in ieder geval vast, dat de mogelijkheid geboden wordt uit de
ziekelijke overdrijving beter de normale toestand of verhouding te leeren
kennen. Zonder dieper op allerlei onderscheidingen in te gaan, zouden
we, ter staving van het geschrevene, alleen willen aanraden eens de
grootere paedagogisch-psychologische handboeken in te zien op de litteratuurlijsten; men staat verbaasd hoe dikwijls verwezen wordt naar
psychopathologische en psychiatrische werken.
Nu is het terrein der psychologie, psychiatrie, psychopathologie, neurologie zoo geweldig uitgestrekt geworden in de loop der laatste tientallen jaren, dat specialisatie dringend voorschrift werd. Dit had 't voordeel dat bepaalde onderdeelen nauwkeurig en uitgebreider bestudeerd
konden worden, maar daarnaast kwamen ook gevaren op, waarvan we
er slechts een naar voren willen brengen. Specialisatie voert vrijwel
zeker altoos tot beperktheid, vaak zelfs tot eenzijdigheid; immers de
kans is groot dat men het contact met verwante gebieden verliest, en
zoo komt tot studie waar orienteering aan ontbreekt. Hierdoor valt soms
gansch en al verschillend licht op een zaak, waardoor de verklaring niet
vergemakkelijkt, doch eerder bemoeilijkt wordt.
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Daarom blijft het taak ons studievak zoo breed mogelijk te zien
althans in den beginne, opdat we leeren verstaan dat meerdere wegen
naar Rome leiden. We mogen niet aarzelen van tijd tot tijd eens heen
te zien over de schuttingen waarmee ons terrein is afgezet; eens te
letten op wat elders geleerd wordt, ons zelf afvragende of er soms ook
iets is, dat wij zouden kunnen gebruiken. Deze houding leidt niet alleen
tot verdieping van wat de liefde van ons hart beef t, doch tevens bewaart
ze ons voor noodlottige eenzijdigheid, waardoor eigenlijk alle vruchtbaarheid aan ons werk van te voren reeds ontnomen zou zijn.
Voor ons ligt van prof. dr. E. D. Wiersma, Capita psychopathologica. 1)
Op het eerste gezicht is men geneigd te zeggen: dit hoort op medisch
terrein thuis, — reeds de Latijnsche titel doet zwaarwichtig aan —, daar
zal voor den paedagoog wel niets uit te halen zijn. Inderdaad het materiaal
dat de schrijver ons voorzet is niet Licht, hier en daar wordt een vrij diepgaande psychologische kennis voorondersteld, maar met dat al is de
wijze van behandeling der verschillende onderwerpen zoo klaar en helder,
dat met eenige inspanning dit boek ook door niet-medici met vrucht kan
gelezen .... en benut worden.
V erschillende hoof dstukken zijn van direct belang voor den paedagoog
in 't algemeen; nog meer voor hem die bij het bijzonder onderwijs aan
doofstommen, achterlijken e. a. werkzaam is. Wie zijn wijsheid maar niet
alleen kant en klaar thuis wil krijgen, wordt hier tot de bronnen gevoerd;
veel dat voorheen een gevoel van wrevel verwekte, wordt hier tot zijn
oorzaken herleid. Alles om ons heen staat met elkaar in correspondentie;
er is samenhang tusschen geestelijke prestatie en milieu, tusschen geestelijke prestatie en geestesgesteldheid; een bepaalde verhouding bestaat er
tusschen lichaam en geest. Het een werkt op het andere in. Zeker, we
wisten 't allang; en als we 't niet wisten dan hebben we in de practijk van
ons werk 't wel geleerd, maar hier wordt 't ons nog eens, met allerlei
markante voorbeelden, op 't hart gebonden. De goede, nauwgezette,
lief devolle paedagoog zal dus trachten telkens dieper in de verborgen
samenhang der dingen door te dringen niet alleen tot verrijking van
zijn kennis — op zich zelf al een voordeel — maar nog meer tot verdieping van zijn onderwijs — en dit is tenslotte toch nog belangrijker.
Het ligt niet in de bedoeling van deze korte verhandeling in te gaan op
de geweldige problemen, die prof. Wiersma ons voor oogen stelt, ook
niet een volledig overzicht te geven van de geheele inhoud, hoewel we
1 ) Dr. E. D. Wiersma, Capita psychopathologica, 677 bladz., vele ill.; P.
Noordhoff, Groningen, 1931.
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toch een paar grepen er uit willen doen, om de rijkdom van dit boek te
toonen. De hoof dschotel wordt gevormd door bewustzijnstoestanden,
bewustzijnsgraad, waarnemingsstoornissen, geheugen, stoornissen in het
denken, dementie, domineerende-, dwang- en waanvoorstellingen, emotionaliteit en wilsuitingen. We herhalen, men vindt hier niet direct bruikbaar
materiaal, stellingen en theorieen, die men zoo maar kan toepassen, neen,
hier wordt veeleer geboden wat straks de fundamenten der paedagogiek
kan versterken en de methoden verbeteren.
De basis van heel de studie in dit werk neergelegd is de overtuiging van
prof. Wiersma „dat de materieele en de psychische wereld slechts in
uiterlijke vorm, maar niet in wezen van elkander verschillen. Beide
gebieden worden door gelijke wetten beheerscht." Dit is dus het standpunt van het psychophysische parellellisme. Het voordeel van deze hypothese is direct duidelijk: waar de psychologische verklaring niet verder
kan schrijden, mag men de physiologie te hulp roepen, elders wellicht
de anatomie of nog een andere wetenschap, waardoor het gegeven is
alle lacunes zoo goed mogelijk te kunnen aanvullen. Hiertegen bestaat
uatuurlijk slechts een Bering bezwaar mits we maar goed vast blijven
houden aan het feit dat 't hier om een hypothese, een vooronderstelling
gaat. In moeilijke gevallen ontbreekt hier de absolute zekerheid, en blijft
er plaats voor twijf el. Fen ander bezwaar lijkt mij — en ik vermoed dat
de schrijver dit juist als een geweldig voordeel zal opvatten — dat er
geen ruimte overblijft voor de inwerking van een hoogere geest dan die
van de mensch. Onwillekeurig worden we geleid tot de onderstelling dat
straks (dies verklaard zal kfmnen worden. Het is met opzet dat wij dit
laatste iets meer belichten opdat de lezer 't eigen standpunt blijve innemen
en zich critisch stelle tegenover de geboden stof.
Dichter bij huffs list het boek van dr. A. Kuypers over het onbewuste 1).
Naar ons beste weten was over dit onderwerp in ons land nog geen oorspronkelijke, maar uitgebreide, studie geschreven. Dit is in zekere zin
des te eigenaardiger waar de termen onbewust en onderbewust tot modewoorden geworden zijn. Wanneer er zich iets voordeed dat niet dadelijk
uit de aanwezige gegevens kon worden verklaard, dan stond men
terstond gereed van het onbewuste, respectievelijk onderbewuste te
spreken. Dat er dus zoo jets bestond was reeds jaren gemeengoed, maar
welke qualiteiten moesten er aan worden toegekend, waar lagen de
grenzen, wat was de functie, ziedaar vragen die of onbeantwoord bleven
1 ) Dr. A. Kuypers, Het onbewuste in de nieuwere paedagogische psychologie;
220 bladz.; Paris, Amsterdam. 1931.
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of op velerlei en verschillende wijze werden opgelost. Het werd dus
inderdaad hoog tijd dat er iemand kwam, die eenige orde in de chaos
bracht, zoodat we althans een overzicht over de onderhavige materie
kregen. De bestrijders van het onbewuste nemen in aantal af, mede
door het feit, dat heden ten dage klaarder geformuleerd wordt wat eigenlijk de bedoeling van de verdedigers is.
Dr. Kuypers heeft zijn boek in twee, elkaar aanvullende, deelen geschreven, een theoretisch en een practisch deel. Het voordeel is ieder op
het eerste gezicht duidelijk, de schrijver blijft niet bij historisch onderzoek
en een zeker theoretische speculatie, maar in de tweede helft toont hij
aan enkele voorbeelden, wat het practisch gevolg is van at wat in de
eerste helft besproken werd.
Als wijsgeerig begrip drong het onbewuste door in de psychologie
— het was in zekere zin in die tijd toen ook de psychologie nog zuiver
rnetaphysisch behandeld werd. Het onderzoek naar de geschiedenis
van het begrip vangt aan bij Cartesius en poogt vast te stellen welke
plaats het onbewuste innam bij de verschillende groote systemen na
dezen denker. Daarna wordt iets getoond van de groote bestrijding van
verschillende kanten o.a. op grond van de — nu nog wel eens gehoorde
— beschuldiging dat er in de term een tegenstelling ligt opgesloten, die
het heele begrip absurd maakt. Onbewust zou dan zijn onbewust bewust,
wat op het eerste gezicht een volkomen ongerijmdheid lijkt.
Zoolang men het begrip onbewust alleen maar zag als een negatie,
kon het uit de aard der zaak geen belangrijke plaats innemen in de
psychologie. Allengs is er echter een kentering gekomen onder allerlei
invloed. De realiteit in ons zieleleven valt niet langer te ontkennen en
wanneer men er een verstandig gebruik van maakt, dan is voor ieder
't geraden in elk geval rekening er mee te houden. Natuurlijk moeten wij
als Christenen ons ervoor wachten dat we alles aan dat onbewuste gaan
toeschrijven, wat in extreme vorm er toe leiden zou de persoonlijke verantwoordelijkheid bijvoorbeeld geheel te ontkennen. Onder geen omstandigheid zouden we dan met deze theorie accoord kunnen gaan, maar zelfwaarneming leert ons toch wel, dat er iets in ons bewustzijn is dat onbewust-bewust of bewust-onbewust is.
Met dit vow; oogen is de taak die nu 't eerst rust op hem, die 't onderzoek naar 't onbewuste instelt, wel deze: de verschillende schakeeringen
na te speuren van bewustzijn en het onbewuste. Dr. Kuypers wijst
er op dat reeds het accent dat wij leggen een bepaalde beteekenis toekent
aan het begrip bewustzijn:
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1. als substantief, accent is zwevend;
2. als werkwoord, accent op zijn;
3. als adjectief, accent op bewust.
Nu laat zich verstaan, dat, waar onbewust een negatie bevat, de bestrijding al heel eenvoudig was voor wie 't accent in bewustzijn legden
als onder 1 en 2.
Een voor een passeeren nu verschillende opvattingen van bewustzijn,
een tiental, en van het onbewuste, een achttal, de revue. Daarna eindigt
het theoretisch gedeelte met een studie over het onbewuste bij Freud
en Adler, waardoor als 't ware een uitnemende brug wordt geslagen tot
het tweede, practische deel van dit werk. In het bijzonder staat de
psychanalyse bij velen in een slecht blaadje, wat trouwens geen wonder
is, gezien de buitenissigheden waartoe een en ander geleid heeft. Vooral
het homosexueele speelde daar een groote rol, gelijk het sexueele in
't algemeen. Al mag er, desnoods, veel van waar zijn wat Freud — en nog
meer zijn volgelingen, ons hebben verteld, er bleef toch ruim plaats voor
critiek. Geen wonder ook waar vaak allerlei oordeelen, tegen alle wetten
der logica in, werden omgekeerd, om vervolgens weer als nieuwe waarheden opgeld to doen. Ondanks dit alles ligt er toch in de psychanalyse
een stevige grond van waarheid en vinden we daarin een methode die,
mits goed en door bekwame handen toegepast, ons veel wat tot op heden
verborgen bleef, ontsluieren kan. Het is weer een tijdsverschijnsel. Wij
moeten echter als Christenen wel verstaan dat zelfs de psychanalyse —
door velen hoog verheven, door anderen diep neergestooten — alleen maar
een voorbereidende arbeid kan verrichten en dat er steeds nog iets
meer noodig is dan analyse alleen. Het phychanalytisch onderzoek blijft
hulpmiddel en als zoodanig kan ze ons gezichtsveld verruimen. Wij zijn
echter niet blind voor de groote gevaren, die er in verborgen liggen, al
zou 't alleen maar dit zijn, dat losgewerkt wordt wat tot nu toe vast zat,
zonder dat voldoende gelegenheid gegeven wordt tot afreageeren. Er
boven uit gaat de Christelijke lief de, die leidt en buigt en snoeit.
Het zooeven reeds genoemde theoretisch gedeelte omvat studies over
spel, koppigheid, angst en vrees, droomleven. Het zijn niet de minste
verschijnselen, die de schrijver in deze bloemlezing onder de loupe neemt.
De wijze waarop een en ander behandeld wordt is zeer lofwaardig en
van groote aantrekkelijkheid voor hem, die in de volle zin des woords
een man van de practijk wil zijn. Telkens staan we voor raadselen in
het kinderleven en vragen ons of wat toch wel de duistere drang is die
zich bijy. als koppigheid of angst openbaart. Hoe dikwijls lijkt 't niet
alsof we voor een muur staan, die alle uitzicht belemmert en waarover
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heen te klimmen schier onmogelijk is. Ook hier heeft het onbewuste
een woord mee te spreken.
Beide boeken vullen elkaar voor den paedagoog aan, seven ieder een
geheel eigen terreinverkenning, hebben een eigen karakter. Beide dwingen als 't ware tot bezinning en wijzen op de praktijk. Waar het eerste
meer experimenteel was, orienteerde zich het tweede aan de geschiedenis,
rnaar kreeg groote waarde doordat het eerste deel toegespitst werd op
't tweede, het practische.
De bestudeering van beide werken zal rijke vruchten afwerpen voor
theorie en praktijk, voor leerling en onderwijzer.
Dalem.

D. B. KAGENAAR.

ONDERWIJS EN WIJSBEGEERTE 1

).

Toen we dit boekje ter hand namen werden we op aangename wijze
herinnerd aan onze gymnasiumjaren. Op het Chr. gymnasium aan de
Boothstraat te Utrecht werd n.m. in de hoogere klassen geloofs- en
zedeleer gedoceerd door dr. M. J. A. de Vrijer, thans predikant te Amsterdam. De uren daaraan besteed openden onze oogen voor de groote
geesten die hun licht hadden laten schijnen over de zware vraagstukken
van wereld en leven. Cartesius, Spinoza, Kant, naast Plato, Aristoteles,
Augustinus en zooveel anderen passeerden de revue. De altoos critische
instelling van den leeraar toonde de lacunes naast de waardevolle beginselen in hun wijsheid neergelegd en de ademlooze stilte, die in de klas
heerschte, bewees, dat de jeugd belangstelling heeft voor de diepere
levensvragen naast de warme vereering van de sport, welke ook in onze
jaren reeds hoogtij vierde. Menigeen heeft het dictaat met de eigengemaakte aanteekeningen zuinig bewaard.
Deze eenigszins lange inleiding zij ter staving van de ervaring dat een
boekje als dat van ds. Faber zonder bedenken reden van bestaan heeft,
ja dat zelfs het verschijnen er van warm moet worden toegejuicht.
, Onze Duitsche buren hebben dat ook reeds Lang verstaan, gezien het
1 ) Ds. W. Faber,
Grondbeginselen der Wijsbegeerte. Handleiding voor
gymnasium, lyceum, h.b.s. en zelfstudie ; 177 bladz. ; P. Noordhoff, Groningen.
1931. Ingen. f 1.50; geb. f 1.90.
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werk o.a. van de „Kantgesellschaft" en de vele studies in dat land
gepubliceerd over onderwijs en wijsbegeerte, school en wijsbegeerte enz.
Wij meenen dat dit de beste methodie is reeds vroeg jonge menschen
in aanraking te brengen met allerlei wereldbeschouwingen, die zij z(5 ,5
in hun grootheid leeren zien, waar anders later het leven en de ondervinding slechts de ontaardingen toonen. Alles wat mee kan werken aan
verdieping van het geestelijk leven moet worden aangegrepen daar nog
steeds het gevaar dreigt dat alle gewicht in 't jeugdleven gelegd wordt
op het lichaam, waardoor de geest een armelijk bestaan lijdt.
Het hier genoemde boekje geeft beknopt en zakelijk een voor beginnelingen geschikt overzicht; de weergave is objectief, duidelijk en getuigt
van begr,ijpen en van wat beschreven wordt en van de psyche van jonge
menschen. Wat de indeeling betreft, deze is voor practische doeleinden
zeer geschikt: metaphysica, kentheorie, psychologie, logica, ethiek,
aesthetica. Daar zijn natuurlijk wel aanmerkingen op te maken, maar
met 't doel voor oogen, door den schrijver gesteld, gelooven we niet een
betere te kunnen geven. Alleen de hoofdlijnen zijn geteekend, waardoor
veel, hoe interessant ook, afviel, zeer tot nut van de geestesconcentratie,
die door veelheid van namen eer of dan toe zou nemen.
Ook anderen kunnen gerust met dit werkje aanvangen zich te orienteeren op 't terrein der wijsbegeerte, om straks voor de historische lijn
te grijpen naar Vorlander, Geschichte der Philosophie, voor de meer
problemenstudie naar KU1pe of Windelband. Trouwens uitgebreide literatuurlijsten wijzen aan het slot van elke paragraaf naar vollediger behandeling van de stof.
Deze eerste proeve om wijsbegeerte en rijpere schooljeugd tot elkander
te brengen, mag gerust als geslaagd aangewezen worden. Het is nu aan
de leeraren om te toonen, dat het hun ernst was als ze klaagden Been
hoek te hebben, waarmee ze aan de weetgierigheid van jonge menschen
konden tegemoet komen. Moge een spoedig volgende tweede druk bewijzen, dat de schrijver niet heeft misgetast!
Dalem.

Ds. D. B. KAGENAAR.

HET VERWAARLOOSDE KIND.
Met dit kind bedoel ik nu eens niet het in lompen gehuld straatjongetje,
of het in een dun jurkje gekleed meisje, dat lichamelijk verwaarloosd is,
of door armoede Of door slechtheid der ouders, maar ik bedoel er mee,
dat kind, dat to midden van zijn 40 vriendjes en vriendinnetjes in dezelf de
klas der lagere school zit en door de onderwiizeres wordt verwaarloosd.
Komt dat dan voor?
En wat is de oorzaak van deze verwaarloozing?
• •
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••
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Zeker verwaarloosd, omdat het een arm kind is,
of slordig gekleed,
of er wat groezelig uitziet,
of onaangename manieren heeft,
of onaangename karaktertrekken,
of misschien is er een veete tusschen de ouders van dit kind en den
onderwijzer?
of .... ouders meenen zoo gauw dat andere kinderen boven hun kind
worden voorgetrokken en dat hun kind verwaarloosd wordt en zijn erg
vindingrijk in het opsporen van mogelijke oorzaken —
of, omdat het kind de r niet kan zeggen,
omdat het stottert,
scheel ziet,
een bril draagt,
een ietwat vreemd achterhoofd heeft,
of ook.... omdat het niet zoo goed met de klas mee kan?
• •

••
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Nu komt een dergelijke verwaarloozing voor, al is het niet in die mate
als menig booze moeder zich vaak voorstelt en al maken slechts weinig
onderwijzers zich aan dit euvel, al is het ook maar in geringe mate,
schuldig, . ...
maar de verwaarloozing waar we ongemerkt alien aan meedoen, geldt
een geheel andere groep van kinderen.
Het zijn niet de mismaakten, de achterlijken, de misdeelden, maar juist
de vluggerts, de intelligenten, de begaafden in de klas.
I)eze worden verwaarloosd, schromelijk verwaarloosd, en — wij onderwijzers merken het zoo niet — en — de ouders, ze weten het niet.
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Waar voor achterlijke kinderen aparte scholen voor buitengewoon
onderwijs worden opgericht, waar van een zwakken broeder in de klas
extra notitie wordt genomen, voor hem extra moeite wordt gedaan, wat
alles zeer prijzenswaard is, meen ik, dat we ook wel eens onze voile
aandacht molten schenken aan het begaaf de kind en ons afvragen, of we
hem of haar wel geven, wat het noodig heeft.
En zeg nu niet te gauw: ....maar dat kind komt er wel, die heeft Been
aparte zorg noodig, want.... als we zeggen: „dat kind komt er wel," dan
bedoelen we, dat het met 6 of 7 jaar met loffelijk ontslag de school kan
verlaten of met gunstig gevolg het toelatingsexamen voor een andere
onderwijsinrichting aflegt, maar .... is dat een waarborg, dat we aan dit
kind hebben gedaan, wat er aan gedaan kon worden, dat dit kind zich heeft
ontwikkeld, zooals het zich in overeenstemming met zijn ontvangen talenten, kon ontwikkelen?
Immers neen!
En — wie ons hedendaagsch systeem kent, weet maar al te goed, dat
we met dit kind eigenlijk niets anders hebben gedaan, van de eerste schooldag af, dan remmen — remmen — remmen.
Het is toch zoo met , ons hooggeprezen streng klassikaal systeem op de
lagere school, dat we een leerplan hebben, dat ons van jaar tot jaar, van
maand tot maand, ja, zoowat van week tot week voorschrijft, wat we van
elk der vakken van uur tot uur moeten behandelen, en nu is dit leerplan
ingesteld op de mogelijkheid, dat de geheele klas — op een enkele zittenblijver na — dit kan volgen.
Bet percentage zittenblijvers op de lagere school is, vooral in lagere
klassen, zeer klein.
Wel zijn er alle jaren heel wat zwakke broeders, maar daar wordt dan
extra moeite aan besteed, die krijgen eens een extra beurt, voor hen wordt
de moeiiijkheid nog eens extra besproken — alles in tegenwoordigheid en
ten aanhoore van de geheele klas, die in zijn geheel gedwongen wordt dit
nog eens aan te hooren — en zoo worden ook de achterblijvers meegetrokken en het aantal zittenblijvers in een eerste klas van nul of een op
de leerlingen behoort niet tot de uitzonderingen.
Nu is het niet mijn bedoeling het pleit te voeren voor een groot aantal
zittenblijvers maar toch moet het duidelijk zijn, dat het gemiddelde van
een klas door al die extraatjes naar beneden wordt gedrukt.
De meening, dat het klassikaal systeem zich alleen richten zou naar de
middelmaat, is daarom m. i. ook niet geheel juist.
Ik meen het z(56 te zien, dat het gemiddelde elk jaar gedrukt wordt

180
door de minder dan middelmatigen, die toch met alle geweld meemoeten.
Het eene jaar kan dit wat ongunstiger zijn dan het andere.
Het is niet het aantal begaafde leerlingen, die het peil van een klas
opvoeren, maar omgekeerd, drukken de zwakken het peil meer of minder
naar hun aantal.
Niet de minder begaafden zijn dus op school de verwaarloosden en de
middelmatigen krijgen ook wel zoo ongeveer wat hun toekomt, maar juist
de begaafden — ik spreek niet van de enkele zeer begaafde — zij, die
meer of minder — hetzij over de geheele linie of voor enkele speciale
vakken — boven het gemiddelde uitsteken, zijn de kinderen waarvan ik
durf te zeggen, dat ze, vooral in de eerste leerjaren, verwaarloosd, schromelijk verwaarloosd worden.
Misschien dat dit nog eenige toelichting vereischt, omdat de onderwijzer
het niet zoo gemakkelijk bemerkt.
a. Op de mondelijke rekenles krijgt vluggertje A. niet zoo vaak een
beurt, die heeft het niet noodig, die weet het we!! Verwaarloozing!
b. Met de leesles leest vluggertje B. een minuut tegen de achterlijke
C. vier. Die B. komt er toch wel. Verwaarloozing!
c. Later had diezelfde B., ondanks het remmen van de voorbije jaren,
bij zijn dictee 0 fouten, maar moet maar een kwartiertje werkeloos blijven
wachten, want die 14 fouten van C. moeten worden besproken. Verwaarloozing! 1)
d. D. is een groot liefhebber van aardrijkskunde en zou dolgraag over
Afrika en Azie lezen met de kaart dezer werelddeelen er bij, maar — hij
wordt gedwongen te luisteren als sukkeltje E. probeert de dorpjes in
Drente te noemen en aan te wijzen. Verwaarloozing!
Ik wil trachten het nog anders te zeggen:
a. Menig begaafde jongen komt met zijn zesde levensjaar op school en
kan dan reeds 100 tellen, herkent de hoeveelheden van 1-5 direct, kan
zelfs eenvoudige optellingen en aftrekkingen maken, heeft de cijfers reeds
van de klok geleerd en — als hij oudere broertjes en zusjes heeft — heeft
hij nog veel meer geleerd.
Komt deze leerling in de eerste klas onder de adem van het streng klassikale systeem bij een ijverige onderwijzeres, die het als haar taak beschouwt, het programma af te werken en die probeert alle kinderen na 52
weken in de tweede klas te krijgen en die daarom maanden besteed —
1 ) Noot van den red.-secr. Men kan toch leerlingen, die hun werk binnen de
tijd af hebben, vrij werk laten doen: kaartjes-teekenen, rondschrift, versjes
leeren, stil lezen. Dat deed ik zoo voor 25 jaar al.
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het fundament moet toch goed zijn — aan wat bovenbedoelde leerling
met een paar lesjes reeds zou weten, dan zal ieder me toch toestemmen,
dat hier kostbare tijd voor een begaaf den jongen verloren gaat en dat —
wat veel erger is — leergierigheid, werklust, enthousiasme voor schoolwerk reeds in de eerste schoolmaanden wordt versmoord. Verwaarloozing!
b. Hoeveel gesukkel hebben veel kinderen niet met het leeren der letters en daarna vooral met het vlug verbinden dezer letters tot woorden.
Maar ook, bij niet weinigen gaat het bijna als van zelf en toch — als de
rooster lezen gebiedt:
allen hetzelf de boekje,
allen dezelfde les, dezelfde bladzijde, dezelfde regel en — allen de vinger er bij. F. niet de beste — leest.
Zoo wordt de vluggert, die zoo graag het boekje op zijn eentje zou
willen lezen gedwongen te luisteren — maar hij luistert niet — naar het
stumperige gestamer van die K., die het maar niet te pakken kan krijgen
en daarom van de juf zoo vaak een beurt krijgt.
Ook hier weer: kostbare tijd verloren, leergierigheid en ijver onderdrukt. Verwaarloozing!
••

• •

••

•

•
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•

De eigenlijke oorzaak van deze verwaarloozing moet dus in de eerste
plaats bij het systeem gezocht worden en pas daarna bij den onderwijzer.
Zelfs mag hier niet verzwegen worden, dat tal van onderwijzers, ondanks het systeem, toch nog kans hebben gezien, veel voor hun vluggerts
te doen. Maar — en dit is een noodzakelijk gevolg — dan werd met het
klassikaal systeem gebroken.
Zoo weet ik me nog uit .mijn schooljaren te herinneren, dat mijn onderwijzer mij de vrijheid gaf 14 dagen lang onafgebroken aan een teekening
te werken. Ik behoef de die tijd met geen enkel vak met de klas mee te
doen. Voor rekenen hadden we met zijn tweeen een apart boekje, maakten
in dat jaar 3 van de 5 opgaven voor het onderwijzers-examen en brachten
elkaar aardig ver in de meetkunde, een vak dat niet op het leerplan
voorkwam.
'I och waren er vOOr 25 jaar en ook thans zijn er nog vele in het
systeem vastgeroesten, die zich stipt houden aan hun lesjes, zooveel voor
alien, hun § zooveel voor alien en, zoo er toch eens een extraatje wordt
gegeven, dan is dit aan het adres van de achterblijver, waarop dan al de
anderen maar weer moeten wachten.
Nu heeft het klassikaal systeem ontegenzeggelijk voordeelen en in een
ander artikel hoop ik in de gelegenheid te zijn uiteen te zetten, hoe ik me
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een school denk, waar naast individueel onderwijs toch ook ruimte kan zijn,
om de voordeelen van het klassikaal stelsel te benutten.
Voordeelen zijn er, als men maar niet aan komt dragen met:
„Met het klassikaal stelsel blijft men op het beproef de oude en veilige
pad
daarmee bereikt men toch zulke aardige resultaten....
het is zoo gemakkelijk van week tot week precies te weten wat alien
moeten doen....
de kinderen wennen er zoo lekker aan ....
het brengt zoo'n rustige en tevredene sfeer in de klas."
Ja juist, daar heb ik je: rustig, vooral rustig.
Langzaam aan, niet te haastig. Niet te vlug. We komen er wel. We
moeten allemaal mee. Kalm, kalm. Wacht maar even.
Ja, zOO erg is het, dat zelfs de begaaf de leerling niet aan de invloed van
het onverbiddelijke stelsel ontkomt, en zich ook aan gaat passen in de
zoete rust en deze zetten tot in lengte van jaren voort, wat ze reeds in
de eerste klas op zes-jarige leefijd hebben aangeleerd, het op hun slofjes
af te kunnen.
Zonder strijd toch kroon, want ze hebben zich nooit behoeven in te
spannen — echt inspannen, zooals de jeugd zich zoo gaarne geheel aan
zijn werk geeft, — ze gingen altijd met voldoende cijfers op het rapport
naar huis en kregen na 6 jaar lof felijk ontslag.
Kalmte en rust.
Maar juist dat heel kalme rustige renteniers-achtige, zest me, dat in den
begaaf den jongen iets is kapot gemaakt, van zijn zesde levensjaar af jets
systematisch is verstikt, wat ik kort jeugdig, vurig enthousiasme voor
werken, zoeken, weten zou willen noemen.
Toch schikt niet iedere jongen zich even gemakkelijk in dat rustige
water van: 9.30-10 Rekenen. § .. van som .. tot ..
'k Zal voor K. het leenen nog eens uitleggen.
Allen eerst luisteren, daarna tegelijk beginnen, en — dat moest eigenlijk
ook kunnen — alien ook tegelijk klaar, dan hadden we een prachtklas van
tamme eenheidskinderen.
10-10.30 Lezen. Les .. Allen de vinger er bij. P. leest.
10.30-11 Aardrijkskunde provincie Drente.
L. komt bij de kaart. Allen opletten.
Maar waarvoor is dat opletten voor A. noodig? Hij weet dat allemaal
en nog veel meer reeds lang. Of komt hij misschien op school om zich
te amuseeren over de onkunde en stumperigheid van zijn vriendje?
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En zoo komt het ook, dat de begaafde jongen vaak de lastigste is, terwij1
hij de prettigste kon, neen moest zijn.
Hij is lastig, omdat hij niet oplet. — Maar dat is een kwelling voor heen,
tenzij hij er een amusementje van maakt. —
Omdat hij zijn vinger niet bij de les heeft. — Maar met zijn oogen leest
hij veel viugger en dan is het nog al begrijpelijk, dat zijn vinger niet of
foul wijst. —
Omdat hij zich overal mee bemoeit. — Maar hoe kan het ook anders,
waar het enthousiasme voor schoolwerk dood is, maar zijn natuurlijke
werklust en beweeglijkheid blijft? —
Verklaarbaar is zijn in verzet komen.
Verklaarbaar, dat hij scenes maakt. Dat er conflicten zijn. Conflicten
juist met hem.
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Er zijn dus verwaarloosde kinderen en als we weten wie het zijn, dan
komt de vraag: Wat moet voor ze worden gedaan?
Moeten we voor het begaafde kind, evenals we dat voor het achterlijke
hebben gedaan, een aparte school gaan bouwen?
1k zou niet weten, waarom dit in een groote stad niet mogelijk zou zijn 1).
De begaafden behooren evenmin als de achterlijken op de gewone lagere
school met streng klassikaal systeem thuis. Het leerplan en het stelsel
passen voor hem evenmin als voor de achterlijken.
Maar waar dit niet kan, wat moet dan gedaan worden, om de verwaarloozing op te hef fen.
Breken met stelsel en methode is daarbij eisch.
Nil hangen methode en stelsel hier ten nauwste met elkaar samen:
Wordt met het streng klassikaal stelsel gebroken, of voor de geheele
klas of voor de begaafden alleen, dan zal de methode — hoe uitnemend
geschikt ook voor klassikale behandeling — niet goed bruikbaar meer zijn
en omgekeerd, gebruikt men een methode ingesteld op individueel onderwijs, dan is het klassikaal systeem niet meer te handhaven.
Nu weet ik dat hier niets nieuws gezegd wordt, integendeel, reeds jaren
is op dit aambeeld geslagen en tot dusverre niet geheel zonder succes,
— Dalton, Montessori — maar zou na al dat geschrijf en geredeneer nu
eindelijk de tijd niet rijp zijn, om eens een proef op bescheiden schaal te
nemen, waaraan alle scholen mee kunnen doen?
1 ) Hoe ik me zoo'n school voorstel, wat indeeling der lokaliteiten, vakken
van onderwijs, lesrooster enz. betreft, en hoe ik de voordeelen van het klassikaal
systeem naast individueel onderwijs tracht te benutten, hoop ik in een volgend.
artikel te ontwikkelen.
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Laten we het eens waxen en met een vak beginnen, b.v. rekenen, dat
zich er het best voor leent.
Maak van het rekenonderwijs spel, kinderspel. Laat ze al spelende in
lokaal, gymnastieklokaal en op de speelplaats zich de eerste beginselen
van het rekenen eigen maken en u zult, daar twijfel ik geen oogenblik aan,
tevreden zijn en ook de inspectie zal — gezien de gunstige resultaten —
spoedig gewonnen zijn, al moet ik toestemmen, dat het voor een inspecteur
een rare gewaarwording moet zijn, als deze onder de rekenles een
lokaal binnenstapt en dit vol met zes-jarige menschjes verwacht te zien,
die „ingespannen", met over elkaar geslagen armpjes naar de logische
redeneering van den onderwijzer zullen zitten te luisteren, of alien heel
ijverig precies aan dezelf de § van boekje N .... bezig zullen zijn en — de
vogeltjes zijn gevlogen en worden gevonden — verspreid over de speelplaats. -- Er zijn gelukkig nog speelplaatsen met schaduwrijke boomen en
lekkere zonnige hoekjes. — Ze zitten Zlaar in clubjes van 2 of 3 knus bij
elkaar en zijn met een rekenspelletje bezig.
J.: Raad eens hoeveel?
P.: Negen.
J.: Mis mannetje, het zijn er maar zes, dat zie je direct aan die 5 en
die 1. Je bent 3 mis. Ik krijg 3 knikkers van je.
• •

••

••

••

••

••

• •

••

Wanneer we van het rekenonderwijs spel maken, hebben we niet alleen
het voordeel, dat de vluggerts vorderingen kunnen maken in overeenstemming met hun aanleg, dat zij dus niet meer de verwaarloosden zijn,
maar ook zal het rekenonderwijs voor de onderw. en leerling niet meer
dat moeilijke en vervelende en droge vak zijn, waarvoor het nu vaak
gehouden wordt.
Ook de minder begaaf den zullen het gevoel hebben mee te kunnen, het
te begrijpen, zullen rekenen geen vervelend vak meer vinden en daardoor
reeds voor 50 % genezen zijn van hun kwaal een slecht rekenhoofd te
hebben.
Als derde voordeel zou ik ook nog willen noemen, dat de kinderen de
spelletjes thuis ook zullen willen doen en zich ongemerkt oefenen.
Wat voor den onderwijzer doel is — de kinderen rekenen, vlug en
accuraat rekenen te leeren — is voor de kinderen een onbewust gevolg
van hun lust tot spel.
Voor ik tot behandeling van de voornaamste mijner spelen overga, meen
ik ook nog te kunnen wijzen op een belangrijke factor in de meeste mijner
spelen gelegd, n.l. die van de wedijver.
De meeste spelen toch worden met zijn tweeen — eventueel drieen —
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uitgevoerd. De leerlingen controleeren en helpen elkaar en de winner
kan — zoo men wil — een kleine belooning in schijfjes ontvangen.
De to gebruiken schijfjes zijn inwisselbaar tegen mooiere schijven van
grootere waarde, die een nabootsing zijn van onze gulden, kwartje, dubbeltje en stuiver. Onopzettelijk leeren de kinderen uit hun spel ook de
munten kennen en gebruiken.
Nu wil ik hier direct de gedachte wegnemen, dat de kinderen bij het
binnentreden van de school op de eerste schooldag, vrij zouden zijn in het
uitkiezen van het spel, dat er dus maar in het wilde weg op los wordt
gespeeld.
Integendeel.
De spelen zijn methodisch samengesteld, klimmen op in moeilijkheden
en hebben ieder voor zich een bepaald doel.
Op dit doel ziet de onderw., het kind let op het spel alleen.
De onderw. maak dus uit, welk spel wordt gespeeld. Alleen wanneer
de moeilijkheden stuk voor stuk voldoende overwonnen zijn, kan een
zekere mate van vrijheid worden toegestaan.
In het volgende artikel: „Het aanvankelijk rekenonderwijs als spel,"
zal dan ook eerst aangegeven worden, in welke volgorde die moeilijkheden
aan de orde worden gesteld.

Amsterdam.

D. TIEMERSMA.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITTERATUUR.
Een moeder bij de gratie Gods. Daarover schrijft de Evangelische
Lehrerinnen-Warte. Het was haar alles niet zoo in de schoot gevallen,
die Margaretha Flex. Hart en verstand heeft zij in gelijke mate moeten
inspannen, om haar kinderen de jeugdtijd helder en zonnig te maken.
Maar zij verstond het, de handen te rechter tijd te vouwen, en „alle
levenszegen ligt in gevouwen handen." Zij wist echter evenzeer de handen
te rechter tijd te roeren, en iedere tijd was haar daarvoor geschikt.
Zij is nooit moede geworden, voor haar kinderen te bidden, en ook nooit,
voor ze te danken, te werken en te sparen.
Met de genialiteit van het hart vermocht zij alles mogelijk te maken.
Voor haar kinderen was haar niets te veel.
Verstroonng of verplichting. Vele menschen zoeken tegenwoordig verwoofing, aldus het Schweizerische Evangelische Schulblatt, en gooien het
dan op een accoordje met hun verplichtingen.
Geen wonder. De verplichting ligt in de sfeer van het geweten; de
verstroofing is veel meer iets voor de natuurlijke mensch.
Vooral de Zondagen staan in het teeken der verstroofing, maar radio
en pers verschaf fen ze ook in de week in overvloedige mate.
De menschen, die bij voorkeur verstrooling en afleiding zoeken, zijn
niet principieel; d.w.z. niet naar het geweten georienteerd.
Het losmaken der verplichtingen is iets zeer moderns. Breede massa's
bekommeren zich niet meer om hun verplichtingen jegens de kerk; velen
bevrijden zich ook van de boeien van een ordelijk huwelijksleven.
„Verstroofing of verplichting." 't Is als het ware de kruisweg, waarop
we worden geplaatst. Wat zullen we kiezen? Voor den waren Christen ligt
in de verplichting ook de noodige verstroofing.
Is het niet zoo?
Het geheim van een goed onderwijzer. Welke speciale deugden en
eigenschappen bezit een goed onderwijzer?, vraagt het Educational
Supplement of the Times.
Vittorine da Feltre, de middeleeuwsche paedagoog, maakte in de vijftiende eeuw, toen schoolleven kinderkwelling was, van de opvoeding een
genoegen. Dat kwam door zijn godsdienstige en zedelijke kwaliteiten, zijn
belangeloosheid, nederigheid en eenvoud.
Misschien heeft de wereld voor hem nooit een schoolmeester gezien, die,
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zooals hij, tevreden was met schoolmeester te zijn en meer niet, omdat
hij er een verheven zending in zag. Juist omdat hij niet groots voor
zich zelf zocht, verkreeg hij de rijkste belooning in de resultaten van zijn
werk.
De meesten onzer, zest de schrijver, zoeken echter de een of andere
onderscheiding; belangelooze arbeid vol zelfovergave wordt spaarzaam
gevonden. Voor hoevelen is het onderwijs niet een doorgangsstation tot
iets anders?
„Gij moet op veel dingen letten: de karakters van iedere leerling, en
de karakteristieke eigenaardigheden der klas," schreef eens een Jezuietisch
pater. „Maar wees zeker, dat gij zelf ook nauwlettend bespied wordt, en
er door uw leerlingen een nauwkeurige studie wordt gemaakt van uw
sterke punten en uw zwakke."
De goede onderwijzer moet zich zelf voortdurend trachten te bezien
door de oogen zijner leerlingen.

Eigenmachtig ingrijpen in de schooltucht. Pas op, wie dat waagt, vooral
in Duitschland! We lezen er van in de Deutsche Lehrer-Zeitung — overgenomen uit een Saksisch onderwijsblad.
Een eigenaardig geval deed zich voor.
De klasseonderwijzer had een jongen als huiswerk een rekensom opgegeven, die hij netjes opgelost in het rekenschrift moest inschrijven.
De vader schreef op de kant: „Papierverkwisting, en daarvoor moeten
de ouders nu het geld verkwisten!"
Wie zou dat er bij laten zitten? De woorden, zoo zei het Saksische blad,
waren beleedigend en kwetsend, en geheel geschikt, om de schooltucht
te ondergraven. Het was immers waarschijnlijk, dat niet alleen de eigen
jongen het gelezen had, maar ook diens vriendjes, ja dat de heele klas
zich in zoo iets Nils had verlustigd.
Ook in Nederland gebeurt wel eens zoo wat.
Maar in Duitschland volgt daar iets op. De zaak kwam voor het
Districts-Schulamt, en dit gelastte een strafvervolging.
Zoo kwam het voor het Amtsgericht. Maar dit had een andere opvatting.
De vader had immers zijn zoon niet verhinderd, het huiswerk te maken.
Er volgde vrijspraak.
De of ficier van justitie ging in hooger beroep op grond, dat er eigenmachtig tegen de schoolorde was opgetreden. Dat is waar, zei het Oberlandesgericht Dresden; het vrijsprekend vonnis werd vernietigd, en de
zaak naar de eerste rechtbank teruggewezen.
Hoe zal het afloopen?
Vlaardingen.
T. VAN DER KOOIJ.

CRITISCHE REVUE.
Wanneer men veel mOet lezen, moet men het graag doen, anders is het
een straf. Nu, ik lees graag en daardoor veel en velerlei en meestal steek
ik wat op, tenzij het een ontspanningsboekje alleen is — ook wel eens
noodig -- en dan heeft het toch ook nog een heilzame werking.
Zoo blader ik graag in tijdschrif ten, al lees ik er niet alles uit. Onlangs
trof mij in Morks-magazijn een schets over den bekenden Arend-directeur,
dr. Van Wijk, te Rotterdam, van de hand van dr. H. G. Cannegieter. Dr.
Van Wijk heeft gesticht een tehuis — voor ontspanning, vermaak en
studie — voor oudere Rotterdamsche jongens, die na hun dagwerk langs
de straat slenteren. Hij heeft daarvoor goed en mooi werk gedaan. In
het onderhoud dat hij met zijn interviewer, dr. Cannegieter had, en dat
weergegeven wordt in Morks-rnagazijn, trof mij iets bijzonder, dat vooral
voor de .alsmaardoor sentimenteel en romantisch doorredeneerende en
doorpropageerende volksontwikkelaars een ernstige waarschuwing inhoudt van iemand, die lief devol practisch werkte en niet alleen maar
theoretiseerde.
Wij citeeren uit het belangrijke artikel zonder commentaar:
„Dr. Van Wijk nam de uitnoodiging aan, om zich als directeur van die
instelling aan dit stuk volksopvoeding te wijden. Dat hij zich sindsdien
met hart en ziel aan het werk van het op zijn initiatief door genoemd
instituut opgerichte clubhuis De Arend heeft gewijd, is niet alleen rechtstreeks de Rotterdamsche straatjongens ten goede gekomen, maar heeft
tevens het materiaal van hen, die op wetenschappelijke wijze de volksziel
bestudeeren, aanzienlijk verrijkt. Want dr. Van Wijk is ook in deze
philantropische arbeid man van de wetenschap gebleven, en zijn psychologische vondsten doen in beteekenis niet onder voor zijn uitkomsten op
het gebied van de historie der chronologie.
Het signalement van den volksjongen.
Zijn psychologische aanleg blijkt reeds uit de wijze, waarop dr. Van
Wijk het nieuwe object van zijn arbeid beschrijft. De volksjongen, waarop
hij zijn aandacht richtte, werd hem terstond een even belangwekkend
verschijnsel als tevoren de planeten en de kalenders waren geweest.
Dr. Van Wijk pleegt uitdrukkingen van eigen vinding te bezigen, waarinede het hem gelukt, zijn betoog bijzonder duidelijk te maken. Zoo heeft
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hij de term „rneerderheidsmensch" en „meerderheidsjongen" bedacht
voor het algemeene volkstype, dat het Bros van de bevolking uitmaakt.
Hoe ziet nu zoo'n meerderheidsjongen er uit? Dr. Van Wijk beschrijft
hem aldus:
„Hij is lane van stuk maar slappedanig. Z'n knieen staan een beetje
naar elkaar toe en zijn rug is gebogen of hij voor 't lijntje liep. Als hij
staat, staat hij ergens tegen aan en als hij zit, dan hangt hij. Zijn armen
flodderen als leege mouwen lanes zijn lijf en zijn handen zijn paars en
nat en verwaarloosd; ofschoon hij zijn nagels heeft afgeknauwd of
-gepulkt, draagt hij aan een der vingers voor hij twintig jaar oud is, een
zegelring van hol goud, maar zonder naamcijfer; veelal heeft hij lidteekens
en misvormingen aan vingers en nagels. Hij heeft een harde stem en een
veronachtzaamd gebit, dat trouwens heel dikwijls ook niet bij zijn mond
schijnt te behooren, wat afmetingen en aantal der tanden betreft. Hij
loopt slungelachtig op scheefgetrapte schoenen; hij heeft eksteroogen en
lepelteenen en des winters vuile voeten. Hij voedt zich met aardappelen
en een onmatige hoeveelheid wit brood en hij heeft steeds een of andere
lichamelijke behoefte: hij moeten olienoten eten of caramels snoepen of
wateren of rooken of wat ook. Hij draagt verscheidene lagen van ondergoed en des Zondags een stiff grijs pak, waarin hij zich gedwongen
beweegt.
Hij is onbeschrijfelijk onhandig; indien dit voldoende werd ingezien, dan
zou de vraag of handenarbeid al dan niet een facultatief vak op de lagere
school moet zijn, bijna in die zin opgelost worden, dat alle andere vakken
eer facultatief zouden worden gesteld dan dit. Sleutels draait hij kapot,
schroeven te vast aan, lichtschakelaars de verkeerde kant op, deurknoppen
verwringt hij. Als hij schrijven moet, dan zit in een oogenblik de heele boel
vol inkt en als hij een boek gelezen heeft, list 't uit elkaar. Dingen, waarvan men nooit vermoed zou hebben, dat ze ooit kapot zouden gaan, bezwijken bij zijn komst. Ik heb 't hier volstrekt niet over baldadigheid of
tuchteloosheid; men behoef t niet tot een endemische vernielzucht te
concludeeren voor de verklaring van het hier medegedeelde. Zijn handen
zijn er, om te bewijzen, dat zijn onhandigheid de oorzaak is van het feit,
dat zijn weg geteekend is door kapotte rommel. Hij moet altijd wat koopen
en zal dus nooit iets bezitten. Hij is volkomen onkunstzinnig; een jongen
van 16 jaar komt niet dan bij hooge uitzondering naar goede muziek
luisteren, maar hij geniet uren achtereen van 'n krassende gramophoon
en slentert een heele middag achter een pirement. Hij kan niet zingen;
daar hij stilte niet verdragen kan, gaat hij in plaats daarvan lallen. Hij
kan niet tegen de eenzaamheid en is bang in 't donker. Hij is niet geestig
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en niet fijn; als men hem vraagt voor een vergadering, informeert hij of
d'r een glaassie bier bij hoort. Als een raam open staat, spuugt hij er uit
op de voorbijgangers. Even leuk is hetzelf de van een brug op een schuit.
Hij zelf moet goed buiten schot blijven. Als hij gevat wordt ontkent hij;
hij loochent alles, zelfs wat zoo klaar als de dag is. Hij wil u liever in een
natuurwonder laten gelooven dan in zijn schuld. Want hij is onoprecht.
Weinig Bingen gaan mij zoo aan 't hart om te moeten constateeren als
dit. Het is nu bijna twintig jaren, dat ik me met arbeid onder jongens
bezig houd en juist even lang, dat ik deze eigenschap heb waargenomen;
hoe ik ook getracht heb om mezelf waar te maken, dat ik ten minste
hier verkeerd zag — 't is niet anders. Oneerlijk, in de zin van diefachtig,
is hij niet; behalve in gevallen, waarin het steelbare kan worden gegeten.
Hij is accuraat met geld, dat men hem b.v. heeft meegegeven voor boodschappen, doch hij is zonder eenig eergevoel ten aanzien van verplichtingen, die hij op zich heeft genomen, b.v. met voorgeschoten kampgeld,
vergoeding wegens aangebrachte schade en dergelijke. Neen, fierheid is
geen eigenschap van hem; zelfs voor diensten, die hij aan zijn eigen kring
bewijst, vraagt hij geld: leden van de damvereeniging, die de doosjes van
de steenen geplakt hadden, van de voetbalvereeniging, die de voetbalkeet
hadden uitgeboend, spelers, die een koffer met requisieten voor een uitvoering hadden gehaald, zij allen bleven na hun daad staan draaien om
te informeeren „hoe of dit nou zit met hm, hm ....".
Hij is slordig, vooral op boel van een ander. Hij verveelt zich gauw
en wordt dan melig en landerig. Hij kankert spoedig en is gemakkelijk
ontevreden te maken; maar altijd op „ze" en nimmer op zich zelf.
En hij stelt in geen enkele geestelijke of ideeele zaak eenig belang, hij
is tot geen enkele geestelijke inspanning in staat. Zonder weerstand geeft
hij zich over aan gewoonten van sleur: rooken, kaarten, dobbelen, op
bepaalde avonden bepaalde straten afdrensen — zulke avonden heeten
stierenavonden."
Tenslotte wijst de schrijver nog op een typische karaktertrek van zijn
meerderheidsjongens: hun verwaandheid. Want zoodra toch niet begint
hij aan iets, dat waarlijk tot een hooger plan zou kunnen voeren of daar
treedt een zelfgenoegzaamheid op, die zijn pogen verlamt: een jongen,
die een vreemde taal of wiskunde zal gaan leeren, praat een week daarop
al met dedain over taalstudie en wiskunde, of hij die al in z'n zak had.
Maar tegen dat de werkelijke moeilijkheden komen, gaat hij opzij.
Neen, veel karakter blijken onze volksjongens naar de ervaring van dr.
Van Wijk niet te bezitten!
„Nooit heeft" — verklaarde hij — „een jongen het voor het gezag opge-
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nomen, nooit heeft een doen blijken, dat hij een vernieling of andere overtreding afkeurde en meegewerkt om den schuldige op te sporen. „'k Sel
een ander niet verraje." Misschien denkt hier een lezer, dat dit toch eenig
karakter toont; laat ik hem genezen: 't is niet anders dan bangigheid
om in een zaak te worden gemoeid."
Uit deze verzameling komt ten slotte een keurbende, een verzameling
jongens, die in bijzondere cubs vooruitkomen, 't zij tooneel, muziek, handwerk of kennis-ontwikkeling.
Over de grenzen van het ontwikkelbare zegt dr. Van Wijk jets, dat
ik van heeler harte onderschrijf, n.l. dat er een grcns is aan de ontwikkeling van zeer veel kinderen, waarom de roepers om alsmaar leerplicht,
hoe langer, hoe beter, practisch ongelijk hebben.
„Dergelijke prestaties betref fen inmiddels uitsluitend de groepjes, die
allengs uit de groote massa der „meerderheidsjongens" gezift zijn. Het
gros brengt het gewoonlijk niet verder dan tot de „speelzaal", waar de
jongens voor het eerst hun intrede maken. En dit gros zal het, ook bij
de ijverigste bemoefingen van de „meesters", nooit verder kimnen brengen.
Dr. Van Wijk lest zich bij dit vooruitzicht gelaten neer. Men heeft hem
hierom pessimisme verweten. Geheel ten onrechte. Want hetgeen men in
het onderhavige geval pessimisme noemt, is niets anders dan de waarheidsdrang en de werkelijkheidszin, waarmee de in wetenschappelijke
arbeid geschoolde onderzoeker zich tegen de illusie verzet.
Op grond van zijn ervaringen heeft dr. Van Wijk vastgesteld, dat de
menigte op haar veertiende levensjaar geestelijk volwassen is en daarna,
levenslang op hetzelf de peil blijft staan. Er bestaat volgens hem in geestelijke vatbaarheid derhalve geen verschil tusschen den volwassen arbeider
en het veertienjarige arbeiderskind. Bij den „meerderheidsmensch" in
het „meerderheidsgezin" vindt dr. Van Wijk vrijwel hetzef de karakterbeeld van den „meerderheidsjongen" terug.
„Aan den meerderheidsmensch kan men na zijn veertiende jaar geen
geestelijk bezit meer bijbrengen", aldus dr. Van Wijk. „Wat hij daarna
nog leeren kan, moet hij leeren door ervaring en gewennen. Doel van
alle opvoeding, zij het onderwijs of vrije jeugdvorming, moet zijn het
ontwikkelbare te ontwikkelen. Verder kan men niet gaan.
Ten aanzien van de volksopvoeding zal dit ons zeer nederig stemmen
en de antieke verwachting, dat ooit datgene wat aan groote kunst en
groote ideeen de eeuwen doorstaan heeft, volksbezit zal worden, moeten
we als dwaasheid verwerpen. Want het yolk, dat is de menigte, de menigte
van hen, die na, zeg 14% jaar, geen idee meer kunnen omvatten."
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lir. Van Wiik is derhalve geen voorstander van voortgezette intellectueele ontwikkeling, waar die geen zin zou hebben. De meeste theoretici
willen, dat de volksjongens naar cursussen moeten gaan of de avond
in het gezin moeten doorbrengen.
„Maar de jongens gaan niet naar cursussen, evenmin als de menschen,
die het aanraden, en om dezelf de reden niet. En wie het arbeidersgezin,
— niet dat van Huibert en Klaartje, maar 't werkelijke, — kent, zal" —
aldus dr. Van Wijk — „ook zijn antwoord herzien. Een kleine kamer met
etenslucht, nietszeggende meubels, nietszeggende wandversiering. Draperie van wasch en de overhoopheid, die de vloek is der klein-behuisdheid. 'n Krant met vetvlekken. Jengelende kleine kinderen met vieze monden, 'n ongemakkelijke opoe. Onze groote jongen ontbeert sfeer; hij realiseert het zich niet; nog minder bezit hij de energie om zich zelven een
omgeving te scheppen. Hij gaat de straat op om zijn gelijken te ontmoeten.
Op straat houdt de politie een wakend oog in 't zeil; tegenwoordig op
vaderlijke en wijze manier. Zij waakt, dat jongens beneden de zestien jaar
geen cigaretten koopen, dat personen beneden de achttien jaar niet in
bioscopen komen, dat de jongens in de Hoogstraat niet op het linkertrottoir gaan, dat er op straat niet gevoetbald wordt, enz.; zij is de negatieve macht.
Voor 't overige bekommert onze samenleving zich niet om haar groote
jongens."
Wij moeten, zooals dr. Vor der Hake in zijn lezenswaardige brochure
over Leeraren, ouders, leerlingen en school zegt, de zaken zien zooals
ze zijn, als we maar redeneeren en propageeren met de beenen van de
grond komen we ten slotte in de stratosfeer en eindelijk helpen geen zuurstof apparaten meer. We moeten ons wel heelemaal geven aan de opvoeding en ontwikkeling van de Nederlandsche jeugd in de uitgebreidste zin
van het woord, en zooveel wij kunnen in deze tijden de rijpere jeugd
leiden bij onderwijs en ontspanning, maar .... men stelle zijn verwachtingen niet te hoog: dan komt gauw de ontmoediging en dit maakt krachteloos. Alleen de dingen zien zooals ze zijn voorkomt dit en dan weten
we dat een kleine vrucht op ons werk reeds opweegt tegen alle opofferingen, die noodig waren.

Zeist.

D. WOUTERS.

ONDERWIJS HERVORMING IN INDIE.
Bij schrijven van 5 Augustus 1930 werd aan de volksraad van Ned.Indie een nota aangeboden der Indische regeering, waarin de bij de
regeering in overweging zijnde denkbeelden nopens de hervorming of
reorganisatie van het algemeen vormend onderwijs voor de inheemsche
en Chineesche bevolkingsgroepen uiteengezet worden. Deze denkbeelden,
de volksraad aangeboden onder de naam Herordening van het lager
onderwijs, komen vermoedelijk in de Januarizitting als definitieve voorstellen aan de orde. Wellicht zijn zij dan, tengevolge van openbare bespreking nog min of meer gewijzigd. Intusschen is het de moeite alleszins
waard van deze in overweging zijnde plannen kennis te nemen.
Er wordt in de nota gesproken van herordening — wij noemden deze
herordening in een adem hervorming en reorganisatie. En ten rechte,
meenen wij. Eenerzijds biedt toch o.i. deze herordening zooveel kansen
tot verdieping en uitbreiding van het onderwijs voor de inheemsche en
Chineesche bevolkingsgroepen, dat men gevoeglijk over hervorming mag
spreken. Anderzijds is het echter ook waar, dat de herordening in tal van
opzichten is de vorming van een organisch geheel der verschillende,
thans vrij los naast elkaar staande schooltypen, gepaard gaande met
enkele naamswijzigingen, zoodat men eveneens van reorganisatie mag
spreken.
Juist in verband met dit laatste komt het ons gewenscht voor even
een overzicht te seven van wat er momenteel aan schooltypen voor de
inheemsche en Chineesche bevolkingsgroepen aanwezig is.
Vooraf moeten wij opmerken — zooals wij reeds vaag aanduidden —
dat deze herordening in hoof dzaak het onderwijs aan de inheemsche en
Chineesche bevolkingsgroepen betreft. Het onderwijs aan Europeanen is
er slechts zijdelings mee verbonden.
Om thans tot ons onderwerp te komen: momenteel onderscheiden wij
in Indie voor de inheemsche en Chineesche bevolkingsgroepen:
a. onderwijs met Nederlandsch als voertaal — het z.g. Westersch
lager onderwijs;
b. onderwijs met een inheemsche taal als voertaal — het z.g. inlandsch
onderwijs.
Dit laatste onderwijs bestaat feitelijk alleen voor de inheemsche bevolkingsgroep — wat er aan Chineesch onderwijs — om het zoo maar te
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noemen — gedaan wordt, geschiedt door particuliere Chineesche vereenigingen, zonder dat de regeering zich daar veel mee bemoeit en is vaak van
zeer primitieve aard.
De dif ferentiatie van west. 1.o. en inlandsch onderwijs is er een, die
gebaseerd is op de meerdere of mindere welgesteldheid van de ouders
der schoolgaande kinderen. Tevens is het zoo, dat het w.l.o. de toegangsweg tot het voortgezet onderwijs en daardoor tot de middelbare
en hoogere beroepen biedt — m.u.l.o. en algemeen middelbare school. —
Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat intellectueele begaaf dheid bij het bereiken van de scholen voor voortgezet onderwijs eveneens een groote rol
speelt. Vandaar dan ook een der omstandigheden, die het groote verloop
op de Holl.-inlandsche en Holl.-Chineesche school veroorzaken.
Er is in het w.l.o. echter nog een schooltype, de z.g. schakelschool
— dus ook toegang gevende tot het voortgezet onderwijs, — waarbij
primair eisch van toelating is: intellectueele geschiktheid. Door deze
schakelschool wordt aan de meest intellectueele leerlingen uit het inlandsch onderwijs de mogelijkheid geopend via die genoemde school naar
m.u.l.o. en a.m.s. te gaan en zoo de middelbare en hoogere beroepen te
bereiken. Die schakelschool bestaat echter alleen voor inheemsche
bevolkingsgroep; reeds vanwege het feit, dat er geen Chineesch onderwijs
van gouvernementswege bestaat met Maleisch als voertaal.
Zoodat wij thans, wat het w.l.o. betreft, de volgende schooltypen
kunnen onderscheiden:
1. de Holl.-inlandsche school;
voor inheemschen.
2. de schakelschool;
3. de Holl.-Chin. school, voor Chineezen.
Nu komen wij, ook al door de schakelschool tot het inlandsch onderwijs.
Vooraf wijzen wij er nog eens op, dat in principe dit onderwijs alleen geldt
voor de inheemsche bevolkingsgroepen. Wel zijn hier of daar Chineesche
kinderen, die de inlandsche scholen bezoeken, maar die vormen een zeer
kleine minderheid op de totaal-bevolking der inlandsche scholen.
Bij dit inlandsch onderwijs moeten wij onderscheiden:
1. de yolks- of dessa-school, met daaraan aansluitend:
2. de vervolgschool.
Daarnaast staat:
3. De standaardschool of inlandsche school 2de klasse.
De yolks- of dessaschool diende oorspronkelijk tot bestrijding van het
analphabetisme. Dit Joel is nog geenszins uit het oog verloren. Zoo geeft
derhalve de dessaschool allereerst elementair onderwijs in lezen, schrijven

195
en rekenen. Daarnaast is echter de tendenz tot onderwijsverdieping gekomen, waardoor in 1916 de vervolgschool werd gecreeerd, zoodat thans
de mogelijkheid bestaat, — overigens lang nog niet algemeen — dat het
eenvoudigste volksonderwijs 5 jaar omvat. Deze dessaschool is bestemd
voor de eenvoudigste dessalieden. Jets beter gesitueerden zullen hun kinderen tevens naar de vervolgschool zenden.
De standaardschool is de school voor de kinderen uit de kleine middenstand. Dit schooltype telt 5 jaarklassen. Zij geeft dan een eindonderwijs,
gericht op de behoeften van de streek. Tevens is van haar uit overgang
mogelijk naar het w.l.o. door uit de derde klasse naar de schakelschool
te gaan, om zoo m.u.l.o. en a.m.s. te bereiken. Deze dif ferentiatiemogelijkheid — overigens lang nog niet algemeen — is er een, die gebaseerd
is op intellectueele begaafdheid. Stellen wij thans een en ander schematisch voor, dan kunnen wij dit als volgt doen.
Wij zien aan dit schema:
1. dat voor de Chineezen differentiatie uitgesloten is — de Chineesche
bevolkingsgroep moet momenteel genoegen nemen met de H.C.S., die
in wezen is de toegangsweg tot het voortgezet onderwijs en die feitelijk
geen afsluitend eindonderwijs gericht op de maatschappelijke behoeften
geeft. Op deze H.C.S. heerscht dan ook het z.g. concordantiebeginsel, n.l.
dat het onderwijs gelijkwaardig moet zijn aan dat op de Europeesche
scholen en daardoor aan dat in Holland. Vandaar, dat er overigens ook
om allerlei andere redenen, op de H.C.S. een geweldig verloop van leerlingen is;
2. dat voor de inheemsche bevolkingsgroep de onderwijsmogelijkheid
meer gedifferentieerd is, maar dat er eigenlijk alleen een differentiatie
naar boven toe bestaat. Zoodat er speciaal voor de minder begaafde leerlingen van de H.I.S. practisch geen mogelijkheid van een afsluitend op de
maatschappelijke behoeften gericht eindonderwijs aanwezig is, ook al,
omdat overgang van de H.I.S. naar de standaardschool vrijwel onmogelijk
schijnt. Ook hier een geweldig verloop van leerlingen.
Zooals de toestand, ook sociaal-economisch beschouwd, momenteel is,
geven nOch H.C.S. nOch H.I.S. een onderwijs, dat levensaansluiting ten
doel heeft; veeleer bedoelen zij te geven de inleiding tot het voortgezet
onderwijs, dat dient voor het leveren van abiturienten voor de middelbare
en hoogere beroepen. Evenmin geven zij aan de minder intellectueelphilologisch aangelegde leerlingen gelegenheid zich in andere richting te
ontplooien.
De herordening wil aan deze bezwaren tegemoet komen. Tevens wil zij

SCHEMA A.
HUIDIGE ONDERWIJSSYSTEEM VOOR INHEEMSCHEN EN CHINEEZEN.
Westersch lager onderwijs voor Inheemschen en
Chineezen. (Nederlandsch hoofdtaal).
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Holl. Chin. School.
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Inheemschen
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A.M.S. 3 jaar.

2
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brengen een betere en juistere systematiseering van het onderwijs met
het oog op de decentralisatie, die zich in Indic bezig is te voltrekken.
Natuurlijk gelden voor de herordening ook politieke overwegingen. Het
feit, dat de Chineezen wellicht spoedig gelijkgesteld zullen zijn met de
Europeesche bevolkingsgroep, zal er niet vreemd aan geweest zijn.
De herordening toch geeft een splitsing van het lager onderwijs in:
a. de Nederlandsche school, voor Europeanen en voor ver-Europelseerde inheemschen en Chineezen bestemd;
b. de algemeene Indische school, bestemd voor de Chineesche en inheemsche bevolkingsgroepen, en, waar dit mogelijk is, naar landaard ge-differentieerd.
Deze algemeen Indische school zal geven:
a. een onderbouw met levensaansluiting voor de Hollandsch-Chineesche school;
b. een ineenschuiven van het w.l.o. en inlandsch onderwijs.
Daardoor ontstaan tal van differentiatiemogelijkheiden. Wij geven
thans eerst een schematisch overzicht van de geprojecteerde algemeen
Indische school voor Chineezen. — Zie schema B. —
Chineesche ouders, die voor hun kind alleen elementair onderwijs verlangen, kunnen volstaan met de onderbouw met Nederlandsch als leervak.
Wenschen zij echter meer, dan is daar:
1. bovenbouw A, die eindonderwijs geeft op de practijk gericht — met
Nederlandsch als leervak;
2. bovenbouw B, die de toegang vormt tot m.u.l.o. en a.m.s. en zoodoende tot de middelbare en hoogere beroepen.
De selectie voor bovenbouw A of B heeft plaats na het derde leerjaar
en het behoeft geen betoog, dat de intellectueel-philologische aanleg van
de leerlingen daarbij van overwegende invloed zal zijn. Tevens blijft overgang van 4B en 5B naar 4A en 5A mogelijk, op grond van de wenschen
der ouders, dan wel naar aanleiding van niet mee kunnen.
In dit verband moet ook de schakelschool genoemd worden. Deze heeft
tweeerlei functie:
lo. als overgangsklasse voor Chineesche leerlingen van het platteland,
die daar niet op een Chineesche onderbouw, maar wel in een of andere
dessa op een inheemsche onderbouw geweest zijn en die door hun intellect in staat zullen zijn het onderwijs in de bovenbouw B te volgen;
2o. voor die leerlingen, welke, uit de onderbouw komende, door allerlei omstandigheden een herhalingscursus moeten meemaken voor zij tot

SCHEMA B.

ALGEMEEN INDISCHE SCHOOL VOOR CHINEEZEN.
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1
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Onderbouw Nederlandsch leervak.
Hoofdtaal: een inlandsche taal.

3

3

Bovenbouw

A.
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een inlandsche taal.

2
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Bovenbouw.

Schakelklas
(Nederlandsch Hoofdtaal).

B. (Nederlandsch
Hoofdtaal).

7

Eind-onderwijs.

Naar m.u.l.o.
en a. m. s.
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de eigenlijke B-afdeeling kunnen worden toegelaten. In deze schakelklas
is het Nederlandsch voertaal.
Thans geven wij een schematisch overzicht van de algemeene Indische
school voor inheemschen. In veel opzichten komt deze met de zoo juist
geschetste overeen.
Zooals men ziet, komen de mogelijkheden, die in dit schema liggen in
veel opzichten overeen met het thans geldende onderwijssysteem voor
inheemschen. Hier kunnen wij dan ook beter van reorganisatie dan van
hervorming spreken. Hervorming is er veel meer bij het onderwijs voor
Chineezen, waar lets geheel nieuws gecreeerd wordt.
De mogelijkheden, die voor de inheemschen in schema C — zie aldaar
— zijn te vinden, zijn de volgende:
1. een afgerond elementair onderwijs door onderbouw A af te loopen
— inheemsche taal als voertaal;
2. een overgang van onderbouw A naar bovenbouw A, die bedoelt te
geven eindonderwijs op de practijk gericht — deze bovenbouw zal, naar
gelang van de behoefte bestaan uit 2 tot 4 leerjaren en heeft Nederlandsch
als leervak;
3. een overgang van onderbouw A naar de schakelklas en zoo naar
bovenbouw B om zoodoende aan de meest intellectueele leerlingen uit de
groote volksmassa gelegenheid tot voortgezet onderwijs te geven —
bovenb. B heeft Nederl. als voertaal;
4. een rechtstreeksche toegang tot het voortgezet onderwijs via onderbouw B, na drie jaren overgaand naar bovenbouw B — of via de schakelklas voor leerlingen, die een herhalingscursus noodig hebben;
5. een overgang van onderbouw B naar bovenbouw A voor minder
intellectueel-philologisch aangelegde leerlingen, welke zoodoende een afgerond op de practijk gericht eindonderwijs kunnen krijgen deze overgang
blijft in 4B en 5B ook nog mogelijk.
De beteekenis van de herordening voor de Chineezen springt onmiddellijk in het oog. Slechts 33 % van het aantal Chineesche leerlingen bereikt
het einddiploma van de H.C.S. De rest vloeit af in de verschillende klassen.
En voor die afvloeienden werd tot nu toe niets gedaan. Thans zal de mogelijkheid geopend worden:
1. tot elementair onderwijs — onderbouw;
2. tot afgerond eindonderwijs met passieve beheersching van het
Nederlandsch in bovenbouw A — naar gelang van de behoef ten varieerend
van 2 tot 4 jaar;
3. tot voortgezet onderwijs — in bovenbouw B.

SCHEMA C.
ALGEMEEN INDISCHE SCHOOL VOOR INHEEMSCHEN.
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Tevens behoeft een kind, dat door onjuiste selectie terecht gekonien is
in bovenbouw B niet mee te sukkelen zonder ten slotte eenig practisch
resultaat behaald te hebben: overgang uit 4B en 5B is nog steeds mogelijk.
Het is duidelijk, dat ook uit een financieel oogpunt voordeelen verbonden zijn aan de herordening. Gemiddeld komt slechts 40 % van het aantal
tot de lste klas toegelaten Chineesche leerlingen in de 7de klas. Aannemende, dat een eerste klas 40 leerlingen telt, dan zijn er tenslotte slechts
16 in de zevende klas overgebleven. Nu lijkt het ons Loch niet overdreven,
dat — om de voordeelen van kleine klassen te blijven behouden — twee
onderwijzers na de herordening het werk van drie doen. Zij hebben dan
nog in de 7de klasse slechts 24 leerlingen.
Deze voordeelen gelden ook het onderwijs aan inheemschen, zij het
dan ook in mindere mate dan voor de Chineezen, omdat er reeds een
soort van onderbouw bestond voor dit onderwijs, waarbij echter overgang
uit het w.l.o. naar het inl. ond. practisch onmogelijk was — d.i. derhalve,
in de taal der herordening gesproken: geen overgang van bovenbouw naar
onderbouw. — Ook de financieele overwegingen bestaan hier, zij het niet
in die mate als bij het onderwijs aan Chineezen: ± 41 % van de tot de le
klas toegelaten leerlingen van een H.I.S. bereikt het einddiploma; 48 %
bereikt de zevende klasse.
De groote beteekenis van deze door te voeren dif ferentiatie is wel, dat
nu de leerlingen met een niet-verbale intelligentie ook een behoorlijke
kans kunnen krijgen. De tegenwoordige schoolinrichting biedt die kans
feitelijk alleen aan de verbale intelligenties. Noch het motorische nOch
het sociale intellect heeft gelegenheid zich te ontplooien. En dat de herordening aan deze intelligenties ook gelegenheden biedt, is wel een van
haar grootste voordeelen. Vooral ook, omdat voor het voortgezet onderwijs zelfs noodig is een sterk philologisch gekleurde intelligentie. De
herordening schept mogelijkheden voor de zoo juist genoemde intellecten
door de bovenbouw A, die zal seven een aan de behoeften van de streek
aangepast eindonderwijs. Deze bovenbouw zal dan o.i. voor de inheemsche bevolking moeten gaan in de richting van vakonderwijs met daaromheen gegroepeerd de leervakken van het lager onderwijs. Dit vakonderwijs
moet gericht zijn op de behoef ten van de streek. En wat de bovenbouw A
betreft voor de Chineezen. Men zal het dan moeten zoeken in de richting
van eenvoudig handelsonderwijs en wat daarmee samenhangt. Of men
inderdaad in deze richting zal gaan, is nog onbekend, daar de leerplannen,
die het gouvernement voor de verschillende schooltypen zal moeten
opstellen, nog niet verschenen zijn. Intusschen: dit is zeker, dat bovenbouw A uit sociaal-economisch oogpunt van buitengewoon groote betee-
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kenis kan worden. De vraag mag in dit verband echter gesteld worden,
of de selectie niet te vroeg geschiedt. Wij komen daarop straks nog
nader terug.
Tot nu toe beschouwden wij de voordeelen van de herordening meer uit
sociaal-paedagogisch en economisch oogpunt.
De vraag wordt nu: biedt de herordening uit cultureel oogpunt ook
voordeelen boven het huidige onderwijssysteem. Want het onderwijssysteem in een koloniaal land heeft niet alleen een instructieve taak,
veeleer is de educatieve opgave de voornaamste.
Ook de tegenwoordige school heeft ongetwijfeld cultureele beteekenis.
Veel wordt, speciaal wat de H.C.S. en de H.I.S. betreft, echter opgeofferd
aan het examen, aan de resultaten, d.i. dus aan de instructieve taak. Met
de handhaving van het concordantiebeginsel is het trouwens ook buitengewoon moeilijk om naast het instructieve ook nog het educatieve gedeelte
te verzorgen.
De bovenbouw B blijft vastgekoppeld, wat de eischen betreft, aan de
Nederlandsche school. Het concordantiebeginsel kan niet gemist worden.
Maar door de intellectueele selectie bestaat de mogelijkheid, dat het
instructieve gedeelte van de taak dezer school gemakkelijker zal verloopen, zoodat meer aandacht aan de educatieve taak zal kunnen worden
gewijd. Mits er maar voor gezorgd wordt, dat dit gemakkelijker voldoen
aan de eischen der instructie niet leidt tot een verzwaring van die eischen.
De bovenbouw A krijgt Nederlandsch als leervak op haar programma.
De beteekenis hiervan kan moeilijk worden overschat. Het Nederlandsch
vervult hier de taak, die het Latijn in de Middeleeuwen en de eerste
eeuwen van de nieuwe tijd in het Westen van Europa vervulde. Door het
Nederlandsch komt door bovenbouw A een groot deel van de bevolking
in aanraking met onze West-Europeesche cultuur en daardoor met levenswaarden, die liggen op het terrein van goedheid, waarheid, schoonheid
en nuttigheid. Intusschen bevat dit schooltype bovenbouw A een even
groot gevaar in zich als het type bovenbouw B. Deze werd en wordt
bedreigd door verintellectualiseering, wanneer alleen gelet wordt op de
instructie.
Bovenbouw A wordt — geprojecteerd als hij is in de herordening —
bedreigd door vermaterialiseering, d.w.z. het gevaar bestaat, dat aanpassing aan de behoeften van de streek het doel van die school wordt.
Zij wordt dan opgeofferd aan de moloch van de tegenwoordige natuuren sociale techniek.
Dan brengt deze school, wat alle tegenwoordige gouvernementsscholen
reeds gebracht hebben: een dieper doordringende discordantie tusschen
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levenssfeer en schoolsfeer. De levenssfeer van inheemschen en Chineezen

is doortrokken van religieuze en zedelijke beginselen, zij het dan ook,
dat deze nog zoo primitief zijn. De schoolsfeer zal in het bovenomschreven
geval materialistisch zijn — geheel vertechniseerd, — zonder religieuszedelijke grondslag.
In dit opzicht zijn oude Christelijke scholen bevoorrecht. Zij brengen
ook wel teweeg ontworteling uit de religieus-zedelijke levenssfeer. Maar
zij willen geven een nieuwe reigieus-zedelijke grondslag. En daarom is
juist ook de bovenbouw A van zoo groote beteekenis voor het Christelijk
onderwijs. In die school toch kan de religieus-zedelijke vorming veel
gemakkelijker ter hand genomen worden dan op de bovenbouw B, waar
allereerst het concordantiebeginsel heerscht. Door de bovenbouw A kan
meegewerkt worden aan het leggen van een Christelijke grondslag voor
de inheemsche en Chineesche bevolkingsgroepen en niet alleen maar voor
de inheemsche en Chineesche leidersgroepen. Wij, Christenen, moeten ons
dan ook met voile kracht werpen op de A-afdeelingen, om haar uit de
technische sfeer, die deze afdeeling ongetwijfeld bedreigt op te trekken,
niet alleen maar tot de sfeer der cultuurwaarden, maar tot de Christelijke
sfeer.
Natuurlijk liggen hier voor de Christelijke schoolbesturen groote moeilijkheden. Want wij hebben hier het eigenaardige verschijnsel, dat:
de zending zich v.n.l. bemoeid heeft met het inlandsch onderwijs en
minder bemoeienis heeft gehad met het w.l.o.;
de schoolbesturen zich allereerst hebben geinteresseerd voor het w.l.o.
en het inlandsch onderwijs vrijwel geheel hebben overgelaten aan de
zending.
En waar de herordening is een ineenschuiving van het w.l.o. en van
het inlandsch onderwijs zullen de bemoeienissen van schoolbesturen en
zending in elkaar gaan grijpen. De zending heeft de A-afdeelingen, de
schoolbesturen de B-afdeelingen. Samenwerking zal noodzakelijk zijn,
een samenwerking, die o. i. gemakkelijk in de Indische schoolraad bereikt
zal kunnen worden. Voor nog enkele andere moeilijkheden te bespreken,
willen wij nog wijzen op het groote paedagogische voordeel, dat
met Nederlandsch als voertaal wordt gewacht tot het vierde leerjaar.
Onjuist lijkt het ons, dat in de B-afdeeling reeds in het eerste leerjaar met
Nederlandsch als leervak wordt begonnen. Maar hier zal de paedagogischpsychologische eisch wel gevallen zijn ten offer aan de eischen der
politiek.
Een van de groote moeilijkheden der geheele herordening — trouwens,
een moeilijkheid, die alle onderwijs betreft — is die der selectie. Hoe zal
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het mogelijk zijn na drie jaar reeds te selecteeren op verbale philologische
intelligentie. In dit verband mag wel op het voordeel worden gewezen
dat van 4B en 5B ook nog overgang mogelijk is naar de A-afdeelingen.
Daardoor worden de bezwaren van deze vroege selectie eenigszins ondervangen. Maar juist in verband met deze kwestie van selectie-vraagstukken
dringt zich weer op eisch van een psychologisch-paedagogische leerstoel
aan de literaire faculteit. Het wordt inderdaad hoog tijd, dat dergelijke
zuiver practische problemen ter hand worden genomen.
In verband met de kwestie der selectie doet zich ook het vraagstuk
voor: hoe met financieel-zwakke ouders van intellectueele leerlingen, die
uit de onderbouw A overgaan naar de bovenbouw B. Omdat de dif ferentiatie naar onze meening er allereerst een is naar intellectueele begaaf dheid, is het een eisch van goede economie om dergelijke bijzondere intellecten te steunen in hun opgang naar boven. De financieele consequenties
zullen echter geweldig zijn — want het zal vaak een financieele steun
worden gedurende vijftien jaar. Ook daarom is de kwestie van een juiste,
scherpe selectie urgent.
Is de herordening bedoeld als consolidatie van het onderwijs, dan wel,
is haar opzet uitbreiding? Wij gelooven allebei: het inlandsche onderwijs
zal zich uitbreiden en verdiepen. Dat is dus de A-afdeeling. Maar wat het
westersch 1. o. betreft — de B-afdeeling — dit zal ongetwijfeld geconsolideerd worden. De H.I.S. en H.C.S. bedoelen momenteel — afgezien
van de cultureele taak —
1. de aflevering van leerlingen voor het voortgezet, middelbaar en
hooger onderwijs;
2. de aflevering van in de maatschappij dadelijk bruikbare krachten.
In de eerste taak schiet het w.l.o. nog verre te kort. En wat de tweede
taak betreft: het w.l.o. produceert een enorm teveel aan z.g. kleinambtenaren — krachten, die in de maatschappij gebruikt worden eenig en
alleen met het einddiploma lagere school.
Wat de B-afdeeling dus allereerst beoogt is het leveren van leerlingen
voor het voortgezet onderwijs. Daarvoor is niet noodig: uitbreiding van
de bovenbouw B, maar wel scherpere selectie op de leerlingen, die tot
die afdeeling worden toegelaten. Daardoor toch zal het philologische peil
der afgeleverden stijgen. Daarvoor is echter noodig een breede onderlaag:
het volksonderwijs — = onderbouwaf deelingen — moet uitgebreid om die
breede onderlaag te kunnen vormen en zoodoende voldoende geselecteerde toevoer te verschaf fen voor B-afdeelingen en daardoor voor
m.u.1.o., a.m.s. en hoogeschool.
Het is natuurlijk dwaas te veronderstellen, dat straks alle afgeleverden
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der B-af deeling in staat zullen zijn het middelbaar of hooger onderwijs
te bereiken. Een zeker deel zal het niet verder brengen dan de m.u.l.o.,
maar zal dan ook beter toegerust de maatschappij ingaan dan de tegenwoordige klein-ambtenaren.
In dit verband rijst o.i. echter de vraag, of de tegenwoordige dif ferentiatie van de m.u.l.o. voldoende tegemoet komt aan de maatschappelijke
eischen en behoeften, m.a.w., of de herordening zich niet tevens had
moeten uitstrekken over het m.u.l.o. en een school voor u.l.o. of m.u.l.o.
projecteeren, gericht op de practische behoeften van de streek — zooals
werd voorgesteld door de Holl. inl. onderw. comm.
Het zal wel in verband met het bovenbesprokene zijn, dat men in
inheemsche kringen zich verzet tegen de herordening. Speciaal de toegang
tot het onderwijs met Nederlandsch als voertaal wordt niet gemakkelijk.
Het is echter onze meening, dat de herordening als geheel wellicht zekere
voorrechten aan bepaalde groepen zal ontnemen, maar daarentegen groote
paedagogische en economische voordeelen kan brengen aan de inheemsche
en Chineesche bevolking als geheel. En waarom zouden tenslotte 's lands
Belden verspild worden aan iets beter gesitueerden, wier philologische
intelligentie onvoldoende is tot het volgen van een onderwijs in een
vreemde voertaal. Om van de enorme didactische energieverspilling nog
maar niet te spreken. Terwijl het eenige resultaat is: het kweeken van
ontevredenen en teleurgestelden, die vervreemd zijn van eigen bodem.
Een hoogst eigenaardig bezwaar doet zich voor in verband met het
onderwijs aan . Chineezen op de A-afdeelingen. Dit onderwijs moet gegeven in de moedertaal: Chineezen hebben hier echter Been moedertaal.
Zij spreken een taal, die dikwijls half streektaal, half Maleisch is en dan
een en ander vaak nog doorspekt met Chineesche klanken. Inderdaad is
dit een probleem te meer in de rij van problemen, die dit koloniale land
ons steeds weer biedt.
Wij moeten nog even wijzen op de plannen inzake de Nederlandsch
school. In de allereerste plaats zal deze natuurlijk toegankelijk zijn
voor onderdanen-Nederlanders. Maar daarnaast zullen ook toegang
hebben kinderen uit ver-EuropeIseerde inheemsche en Chineesche milieu's.
Paedagogisch lijkt ons dit onjuist; zou het o.i. zelfs wenschelijk zijn een
afzonderlijke school te vormen voor de trekkerskinderen en een voor de
blijvers-kinderen van Europeesch bloed. Paedagogisch zou het dan juist
zijn, dat de zoo juist aangeduide groepen inheemsche en Chineesche
kinderen toegang hadden tot de Nederlandsche school voor blijvers-kinderen. Deze hebben een onderwijs noodig, dat voldoet aan Nieuwenhuis'
eisch van de Indische milieu-aanpassing. Trekkerskinderen daarentegen
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moeten o.i. een onderwijs ontvangen, dat zich, ook wat de stof betreft,
meer naar Nederland orienteert. En niet alleen op didactisch gebied geldt
deze eisch. Maar ook paedagogisch beschouwd maakt het een groot verschil, of wij met trekkers- dan wel met blijvers-kinderen te doen hebben.
Het feit, dat de bovengenoemde kinderen uit ver-Europelseerde milieu's
komen, wil. o.i. hoof dzakelijk zeggen, dat het taal-milieu Hollandsch is
geworden. Dat daarmee de geestessfeer nog niet Westersch is, weet
ieder, die eenigszins op de hoogte is met de geestesgesteldheid van deli
Indo-Europeaan, zelfs die uit een goed taal-milieu.
En dan spreken wij nog maar niet eens over de practische selectiemoeilijkheden. Wie zal uitmaken, of een inheemsch dan wel een Chineesch
kind uit een ver-EuropeIseerd milieu komt! Intusschen zal het ook hier
wel zó(5 zijn, dat de paedagogische eischen ondergeschikt gemaakt worden
aan de politieke.
Tenslotte: de herordening brengt moeilijkheden, maar het zijn, zooals
wij dezer dagen iemand hoorden zeggen: verblijdende moeilijkheden. Wij
kunnen dan ook niet anders doen dan wenschen, dat de volksraad haar in
de Januari-zitting zal aannemen, zoodat met haar uitvoering in Juli 1932
een aanvang zal kunnen worden gemaakt.

Weltevreden.

J. VAN GOUDOEVER.

Naschrift. Het was geenszins onze bedoeling alle voor- en nadeelen van de
herordeningsplannen te bespreken. Wij bedoelden slechts een orienteerende beschouwing te geven. Voor hen, die nader van een en ander willen kennisnemen,
geven wij de volgende lectuuropgave:
1. Nota aan de volksraad, zittingsjaar 1930-1931, betreffende herordening
van het lager onderwijs, met:
2. Historische nota over de beginselen der inlandsche onderwijspolitiek.
3. Publicaties Hollandsch-inlandsch onderwijs-commissie. — Tot nu toe
verschenen 11 zeer interessante rapporten en publicaties. Nr. 11 is het eindrapport der H.I.O.C. — het tweede stuk daarvan, n.l. de te verwachten minderheidsnota's moeten nog verschijnen.
4. Het Nederlandsch in Indict, van dr. G. J. Nieuwenhuis.
V. G.

HET AANVANKELIJK REKENONDERWIJS
ALS SPEL.
In het vorige artikel nam ik het op voor het begaafde-verwaarloosde
kind.
Ik heb daarin trachten aan te toonen, dat dit kind vooral in de eerste
leerjaren der lagere school, al is het ook onopzettelijk, verwaarloosd
wordt, waardoor in vele gevallen de jonge werklust en het vurig enthousiasme voor werken, denken en zoeken wordt onderdrukt, zoo niet voor
jaren geheel verstikt.
Ik kwam tot de conclusie, dat deze leerlingen onder de adem van het
streng klassikale systeem niet kunnen gedijen, dat in groote steden voor
ze een aparte school gebouwd zou kunnen worden en dat overal elders
in het belang dezer verwaarloosdeni) van koers moet veranderd worden.
Nu is de sprong van klassikaal naar individueel onderwijs zoo groot,
dat die niet zonder de noodige voorbereidingen mag gemaakt worden.
Waar men de beschikking krijgt over een nieuw gebouw, — want ook
de inrichting der lokaliteiten zal gewijzigd moeten worden — waar men
tevens boeken, leermiddelen, methodes bezit, die geschikt zijn voor dit
individueel onderwijs, en — niet het minst — waar men personeel heeft,
dat, vervuld met enthousiasme voor de nieuwe taak, eendrachtig eenzelf de
doel nastreeft, daar zal de sprong Been gewaagde zijn en zullen gunstige
resultaten niet uitblijven.
Maar, als nu plotseling tal van scholen en schooltjes de stap naar het
individueel onderwijs zouden wagen en in hetzelf de gebouw en met
dezelf de leermiddelen en methodes, dan zou dit slechte gevolgen hebben
— h.h. collega's, die eens een proef met Daltoniseeren hebben gewaagd,
zullen me dit toegeven. —
Daarom kwam ik in mijn eerste artikel met de wensch een ongevaarlijke
proef op bescheiden schaal te nemen en individueel onderwijs — verbonden met de voordeelen van het klassikaal systeem — in te voeren op
alle scholen, maar voorloopig voor eon vak en gedurende de eerste twee
I) Hiermee wil ik natuurlijk niet zeggen, dat ik individueel onderwijs alleen
voor begafden en achterlijken geschikt en noodig zou achten, overtuigd als ik
ben, dat het alien leerlingen ten goede zal komen. Doch het verwaarloosde kind
uit artikel I is de aanleiding geweest, dat dit artikel werd geschreven. T.
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leerjaren. En dit niet, omdat ik zelf twijfelen zou aan het al of niet slagen
dezer proef, maar om daarmee een begin te maken tot hervorming van
ons onderwijs op de lagere school.
De proef is zeer bescheiden en ongevaarlijk.
Algemeen wordt toch toegegeven, dat de resultaten van het rekenonderwijs in de eerste leerjaren niet in overeenstemming zijn met de
daaraan bestede tijd en moeite — vooral moeite ! —
Zelf s wordt dikwijls beweerd, dat we de leerlingen in het 6de leerjaar
evenver met rekenen zouden krijgen, als we met dit vak pas in het derde
leerjaar begonnen.
De verkiaring wordt dan gezocht in de meening, dat kinderen op
5 a 6-jarige leeftijd nog ongeschikt zijn voor het rekenonderwijs.
Mijns inziens gold dit wel vroeger, then de kinderen op 4 en 5-jarige
leeftijd de lagere school binnentraden, in geringe mate, maar thans, nu de
toegang pas openstaat op gemiddeld 6-jarige leeftijd, in 't geheel niet.
Dat ook thans de resultaten nog weinig beter zijn dan vroeger, meen
ik te moeten wijten aan de methode, die, althans voor het vak rekenen,
niet past voor een 6-jarige.
Als we van het rekenonderwijs spel maken en de kinderen al spelende,
in onderlinge wedstrijd met elkaar en individueel, de eerste beginselen
van het rekenonderwijs bijbrengen, dan zullen en belangstelling en vorderingen verrassend groot zijn.
Met verwijzing naar mijn handleiding voor het aanvankelijk rekenonderwijs, geef ik hier de verkorte leergang voor de eerste twee leerjaren
weer en noem bij elk onderdeel het nummer der spelen, om daarna tot
bespreking der voornaamste rekenspelletjes te komen:
I. De hoeveelheden van 1-5.
Op de speelplaats of in 't gymnastieklokaal.
Spel 1.
Spel 2, 3, 4 en 5. Met de speeldoos — die voor tal van spelen
ook in de buitenlucht kan worden gebruikt. —
Met de speeltrap — blanco kube. —
Spel 6.
II. De hoeveelheden van 1-5 en de cijfers van 0-5.
Op de speelplaats of in 't gymn.
Spel 7.
Spel 8, 9, 10 en 11. Speeldoos.
Speeltrap — nul kube. —
Spel 12.
III. De hoeveelheden van 6-10.
Speelpl. of gymn.
Spel 13.
Spel 14, 15 en 16. Speeldoos.
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IV. De hoeveelheden van 6-10 en de cijfers van 6-10.
Speelpl. of gymn.
Spel 17.
Spel 18, 19 en 20. Speeldoos.
Oefenen met de rekentank.
V. Aanvullingen tot 10.
Spel 21. Speeldoos.
Rekentank.
VI. De hoeveelheden en getallen van 11-20.
Spel 22. Speelpl. of gymn.
Rekentank.
VII. Verdubbelingen en halveeringen.
Rekentank.
VIII. De hoeveelheden en getallen van 26-100.
Spel 23. Legkaart 1-5. - Serie 1. Spel 24. Speeltrap.
Spel 25. Rekenteekenspel.
Spel 26. Dwaaltuin.
IX. Het passeeren van het 10-tal. Een der termen is 5.
Spel 27, 28, 29 en 30. Speeldoos.
Spel 31 en 32.
Speeldoos - getallen raden. X. Het passeeren van het 10-tal. Een der termen is 9.
Spel 33, 34, 35 en 36. Speeldoos.
Spel 37 en 38.
Speeldoos - getallen raden. XI. Het passeeren van het 10-tal. Een der termen is 8.
Spel 39, 40, 41 en 42. Speeldoos.
Spel 43 en 44.
Speeldoos - getallen raden. XII. Het passeeren van het 10-tal. Een der termen is 7.
Spel 45, 46, 47 en 48. Speeldoos.
Spel 49 en 50.
Speeldoos - getallen raden. XIII. Herhaling: Het 10-tal wordt gepasseerd.
Spel 51. Speelpl. of gymn.
Tank, tank.
XIV. Het 10-tal wordt gepasseerd - aftrekken. Spel 52 en 53. Speeldoos.
Spel 54.
Speeltrap.
Spel 55.
Rekenteekenspel.
Spel 56.
Dwaaltuin.
Spel 57.
Legkaart 6-10. - serie 2. -
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XV. De tafels van 2, 10 en 5.
Spel 58 en 59. Speeldoos.
Tank.
XVI. De tafel van 3.
Spel 60 en 61. Speeldoos en tank.
XVII. De tafel van 4.
Spel 62 en 63. Speeldoos en tank.
XVIII. De tale! van 6.
Spel 64 en 65. Speeldoos en tank.
XIX. De tafel van 7.
Spel 66 en 67. Speeldoos en tank.
XX. De tafel van 8.
Spel 68 en 69. Speeldoos en tank.
XXI. De tafel van 9.
Spel 70 en 71. Speeldoos en tank.
XXII. De kwadraten.
XXIII. De 14 moeilijke gevallen.
Legkaart 11-15.
Spel 72.
Spel 73 en 74. Speeldoos.
Spel 75.
Speelpl. of gymn.
Rekenteekenspel.
Spel 76.
Oefenen met de tank.
De rekenspelletjes zijn in 3 groepen te verdeelen:
Groep A wordt gespeeld met de geheele klas op speelpl. of in 't gymn.
B wordt zuiver individueel beoefend.
C zijn de gezelschapsspelen voor 2 of 3 leerlingen.
Groep A. Spel No. 1, 7, 12 17, 22, 51 en 75.
99

91

Het doel dezer spelen is:
lo. het vlug herkennen der hoeveelheden van 1-5 en 6-10;
2o. het vlug en accuraat optellen en aftrekken van getallen van 1-5,
6-10, 10-20 en 20-100;
3o. het beoefenen van sommetjes als 7 X 7+ 5 en 9 X 8 — 7 enz.,
maar ook om:
4o. het speelkwartiertje, dat nu rekenspeelhalfuurtje kan worden, productief te maken;
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50. tegemoet te komen aan de wensch van velen, de kinderen ter
afwisseling van het vele stil zitten, wat lichaamsbeweging te
geven;
6o. tegemoet te komen aan de wensch van nog veel meerderen, om bij
mooi weer hun kinderen zooveel mogelijk van de gezonde buitenlucht en zon te laten genieten.
1k beperk me hier tot de spelen 17 en 75.
Spel 17a. Tegen een schutting of muurvlak worden door de kinderen
kartonnen kaartjes aan een lat opgehangen. Deze kaartjes zijn voor spel
17 voorzien van de cijfers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1, 2, 3 enz. —
minstens evenveel kaartjes als er leerlingen mee doen. — Voor de eerste
maal wordt bovengenoemde volgorde gekozen, maar bij volgende keeren,
worden de kaartjes door elkaar bevestigd.
De kinderen krijgen ieder ook zoo'n kaartje. De achterzijde dezer
kaartjes, die bij spel 12 is gebruikt, bevatten de hoeveelheden
111117 enz. Dit heeft het dubbele voordeel, dat met eenzelf de
kaartje twee verschillende spelen kunnen worden gespeeld, terwij1 bij
niet herkennen van een cijfer aan de keerzijde kan gekeken worden, om
het geheugen te helpen.
Op een afstand van ± 4 m. stellen de kinderen zich in een lange rij
tegenover deze lat op.
Roept de onderwijzer nu tien!, dan holt het kind met zijn 7 naar de 3,
die een 6 heeft hangt dit naast de 4 enz.
Staan alle kinderen weer in de rij, dan kan of de onderwijzer, of een
der leerlingen Tangs de lat loopen, de sommetjes den voor een aanwijzen,
controleeren en zoo noodig in koor de sommen op laten lezen.
De onderwijzer deelt nu de kaartjes opnieuw uit.
Is voldoende met tien geoefend, dan roept de onderwijzer negen, acht
enz. Steeds moeten de twee kaartjes samen het geroepen getal vormen.
Na eenige malen wordt de oefening zoo opgegeven, dat verschil der
kaartjes kloppen moet met het geroepen getal twee, drie enz.
Ten slotte is het onverschillig of door optelling dan wel door af trekking
het geroepen getal als uitkomst verkregen wordt.
17b. Een variatie op 17a is 17b, waarbij de lat met kaartjes vervangen
wordt door een rij kinderen met kaartjes. De klas verdeelt zich daartoe
in 2 rijen, die op een of stand van ± 4 m. tegenover elkaar worden geplaatst.
De leerlingen „paren" zich nu zóó, dat elk paar het geroepen getal vormt.
17c. Als tweede variatie op 17a kan 17c als volgt beoefend worden:
De kaartjes bevinden zich weer op de lat, terwin de andere kaartjes
zich op een ver gedeelte van de speelplaats in een doos bevinden. Op
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bet commando tien! hollen 8 kinderen — een groote klas dient dan gesplitst te worden -- naar de doos, nemen het bovenste kaartje, komen
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snel terug, hangen het op de goede plaats en snellen terug om een volgend
kaartje te halen. Is de doos leeg, dan krijgt de andere groep een beurt,
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terwij1 de eerste groep contrOledienst heeft d.w.z.: zij moeten toekijken,
of er ook fouten worden gemaakt en zoo noodig, dat kind terugroepen,
die een f out gemaakt heeft.
Spel 75. Op een kartonnen bord van 1 bij 1 m. kunnen 100 kartonnen
kaartjes met sommen en 100 antwoorden — van 1 tot 100 — worden opgehangen, aldus:
Voor de eenvoudigste oefening worden de antwoorden op het bord gehangen — dus achter het ,---- teeken. — De 100 kaartjes met even zoovele
sommetjes bevinden zich op een ver verwijderd gedeelte van de speelplaats in de doos. De klas wordt weer in groepen verdeeld: een groep
werkt, de andere groep controleert.
Op een fluitsignaal hollen de „werkende' leerlingen naar de doos, halen
een som, komen al rekenende terug en handen de som op de goede plaats
voor het juiste antwoord. Daarna snellen ze naar de doos terug om weer
een som te halen.
Wie de meeste kaartjes heeft gehaald heeft gewonnen en alien hebben
ze zich in rekenen geoef end met lichaamsbeweging in de buitenlucht.
Hierop krijgt de andere groep een beurt.
Nadat deze oefening eenige malen is gedaan, wordt ze omgekeerd genomen d.w.z., dat nu de antwoorden in het bakje liggen en de sommetjes
bevinden zich op het bord.
Het is duidelijk, dat deze oefening veel moeilijker is.
Bij de eerste oefening toch hebben de leerlingen slechts een som uit te
rekenen, maar nu hebben ze een antwoord in handen van een sommetje,
dat ze op het bord moeten zoeken. Ze moeten dus tal van sommetjes, die
ze op het bord zien uitrekenen en zoo al rekenende en zoekende het juiste
sommetje trachten te vinden.
Om te voorkomen, dat dit zoeken te lang zou duren, is het bord in 4
deelen verdeeld. De bovenste 5 rijen zijn voor de getallen van 1-25, de
volgende 5 rijen voor getallen van 26-50 enz. Een kind, dat b.v. 79 in handen heeft, weet dus, dat het in de onderste 5 rijen moet zijn en tamelijk
vooraan.
Om te voorkomen, dat de kinderen niet rekenen, maar tellen of onthouden waar de plaats voor een bepaald antwoord is, worden uit elke rij een
paar sommetjes met antwoorden weggelaten, om de volgorde daardoor
wat te kunnen wijzigen.
Is deze oefening eenige malen herhaald, dan kan men zelfs de sommetjes door elkaar op het bord plaatsen, waardoor het zoeken wordt bemoeilijkt, maar het aantal sommen, dat uitgerekend moet worden, om de
juiste som te vinden, daardoor juist wordt vermeerderd.
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De achterkant van het bord kan met de achterzijde der kaartjes gebruikt
worden voor dezelf de oef ening met gemakkelijker getallen. Verschil in
kleur van voor- en achterzijde is dan voldoende om verwarring te voorkomen.
Zoo kan desgewenscht de klas in een goed en beter gedeelte worden
verdeeld en aan beide zijden van het bord met twee bakjes met kaartjes
tegelijk worden gewerkt.
Groep B. Het individueele spel.
Hiertoe behooren drie soorten spelen:
10. de legkaart. Spel 23, 57 en 72.
2o. het rekenteekenspel. Spel 25, 55 en 76.
3o. de rekentank.
Het doel dezer spelen is:
10. vlug en prettig cijferen en hoof drekenen voor getallen < 100 —
met de tank ook voor getallen > 100. —
2o. de kinderen volop gelegenheid te seven zich individueel te bekwamen, zonder dat vluggerts op de langzamen behoeven te wachten.
Het voornaamste kenmerk en het nieuwe en oorspronkelijke dezer
oefeningen is, dat ze zoo zijn ingekleed — ook de 100 duizenden sommen
van de rekentank — dat de antwoorden door de leerlingen zelf op een
eenvoudige en prettige wijze kunnen worden gecorrigeerd.
Het bezwaar, als zou individueel onderwijs, vooral wat de massa's
correctie betreft, zooveel zwaardere eischen aan de onderwijzers stellen,
is dus juist in het tegendeel omgeslagen en de onderwijzer blijft verlost
van zoo goed als alle correctie.
De onderwijzer houdt toezicht, speelt mee, dock de kinderen corrigeeren
zelf hun gemaakte werk. Hoe dit geschiedt, zal blijken als ik hier spel
72 en 76 kort bespreek, en onder aanhaling van enkele gedeelten uit mijn
handleiding voor de tank, naar deze verwijs.
Spel 72. Legkaart, serie 3, nr. 5.
Voorloopig worden 4 serie's uitgegeven: Serie A voor getallen < 100,
waarbij optellingen en aftrekkingen worden uitgevoerd, zonder dat het
tiental worden gepasseerd. Spel 23.
Serie B, eveneens voor getallen < 100, waarbij het tiental wel wordt
gepasseerd. Spel 57.
Serie C voor beoefening der tafels — 7 X 7 — 5, 8 X 9— 7 enz. —
Serie D voor breuken. — Deze serie valt dus buiten het aanvankelijk
rekenonderwijs en is voor het 4de leerjaar bestemd. —
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Het kind ontvangt legkaart serie 3, nr. 5, een doosje van ongeveer 12
bij 12 c.m.
De bodem van het geopende doosje is bedrukt met 50 getallen in rechthoekjes geplaatst aldus:

ellZ.

De inhoud bestaat uit 50 rechthoekige kartonnen kaartjes, die precies
passen op de rechthoekjes van de bodem. Eon voor een worden deze
4, 6 X 8 + 3
kaartjes, waarop aan de bovenkant sommtjes als 6 X 7
enz. zijn afgedrukt, op het correspondeerende antwoord op de bodem
gelegd.
Zijn zoo alle 50 kaartjes op de juiste plaats gelegd, dan wordt de doos
gesloten, onderste boven gelegd en weer geopend, zoodat de onderkant
der kaartjes nu boven komt to liggen. Deze vormen met elkaar — mits
natuurlijk precies allen goed gelegd — een geheel en vertoonen een leuke
teekening.
Corrigeeren is niet noodig, want als de teekening correct boven komt
is er geen lout gemaakt.
Dit leermiddel is een legkaart, een soort blokkendoos, doch met dit verschil, dat de stukjes niet bij elkaar worden gezocht, gepast, geprobeerd,
zoodat het beeld langzamerhand zichtbaar wordt, maar de rekenkunst
is hier de sleutel, waardoor de teekening plotseling, als een verrassing
en tevens als een belooning voor het goede rekenwerk, in eens in zijn
geheel zichtbaar wordt.
—

Slot volgt.

D. TIEMERSMA.

VADER HEEFT HET TE DRUK.
De vader van Fransje had het druk, geweldig druk. Niet alleen had
vader volop werk met het les geven aan de h.b.s., dock vader studeerde
verder, zoodat zijn tijd van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezet was.
't Gebeurde, dat er dagen waren, waarop vader Fransje en Fransje vader
niet zag. Op zulke dagen als vader rechtstreeks van school naar de
naburige stad moest om les te halen.
't Kereltje groeide voorspoedig op. Zonder de minste moeite werd
hij een stevig, lief, aardig baasje.
Gelukkig, dat moeder altijd zoo vroolijk en frisch was, want wat vader,
door al zijn drukke bezigheden, Fransje niet kon geven, vergoedde moeder dubbel. Moeder was heele dagen met hem bezig: zij praatte, zij babbelde met hem, zij vertelde verhaaltjes, zij leerde hem versjes, zij deed
spelletjes met hem, zij sprong en huppelde met hem, in de tuin.
Maar vader? Och, hij had geen tijd om zich met den kleinen baas te
bemoeien. En, bewonderde hij al eens een keer een kasteel, dat Fransje
van zijn blokken had gebouwd of wat potloodkrabbeltjes van teekeningeties, moeder merkte dan altijd dat vader er niet bij was. Toen Fransje
wat ouder werd, ging hij dat zelf ook opmerken. Vader zei soms: Ja,
jongen," als het neen en neen als het ja moest zijn. Teleurgesteld zei
Frans dan: „He, u luistert niet eens naar me."
's Avonds, als Frans naar bed was, praatten vader en moeder er soms
over.
„Heusch, Karel, dat gaat zoo niet langer. 't Kind zal van je vervreemden," sprak moeder wel eens.
„Mijn werk, zie je, mijn werk, dat neemt mij zoo geheel en al in beslag.
Tijd voor den jongen dat heb ik niet, dat zie je zelf. En iii bent er immers
toch, vleide vader. „'k Ben blij, dat mijn vrouwtje zich zoo voor onzen
jongen interesseert," schalkte vader. „'t Gaat toch goed zoo. De jongen
komt niets te kort."
„Ja, maar," sprak moeder weer, „voor later. 't Is zoo raar voor dat
kind, 't is net alsof hij geen vader heeft".
„Als de studie voorbij is, zal ik mijn tekort wel inhalen. Dan ga ik met
hem wandelen en planten zoeken en roeien en fietsen. Dat zal je eens
zien. '
Ondertusschen ging Fransje al naar de groote school. Hij was er vol
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van en moeder kreeg van alles te hooren. Vader had Been tijd, dat wist
Fransje al. Toonde vader een enkele maal mee te leven, dan leek het den
kleinen Frans niet echt, niet heusch.
Niettegenstaande deze houding van vader, was Fransje toch dol op
hem. Hij kon niet thuiskomen, of hij vroeg: „Moeder, waar is vader?"
„Moeder, is vader op school?" „Moeder, is vader in de stad?" „Moeder,
zou vader vanavond laat thuiskomen? Wat zal hij dan moe zijn!"
Als vader op een Zondagmiddag soms een straatje met Fransje om liep,
dan sprong hij een voet hoog en dan liep hij heel dicht tegen vader aan.
Ja, dan voelde vader wel eens zijn tekort tegenover 't kind. Maar 't was
nu eenmaal zoo en Frans leek tevreden....
Vaders moeder, oma, verjaarde. Vader, moeder en Fransje gingen geluk wenschen. De andere zoon van oma, Fransje's oom, was ook op bezoek
met zijn dochtertje Hannie van twee jaar.
't Kleine ding liep of en aan, en trippelde overal rond. Bij vader bleef ze
gedurig staan en babbelde van: Oom Ka-el, en rende dan weg. Dat spelletje
hield aan, net zoo lang tot dat oom Ka-el het kindje pakte en het op zijn
knie zette. „Wij gaan van een spoortje spelen," zei vader tegen Hannie.
Vader deed: „tuut, tuut-tuut" en terwijl schommelde hij Hannie op zijn
knie op en neer, hoe langer hoe harder. Hannie kraaide van pleizier. „Tuut,
tuut, tuut," zei telkens haar mondje. Twee, drie, vier keer herhaalde zich
dat spelletje tot groot vermaak van de kleine. Maar toen oom Ka-el moe
werd, was het spelletje uit.
Fransje zat voor 't raam te kijken. Niemand lette op hem, maar hij lette
wel op. Dat kwam eenige weken na deze dag uit.
Op een Zaterdagavond, toen Fransje in zijn pyamatje vader goede
nacht kwam zeggen, trok vader, die de fotopagina van de krant onder
handen had, Fransje naar zich toe en vader zei: „Kijk eens Frans, wat een
prachtig schip hier staat."
De jongen deed verrukt, schittering kwam in zijn oogen. Hij zat op
vaders knie! Een zeldzame gebeurtenis! Vader had tijd voor hem! Toen
in eens sloes Fransje zijn armen om vaders hals en hij vroeg, bijna smeekend: „Doet u ook eens spoortje met mij?"
Vader, onthutst door deze plotselinge vraag, beheerschte zich dadelijk
en hij begon, precies zooals met kleine Hannie: „Tuut, tuut, tuut," enz.
Moeder, die ook in de kamer was, begreep er niets van. Alleen zag en
begreep ze, dat Fransje pleizier had. Hij schaterde en hij lachte zooals
moeder nooit van hem gehoord had.
„Wat ben ik moe," zuchtte vader, „na zoo'n lange spoorreis, o, o!"
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„Dank u wel, vader," riep Fransje. „'t Was fijn."
Moeder bracht hem naar zijn bedje en toen ze weer in de kamer terug
kwam, zag ze vader zitten, voor zich uit starend. Hij had terdege gevoeld,
door het kleine zinnetje van zijn vent: „Doet u ook een spoortje met mu,"
zijn al to weinige opmerkzaamheid voor Frans.
Vader vertelde aan moeder. Zij slikte wat weg. „Wat is hij voor zijn tien
jaren toch nog een echt kind," zei ze.
„Ja," sprak vader. En hij bekende: „In dat eerie oogenblik doorleefde ik
mijn tekort als vader. Van nu of zal het anders en beter worden. Bij al mijn
werk en bij mijn lessen moet er ook tijd overschieten voor onzen jongen."
„Dank je, Karel," zei moeder, „je zult er rijker door worden."
M. DRENTH-BOKHOUT.

CRITISCHE REVUE.
De gekheid is de wereld niet uit. En de menschen maken het hoe langer
zoo dwazer. Voor eenige jaren charterde een Amerikaan, die met zijn
geld geen raad wist een boot voor een wereldreis van eenige honderden
stude nten. Er zijn daarover toentertijd eenige correspondenties verschenen
— in ons tijdschrift heb ik ze gememoreerd — die geen fraai licht op die
reizigers lieten vallen en daarna kreeg ik uit Amerika een schrijven, van
een abonne, die zijn voldoening uitsprak over dat signaleeren van die
dwaze vertooning.
Maar nu wordt het erger.
In de plaatjes-afdeeling van de N. R. crt. vond ik een plaatje met het
volgende onderschrift: „De heer A. C. Ballaard te Plymouth heeft 200
jongens uitgenoodigd om aan boord van een door hem gecharterd stoomschip een refs om de wereld te maken. De jongensvriend te midden van
zijn a.s. reisgenooten."
Dit is wel de idioterie ten top, en als het Engeland is, en ik Mac Donald
was, stak ik er een stokje voor.
Wat meent zoo'n man hiermee te bereiken?
Het resultaat is nihil aan nuttigheid en verder veel nadeel. Ik behoef
dat niet uit te werken, voor nuchtere Nederlandsche zinnen is dit duidelijk.
Wanneer daartegen in Engeland niet een algemeen protest opgaat, dan is
het me duidelijk, dat ook daar de geesten totaal in de war zijn.
Ook hier moeten we oppassen. Meer dan eens hoort men hier zijn verbazing er over uitspreken, dat de Fransche Belgen zoo dom zijn, om de
Vlamingen niet te gunnen en te laten, waar ze recht op hebben.
Alles wat deze krijgen moet met geweld afgedwongen worden en.... de
harmonie onderling is verstoord. Was alles welwillend en in elkander begrijpen gegaan, dan zou de landseenheid veel grooter zijn dan nu. Moet
het hier nu deze kant opgaan?
De Friezen hebben door middel van hun organisaties verzocht gelegenheid te openen in de nieuwe lager onderwijswet, dat het Friesch een
facultatief vak werd.
Dit is niet geschied.
„De Provinciale onderwijsraad in Friesland verzoekt ons plaatsing van
het volgende:
Het ontwerp-onderwijswet van minister Terpstra heeft voor Friesland
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nog een bijzonder bittere nasmaak, omdat met geen letter gerept wordt
over Friesch onderwijs op de lagere school.
De ontstemming hierover is groot en groeit met de dag. Zoo schrijft
b.v. de hoof dredacteur van De sum fen Frysldn in een fel artikel:
„De regeering laat de Friezen roepen, de bladen in Friesland schrijven,
de kamerleden praten, en alles Miff bij het oude. De Haagsche bureaucraten kunnen zich niet bemoeien met het streven van wat boeren ergens
in het Noorden. Dat er overal, niet alleen in Friesland, ontevredenheid
groeit, laat de Haagsche heeren koud".
Dit verzet bepaalt zich niet tot de Friesche beweging als zoodanig.
Zoo schrijft Ons Noorden (r.k.) in een redactioneel artikel: „Wij zeggen
niet alleen, dat het verstandig was geweest van den minister, indien hij nu
eindelijk aan de gerechtvaardigde Friesche wenschen was tegemoet gekomen, maar wij gaan verder en spreken hier van een plicht van de overheid om dit hatelijke anti-Friesch verbod uit de weg te ruimen".
Hetzelfde geluid weerklinkt in een hoof dartikel van het Friesch dagblad
(a.r.), dat schrijft:
„De wensch van Friesland, om met deze wetswijziging de stuitende
achteruitzetting van de Friesche volkstaal oggedaan te maken, schijnt opnieuw te zullen worden genegeerd. Wij vragen ons af, wat voor beweging
men in dit gewest wakker roept? Heeft men er soms behoefte aan destructieve krachten door vertreding van een duidelijk inklevend recht, te hoop
te jagen?"
Intusschen breidt de Friesche onderwijsactie zich snel uit. Verblijdend
is allereerst de gestadige groei van de Friesche kinderlectuur; zoo verschijnt binnenkort een nieuw boek van de schrijfster A. Hoekstra, dat Si.
Kuperus illustreerde. Voor de kwaliteit van de verschijnende boeken pleit
b.v. wel, dat het verleden jaar door de Prov. onderwijsraad bekroonde
jongensboek Torda, de Sigeunerhoun, weldra in Nederlandsche vertaling
verschijnt. — Sic. D. W. —
De voorbereiding van het informatieve onderwijscongres is in voile
gang. De namen der sprekers enz. zullen spoedig worden gepubliceerd;
reeds nu is na te gaan, dat dit onderwijscongres groote belangstelling zal
'genieten.
De Fryske Underrjuchliga heeft besloten, een reeks vlugschriften uit te
geven. Twee verschenen reeds en zijn in aantallen van duizenden onder
het Friesche yolk verspreid. Verder gaf deze vereeniging in het licht een
geharnaste verdediging van het Friesch onderwijs op de lagere school van
de hand van J. K. Dijkstra, oud-schoolhoofd, nu redacteur van Het
Friesche yolk. Tenslotte verschenen in druk de referaten door dr. Botke,

221
H. Algra en Dijkstra gehouden op de eerste Friesche onderwijzersdag,
georganiseerd door de Prov. onderwijsraad, resp. over de heimatkunde,
de geschiedenis en het taalonderwijs op de lagere school in Friesland.
Zoo is overal een verhoogde activiteit waar te nemen, waaraan de
negeering van de Friesche onderwijswenschen door den minister niet
vreemd zal zijn".
Natuurlijk, wanneer men aan gerechtvaardigde wenschen geen gehoor
geeft, bereikt men niet berusting, maar juist een krachtiger propaganda
en verzet.
Wat in andere landen — Ierland, Vlaanderen, Estland, Lethland,
Tsjecho-Slowakije enz. — sinds het laatste tiental jaren is geschied, moest
voldoende zijn, om ook hen, die cultureel het niet begrijpen ervan te doordringen, dat hier iets gevraagd wordt, dat niet kan en niet mag genegeerd
worden.... reeds uit eigenbelang, om erger te voorkomen.
Wij hopen dat alsnog bij amendement tijdens de behandeling het Friesch
onder de facultatieve vakken zal geplaatst worden, en dit amendement
door den minister zal worden overgenomen.
Het nationaliteitsbesef groeit in Friesland met de dag en men doet
verkeerd dit niet te willen zien. Onderdrukken kan men het toch niet,
alleen wel een sterkere actie ontketenen en dan kan men zien bij onze
Zuidelijke buren, welke nare gevolgen dat heeft.
Laat men hier toch de goede weg gaan, voor het te laat is.
Zeist.

D. WOUTERS.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITTERATUUR.
Merkwaardige uitspraak. De beroemde Duitsche natuurkundige dr.
Planck stond, zoo lezen we in het Schweizerische Evangelische Schulblatt,
een persman onlangs een onderhoud toe, waarin hij zijn philosofische grondbeschouwingen blootlegde.
Gelijk bij religie en kunst, zei hij, zoo blijft er ook in de wetenschap bijna
geen enkel principe vrij van twijfel en somtijds zegeviert dan de onzin over
het verstand.
Er zijn echter fundamenteele waarheden, die vOor en boven alles vast
staan, en zonder welke geen logisch resultaat is te bereiken.
Ook de natuurkunde heeft ze noodig, vooral in onze dagen, nu haar wetten, die van oorzaak en gevolg inbegrepen, driestweg worden geloochend.
„Het geloof in de waarheid is de vertrouwbaarste gids bij de verklaring
der ons omgevende wereld.
„Het doel der wetenschap is slechts dan bereikbaar, wanneer haar grondslag wordt uitgebreid. En dit kan alleen door een sprong in het rijk der
methaphysica.
„Wij moeten van de hypnothese uitgaan, dat er behalve de zinnelijke
wereld, nog een andere, werkelijke wereld bestaat, die door onze zintuigen
niet is te benaderen."
Godsdienst en opvoeding. Het nauwe verband van die twee moet in
Amerika nog worden betoogd en dat doet het Christian School Magazine
op duidelijke en verdienstelijke wijze.
Godsdienst en opvoeding behooren bij elkaar, zegt het blad. Sterker nog,
de opvoeding moet in de religie zijn geworteld. De religie moet het leidende
en beslissende beginsel zijn. Scheid die twee van elkaar en de opvoeding is
een schip zonder roer. De ziel der opvoeding is de opvoeding van de ziel.
De leiders van het Amerikaansche denkleven zijn echter alle van meefling, dat die twee gescheiden moeten worden en de opvoeding moet worden
„geseculariseerd".
Zooals echter het onderwijs in de natuurkunde dat in de natuurkundige
wetten in zich sluit, zoo omvat ook godsdienstige opvoeding het onderwijs
in de dogma's.
De school behoort ook in dit opzicht het verlengstuk van het huisgezin
te zijn.

223
Dat is nu al de derde minister van onderwijs in Engeland binnen een jaar,
merkt het Educational Supplement of the Times op. Eerst was het Charles
Trevelyan, die in Maart aftrad, toen het wetsvoorstel tot verhooging van
de schoolleeftijd was verworpen. Daarna kwam mr. Lees Smith, die niet
kon bewilligen in de vermindering der onderwijzerssalarissen, en daarom
heen ging, na het ambt zes maanden te hebben bekleed. Nu is het sir Donald
Maclean; maar de politieke toestand is onzeker en zoo laat het zich moeilijk
voorzien of hij gelegenheid zal hebben opvoedkundige historie te maken.
De Bijbel en de Christelzike onderwijzer. Daarover wordt gehandeld in
een Amerikaansch propagandageschrift, van de hand van den heer M.
Fakkema.
In de eerste plaats is de Bijbel een bron van licht, een lamp voor de voet.
Geloovende in de goddelijke inspiratie, aanvaardt de schrijver de schriftuurlijke gegevens als onvoorwaardelijk betrouwbaar. Maar ook geeft de
Bijbel een alomvattend theocratisch systeem van levens- en wereldbeschouwing.
In de tweede plaats is de Bijbel een bron van inspiratie, van geestelijke
warmte, van gewijd enthousiasme. Hij is ook een boek voor het hart en
komt met een boodschap van liefde en genade.
In de derde plaats is de Bijbel een boek van macht, van geestelijke
energie en zedelijke moed. Theorie moet practijk worden, het geloof moet
vergezeld zijn van werken. God wil in den weg van biddende studie van
Zijn Woord kracht seven aan wie in zich zelf zwak is.
Goddelijke en menschelijke paedagogiek. Tusschen die twee is een
eigenaardig en groot onderscheid, zest de Evangelische Lehrerinnen-Warte.
Wij trachten er steeds naar onze kinderen tot zelfstandigheid op te voeden. Zij moeten sterke karakters worden, vastgewortelde persoonlijkheden,
menschen met eigen oordeel. Dat is ook goed; niemand minder dan de
Heere Jezus zeif heeft ons, in zijn omgang met en behandeling van menschen dat voorbeeld gegeven. Hij wilde de menschen in een persoonlijke
verhouding tot Zijn Vader brengen, opdat zij getuigen der goddelijke Waarheid zouden worden.
Luidt dus een grondregel van menschelijke opvoeding: „alle opvoeding
moet er op uit zijn den opvoeder overtollig te maken," niet alzoo in de
opvoeding en leiding, die God met Zijn kinderen houdt. Die is er juist op
gericht, Gods kind meer en meer in een verhouding van afhankelijkheid tot
den Vader te brengen. Niemand zal in die weg ooit te schande worden.
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Het kwaad der geboortenafname. Dit kwaad begint zich, gelijk we
weten, ook in Duitschland te vertoonen, en ernstige mannen hef fen een
waarschuwende stem op. We lezen er van in de Deutsche Lehrer-Zeitung.
De levenscurve van het Duitsche yolk is bezig naar omlaag te wijzen,
zoo staat er, en heeft reeds een voor het voortbestaan des yolks bedenkelijke laagte bereikt. Het verlies is tegelijk kwantitatief als kwalitatief. De
sociaal hoogere lagen der bevolking en de leidende kringen hebben het
grootste aandeel aan de kinderarmoede.
Daar echter deze deelen der bevolking in het algemeen de dragers zijn
van de waardevolste aanleg, zoo is de val van het geboortecijfer, naar de
meening van den schrijver, de voornaamste oorzaak van de volksontaarding.
De oorzaken der geringe voortplanting van de hoogere begaaf den zijn
voornamelijk van sociale natuur. Late huwelijken vertragen de opvolging
der generaties en veroorzaken een klein kindertal. Terecht wordt daarom
de eisch vernomen, om de veeljarige voorbereiding voor de hoogere beroepen te verkorten en de studie van alle onnutte ballast te bevrijden.
Het voornaamste kwaad is echter, de willekeurige geboortebeperking.
Waar gezonde en begaaf de menschen zich hieraan schuldig maken, beteekent dit een groot kwalitatief verlies voor het gezamenlijke erfgoed des
yolks. Een valsche wereldbeschouwing stelt het eigen ik, eigen genot en
voordeel op de voorgrond.
T. v. d. K.

Vlaardingen.

CORRESPONDENTIE.
Artikelen gelieve men te zenden aan het adres van den redacteursecretaris.
De directie van ons tijdschrift zou gaarne voordat de 25ste jg. van het
Paed. tijdschrift begint, het aantal abonnes verdubbeld zien. Als ieder
meehelpt, is het maar een kleinigheid.

ALBERT JONKMAN.
Donderdag 5 November ging Jonkman van ons heen.
Ons tijdschrift mag niet nalaten, dankbaar te gedenken hetgeen God aan
onze paedagogiek in Jonkman gaf. Meer dan de meesten heeft hij gedurende
heel zijn loopbaan zich gegeven voor de zaak van ons onderwijs en bovenal
voor die van de wetenschappelijke paedagogiek, zooals die naar Geref ormeerde beginselen werd ontwikkeld. 1)
Eigenlijk sinds er sprake kan zijn van een Gereformeerde paedagogiek
in ons land, heeft Jonkman zijn naam aan de opkomende beweging verbonden. Er was onder onze onderwijzers in het eerste kwart van deze eeuw
eeuw zeker niemand, die meer dan Jonkman eenerzijds zich zelf gaf voor
de wetenschappelijke paedagogiek, die op de basis van de Gereformerde
levens- en wereldbeschouwing werd opgebouwd en anderzijds zoozeer in
staat was de wetenschappelijke vraagstellingen, die hier aan de orde waren,
te overzien. In de laatste jaren is er mede door gewijzigde studiemogelijkheden een enkeling gekomen, die de wijsgeerige vraagstellingen van het
heden van de lagere school uit of van de kweekschoolkring uit in zijn
gezichtsveld betrekt, maar jarenlang is Jonkman vrijwel de eenige geweest.
Zijn publicaties staan op een peil, dat slechts zelden door autodidacten,
zooals Jonkman er een was, wordt bereikt en zijn wetenschappelijke aanleg,
die uit zijn publicaties blijkt, doet het zeggen: Wat jammer, dat Jonkman
in zijn jeugd niet door universitaire studie datgene ontvangen heeft, wat
hij later, ook in moeilijke jaren, door noeste vlijt zich eigen maakte.
Of wij wel in staat zijn, volkomen te besef fen, wat Jonkman voor de
Gereformeerde paedagogiek beteekend heeft?
Ik twijfel eraan.
Een panorama overziet men het beste op vrij groote of stand, en dat,
wat Jonkman voor de paedagogiek heeft beteekend, zien wij thans nog vlak
bij. Eigenlijk staan we er nog midden in. Documentair kan dan ook een
In Memoriam als dit niet zijn. Het is nu eenmaal onmogelijk, vlak na
iemands sterven de groote beteekenis van de gaven, welke God in hem aan
de menschen schonk, te besef fen.
Zie ik het wel, dan is Jonkman op zijn allerbest in een betrekkelijk onbekende brochure: „Ons paedagogisch kapitaal", uitgegeven zonder jaartal,
maar verschenen omstreeks 1920. Zeker ook in „Het lied der schepping
op onze scholen", ook in zijn brochure, die bijna een boek kan heeten, over
1 ) Een artikel, grootendeels gelijk aan dit In Memoriam, werd van de hand
van schrijver dezes in De school met den Bijbel van 13 November opgenomen.
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De onmisbaarheid, de mogeleikheid en de beteekenis van een leerstoel voor
de Gereformeerde paedagogiek. — No. 22 van de uitgaven van Geref ormeerd schoolverband, — ook in zijn werk over De aanschouwing in de Chr.
school, ja eigenlijk in alles wat hij schreef, komt Jonkman naar voren
zooals hij was, maar mij dunkt, dat Ons paedagogisch kapitaal wel het
meest de kwaliteiten van Jonkman typeert.
Wij willen dan eerst eens zien, hoe Jonkman was in zijn verhouding ten
opzichte van de Gereformeerde paedagogiek.
Straks kunnen wij dan zien, wat dat beteekend heeft.
Jonkman herinnert in zijn schrijven telkens weer aan Bavinck. Evenals
Bavinck documenteert Jonkman betrekkelijk weinig. Veel noten zal men
in zijn werk tevergeefs zoeken. Misschien komt dit mede, doordien Jonkman
schreef uit zijn geestelijk bezit. Als Jonkman schreef, studeerde hij niet,
maar dan - had hij gestudeerd. Uit de veelheid van zijn gedachten schreef
zijn pen. Hij behoefde nooit te zoeken naar woorden. Hij behoefde nimmer,
terwijl hij schreef nog eens weer zich te vergewissen van de juistheid van
datgene wat hij als wetenschappelijk materiaal verwerkte. Merkwaardige
overeenstemming is er ten deze tusschen de paedagogische werken van
Bavinck en van Jonkman. Er zijn stukken in Jonkmans werk, die door
Bavinck geschreven konden zijn. Opsommingen van richtingen, van stroomingen, van tegenstellingen en contrasten, zooals ge die bij Bavinck vindt,
vindt ge ook bij Jonkman. Maar merkwaardig, dan is er een verschil.
Bavinck was hierbij altijd de kalme, Bavinck eindigde een zin, waar hij de
opsomming eindigde, maar Jonkman is in enthousiasme met zijn eigen
opsomming niet tevreden en eindigt zijn van geweldige belezenheid getuigende opsomming, die waarlijk reeds meer dan genoeg zeide, met enz.,
enz." — pag. 24 O.P.K. —
Behalve dat de natuurlijke aanleg hier een woord spreekt, is er misschien
ook nog iets anders, waaruit dit verschil van instelling tusschen Jonkman
en Bavinck kan worden verklaard
Jonkman had op latere leef tijd zich de enorme kennis verworven, waarover hij beschikte en kende zoo het gebrek, dat in zijn oog wel de armoede
van verscheidene der menschen, voor wie hij schreef, moest uitmaken. Die
menschen wilde hij overtuigen, die menschen wilde hij rijk maken, en
daarom is Jonkman bij al zijn wetenschappelijk werk de propagandist ook.
Bavinck daarentegen blijft veel meer de man van de katheder, die in zijn
betoog poneert en die tevreden is, wanneer hij gezegd heeft, wat hij te
zeggen had.
Zoo is Jonkman bij zijn wetenschappelijk werk voor de Gereformeerde
paedagogiek ook altijd de strijder. Wanneer hij handelt over de beteekenis
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van de wereldbeschouwing voor de paedagogiek, kan Jonkman niet nalaten
te zeggen: „Er is een tijd geweest, dat wie op een publieke vergadering
in Nederland durf de uitspreken, dat de paedagogiek samenhing met
iemands wereld- en levensbeschouwing, eenvoudig werd uitgelachen of
doodgezwegen. En wee wie van dogma's durf de spreken'.'
Zoo zou Bavinck een zin niet inleiden. Die zou beginnen met anderer
levensbeschouwingen te analyseeren, maar Jonkman was dan ook gevormd
in de practijk van de strijd en het was hem zelf, toen hij nog het onderwijs
diende in de Betuwe, meermalen overkomen, dat de hoonlach hem trof en
het kan niet anders, of ook het wetenschappelijk werk van Jonkman
ontvangt typen mede door hetgeen hij in zijn leven ervaren heeft.
Tref fend is in Jonkmans werk zijn enorme kennis van wijsgeerige stroomingen. Met groote gemakkelijkheid hanteert hij de moeilijkste uitdrukkingen, de lastigste vaktermen van het erf der wijsbegeerte, zij het ook,
dat men in het gebruik van deze termen met hem van meening kon verschillen. Temidden van zijn velerlei dagelijksche werk bleef hij schier tot
het einde van zijn leven toe zich op de hoogte stellen van de stroomingen
op wijsgeerig erf, die ons vooral in de laatste jaren met bijna niet te
volgen snelheid voorbijjagen. Zoowel het psychisch monisme van H e ym a n s als het determinisme van H a m a k e r, zoowel het humanisme
van een Pe s t a lo z z i, het individualisme van een N i e t s c he en een
Ellen K e y, als het socialisme van een Marx en een B e r g e m a n n
had hij binnen zijn gezichtskring betrokken. En daaruit volgt, dat hij voor
andersdenkenden wel een geharnast strijder moest zijn. Immers op elk
terrein van het moderne denken bewoog hij zich met een gemakkelijkheid,
die voor iemand, die uit de kring van het lager onderwijs was opgeklommen en daarin zijn leven had gesleten, waarlijk ongeevenaard mocht heeten.
Jonkman heeft bij dat alles, indien ik het wel zie, inderdaad de grondgedachten van de Gereformeerde paedagogiek gegrepen. In sommige opzichten is Jonkman m.i. verder gekomen dan Bavinck. Ik zeg dit nu niet,
om bij het graf van Jonkman wat mooie bloemen te leggen, de toekomst
zal wel uitwijzen, of ik mij hier heb vergist of niet. Vooralsnog meen ik
echter recht te hebben, mijn oordeel te formuleeren gelijk ik boven deed.
Bavinck was ongetwijfeld krachtens zijn opleiding, zijn wijsgeerige studie
en zijn positie breeder dan Jonkman historisch georienteerd en hij was
ook een meer diep denker. Maar tenslotte blijkt telkens weer uit Bavincks
werk, dat hij meer de wijsgeer dan de paedagoog is. Bavincks werk is
altijd sterk historisch georienteerd en theoretisch-wijsgeerig uitgewerkt.
Maar Bavinck heeft, als ik het wel heb, nooit gezien de eenheid tusschen
experiment en wijsgeerige theorie. Dit was bij Bavinck maar niet een
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incident, maar het was symptomatisch voor heel zijn optreden. Daarbij
kwam, dat Bavinck de lagere school veel minder goed kende dan Jonkman.
En hoewel wij nu Bavinck ten voile eeren, moet toch gezegd worden, dat
Jonkman ook datgene, wat hij van Bavinck had geleerd, voldoende zelfstandig verwerkte om het ook iets anders uit te werken dan Bavinck het
in zijn grondlijnen had geschetst. De eenheid van experiment en wijsgeerig
theoretische opbouw, van praktijk en theorie, van concreet gegeven en
deductief gegeven stelling zag Jonkman zeer duidelijk.
Tijdens het leven van Bavinck kon Jonkman dan ook op hem, die de
leider van de Gereformeerde paedagogiek in zijn tijd was, invloed uitoefenen. Zoodat mede onder invloed van Jonkman van de hand van
Bavinck in zijn na zijn dood uitgegeven Verzamelde opstellen een artikel
verschijnen kon over het primaat van verstand of wil, waardoor feitelijk
heel Bavincks vroegere psychologische beschouwingen, die tenslotte ten
deze dualistisch of pluralistisch waren, werden teruggenomen. Jonkman
zelf was er dan ook wel terdege van overtuigd, dat dit artikel voornamelijk
onder zijn invloed ontstond.
Het is uit de aard der zaak op het oogenblik onmogelijk en voor een
artikel als dit ook onnoodig om de wederzijdsche invloed van Bavinck op
Jonkman en van Jonkman op Bavinck te teekenen. Vast staat, dat Jonkman Bavinck dikwijls een stimulans geweest is, om over paedagogische
vraagstellingen zijn licht te ontsteken. Al had Jonkman niet anders gedaan
dan dit, dan nog zou de Gereformeerde paedagogiek zeer veel aan Jonkman te danken hebben.
Maar Jonkman heeft meer gedaan. Hij heeft altijd weer gewezen op het
feit, dat de Gereformeerde paedagogiek organisch is van structuur en al
gebruikte hij dan ook het woord organisch niet, toch gaf hij duidelijk dit
als zijn bedoeling weer.
Wat heeft dit alles nu beteekend? Wel, in de eerste plaats, dat Jonkman
daardoor kon komen tot het schrijven van zijn brochure over de leerstoel.
Het spreekt vanzelf, dat ik te nauw bij de leerstoel betrokken ben om veel
over deze dingen te zeggen. Maar dat Jonkmans brochure mede een stevige
prikkel geweest is voor wat thans aan de Vrije Universiteit tot stand
kwam, staat toch wel vast. Jonkman kon niet anders dan voor het Christelijk onderwijs een eigen leerstoel in de Gereformeerde paedagogiek vragen,
daarvoor was hij zelf te veel overtuigd van het groote belang der wetenschappelijke studie.
Maar dat is niet alles.
Dat is zelfs misschien niet eens het belangrijkste. Wat veel meer zest
is dit: Jonkman heeft honderden van onze onderwijzers en onderwijzeressen
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overtuigd van de mogelijkheid en de waarde van een wetenschappelijke
studie der paedagogiek. Hij heeft velen wakker geschud uit de dommel,
ze afgetrokken van het paadje, waarop ze in hun sleurgang voortliepen.
Door zijn schrijven en zijn spreken heeft hij goed gedocumenteerd onze
menschen, speciaal onze onderwijsmenschen, laten zien, dat zij er met het
voortwandelen op de Paden, waarop zij ook veelal aan de hand van neutrale
handboeken op hun normaalschool of bij het privaat-onderwijs, dat zij
ontvingen, waren gebracht, er nooit zouden komen. Ons onderwijs eischte
een soliede paedagogische grondslag. Zoo heeft hij de weg bereid voor
velerlei werk, dat thans met kracht kan worden aangevat.
En daarnaast staat nog iets. Jonkman heeft, het is waar, dikwijls stukken
geschreven, die voor de bevatting van veel onderwijzers en onderwijzeressen te hoog waren. Maar dat neemt niet weg, dat hij ook zeer vaak stukken
het licht deed zien, waarvan zij smulden en dat waren meestal de stukken,
waarin hij wat hij zelf eerst aan wetenschappelijk paedagogisch kapitaal
veroverd had en wat anderen, vooral Bavinck, geschreven hadden, bracht
tot en in het leven van de menschen, die dagelijks bij het onderwijs zijn
betrokken. Zoo was Jonkman in een tijd, waarin de belangstelling voor
de wetenschappelijke paedagogiek nog uiterst gering was, zoowel de
schakel tusschen wetenschap en lagere school als de trouwe propagandist
voor de Gereformeerde wetenschappelijke paedagogiek onder hen, die zeer
dikwijls de eerste beginselen der wetenschap nog moesten leeren.
Van hoeveel waardij dit alles is, is moeilijk te zeggen.
Wij kunnen slechts danken, dat God in alle tijden die mannen en vrouwen
geeft, die er voor hun tijd noodig zijn. De wereld, inzonderheid Gods yolk,
ontvangt van God wat Hij weet dat er noodig is.
Zoo heeft ons land, zoo heeft ons Christelijk onderwijs ook van God
ontvangen onzen broeder Jonkman. Hij is thans heengegaan en rust van
zijn arbeid.
Dankbaar staren wij hem na. Jonkman heeft in de laatste jaren van zijn
leven veel geleden. Zijn ziekbed was in velerlei opzicht een lijdensweg,
maar hij was op zijn ziekbed overgegeven en berustend. Hij wist, in Wiens
hand zijn leven en zijn sterven was.
In alle eenvoud hebben wij hem op 9 November begraven. Op zijn graf
werd slechts gesproken door den heer K. van den Berg, die evenals
Jonkman van het begin aan redacteur van ons tijdschrift was.
Al werkte Jonkman in de laatste jaren niet meer persoonlijk mee, ook
ons tijdschrift heeft zeer veel aan Jonkman te danken gehad. En ook
wij prijzen bij zijn heengaan niet den mensch Jonkman, maar God, Die ons
in hem zoo veel heeft geschonken.

.1. w.

DE HEDENDAAGSCHE SCHOOL IN HET
LICHT DER SAMENLEVING.
INLEIDING.

Aan de vruchten kent men de boom.
Aan de uitkomsten kent men het werk.
Aan de manier waarop de kinderen zich in het latere leven gedragen,
en de manier waarop zij zich door de onvermijdelijke beslommeringen
van het leven heenworstelen, herkent men de school.
Men kijkt naar de resultaten om de bron van het proces te beoordeelen.
Dit is een algemeen onweerlegbaar begrip.
Het heeft ook nog een kwantitatieve zijde: De beste boom is die, welke
een overvloed van goede vruchten draagt. Men heeft goed gearbeid, als
de uitkomsten tot ieders bevrediging zijn uitgevallen. De school heeft
aan Naar roeping volop beantwoord, als het grootste deel der maatschappij uit vredelievende, arbeidzame, tevreden burgers is samengesteld.
Ook hierover valt niet te disputeeren.
Alleenlijk kan dit nog gebeuren: dat iemand, of men, zich tevreden
verklaart met een gegeven kwalitatief of kwantitatief resultaat, ook al is
het duidelijk voor iedereen, dat het absoluut onvoldoende is uitgevallen.
Wij denken dan dat die iemand zijn standpunt voor eigen rekening mag
bewaren, afgezien van de redenen, die er hem toe bewogen zich tevreden
te stellen met een lagere kwaliteit of een karig toebedeelde hoeveelheid
van een gegeven te verkrijgen product.
Gelukkig weet men beslist, in bijna alle denkbare gevallen, wanneer
in bepaalde omstandigheden de hoedanigheid en de numerieke uitslag
van een bepaald ondernemen al of niet de onbevooroordeelde goedkeuring
der algemeenheid zal wegdragen. Men zest dan dat de uitslag goed is
of slecht en men zoo kan voortgaan of ophouden met arbeiden. In de
mensch ligt van nature neergelegd het begrip van goed en kwaad. Hij
voelt het of maakt het zich duidelijk met zijn verstand, bij elke bekwame
gelegenheid.
Na dit gezegd te hebben kunnen wij tot het door de titel van dit stuk
aangegeven onderwerp overgaan. Onze bedoeling zal zijn, aan de hand
van de in onze huidige samenleving waar te nemen verschijnselen, de
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school, die de hedendaagsche menschen vormde, te onderzoeken in haar
doen en laten, zooals zij zich hedendaags uit de vroegere ontpopte. Hiervoor verzamelen wij de feiten, die wij wenschen te gebruiken en die wij
putten uit onze sinds jaar en dag bijeen gebrachte nota's over de verschijnselen in verband met de school, en die ons van alle deelen der
wereld door tijdschrif ten, dagbladen of anderszins toekwamen.
Van al die punten, die wij gaan behandelen, hebben wij de vertrouwbare
documenten in bezit. Wij hielden geen rekening met „hooren zeggen" of
„geruchten".
Hedendaagsche algemeene wereldtoestand.

Het zal zeker wel eenigszins verbazend voorkomen, dat reeds Goethe
— 1749 tot 1832 — over zijn tijd sprak, zooals wij tegenwoordig over de
onze te praten hebben. Wij citeeren uit Ludwigs boek Goethe und das
XIXde Jahrhundert, bladz. 562, de volgende merkwaardige gedeelten:
„Goethe warnt sogleich den Gefahren die Zahl, Geld und Schnelligkeit,
Maschinen und Mekanisierung drohend bereiten".
„Er — Goethe — nennt gern das velozipedische Jahrhundert, mochte
in eine so durchaus gemachten Zeit nicht Jung sein, schilt Reichtum und
Schnelligkeit als Verftihrer der heutige Jugend und Unterstiitzung des
Mittelmassigen".
Wat zou de geniale ziener nu zeggen? Klaarblijkelijk jaagt hem het
mechaniseeren der menschheid — voor ons toen nog in een onschuldig
stadium — met de onvermijdelijke snelheidswoede, daaraan verbonden,
uitgesproken schrik aan, en wordt hij geergerd door het kunstmatig in
de hoogte Neff en van de middelmatige en lage gedeelten der samenleving.
Goethe was misschien de eenigste in zijn tijd, die de „Drohung" besefte.
En zijn medemenschen hielden met zijn verwittigingen geen rekening,
want niets veranderde, en alles ging voort zijn gang; tot op deze dag,
nu wij in groote getale kunnen „zien", wat er van Goethe's woord is
terecht gekomen. Helaas veel, en meer. En nu door de overvloed van
feiten iedereen verplicht is de naakte werkelijkheid van verwording en
bandeloosheid onder de oogen te zien, zijn er hier en daar menschen, die
pogen het alles objectief te overschouwen, en zij maken synthesen over de
toestanden, die zij aan de wereld bij gelegenheid voordragen.
Rechtzinnige, waarheidslievende zakenmenschen loopen kans over die
dingen, die zij beleven iets te kunnen zeggen, dat de aandacht verdient.
Hierom willen wij trachten de leidende gedachten van een speech weer
te seven die een zekere heer S. J. Frame „at annual dinner of metal
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exchange, held at the Royal York Hotel, Toronto" zijn plicht achtte voor
to dragen, in December laatst. Hij zeide o.a.:
„Dictatoren houden met een ijzeren hand de volken in bedwang in Rusland, Italie, Polen, Yougo-Slavie; Spanje is aan de vooravond van de
revolutie; werkloosheid, financieele en industrieele depressie in al de
landen, vreeselijke krachs en bankschandalen, krasse oneerlijkheden in
de hoogere sociale kringen met hun uitloopers in de regeeringen; Australia
ligt in de klauwen van vraatzuchtige werkerssyndicaten; China blijft
grootendeels beroerd door de anarchie; Rusland sterft van honger onder
de hiel van een weerga loos athelstisch despotisme; India blijft in roering;
Z.-Afrika heeft zijn negerprobleem, met 4 negers tegen 1 blanke; ZuidAmerika verkeert gedurig in moeilijkheden en had 4 uitgesproken revoluties in korte tijd; Engeland ziet zijn kerktucht ondermijnd, de menschen
worden er schaamteloos en willen hun eigen leven uitleven zonder contrOle, puritanisme wordt beschouwd als verouderd en belachelijk."
De redenaar citeert de besluitselen van het Komiteit der Experten van
de Internationale Handelskamer — 26 deelnemende landen; — typisch
zijn hierin de 12 punten die de wereldtoestanden moeten kenschetsen:
„overproductie op alle gebied, daling der detailprijzen, landbouwcrisis,
sluiting van meer en meer overheidsondernemingen — werkloosheid, —
politieke onrust, groote wereldmarkten gedeeltelijk gesloten — India,
China, — onevenwichtige geldvaluta onder de verschillende landen,
valsche verhoudingen tusschen lange en korte krediettermijnen, val van
de zilverprijzen, dumping der koopwaren door de Soviets, nooit gekende
heffingen van belastingen, waardoor de landen doodbloeden, overdreven
inmenging van de staat in de private aangelegenheden."
Hij zegt verder, dat deze toestand zonder weerga is en zonder waarom
moet blijven, omdat hij boven het tegenwoordig menschenverstand gaat."
Dit is namelijk verloren geloopen in een materialistisch net van groote
steden, wolkenkrabbers, massaproductie over de behoeften heen; het hult
zich in een gewaad van z.g.n. doelmatigheid — efficiency, — tooit zich
met een waas van superkoopmansgenie. Het algemeen verstand is overigens vergiftigd door een valsche kanselleer, de drogredenen, die van de
Universiteiten wegstralen, de dagbladpers, de loopende literatuur, de
radio, de kinema, die als nieuw verkondigen, wat zoo oud is als het menschengeslacht zelf. Hierdoor komen de eeuwige waarheden op de achtergrond en wordt afgebroken met het eenig juiste richtsnoer dat wij in
bezit mochten nemen: Gods Woord!"
Zierdaar in vogelvlucht geschetst het voornaamste wat Frame in zun
tamelijk lange rede mededeelt. Zij klopt volledig met onze eigen aanteeke-
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ningen, die nu gaan dienen om zijn beschouwingen hier en daar toe te
lichten, tevens om nieuwe gegevens aan te brengen, die ons straks zullen
helpen.
De economische, staatkundige, financieele, moreele, algemeene toestandden, alle getroeteld, die wij komen voor te stellen, hebben natuurlijkerwijze hun terugslag op de enkelingen die wij eveneens, en nog beter,
kunnen volgen in hun uitingen en gedragingen.
Wij gaan ze typisch in oogenschouw nemen.

De vrouw.
1. Als tooneelspeelster. De bekende danseres Leistokow voerde een
harer nieuwste dansen uit geheel verkleed in een aap.
De dancing-girls van Hollywood worden een voor een onderzocht door
een medicus en een tandmeester, het lichaam bedekt met een spoor van
zwembroekje en een spannend vermoeden van keurslijfje. Gedurende de
operatien laten de girls zich met welgevallen photographeeren.
De photograaf wordt ook toegelaten, in Amerika en elders, bij de vrouwelijke artisten die 's morgens op schilderachtige wijze hun toilet weten
te maken.
Te Parijs verschenen de jonge meisjes spiernaakt op de planken. Toen
het parket dat spel verbood, werd de wetsbepaling ontdoken, door ze
beweegloos als standbeelden te doen optreden.
2. In de schoonheidswedstrijden. Te Parijs, in de Jardin d'Acclimatation,
komen de kandidaten-om-het-mooist over een smal verhoog, in meer dan
gereduceerd kostuum, een voor een zich onderwerpen aan het scherpe
onderzoek der geraffineerde estheten. De keuring is publiek, gelijk voor
het vee. vele, vele menschen komen kijken.
Tijdens het strandleven op Palm Beach-Florida gebeuren de keuringen
op identische wijze, maar hier gaat de rij der nog lets kloppende harten
over een span-breede brug die de twee oevers van een helder water
verbindt.
Te Galveston moeten de mededingsters zich eerst in avondtoilet, vervolgens in balkostuum vertoonen. Er worden prijzen van 2000, 1000 en 300
dollar uitgereikt.
3. Aan het strand. Hier zijn twee faktoren overwegend, daar wordt
aangegeven: het zeewater, de zonnebaden. Beide zijn prachtige gelegenheden voor de betr. dames om zoo naakt mogelijk hun lichaam aan de
ziekelijk-nieuwsgierige of verbaasd-geergerde blikken van de toeschouwers ten toon te spreiden. Ook kinderen kijken toe en slurpen de lessen
van onbeschaamdheid gretig en gichelend op, om daarna nog onbeschaam-
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der hun misschien nog naieve ouders de schrik om het hart te slaan.
En de phototoestellen spelen overdadig mee om te verkondigen door de
bladen, aan de geheele wereld, de mooie lichaamslijnen van die schepsels,
die al of niet wetens en willens het verderf onder de van nature reeds
zondige menschheid nog doen toenemen.
De openbare verantwoordelijke besturen denken er niet meer aan om
in te grijpen — zij deden het in de aanvang, maar moesten zwichten voor
de spot der bladen, — nu de hygiene heeft gesproken over de heilzame
werking van de violette stralen der zon. Juist de Angel-Saksische badplaatsen munten uit door hun verregaande durf in deze naakt-richting.
Men denke aan Miami en de andere badplaatsen in Florida, en wat men
te zien krijgt aan de overzijde van de Kanaal, b.v. te Brighton.
Zeggen wij nog een woord over het nudisme, zooals wij het tegenwoordig te zien krijgen. Het openbaart zich niet alleen aan het strand.
Rond sommige wereldsteden hebben zich groepen mannen, vrouwen en
kinderen gevormd, die de naaktkultuur toepassen in de vrije natuur achter
omheiningen, in het bosch of het veld, of in daartoe speciaal toegerichte
onderwijsgestichten. Maar dit is niet meer genoeg: de nudisten verlangen
zich niet meer te verbergen en willen hun vertooningen midden in de steden
ten beste te geven. En daar zag men in December 1929 in de straten van
Berlijn naakte mannen verschijnen aan de hoeken der voornaamste straten,
voorzien van roephoorns en vergezeld van een orkest. Zij verkondigden
de nieuwsgierigen, waaronder natuurlijk een massa kinderen, de weldadige voordeelen van het naakte lichaam vertoond in het vrije, en
noodigden de menigte uit de demonstraties te komen bijwonen, diezelf de
avond, in het theater „Volksbiihne". Toen die avond gekomen was, moest
men na zeer korte tijd kaarten weigeren wegens het te groote getal
kijklustigen. De zaal was meer dan bomvol. Ziehier wat een ooggetuige
over deze vertooning zegt:
„Gedurende een half uur heb ik voor mij op de planken 200 mannen
en vrouwen, volledig naakt, zien achtereenloopen in cirkel onder het
maken van allerlei indrukverwekkende lichaamsbewegingen. Enkel de als
schoon gekwalificeerde lichamen werden tot dat vertoon toegelaten;
moeders en bejaarde vrouwen en bejaarde heeren mochten niet meedoen.
Maar het was iedereen toegelaten, als hij of zij een schoon lichaam had —
de keuring gebeurde onmiddelijk, — aan de vertooning deel te nemen.
Ik heb gezien dat jonge meisjes, vervoerd door het spektakel, zich haastig
voor het oog van iedereen uitkleedden en vlug het tooneel opliepen. Bij
het uitgaan hoorde ik de gedachtenwisselingen over het geziene en de
nieuwe beweging. De meeste menschen waren uiterlijk onverschillig.
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sornmigen traden volmondig dergelijke vertooningen bij, anderen vonden
zooiets eenvoudig „schweinerei".
Er zijn overigens nog rechtbanken die van dit laatste gevoelen zijn.
Toen een man zijn vrouw verboden had aan de naaktkultuur op het strand
te Motzen (rond Berlijn) nog verder deel te nemen en deze zulks weigerde,
trok de man haar voor den rechter, die de vrouw in het ongelijk stelde,
op grond van de overweging: „dat een eerbare vrouw alvast zulke openluchtbaden niet hoeft te bezoeken". Het dametje ging nu in beroep. De
uitslag is ons onbekend.
Ook in Frankrijk heeft natuurlijk de naaktkultuur haar warme aanhangers. Een geneesheer is ervan de profeet. De kolonie is gesticht geworden op een der eilanden der Seine, en daar wordt rhythmischhygienisch gedanst op zoele avonden in de maneschijn, onder het geboomte.
4 Den man gelijk. De door slecht begrepen fenminisme op bestuurlijk
gebied reeds in sommige landen doorgedreven gelijkstelling der geslachten, heeft haar tegenhanger hoof dzakelijk op soortgebied, en met een
zekere driftige voortvarendheid: zwemsters slaan rekords van Kanaalzwemmerij en duur, mits ze bij vertrek en aankomst door het photograpisch toestel worden begroet: op de stranden vormen zich rijen schoone
baadsters, die bijna spiernaakt in bevallige houding zich lachend en gelukkig laten kieken; met even naakte mannen, athletische schoonheidsgroepen vormen, die de kranten eveneens niet nalaten of te drukken; of
wel kranige liefhebsters van bootjevaren, die, weer bijna naakt, een roeibootje vullen en in allerlei oefeningen weer gekiekt moeten worden. Zoo
ook met het Fransche schoolschip voor meisjes, en het prachtige zeilschip
der school voor lichamelijke opvoeding, alwaar de meisjes als matrozen
verkleed zich leeren gewennen aan de wisselvalligheden van het zeeleven.
Elders is het ook hoogst interessant in zeer gereduceerd kostuum op het
strand op schildpadde te koersen, of achter z.g.n. gelukvarkentjes te
loopen in een spannende schoonheidswedstrijd. Nog elders ziet men een
behoorlijk gekleeden gentleman golfles geven aan een ploeg halfnaakte
dametjes; de Fransche naturistenbeweging — een andere dan die van daar
straks — een reeks esthetische seances geven, waarin b.v. onder het oog
van het phototoestel in mooie houding op de grond zittende meisjes, en
enkel met een kort wit hemd gekleed, allerlei kunstvertrekkingen van het
lichaam uitvoeren. Dan heeft men nog het naakt skiloopen, het naakt
schaatsenrijden, het sierlijke boogschieten, de loopwedrennen, waarin
vrouwelijke konkurrenten in onmacht worden opgeraapt en weggedragen,
de voetbalwedstrijden, het paardrijden scheerlings in mannenkleedij, de
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vliegtuigenschool, het boksen, waarbij een Fransch meisje zich chirurgisch
van haar borsten ontlastte, om in haar wedstrijden Been hinder meer te
ervaren, het opnemen van vrouwen in de Russische en Chineesche legers
als soldaten en kommendanten, het vormen van een vrouwelijk pompierkorps in mannenkleedij, een Fransche Kanaalzwemster, die voor de wedloop haar mooie beenen voor een hooge som laat verzekeren en er dan
ook aan hield in sierlijke pose die beenen in al de kranten afgebeeld te
laten bewonderen.
Hoof dzaak is, bij al deze sportaangelegenheden, door het publiek te
worden opgemerkt. Waren de menschen laatst niet nog intensief belangstellend voor die jonge Amerikaansche, die gedurende een half uur en
10 sekonden op haar teenen liep over een afstand van twee mijlen en een
kwart?
En vermits op het sportterrein de vrouwen niets wordt geweigerd, en zij
zelf daar alles maar te nemen hebben, verhoogen ook de feministische
eischen en wordt door de feministische groepeeringen tot zelfs politieke
druk op de regeeringen uitgeoefend; want zij hebben stemrecht en eischen
„algeheele" gelijkheid met den man, op alle terreinen der sociale en
administratieve bedrijvigheid. Incluis alle hooge posten die eertijds maar
verleend werden aan bij uitstek daarvoor gekwalificeerde mannen. Alle
ongelijkheden tusschen de geslachten „moeten" verdwijnen, wordt er gedreven. En zoo hebben we reeds vrouwelijke gemeenteraadsleden, burgemeesters, gezanten, staatssekretaressen, en worden alle vrouwelijke beambten van staatswege evenveel betaald als de mannen.
Wel te verstaan, dat alles gaat gepaard met het langzamerhand aanvaarden der mannelijke manieren en kleedij; de vrouwen rooken cigaretten, cigaren en pijpen, zelfs heeft de Fransche tabaksregie een nieuwe
„dames"-cigaar in de handel gebracht; kleeden zich in mannelijke stadkleedij. En nog verder eischen zij gelijkheid: om te leven als een vrijgezel;
in niets meer onderworpen te zijn aan den man, zooals een Amerikaansche
sportkampioene vOOr den domine bij haar huwelijk verklaarde en toch
klakkeloos trouwde, al weigerde zij de sakramenteele formule der kerk
uit te spreken.
Intusschen leest men in de dagbladen advertenties waarin kinderen te
koop worden aangeboden, heeft een „kranige" moeder haar kindje van
vier jaar uit een vliegtuig met een valscherm naar beneden geworpen —
het wicht is behouden op de grond aangeland, — heeft een Amerikaansch
dienstrneisje uitgevonden, dat kleine kinderen 's avonds en 's nachts zoet
worden gehouden als men ze een zekere dosis lichtgas laat inademen of
een snuifje opium geeft, vertoont men in de salons prachtig uitgedoschte
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poppen in plaats van kinderen, verteedert men zich over honden en katten
en vogeltjes en laten de meesteresjes van die diertjes zich chirurgisch
steriliseeren.
En sommige feministische bladen geven artikels onder meer dan suggestieve titels: Het probleem van het tijdelijk huwelijk, het probleem van
het kameraadschappelijk huwelijk, het week-end huwelijk. Zij beweren
ook, dat het geslachtelijk verkeer vrij moet zijn, zooals Rusland niet alleen,
maar rechters en juristen in protestantsche landen officieel openlijk proklameeren. „Godsdienst is de grootste vijand van wat goed is en behoorlijk in de moderne wereld', zeggen zij. En zij zijn tevens van gevoelen
dat een voorgesteld huwelijk steeds door een huwelijksproeftijd zou
moeten worden voorafgegaan. Maar geen enkele van die menschen spreekt
daarbij van de moeder; en kinderen hooren toe aan de staat.
Ook op zuiver intellectueel gebied moet de vrouw, minstens in getal,
den man nabijkomen: In het jaar 1914 waren in de Duitsche universiteiten
op 62000 studenten 3700 vrouwen geimmatrikuleerd. In de huidige semester
1930—'31 zijn- er 20000 vrouwen op 124000 studenten. Vermoedelijk gaat
zulks evenzoo in andere landen.
Wij hebben nog andere gegevens over de vrouw in onze huidige samenleving, maar wij kunnen die niet mededeelen; wij meenen daarover het
stilzwijgen to moeten bewaren. Wij hebben over de vrouw en haar tegenwoordig gedragen in sommige middens iets uitgewijd, omdat de vrouw de
spil is, in natuurlijke en godsdienstige zin, van het gansche maatschappelijk leven door het huisgezin en de kinderen. En omdat alle vrouwelijke
bedrijven, die hiermee geen verband houden, de huismoeder doet ontaarden
en verdwijnen, bijgevolg het maatschappelijk leven aldus zijn evenwicht
verliest en tot verdwijnen is gedoemd.
Wordt vervolgd.
Antwerpen.

W. C. SCHUYTEN, Dr. Sc.

HET AANVANKELIJK REKENONDERWIJS
ALS SPEL.
Slot.
Spel 76. Het rekenteekenspel — nr. 6. —
De leerling ontvangt spel 76 nr. 6. Dit is een kartonnen kaart, waarop de
volgende sommetjes voorkomen:
6X7+8=
7 X 7+ 5---=--9X7+6=
4 X 6 + 2 =---

3X7+5
4X6+7
7X4+5
9X8+6

9X9+4
3X8+8=
enz.

In het rekenschrift, of op een blaadje, worden deze sommetjes in volgorde uitgerekend en de antwoorden genoteerd.
Is de leerling hiermee gereed, dan ontvangt het 't bijbehoorende blad
spel 76, nr. 6, waarop de goede antwoorden in onderstaande volgorde
voorkomen.

®

0

%
®

0
0

0
0

enz.

De leerling heeft nu niets anders te doen, dan op dit blad een velletje
doorzichtig teekenpapier te leggen en dan lijnen te trekken van antwoord
tot antwoord van begin tot eindpunt. Is deze puzzle opgelost, dan wordt
als verrassing, tevens als belooning voor het goede rekenwerk een leuke
teekening in rechte lijn zichtbaar, die dan verder eventueel gekleurd kan
worden. Reken-teeken-puzzle.
Ook hier weer: prettig, nuttig werk en geen correctie voor den onderwijzer. De leerling controleert op een aangenome manier zijn eigen
sommen.
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De rekentank.
Hier volgen enkele gedeelten uit de handleiding voor dit leermiddel:
Wat de rekentank niet is.
Het is geen rekenmachine, die de hersentjes der kinderen vervangt....
Het is geen instrument, dat het denken der leerlingen overbodig maakt.
Het is geen ingenieus uitgedacht mechaniek, dat als bij tooverslag het
antwoord voor doet springen van elke som, die gevraagd wordt ....
Het is ook geen leermiddel, dat den onderwijzer extra werk zal bezorgen ....

Het is ook geen moeilijk te bedienen werktuig, waarmee alleen volwassenen terecht zouden kunnen ....
Evenmin is het een koppige motor, die op het critieke moment zijn
dienst weigert....
Zelfs is het geen weerglas, dat het of en toe wel eens mis heeft en
verkeerd wijst....
Wat de rekentank wel meent te zijn.
Het is een leermiddel, waarmee de leerlingen hun hersens leeren gebruiken....,
een leermiddel, waarmee de kinderen in denken en viug denken worden
getraind . . . .,
een leermiddel, dat als bij tooverslag het juiste antwoord geeft,
maar ...., nadat de leerlingen eerst zelf hebben gerekend, gecijferd,
gedacht....,
een leermiddel, dat de onderwijzers verlost van stapels correctie —
borden vol sommen — extra par. en extra boekjes voor de viuggen en
evenzoovele extraatjes voor de achterblijvers....,
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een zoo gemakkelijk te bedienen speelgoed, dat zes-jarigen het dadelijk
begrijpen....,
een instrumenten, dat bij goede behandeling zijn dienst nooit zal weigeren, nooit verkeerd zal wijzen, d.w.z. altijd nauwkeurig op elke gemaakte fout met wiskundige zekerheid de aandacht vestigen.
Hoofdgedachte bij het uitdenken van dit leermiddel is geweest, lets te
geven:
dat het schrijven van borden vol sommen overbodig maakt....
dat het eindelooze corrigeeren van duizenden sommetjes door de kinderen zelf laat doen ....,
dat genoeg geeft ook voor de grootste cijfermaniak, terwij1 toch ook
minder vlugge rekenaafs zich rustig en prettig kunnen blijven oefenen,
zonder dat ze het gevoel hebben niet mee te kunnen, en — omdat de
sommen voor ze te moeilijk zijn, hoe langer hoe meer achterraken,
rekenen een naar vak vinden en in de zesde klas nog niet viug en goed
kunnen cijferen....,
bovenal dus een leermiddel„ dat de gebreken van het klassikaal systeem
bij het rekenonderwijs zooveel mogelijk ondervangt.
Door de bijzondere constructie van draaibare sylinder, verschuifbaremanchet, en het gedeeltelijk afsluiten van de opening, is het mogelijk
meer dan een miljoen cijfersommetjes te laten maken, waarvan het antwoord steeds in de tank afleesbaar is.
Uit dit zoo goed als onbeperkt aantal heb ik een keuze van circa 200.000
sommetjes gedaan. Dat een vlugge rekenaar deze hoeveelheid kan verwerken, komt, doordat de bijbehoorende cahiers zoo zijn ingericht, dat
uitsluitend antwoorden worden geschreven van sommetjes, die zichtbaar
worden gemaakt en Been tijd wordt vermorst met het overschrijven van
opgaven en het 1000 maal neerschrijven van plus, min, maal en deel
teekens
Dat het mogelijk is, dat van al de 200.000 sommetjes de antwoorden
steeds in de tank afleesbaar zijn, komt, doordat de opgaven in speciale
bijbehoorende cahiers uitgewerk, zoo zijn opgesteld, dat, volgens eenvoudige algebraische formules het antwoord afleesbaar moet zijn.
Het spreekt vanzelf, dat de leerlingen deze formules niet behoeven te
kennen. Hoe langer het rekenkastje voor ze een tooverkastje blijft, des
te beter....
Door het openen van de klepjes worden een, twee of drie getallen zichtbaar, die we even aan zullen duiden met a, b en c.
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Er zijn in totaal 15 verschillende typen. We noemen hier alleen
a.
type 1, formule: a + 3 — 3
type 2, formule: a X 7 : 7 =-- a.
(a + b) + (a — b)
-= a.
type 4, formule:
2
9a — 3a
= a
type 5, formule:
6
(a + b + c) + (a — b — c)
type 9, formule :
= a
2
type 14, formule: 72 a + 28 a + b ------- 100 a + b
Hoe het rekenkastje kan worden worden gebruikt.
A. Hoewel het niet de bedoeling is van de rekentank, kan toch een
streng klassikale behandeling worden toegepast, d.w.z., de geheele klas
is tegelijk bezig met dezelfde oefening, met dezelfde schijven in eenzelfde
cahier. Dan nog is het voordeel aanwezig:
a. dat de vlugge rekenaars niet worden opgehouden door de zwakke
broeders, daar er een voldoend aantal sommen, zelfs voor de grootste
cijfermaniak aanwezig is
b. dat de onderwijzer verlost blijft van het corrigeeren....
c. dat de atractie van zelf fabriceeren en corrigeeren der sommen
voor de leerling aanwezig blijft.
B. De leerlingen werken wel aan eenzelfde type, maar kunnen met
verschillende oefeningen bezig zijn, al naar hun individueele aanleg en
vorderingen zijn.
C. De leerlingen oefenen zich hoofdelijk, zoowel in school als thuis.
Wat het cijferen betreft, is dan of en toe een klassikale les voldoende.
Groep C: Het gezelschapsspel.
Als derde en laatste groep spelen volgt nu nog het gezelschapsspel.
Deze spelen kunnen oog gedeeltelijk op de speelplaats worden beoefend.
Tot deze groep behooren:
a. de speeldoos,
b. de speeltrap,
c. de dwaaltuin.
De speeltrap.
Een der speeltrappen is zoo samengesteld, dat een trap van 50 treden
moet worden beklommen. Wie het eerst boven is heeft gewonnen. Om
boven te komen moeten evenwel tal van rekensommetjes worden gemaakt, want als de leerling op een trede komt te staan, die met een minteeken is gemerkt, dan moet het bij de volgende wore niet trap op, maar

242
trap af. Steeds op een af klauterende en al rekenende komt een der
leerlingen eindelijk boven en heeft daarmee het spel gewonnen.
De dwaaltuin gaat van ditzelf de principe uit.
Al maar heen en weer loopende — en rekenende, — komt de leerling
eindelijk bij de uitgang en wint het spel.
De speeldoos is het voornaamste leermiddel in deze groep.
•
•

•

•
•

0

2

2

6

6

3

11

C

A
B

Het is een doos van circa 20 bij 17 c.m., waarin zich bij A diverse kaarten
bevinden, vakje B is bestemd voor 100 kleine schijfjes en eenige grootere
schijven — waarde 5-10-25-100 schijfjes, — terwijl vakje C 9 kuben
bevat, waarvan de dienst, bij de enkele hieronder besproken spelen, zal
worden verklaard.
Spel 2 3 4-5.
De twee naast elkaar zittende leerlingen openen beide hun doos, leggen
in vakje A kaart No. 1 boven, die er als volgt uitziet: 1)
Met een blanco kube wordt om beurten een wore gedaan.
Deze kube wordt blanco genoemd, omdat bij het opbergen in de doos
de blanco kantboven moet worden gelegd. De zes zijkanten bevatten de
aoeveelheden:

El iil ini III Nil 0
Werpt A b.v. IR, dan ontvangt hij 3 schijfjes van B, en legt deze op
zijn kaart. Werpt B daarna III , dan ontvangt deze 1 schijf van A enz.
Wie zijn kaart van 100 het eerst vol heeft, heeft het spel gewonnen.
Het doel van dit spel is:
a. tellen van 1 tot 5,
b. het vlug herkennen der hoeveelheden van 1 tot 5.
Onopzettelijk leeren de vlugge kinderen nu reeds de getallen 20-70 en
de hoeveelheden 71-82 enz. kennen, want ze zullen midden in het spel
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niet alleen willen weten wie het verst is, maar ook, hoe ver ze zijn, en
door vragen wordt het kind wijs!
Spel drie wordt met dezelf de kaart en kube gespeeld, doch nu werpen
de beide leerlingen tegelijk ieder met hun kube. Deze kuben worden dan
naast elkaar gelegd, en door vergelijking wordt uitgemaakt, wie het
meeste heeft geworpen en hoeveel het verschil bedraagt.
Dit verschil moet dan door hem warden bijgepast, die het minst heeft
geworpen — aftrekken! —

No. 1.
1
• • • • • 0 0 0 0 0 10
2 • • • • • 0 0 0 0 0 20
3 • • • • • 0 0 0 0 0 30
4 • • • • • 0 0 0 0 0 40
5 • • • • •00000 50
6 00000• • • • • 60
7 0 0 0 0 0 • • • • • 70
8 0 o 0 0 0 • • • • • 80
9 00000• • • • • 90
10 oocoo• • • • • 100
Spel 4.
Als spel 3, met dit verschil, dat nu weer met een kube wordt gewerkt,
zonder vergelijking door naast elkaar plaatsing, moet nu worden uitgemaakt, hoe groot het verschil der beide worpen bedraagt.
Spel 5.
Voor dit spel had ik oorspronkelijk z.g.n. raadfiguurtjes bestemd:
0 , 00 , oco , 88 en 00000 , waarvan de leerlingen om beurten een in
1)

De dikke stippen zijn op de kaart roode cirkeltjes.
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de gesloten hand moesten nemen, om de tegenpartij te laten raden.
Zooveel als mis geraden werd, zooveel schijfjes moesten worden bijgepast. De kube met zijn 6 vlakken bleek me ook voor dit doel het
speelmaterial bij uitnemendheid. Achter de hand wordt de kube met een
zelf gekozen vlak naar boven gelegd, en de partner mag raden. Is de 5
boven gelegd, en wordt ook 5 geraden, dan ontvangt de rader 5. Raadt
hij evenwel 3, dan moet hij het verschil 2 bijpassen.
Het voordeel van de kube boven de raadfiguurtjes is ook hierin gelegen,
dat thans met een voorwerp kan worden volstaan, terwijl er anders 5 of
6 noodig waren.
Ook is het mogelijk, losse schijfjes in de gesloten hand te laten nemen,
zooals we dat vroeger alien met knikkers hebben gedaan, maar bij hoeveelheden van 6 tot 10 geeft dit weer andere moeilijkheden, zoodat de
kubus het aangewezen raadfiguurtje is.
Spel 22.
Dit is een oefening voor de z.g.n. aanvulling tot 10, een oef ening, die
als voorbereiding voor het moeilijke passeeren van het 10-tal niet onderschat moeten worden. Doel dezer oefening is, dat de leerlingen bij het zien
van de 6 direct aan de 4 denken, bij het zien van de 7 aan de 3 enz.
Twee leerlingen nemen voor zich de gevulde kaart No. 1, en leggen
naast zich kaart No. 2, die er als volgt uitziet: 1)
No. 2.
ow00000
9
8

••••Io
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o
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0

0

0

0

0

5

.

o

0

0

0

0

6

.

0

0

0

0

0

7

o

enz.
1 ) De zwarte stippen zijn op de kaart rood, de zwarte cirkels zijn groena
stippen.
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Als eerste oefening wordt met kube 0 gecombineerd met 5 geoefend.
De 5-kube wordt met de 5 naar boven gekeerd vast gelegd, terwij1 alleen
met 0-kube wordt geworpen — zijvlakken
4 0 •
Werpt A nu 3, — d.i. 5 + 3 -= 8, — dan ontvangt hij de aanvulling tot
10, dit is 2, van de bovenste rij van 10 schijfjes van B. Werpt B daarna 1,
— d.i. 5 + 1 = 6 — dan ontvangt hij er 4.
Nadat ieder 10 worden heeft gedaan, wordt de kaart weer geheel gevuld,
waarmee meteen de balans is opgemaakt. Komt iemand schijfjes to kort,
dan kan bij onderwijzer of leerling voor 5-10-25 of 100 gewisseld worden, waartoe de groote schijven dienen.
Na deze oefening kan met kube 2 — zijvlakken
dezelf de
en eindelijk met kube 6 — zijvlakken
4
6
9
El 8
oefening worden herhaald.
Vlugge leerlingen hebben al spoedig het gebruik van kaart nr. 2 niet
meer noodig, die dus in de doos blijft, waarmee het doel: het snel weten
der aanvulling tot 10 op een prettige wijze is bereikt.
Tot slot nog twee spelen, die betrekking hebben op het cijfertje of
getalletjes raden.

Li 9

n

0

Spel 37.
Dit spel dient ter beoefening van het passeeren van het 10-tal, als den
der termen een 9 is.
De leerlingen nemen hun ruitjes-cahier met de volgende liniatuur en
plaatsen het hoofd voor spel 37 er boven, aldus: zie fig. 1.
Spel 37.
13

14

15 1 16

13

14 15

11

12

11

12 13

11

12 13 14

11

13

11

13 14 15

14 15 16
15

14 15

13 14 15
14
14
Fig. 1.

16

Fig. 2.

16
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Het doel van de kinderen bij dit spel is, hun hokjes het eerst vol te
krijgen. Ze nemen daartoe kube 2 — zijkanten
13
B
en leggen van kube 0 de 9 boven. Deze 9 blijft steeds liggen, maar van
de kube wordt achter de hand een bepaalde kant naar boven gekeerd,
b.v. A heeft zijn spel 37 al zoover vol, als figuur 2 aangeeft. Zijn 14 is
reeds vol, zoodat hij de combinatie 9/5 niet meer moet kiezen. Hij zal
evenwel trachten de 12 en de 1 ook mee te krijgen en zoekt bij de vaste
9 de 3 of de 7. Zijn speelmakker vermoed dit echter, en zal bij voorkeur
12 of 16 raden, want ieder kind blijft net zoolang aan de beurt tot de
juiste hoeveelheid wordt geraden.
Al stem ik toe, dat met dit spel niet ontzaglijke hoeveelheden sommen
in korte tijd worden gemaakt, zooals dit met de tank mogelijk is, meen
ik, dat hier behalve rekenen ook nog wordt geleerd: handigheid, slimheid, zich verplaatsen in de gedachtengang van een ander. De intelligente leerling krijgt ook hier weer volop gelegenheid zijn gaven, in wedijver met zijn kameraad, te ontplooien.

0

Na spel 3 volgt spel 38, met kube 9 in combinatie met kube 6 — zijvlakken CI 111 6 Il 0 g . - De oefeningen 9+ 8= 17 en
9 + 9 = 18, die bij spel 37 nog ontbraken, krijgen dan ook een beurt.

Spel 70 is weer dezelfde oefening — getalletjes raden dus, — maar nu
ter beoefening van de tafel van 9.
Spel 70.
18

27 36

45

Spel 71.
54

I

63

Fig. 1.

Voor de combinatie 9 en 2.

I

1

36 145

54 63 72

81

1
Fig. 2.

Voor de combinatie 9 en 6.
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Dat met deze oefening indirect ook het deelen wordt beoefend is mede
een voordeel van deze wijze van inkleeden der vraagstukjes. Als toch A
bij spel 71 zijn 72 en 54 nog op moet werken, dan moet hij weten, dat hij
de 9 met de 8 moet combineeren om 72, en de 9 met 6 om 54 te verkrijgen
— deelingen 72 : 9 = 8 en 54 : 9 = 6. —
Resume:
A. Het klassikale stelsel verwaarloost het begaaf de kind.
B. Waar voor deze groote groep geen aparte school kan worden gesticht, moet op een andere manier worden gezorgd, dat deze, voor de
maatschappij belangrijke groep, niet langer de verwaarloosden zijn.
C. Het moet noodzakelijk de richting van het individueele onderwijs op.
D. Geforceerde omzetting is gevaarlijk, waar met het stelsel ook de
methode moet gewijzigd.
E. Met de methode rekenen als spel meent ondergeteekende een bescheiden begin gemaakt te hebben.

Amsterdam.

D. TIEMERSMA.

EEN ONVERSTANDIGE VADER.
Vader bracht Evertje. Zoo forsch en groot als vader was, zoo nietig
en klein was Evertje. Vader maakte indruk, en door zijn beminnelijk optreden en door zijn best verzorgd uiterlijk. Na de voorstelling zei vader:
„Juffrouw, dat is Evertje. Hij is goed bij. Het heele A B C kent hij al en
hij kan tellen tot 100".
Vader verdween en Evertje bleef. Hij kreeg om zijn kleinheid een plaatsje
op de eerste bank. Na een weekje merkte de juffrouw, dat Evertje niet
zoo goed bij was als thuis werd verondersteld. En na eenige weken, na
eenige maanden wist de onderwijzeres reeds, dat Evertje wel bij de
achterlijken behoorde. Zoo klein als zijn lichamelijke ontwikkeling was,
zoo min bleek ook zijn geestelijke. Zijn plaatsje op de eerste bank kwam
ook daarom goed van pas.
Vader verscheen dikwijls en confereerde lang. Neen, dat kon toch
niet: Evertje bij de minder begaaf den? Van wie moest hij die domheid
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hebben? Moeder leerde indertijd voor onderwijzeres, moest ophouden
door familieomstandigheden en vader zelf was reeds op zijn 25ste jaar
fabrieksdirecteur.
„En toch", zei vader, „zal mijn zoon flink moeten leeren. Ik wil, dat
Evertje ingenieur zal worden".
Vader kon gemakkelijk praten. Hij had het goed. De O.W. maakte
hem rijk, niets ontbrak, dikwijls werd 't ventje met de auto gehaald en
van hem hoorde ik dikwijls over „onze motorboot," „ons keukenmeisje,"
„onze villa in Bergen," „onze jut" enz.
Ja, zeker, vader had het ver gebracht naar het uiterlijk, 't geliik was
hem gunstig geweest; doch geenszins had vader zijn voorspoed te danken
aan zijn wijsheid. Dat bleek recht als je slechts een paar minuten met
vader praatte. En op een onverwachte manier hoorde de juffrouw, dat
zij niet mis had gezien.
Evertje had sommetjes mee gekregen. De volgende dag kwam moeder
't ventje brengen. Zij zag er in haar bontmantel ook rijk uit. Moeder leek
gevoelig en zei: „Och, juffrouw, Evertje is toch zoo moeilijk van leeren.
Ons huffs is tegenwoordig een hel en dat allemaal om die sommetjes. Mijn
man wil al maar door forceeren. En 't gaat toch niet. Hoe zou het ook
gaan? Tusschen onder ons gezegd en gezwegen is mijn man ook dom, hij
zat twee jaar in de eerste klas van de h.b.s. en hij kon van de tweede niet
in de derde komen. En ik zelf behoorde vroeger op school lang niet bij
de eersten. Mijn man wil nu alles van Evertje vergen. Als het kind nu
toch geen hersens er voor beef t, hoe kan hij dan nr. den zijn?"
'k Had te doen met het kleine Evertje. 'k Ontzag hem wat, want ik
merkte wel, dat er voor 't kereltje weinig tijd overbleef om te spelen.
Zijn wangetjes werden bleeker dan ze al waren en zijn diepliggende
oogjes werden nog diepliggender.
Vader, vader, hoe kunt u zoo wezen? Denk aan uw eigen h.b.s.-tijd, die
zeker voor u een pijniging is geweest. Moet dan dit kleine ventje dezelf de
marteling later doorstaan? Ingenieur kan Evertje beslist niet worden, al
zit u er nog zoo achter heen, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
Zoo gaat het dikwijls in de wereld. Vader, die zelf in zijn jeugd niet
kon, wil het van zijn kind eischen.
ELBE.

OMMEKEER.
Of Henk verlegen was? Ik wist het niet. 't Ging moeilijk om hem aan
't praten te krijgen. Al vier maanden was de jongen op school en veel
meer dan ja of nee had hij nog niet gezegd. 'k Vroeg zijn moeder er eens
naar en die zei: „Henk is wat schuchter. Eerst moet hij aan u gewend
zijn."
Met al mijn probeeren bracht hij het een enkele keer tot: „Ja, juf frouw,"
of „Nee, juffrouw." Doch ondanks zijn zwijgzaamheid scheen hij wel op
te nemen, want zijn oogen getuigden meestal van begrijpen.
Op een middag was er een groot lawaai op de speelplaats. „Henk is
gevallen," riepen de kinderen mij toe. En ja, daar lag hij. Opstaan scheen
onmogelijk voor hem te zijn, zoodat ik hem opnam en in 't lokaal droeg.
Daar zette ik hem op mijn stoel. 'k Haalde het verbandkistje, 'k ging aan
't afwasschen en aan 't verbinden. Een groot stuk vel was van zijn been
geschaafd.
'k Maakte onderwijl wat praatjes met Henk, doch als altijd hield hij
zich gesloten.
't Bezeerde been viel nog al mee, want na de verbinding liet ik Henk
probeeren naar zijn bank te loopen. t Ging goed en om vier uur marcheerde hij in de rij mee naar huis, net alsof er niets gebeurd was.
De volgende morgen voor negen uur werd er heel zacht op de deur
geklopt. Na mijn binnen kwam Henk er aan, pet in zijn done hand, de
andere hand in zijn broekzak. 'k Vermoedde dat hij daarin wat vast hield.
„Zoo jongen, wat ben iij vroeg. Wat kom iij doen?" vroeg ik.
Uit de zak kwam Henks hand, waarin een lucifersdoosje.
„Voor u," zei hij bedeesd. „Wilt u het open maken?" 'k Deed erg verwonderd. 'k Schoof het schuifje van 't doosje af en daar zag ik .... drie
flikjes. „Bewaard voor u", zei Henk nu opeens triomfantelijk. „Gisteren
was mijn zusje jarig en toen kregen wij flikjes. 'k Heb toen gauw die drie
voor u weggestopt."
'k Had van Henk nog nooit zoo'n lange rede gehoord.
Hij vervolgde: „'k Hou een beetje van u, omdat u gisteren mijn been
heeft afgewasschen. En toen er het doekje om zat, deed het heelemaal
Been pijn meer."
Van die dag af was de schuchterheid van Henk voor de juffrouw overwonnen, de verlegenheid bleek voorbij en hij werd een der eersten van
de klas. EMBE.

CRITISCHE REVUE.
„Er is geen beroep, dat meer algemeen nuttig kan genoemd worden,
dan dat van een schoolhouder, en dat tevens meer, als ware het zeer
gemakkelijk en door ieder, onverschillig wanneer en hoe hij het slechts
wilde beginnen, geacht wordt," aldus schrijft de bekende A. Fokke
Simonsz in 1809 in zijn boekje De wegen des levens, of de vraag, welk
beroep wilt gij kiezen? gedaan aan alle aankomende jongelingen en toegewijd aan alle ouders en voogden.
Leiding bij beroepskeuze is dus niet iets van de laatste tijd, al had men
toen nog geen gemeentelijke bureau's met directeuren en tests. Natuurlijk
is dit boekje met fraaie kopergravures versierd.
Fokke brengt nog eens in herinnering, dat voor het Nut werd opgericht
men over het algemeen dacht, dat hij die slechts lezen, schrijven of de
rekenboeken van Bartjes of van Lintz uitwerken konde, de volkomen
vereischten tot een burger schoolmeester bezat, ofschoon hij ook weleer
metselaar, schoenmaker of broodbakker van beroep geweest ware, en
konde men monsieur Comment vous portez vous? Quelle heure est il?
— Vous plait ii que faille en bas? en wat dies meer zij uitspreken en
schrijven, dan achtte men zich reeds weldra in staat om een zoogenaamd
Fransche school te beginnen."
Maar sinds het Nut er zich mee bemoeid heeft en er examens zijn
gekomen is alles zoo verbeterd, dat Fokke in zijn boekje het schoolonderwijs plaatst achter Godgeleerdheid, geneeskunde, rechtsgeleerdheid en
wijsbegeerte.
Daarna komen dan de koophandel, de schoone kunsten, de landbouw,
de zeevaart, de krijgsdienst, en ten slotte de fabrieken en ambachten.
Hoewel in de kinderprentenboeken de krijgsdienst een groote plaats
inneemt en op een voor onze tijden allerzonderlingste wijze wreedheid en
elkander dooden worden verheerlijkt, blijkt Fokke niet zoo'n geweldige
militairist geweest te zijn.
De aangenaamheden van de krijgsdienst vindt Fokke alleen in vredestijd: een wellevend en braaf officier wordt in alle fatsoenlijke gezelschappen met achting en onderscheiding behandeld, maar .... verder: „een
gedurig aanhoudende doodsvreeze, een bestendige noodzakelijke dwang,
om zijn geheel onbekende natuurgenooten, waartegen hij geen bijzondere
haat kan voeden, naar het leven te moeten dingen, en dat alles onder een
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onophoudelijke krijgsdienst, die den geheelen redelijken mensch in een
automaat of kunstbeeld vervormt. Alleen het allerijdelste wat ijdele liarsenen vervullen kan, namelijk de roem, die met duizenden gedeeld, of
wel door velen verdiend, en slechts door een enkele genoten wordt,
ondersteunt den krijgsman in zijn moeilijk en gevaarlijk beroep."
Maar de a.s. onderwijzer moet een prachtig karakter hebben volgens
Fokke, hij moet alle kundigheden bezitten, welke de maatschappij in de
voor haar nuttige leden verlangt. Daartoe moet de student in de paedeutica, aldus schrijft Fokke, „een gestel bezitten, waarin „het waterachtig
vocht en het bloed boven de gal uitmunt, welke temperatuur men een
gemengde gewoon is te noemen, en die door bezadigdheid, geduld, onaandoenlijkheid en opgeruimdheid alle weerstand eindelijk te boven komt."
Fokke gaat daarna opnoemen alle kundigheden, die de onderwijzer moet
bezitten, om dan over te gaan tot de aangenaamheden van het beroep.
De eerste aangenaamheid is „het aanzien van dit ambt, maar dat helaas
door de vele ongeschikte onderwijzers van voorheen — pedanten, schoolvossen — tot een lage trap van achting is vervallen, en zelfs de bekwaamste moesten daarin deelen."
„Deze ongelukkige vlek is nog niet volkomen weggenomen, en dit verwekt somstijds den bekwaamsten schoolleeraar, dien men in de rang der
geleerde lieden behoorde op te nemen, nog groote onaangenaamheden,
althans bij onkundige en niet nadenkende lieden, en deze zijn toch wel
de meerderheid en zullen de meerderheid altijd blijven."
Fokke besluit: „Eindelijk heeft de schoolonderwijzer, zelfs die, welke
in de voorname en deftige burgerstand geplaatst is, nog dikwijls te kampen tegen de eigenzinnigheden en willekeurige denkwijze van sommige
ouders, die niet zelden in zijn school een imperium in imperio trachten in
te voeren, en, alleen ter gunste van hun lieveling, die ze doorgaans voor
de zon van de school houden, telkens inbreuk op de regelen van goede
orde trachten te maken; welk verdriet voor den schoolleeraar zich alsdan
voornamelijk openbaart, wanneer er, gelijk thans in de beste scholen
gebruikelijk is, bij het openbaar examen prijzen uitgereikt worden! Immers
dan hecht er zich doorgaans een soort van ontevredenheid en afkeur in
het gemoed dier ouderen, wier telg, hoe groote verbeelding ze zich ook
van zijn buitengewoon genie vormen, echter ongelukkig geen prijs bekomt.
Dit een en ander te zamen genomen, en gevoegd bij het onophoudelijk
verband, waaraan het schoolberoep onderhevig is, en de enge perken,
waarin de schoolleeraar evenals de kerkleeraar, zich met betrekking tot
vrije denkwijze en keuze van uitspanningen, verbonden ziet, maken de
verdrietelijkheden van het schoolberoep uit."
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Dat is nu 125 jaar geleden en in enkele punten is Fokke's beschrijving nog spiegel van de oude voor de nieuwe tijd, maar over de geheele
linie is de verandering in ruim 100 jaar wel enorm.
Het Handboek tot levenswijsheid voor schoolonderwUzers van 1840, of
aanwijzing om getrouw en omzichtig de post van onderwijzer te vervullen,
door H. F. F. Sickel, dir. van het koninkl. schoolonderw.-seminarium te
Erfurt, vertaald met een voorrede van A. J. Berkhout, predikant en schoolopziener in het de schooldistrict van Noord-Holland, bemoeit zich nog met
veel, dat als het heden in de een handboek werd opgenomen, stellig de
algemeene lachlust zou opwekken. My. er worden bladzijden gegeven
aan de echtgenoot des schoolleeraars, aan de keuze van die, aan vroege
verloving, de onderwijzer als huisvader, en over zijn uitspanningen en
gezellige genoegens wordt in den breede gesproken. De verhouding tot
predikant en schoolopziener krijgen meerdere bladzijden en onderdanigheid en behulpzaamheid worden hem voorgehouden in termen, die duidelijk maken, dat de onderwijzer aller dienaar behoort te zijn. Wanneer men
zulke oude dingen eens leest, staat men niet verbaasd, dat het tot de
20ste eeuw heeft geduurd, eer de emancipatie van den onderwijzer voltooid
was. Maar de ouderen onder ons, weten nog wel van hun uiterste afhankelijkheid en de arrogantie van gemeente- of bestuursleden, die zich zelfs
bemoeiden hier en daar met zijn schoeisel of zijn vest. Deze rare dingen
zijn nu voorbij, maar heel ver achter ons liggen ze niet. 't Is nog geen
jaar geleden, dat ergens op het platteland een oudercommissie door haar
voorzitter, een vooraanstaand man, werd bijeengeroepen, met spoed,
louter en alleen, omdat een half uur na de middagschooltijd het hoofd der
school de leerlingen, die nog op het schoolplein aanwezig waren, weg
had gezonden. Dat was toch ongehoord; het hoofd kon toch gemakkelijk
toezien, dat er niets verkeerds gebeurde! Hij woonde toch er naast!
Onder die leerlingen was des voorzitters dochtertje, en het „toeval" had
gewild, dat die wegzending van het plein geschiedde, juist toen mevrouw
passeerde!
De oudercommissie was verstandig en gaf het hoof d gelijk, maar 't is
toch wel teekenend, dat zoo iets nog in deze tijd gebeuren kan. De historie
herhaalt zich en al 't nieuwe is oud.

Zeist.

D. WOUTERS.

SPELLING NEDERLANDSCHE TAAL.
Er heerscht op 't oogenblik een „afschuwelijk misverstand" over de
spelling-Terpstra, door de jongste uitspraak van de onderwijsraad, waarbij
een leerplan eener bijzondere school is afgekeurd, waarin andere z.g.n.
spellingvereenvoudigingen genoemd werden, dan de spelling-Terpstra
toelaat.
Toch is de zaak zeer eenvoudig:
Van deze uitspraak van de onderwijsraad of is elke andere spelling, dan
die van De Vries en T e W in k e 1 of die van 12 Septbr. 1930 niet
meer op de lagere school toelaatbaar. De inspecteurs 1.o. hebben opdracht
zich hieraan bij de beoordeeling der leerplans to houden. Geen leerplan
eener 1. sch. wordt geteekend, wanneer andere spellingvereenvoudigingen
worden aangegeven, dan die van 12 Sept. 1930 inhoudt.
Dus is de chaos onzer spelling niet vergroot. Integendeel: er is keuze
uit twee maar: of De Vries en Te Winkel Of Terpstra.
Officieel hebben nu Maastricht en Kollewijn afgedaan. De onderwijsraad
heeft zich voor de Spelling-Terpstra uitgesproken.
Nu kan er wat orde komen, want de enkele De Vries en Te Winkelaars
zullen nu wel uitsterven.
Natuurlijk zal, waar het middelbaar en kweekschoolonderwijs bijna
over de geheele linie voor spelling-Terpstra gekozen heeft, ook de 1. s.
zulks doen.
De spelling van 12 Sept. 1930 is een belangrijke stap vooruit en wie
van deze winst voor zijn onderwijs niet profiteeren wil, handelt kortzichtig
en vooringenomen.

Zeist.

D. WOUTERS.

BOEKENTAFEL.
Prof. dr. J. W o 1 t j e r, Verzamelde redevoeringen en verhandelingen;
f 5.85 geb. ; N.V. Dagblad en drukkerij De standaard, A'dam.
Er zijn zoo enkele studies, die je eenmaal gelezen hebt, een en andermaal en
die je bijblijven. Zoo in de laatste der negentiger jaren de opstellen van Oosterlee
over de Renaissance, over Letterkunde, over Melanchton in de oude Paedag.
bijdragen. Zoo de oratie van dr. Kuyper Scolastica II Om het zoeken of om het
vind6n 1 ), en van prof. Is. van Dijk Verkeerd Bijbelgebruik, zoo van prof. Woltjer
Het woord, zijn oorsprong en zijn uitlegging.

Ik heb aan deze magistrale oraties voor mij zelf zeer veel gehad en bewaar
ze als kostbare herinneringen van bepaalde stuwingen in mijn leven.
Zooals ik van Bavinck hield als de gevoelvolle opvoeder, zoo was mij in
Woltjer lief zijn zeer wijze logica, zijn buitengewoon heldere redeneerkunst,
gepaard natuurlijk aan een groote kennis en belezenheid. Hij was wat men
noemt een universeel man die wist, en die beleefde wat hij wist.
In dit deel vinden we: De wetenschap van den logos, Overlevering en critiek,
Het woord, zijn oorsprong en zijn uitlegging, Beginsel en norm in de litteratuur,
Ideeel en reeel, Het wezen der materie.

Een ding vind ik jammer, dat de bezorgers van deze uitgaaf de Grieksche
citaten etc. niet in de voetnoten vertaald gegeven hebben, want er zullen velen
zijn, voor wie juist deze oraties van vormende waarde kunnen zijn, maar wier
studie ervan wordt belemmerd door het gemis dier vertalingen, want juist deze
oraties acht ik voor onderwijzers van groote waarde, voor hun algemeene vorming en inzicht, maar wie van ze kent Grieksch en Latijn?
Dit is een aankondiging. Ik betaal er mee de schuld der dankbaarheid voor
wat ik indertijd genoten heb bij de lezing van Het woord, zijn oorsprong en zijn
uitlegging en wensch dit boek vele aandachtige lezers uit onze kringen, omdat
zij er zich zelf en hun werk door kunnen verrijken. D. W.
Christelijke encyclopadie voor het Nederlandsche yolk, samengesteld onder red.

van prof. Grosheide, ds. J. H. Landwehr, ds. C. Lindeboom en dr. J. C.
Ruliman ; deel VI; J. H. Kok, Kampen.
Dit geweldige werk is thans voltooid. 56 medewerkers gaven hun arbeid er
aan. Het is een mooi geheel en naast andere encyclopmdieen een onmisbare
aanvulling, omdat het uitvoerig geeft wat juist het Christelijk volksdeel belang
inboezemt. Ms.
J. P. R i s s e e u w, Christelijke dichters van deze tijd; J. H. Kok, Kampen.
Deze bundel heeft meer essentieele waarde en is betere keur dan die van de
Christelijke prozaisten. Van dat deel kon alleen m.i. gezegd worden, dat het
aardige notities gaf, burgerlijke stands-letterkunde — ook wel onmisbaar — en
rijp en green waren er in opgenomen. Hier is een goede keuze van den samenisteller en zelfkeur van de schrijvers : Gossaert, W. de Merode, Houwink, W.
Hessels, Kamphuis, Hendrik Mulder, P. Minderaa, W. A. P. Smit, Jan H. Eek1)

Scholastica I heb ik nog nooit terug gevonden. Waar is dat to krijgen?
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hout, Jan H. de Groot, P. van Renssen, A. Wapenaar, J. A. Rispens, Jacq. van
der Waals, Jo Spierenburg en enkele anderen.
Enkele levensnotities, persoonlijke verklaringen en portretten geven het boek
meer waarde naast de eigenlijke inhoud: een groote voorraad verzen van de
Christelijke dichters na 1900.
Dit boek is een zeer mooie uitgaaf, welke we gaarne veler belangstelling
toewenschen. D. W.
D r. P. H. Ritter J r., De donkere poort, II; D. A. Daamen, Del, Haag.
Van dit bijzondere boek, waarvan wij deel I met ingenomenheid aankondigden,
is thans ook deel II verschenen. Het geheel is een praehtig werk geworden als
herinnering aan de oorlogsjaren in Nederland. D. W.
N e 1 van der V 1 i s, Fres meisjesjaren; f 2.25, geb. f 2.90 ; J. H. Kok,
Kampen.
Een heel aardig bakvisschenboek, met een Chr. tendenz, zonder de gewilde
grappige avonturigheid van zijn soortgenooten. Zeer goed voor de bibl. der
u.l.o.-leerlingen en der kweekscholen. Ms.
Ons schoone Indie, schoolwandplaten van N.-I., onder leiding van C. L. van
Balen, naar schilderingen van E. Vollbehr; 16 pl. a f 4.90 per stuk op
carton; handl. f 0.95 per st. D. A. Daamen's uitg.-maatii, Den Haag.
P. L o k, Een moeilijke keuze; Zendingsleesboekje voor de Chr. Scholen in Nederland; 144 bl. a f 1.20; W. Versluys, Amsterdam—Batavia.
P. van Dokku m, Esperanto; 2de druk; prijs f 1.50, gec. f 1.75; P. Noordhoff,
Groningen.
Dit bekende leerboekje is voor de 2de dr. aangevuld met woorden en oefeningen
daar de eischen voor dipl. A gewijzigd waren. Als geheel heeft de schijver, die dit
boekje bestemde ook voor zelfonderricht, van zijn lessen en ervaringen gebruik
gemaakt, om het nog meer aan de vragen der practijk to doen beantwoorden.
D. W.
NI. H. F 1 o t h u i s P. J. P e t t i n g a, Duizend zinnen ter vertaling in het
Duitsch, met vertaling, behoorend bij Diepartikel in wortem redensarten
and satzen; a f 1.50. — P. Noordhoff, Groningen.
W. van den A k k e r, De eer van de vlag, geill., a f 1.25. J. H. Kok, Kampen.
In dit boekje wordt verteld aan de hand van aanteekeningen van een recruut,
die afgedrukt zijn in een oude jaargang van het njdschrif voor Geschiedenis
van de beroeringen van 1830-1832 voor kinderen van 12 jaar en ouder.
D r. M. G. de Boer en dr. Jac. Presser, Bekn. leerboek der algemeene geschiedenis, deel I — tot 1789, — met illustraties en kaarten;
17de druk; f 2.90, geb. f 3.50 ; doorschoten f 4.—. P. Noordhoff, Groningen—Batavia.
Ni c. de K r o o n, Uit de levensleer der plant, voor u.l.o. en ander voortgezet
onderwijs; ge111., a f 0.75, gec. f 0.95. P. Noordhoff, Groningen—Batavia.
D r. E. H. B. van Lie r, Gezondheidsleer, 3de druk; f 2.75, geb. f 3.25;
geillustreerd. P. Noordhoff, Groningen-Batavia.
D r. A. de Fro e, Kern der Engelsche spraakkunst, 7de opnieuw bewerkte
en verbeterde druk; a f 1.25. P. Noordhoff, Groningen.
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D r. C. L. de Lief d e, Derradji fits du desert, par Rene Maublanc;
geaut.
uitg. verkort en van aant. voorzien ; gec. a f 1.25. P. Noordhoff, Groningen—B atvaia.
I. N a u t a, Beginselen der natuurkunde, 2de druk; a f 1.75, geb. f 2.10. P.
Noordhoff, Groningen.
Deze tweede druk onderscheidt zich van de eerste in 1929, dat hoofdstukjes
over Vaste lichamen, Menging en Osmose zijn ingelascht. Het geheel is een
keurig staal van het practische werk van den heer Nauta voor het u.l.o.-onderwijs.
P.
W. G. van de H u 1 s t, Vertellingen uit de Bijbel, I Oude Testament, II
Nieuwe Testament. H. J. Spruyt's uitg.-maatij., Amsterdam.
Van de Hulst heeft uit zijn onovertroffen Bijbelsche vertellingen voor de
kleintjes een bloemlezing samengesteld, ten gebruike van de lagere school als
leeslesjes. Het zijn een paar aardige deeltjes geworden, verlucht met verkleinde
afbeeldingen uit het groote werk. D. W.
D r. G. Brillenburg W u r t h, Het Christendom en de hedendaagsche
moraal, rede gehouden op het 14de congres van de Calvinistische studenten-beweging. J. H. Kok, Kampen.
D r. B. W i e 1 e n g a, De Bijbel als boek van schoonheid, 3de druk, volksuitgave, a f 2.25. J. H. Kok, Kampen.
Waar de twee eerste drukken voor velen wat to kostbaar waren, is deze toch
alleszins kloeke uitgaaf thans voor velen bereikbaar. Ook bij de school, inzonderheid de u.l.o.- en middelbare Chr. scholen, behoort het in de schoolblibliotheek.
Ms.
I. N a u t a en B. N i e b o e r, Handelskennis, leer- en repetitieboekje voor het
m.u.l.o.; 2de druk, a f 1.25, gec. f 1.40. P. Noordhoff, Groningen—Batavia.
H. H e i d i n g a en I. N a u t a, Plantkunde, leer- en repetitieboekje voor het
m.u.l.o. en ander voortgezet onderwijs; 4de druk, a f 1.25, geb. 1.50. P.
Noordhoff N.V., Groningen.
D r E. Stickelb e r g e r, Calvijn, een levensschets, uit het Duitsch, door
J. D. Boerkoel; uitg. met platen naar authentieke prenten, ingen. f 2.75,
geb. 3.75. Uitg. J. H. Kok, Kampen.
P r o f. d r. W. G e e s i n k, Gereformeerde ethiek, voor de druk gereed gemaakt en voorzien van een levensbeschrijving, door prof. dr. V. Hepp,
deel I; f 7.50 ingen., geb. f 9.—. J. H. Kok, Kampen.
P h é W ij n b e e k, Tusschen spel en ernst. J. H. Kok, Kampen.
Dit is een aardig bakvisschenboek, vreugden en verdrieten, van uitbundigheid
en inkeer en blij-eindend. Een aardig en goed boek voor de schoolbibliotheken
van m.u.l.o.'s en middelbare onderwijsinrichtingen. Ms.
Tooneel, bioscoop en dans, door de M a r é c h al e; prijs 35 cent. J. N. Voor-

hoeve, Den Haag.
Baron von Miinchhausen, kleine cantate voor kinderkoren en scholen, muziek
van Frieso Molenaar, tekst van J. Dijkstra. Partituur a f 1.50 ; stemmen
a f 0.45; bij 20 exn. a f 0.40. Uitg. P. Noordhoff, Groningen.

DE HEDENDAAGSCHE SCHOOL IN HET
LICHT DER SAMENLEVING.
Slot.
Wetenschap en kunst.
1. VoOr alles moet worden herinnerd, dat de technische vorderingen
der laatste 10 jaren niet het beeld zijn van de overeenkomstige vorderingen
der hooge cultuur, want deze laatste — de zuivere wetenschap — verkeert thans veeleer in een stadium van achteruitgang. Bewuste technische
prestaties zijn enkel toepassingen van de vooroorlogsche principieele ontdekkingen. Nu wordt niets principieels meer ontdekt en gaan de wetenschappelijke voortbrengsels kwalitatief en kwantitatief eer zienderoogen
achteruit. Om dit waar te nemen is het voldoende de wetenschappelijke
tijdschrif ten en verslagen der akademies te vervolgen. Er zijn wel een
paar uitzonderingen aan te stippen: vitamienen, bloedgroepen, isotopen,
synthese van het haemien — roode kleurstof van het bloed, — elektronentheorie, inwendige bouw der kristallen. Maar deze nieuwe begrippen, wel
verre van de bestaande leidende begrippen te verstevigen, hebben deze
integendeel onderdrukt en verzwakt. En zoo hierop kan worden geantwoord — men doet het — dat precies deze omstandigheid een teeken van
vooruitgang is, de oude rommel moet verdwijnen om plaats te maken voor
nieuwe verder reikende wetenschap, dan zullen wij zeggen dat het huidige
altijd oud wordt, en steeds zal worden verdrongen door nieuwe „opvattingen" naar aanleiding van nieuwe proeven. Of echter het nieuwe een meer
weten voorstelt?
Toen op het laatste kongres van de Duitsche natuuronderzoekers en
artsen te Konigsberg — 91ste Versammlung, Sept. 1930, — een bekende
philosoof-mathematikus — wiens leergang te Gottingen gaat over Natur und
Denken — zijn spannende rede getiteld Natur erkennen und Denken ten
einde kwam, na trotsch de oneindigheid te hebben geloochend en het beeld
van de toekomstige wetenschap met helle kleuren had opgehangen, en
die in staat zal zijn alle schijnbaar onoplosbare problemen tot volledige
oplossing te brengen, riep hij met overtuigende begeestering uit:
„Wir miissen wissen, wir werden wissen".
Heel t diezelf de roep niet geklonken, heel de menschheid door van de Hof
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van Enden af? Maar ziehier een koelbad, reeds in Oogst 1930 geschreven
in Les Annales (p. 132) door niernand anders dan Gustave le Bon,
wel bekend voor zijn mekanistische opvattingen van het levensvraagstuk
en de verschijnselen der natuur in het algeti teen. Le Bon zegt eenvoudig
vreg: „In tegenstelling met al de vooruitzichten hebben de vorderingen
der wetenschap de wereld al minder en minder begrijpelijk gemaakt. Ten
tijde als Jupiter de bliksem wegslingerde, Ceres de oogsten deed rijpen,
en Neptunus de baren in de hoogte hief, was de verklaring der dingen
zeer eenvoudig. Nu is zij nagenoeg volledig onverstaanbaar geworden."
Juist, en men onthoude dit woord van een beroemden atheist. Hoe meer
feiten onze kennis komen verrijken, hoe meer de aangenomen theorieen
verdwijnen of vertrouwd moeten worden. Is het niet opmerkelijk, dat een
opvatting, als verklaring van hetgeen men ziet, gewoon geen 20 baren
leeft? En we zoo met de overblijfsels van de vorige opvattingen, waarmee
we onvermijdelijk blijven hangen, ook als we het nieuwe volmondig bijtreden, in een staat van verwarring te recht komen, die het verstand
troebelt en de schijnbaar meest stevige logica omver smijt. Hoe heel
anders zoo men gewoon is de menschelijke bevindingen te toetsen aan
de Bijbel!
De hierboven aangestipte uitroep van Hilbert is ons meer voorgekomen
als een noodkreet. Misschien zou Le Bon het anders gezegd hebben? Zoo
iets als dit, met zijn gewoon skeptisch glimlachje:
„Chers amis, nous ne saurons jamais!"
2. Tot zelfs van de politiek heeft de wetenschap te lijden. Zij worth
door de z.g.n. demokratische partijen als kapitalistische faktor der maatschappij beschouwd, als behoudend element dat de scharen in bedwang
tracht te houden. En kijk, als de proletariers een greintje tijdelijke macht
weten te veroveren, dan voorwaarts ook tegen wetenschappelijke bemoefingen in 's lands zaken. In Engeland is dat laatst zoo scherp mogelijk
aan de dag gekomen: de vertegenwoordiging der universiteiten in de
Commons werd op voorstel der Labourregeering met 5 stemmen meerderheid afgeschaft — eerste lectuur. — Dit resultaat dank zij de liberalen,
die hier dus een weinig te benijden rol hebben gespeeld. Hebben zij zich
in sommige landen niet eenmaal opgeworpen als de redders van yolksopvoeding en onderwijs?
Ook zijn er schrijvers opgedoken, die spraken van bankroet der wetenschap. Dat is overdreven. Er is geen bankroet, omdat de verzamelde feiten
— nauwkeurige waarnemingen en metingen — reeds door zorgvuldige
herhaling en kontrole vastgelegd, niet meer kunnen verdwijnen, en alleen
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— hier drukken wij op — alleen het wetenschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. We verkeeren tegenwoordig enkel in een verklaringswoede
van die feiten die hoogmoed en verdwazing der zinnen voor grond heeft.
3. Mogen wij ook een woord zeggen over de hedendaagsche kunst?
Wij gaan stilzwijgend de kleedij-kunst, tegenwoordig in de dameswereld
zonderling gehuldigd, koelbloedig voorbij.
En luisteren naar de moderne muziek. Wij ontdekken daarin dikwijls als
dierengeluiden, met een rhythme dat sterk aan voetballen herinnert. Van
melodie geen spoor, ligt met Puccini, Leoncavallo, Wagner, Massenet,
Bizet, Beethoven, Adam, Meyerbeer e.a. in de prullemand.
Bezoeken wij ook een tentoonstelling. Aldaar is niet alles begrijpelijk,
en vaak weet men niet hoe een schilderij aan te pakken, of krijgt men de
illusie dat een gegeven doek het werk is van een zinnelooze. Want meer
dan noodig krijgt men gedrochten te aanschouwen die men analoog ontmoet in de krankzinnigengestichten, alwaar sommige gekken den bezoekers hun scheppingen gloedvol komen aanbevelen. Van het beeldhouwwerk kan men niets zeggen, dan dat van die ophooping van blokken
steen of marmer niets kan gemaakt worden. Kleine jongetjes, die hun
talenten willen beproeven, doen veel beter.
Te Paths heeft men sedert geruime tijd een Salon der independants. Dat
zijn menschen, die met de klassieke begrippen over kunst niet kunnen
meegaan en er hun eigen waanwijze opvattingen willen op nahouden. Zij
hebben dan hun eigen salon gesticht, waarin zij op hun beurt nu ook
doeken, die niet overeenkomen met hun zienswijzen, mogen weigeren.
Maar o wee! 't Is weer niet goed meer genoeg. Er is opgedoken een
nog sterkere salon, genaamd Les Superindependants. De eerste Independants zijn rococo verklaard. En wat willen nu deze nieuwe lichten der
kunstwereld? Wel, zij vertoonden laatst aan het publiek doeken, waarop
de figuren in verschillende houdingen en toestanden afgebeeld waren door
stokjes, waarop zwarte bollen voor hoof den. Precies gelijk in de aanvangsklasse der kindertuinen doorgaans wordt gekrabbeld door kinderen van
3 tot 4 jaar. Men zou verbaasd-verstoord-geergerd-glimlachend voor die
dingen de schouders kunnen ophalen, en denken: het zal wel koelen zonder
blazen. Maar neen, die gekke streken worden aangemoedigd door de
of ficieele bevoegdheden, die die sotternijen voor de openbare musea aankoopen en er zelfs een speciale zaal voor in gereedheid brachten. Men kan
zooiets b.v. in Brussel waarnemen.
Natuurlijk worden ook de scholen niet gespaard. En krijgen de leerlingen der lagere school geillustreerde prijsboekjes — voor al de leerlingen
zonder onderscheid dezelf de, of ze hun best deden of niet — in de handen,
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met teekeningen, die zij niet in staat zijn te ontcijferen; en moeder, die
bij geval geraadpleegd wordt, moet zelf gissen, geholpen door een tekst,
wat zij wel zouden kunnen beteekenen.
4. Men ziet alzoo, dat wetenschap en kunst beide door de heerschende
verwarringsgeest sterk worden beinvloed, ook aldaar neerhalen en nivelleeren aan de orde van de dag zijn. Wat ziet men al niet! Wethouders van
openbaar onderwijs, die nooit zelf meer dan de lagere school hebben afgeloopen, hotelknechten waren of stielgasten in verschillende bedrijven!
We zijn goed uitgesproken in het centrum van Laodicea, de volksregeering, wier werken noch koud noch heet zijn, slechts lauw.
Pierre Benoist riep op een gegeven oogenblik in de Fransche kamer,
bij gelegenheid van een ontstellende benoeming van iemand tot gezant:
„In de republiek der kameraden, om 't even wie is goed voor om 't even
wat; men zendt hem om 't even waar en om 't even wanneer."
En nog een Fransch kamerlid vroeg bij het stemmen van krasse maatregelen tot gelijkmaking der onderdeelen van de landsbevolking: „En zult
gij nu ook verder de hersenen nivelleeren?"
Klaarblijkelijk kunnen de demagogen het wetenschappelijk overwicht
der verstandelijk en geestelijk hoogerstaanden die in hun kraam niet bruikbaar zijn, niet verdragen en verlangen zij ze te vernietigen in de stroom
van hun uitgesproken inferioriteit.

Gevolgen der verwarring
1. Voor wat er uit deze algemeene toestand voortspruit, onder oogpunt
van geestelijke verwarring en ondenkbare immoreele verschijnsels, molten
de volgende voorbeelden als toelichting dienst doen.
Beginnen wij met het ergste, de misdaad.
Overal moorden en brandstichtingen, oplichterijen van alle aard onder
allerlei vorm, uitgaande van menschen en kinderen onafhankelijk van hun
sociale rang. De statistieken over deze dingen zijn niet altijd zeer duidelijk.
Maar het gebeurt dat een staatshoof d het een gegeven oogenblik noodig
oordeelt eenig licht over de zaken van zijn eigen land kenbaar te maken.
Zoo hebben wij gehoord van president Hoover, in 1929, dat in Amerika
het eene jaar door het ander 9000 moorden worden gepleegd. En in
December 1930 kwam van aldaar het bericht, dat tijdens de maand October
alleen in 800 steden van de sterrepubliek gemiddeld 2877 misdaden van
alle aard werden gepleegd, met de toevoeging dat de misdadigheid in de
Nieuwe Wereld op onrustbarende wijze toeneemt.
Maar laat ons niet vergeten, dat Amerika ook het land is van het kino,
en ook de meeste uitvindingen op dit gebied van Amerikaansche oor-
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sprong zijn. Zoo kregen zij ginds een goede dag de inval zekere ophefmakende gebeurtenissen op het doek duidelijker te maken en door het
publiek beter te doen snappen, zegge leerrijker te maken, door de „vertraagde" film tot stand te brengen. En zeker waren de meest pakkende
tooneelen die, waarbij de ongemeene durf en behendigheid der professioneele bandieten — meer berucht dan beroemd — tot de duidelijkste analyse
konden worden teruggebracht. Heeft men nu te klagen zoo de misdadigheid toeneemt?
Maar de onbegrijpelijkheden in Amerika gaan verder. Wegens het nooit
volprezen begrip der vrijheid — heeft voor gevolg de onbegrensde vrijheid
en wordt weer mis — heeft zich de onderwereld, vertegenwoordigd door
de voornaamste Amerikaansche bendeleiders, nu laatst in een der voornaamste hotels van New-York in kongres vergaderd, om te spreken over
de belangen van het bedrijf, het blootleggen in het bijzonder. De pers was
uitgenoodigd! Het voorzitterschap werd waargenomen door den beroemdsten en rijksten bandiet. En de vergadering kwam tot het besluit, dat er
eigenlijk minder zou moeten gemoord worden, omdat het publiek afgeschrikt zou kunnen worden en minder de nachtelijke drankgelegenheden
bezoeken, hetgeen schadelijk zou kunnen worden voor het bedrijf. De
voorzitter had overigens reeds voor het kongres bij de bevoegde overheden
protest aangeteekend, omdat het den wijnbouwers van California toegestaan was druivensap naar Chicago te verzenden. Een deloyale mededinging, zei hij!
Toen laatst een mooie voormiddag de hand op een beruchten misdadiger werd gelegd stopte men hem dadelijk in verzekerde bewaring;
maar in de namiddag reeds mocht hij tegen een waarborg van 5000 dollar
op zijn gemak vertrekken....
In een gevecht tusschen bandieten en politie, in Februari 1.1. viel een
donkere beruchtheid als slachtoffer der wrekende gerechtigheid. En
dadelijk besloten de vrienden den man een indrukwekkende begrafenis te
bezorgen. Veertig automobielen, gevuld met voor meer dan 20000 dollar
bloemen, gevolgd door 85 andere luxe rijtuigen, waarin de vrienden van
den afgestorvene hadden plaats genomen, gingen mee naar de begraafplaats, en de diep geroerde menschen zagen de bronzen doodkist, die zij
met 35000 dollar betaald hadden, in de kille aarde verdwijnen.
Al deze mogelijkheden, bij de vleet aan te stippen, in een beschaafd land,
wijzen op de groote macht der misdaad tegenover de beteugeling, die dan
de groote onbegrijpelijkheid is. En in de landen, waar het gerecht minstens
schijnbaar meer te zeggen heeft en over meer bevoegdheden beschikt,
werkt toch niet minder de geest van opstanding tegen de bestaande orde.
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B.v., wat al moeite heeft de Duitsche politie in Berlijn en elders niet om
de stichters van troebel en wanorde in toom te houden. Al sedert een paar
maanden sturen de Duitsche kommunisten aan op een legaal straatprotest
tegen de bestaande toestanden, die zij beweren bewerkt te zijn door de
kapitaalbezitters, en zij hebben gevonden, na rijpe studie van de gelegenheid, dat de vredelievende massa's tot ontzetting kunnen worden gebracht
en aldus ontzenuwd, als duizenden werkloozen langs de straten wandelen
en luidop bekend maken, dat zij „honger" hebben. Na een goed overlegd
plan inzake de te volgen methode, kwamen dan op Nieuwjaarsdag 1.1. de
Berlijnsche werkloozen in dichte drommen langs de voornaamste straten
der hoof dstad, en riepen in marchkadens: Hunger, hunger! Ook groepjes
van drie of vier met de pet in de hand lispelden goed verstaanbaar onheilspellend rechtstreeks tot de voorbijgangers Hunger, Hunger, terwill nog
anderen brutaal de twee woorden in het gelaat der wandelaars schreeuwden. Deze methode werd uitgedacht om de politie machteloos te maken,
deze de mogelijkheid uit de hand te nemen om hen bij het manifesteeren
uiteen te jagen. Maar het hielp niet veel, want de ordewacht dreef ze weg,
zooals gewoonlijk, en vrij onzacht ditmaal. Maar nu protesteerde het
publiek tegen een dergelijk onmenschelijk optreden tegenover arme stumperds, die niets anders doen dan zeggen dat zij honger hebben. De „Hungerparole" had dus Naar uitwerksel niet heelemaal gemist, en hierop
hadden de kommunistenleiders gerekend.
2. Nu ook een woord over de treurige grappenmakers, die het algemeen wereldspektakel van deze tijd nog versomberen.
Verleden zomer was — weer Amerika — het tooneel van een reeks
records, die absoluut voor origineel moesten doorgaan: Om ter langst onafgebroken in een boom zitten; een mededinger van 14 jaar viel er slapend
uit en brak zich de nek; de prijs werd behaald door een ernstig mensch,
die het elf dagen had uitgehouden. Om ter langst in een doodkist liggen.
En nog andere dingen „om ter langst". Maar opgepast; daar was nog iets
bij: Die nauwelijks volwassen jongens en meisjes, die hun vacantie in een
boomtop doorbrachten, hielden er ook een manager op na, die aan de
toeschouwers geld deed betalen en het recht verkocht om op de veel bekeken boom advertenties te plakken.
Een record slaan maakt ginds iemand beroemd.
Eenige beroemdheden: Een jongmensch, die gedurende 155 uren ononderbroken aan zijn radiotoestel zat zonder te slapen; hij gebruikte als
voedsel enkel kof fie en eieren; en toen het bekend werd dat hij zich zoo
moe maakte om met het gemaakte profijt te kunnen trouwen, steeg zijn
beroemdheid zienderoogen. Een record-eter, op een stoel gezeten, speelde
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een voile waschketel met spaghetti — koordjes, van rijstebloem — naar
binnen; de stukken hadden saam een lengte van 100 meter; hij dronk bij
het eten afwisselend glazen limonade en bier; en toen een mededinger hem
de loef wilde afsteken, ontstond een wedstrijd, gevolgd door honderden
nieuwsgierigen; en de mededinger moest zich gewonnen verklaren. Een
ander sloeg in 5 minuten 40 eieren naar binnen; maar hij verloor zijn titel
van rekordman, toen een andere eiereter er 75 in 10 minuten wegslokte.
Een wereld-koffiedrinker dronk in 7 uren en 15 minuten even 85 koppen
kof fie. Een pianist speelde 105 uren achtereen, maar viel bewusteloos van
zijn stoel en had het 7 minuten moeten loslaten. Toen zwollen zijn armen,
en zijn vingertoppen werden volkomen levenloos. Een andere artist,
Franschman ditmaal, speelde in 30 uren 600 muzieknummers. In Detroit
dansten paartjes, met korte tusschenpoozen, 106 dagen aan een stuk.
En ziehier nog een Brusselsche grap. De trots van de hoof dstad, in de
laatste tijd meer dan ooit, is het standbeeldje Mannekepis, dat achter het
stadhuis boven een fonteinstelletje staat en zelf voor fonteintje speelt. En
nu gebeurt het, dat of ficieele personen nit vreemde landen, ambassadeurs
e.d., zich leenen tot een groot ceremonieel, door de magistraten der stad
geleid, en waarbij hulde wordt gebracht aan „den oudsten burger der stad",
in casu het beeldje. Bij die gelegenheid krijgt dan die burger een nieuw
kostuum, de nationaliteit van den vreemden of ficieelen persoon voorstellende; waarna dat kostuum de reeds zeer rijke verzameling prachtkostuums van den oudsten burger gaat vergrooten. Nu laatst is dat nog geschied in naam van het ernstige Japan. Maar hierop heeft een Japansch
groot-industrieel vuur gevat: hij deed het manneke namaken en zette het
te pronk, op dezelf de wijze als het te Brussel pronkt, in zijn uitgebreid
landgoed te Osaka; waarna hij 12 Japansche kunstprenten van het fonteintje liet vervaardigen, gedrukt op slechts 100 genummerde exemplaren; op
die prenten staat links van het manneke te Brussel de geniale landgoedbezitter in nationale kleedij, rechts het nagemaakte beeldje te Osaka met
het Japansch ceremonieel gewaad.
3. Zie thans wat er terzelf der tijd bij de jeugd wordt waargenomen.
De misdadigheid groeit hier op onrustbarende wijze, en weer is het
Amerika, die de alarmklok slaat. Men hoort van daar, dat de korrektioneele
rechters geen raad meer weten met het steeds aangroeiende getal van
jeugdige misdadigers. Niet alien zitten in staten als Ohio en Kansas de
verbeteringshuizen propvol, maar alle twaalf maanden zendt men er de
opgeslotenen naar huis om ruimte te maken voor de nieuw aanrukkenden.
De universiteiten en kerkgenootschappen zijn beangstigd over het toenemend getal van moorden en zelfmoorden onder de half-volwassenen der
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beide geslachten. Sommigen van die meisjes vinden het poetisch „Jong en
vrij" van het leven te scheiden door middel van aether of opium.
In de 15000 moorden en zelfmoorden van 1926 en de 5 milliard dollar
gestolen goed hebben de kinderen het grootste aandeel. En hierover • ontsteld, hebben de regeeringen intusschen wetten gemaakt, die het gebruik
van alkohol verbieden, de kinema's onder nog scherper kontrole plaatsen,
de staatsscholen meer en meer doelmatig bouwen en verbouwen onder de
vlag van een strenge hygiene. Maar niets van al die stoffelijke voorbehoedmiddelen heeft geholpen: het ontzettend verschijnsel verbetert niets, breidt
zich onverdroten uit naar een nog vast te stellen mathematische reeks.
Zoodat magistraten bijv. het hoof d schudden en dieper naar de oorzaken
gaan zoeken, en zij vinden de school. Deze beantwoordt niet meer, naar
hun meening, aan haar doel, zoomin overigens als de kansel, voegen zij er
aan toe, omdat hier niet alleen modernisme hoogtij viert, maar zelfs goddeloosheid haar intrede heeft gemaakt. Universiteitsprofessoren verklaren
zich zelfs onomwonden atheisten. Is het dan te verwonderen, dat een onderzoek aan de universiteit van Chicago ingesteld, voor uitkomst had, dat
60 % der gemengde bevolking het bestaan van een Opperwezen ontkende,
68 % tot Been kerk of godsdienst behoorden.
Het zijn Roomsch-Katholieke organisaties, die, onder leiding van kardinaal
Hayes, het verweer tegen de verwordingsstaat der Amerikaansche jeugd
krachtdadig ter hand hebben genomen, z.g.n. lief dewerken hebben gesticht
ten bate van de stoffelijke en geestelijke nooden der bevolking, waarin een
der af deelingen, getiteld Theta, Pi, Alpha — de beginletters van de Grieksche woorden, die beteekenen: arbeiders voor God en land — en uitsluitend
bestaat uit R.Katholieke onderwijzers. De verschillende secties vergaderen
jaarlijks in kongres, onder het voorzitterschap van kardinaal Hayes, in
tegenwoordigheid van den hoof dkommissaris der politie, den hoof drechter
van New-York en de vertegenwoordigers van verschillende Protestantsche
en Joodsche onderwijs- en lief dadigheidsinrichtingen. Zij kwamen laatst tot
de konklusie, dat de konfessioneele school — bedoeld in hoofdzaak de Kath.
school — alleen de bron van veiligheid voor de jeugd kan zijn. Het Amerikaansche Katholicisme is dus leider dezer zedelijke zuivermaking van het
opkomende geslacht, en dat in het protestantsche Amerika, terwij1 de protestantsche organisaties mogen „meedoen", en de joodsche ook. Maar het
is duidelijk te zien, dat de protestantsche Young men and Young women
Christian association, die ook mogen helpen, in krachtsontploaing heelemaal niet kunnen vergeleken worden met de Boy scouts en de Catholic
Daughters of America van de andere zijde der barrikade. Waarom? Omdat
de Katholieken hun werking steunen allereerst op het Christen zijn — at
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preeken zij hierover een gehavende leer — en de Christian vereenigingen
alle heil verwachten van de lichaamsontwikkeling en geen „Christ at all"
noodig achten te prediken. Vanwaar moet dan de moreele kracht komen?
Van de spieren? Juist deze, zooals nu voldoende uit het voorgaande is gebleken, doen het Christelijk heilsbegrip langzamerhand verbleeken en eindelijk volledig verdwijnen. En is alle weerstandsvermogen vernietigd.
Slaan we nog een blik op de school.

4. Tijdens de oorlog en ook onmiddellijk daarna verminderde de bevolking der openbare school zeer sterk, als natuurlijk gevolg der omstandigheden. Nu komt zij weer terug, in 't algemeen gesproken; reeds zijn de universiteiten propvol; en zoo ook de middelbare en de lagere school gestadig
in bevolking toenemen, is dit hoof dzakelijk waar te nemen in de K. konfessioneele gestichten van alle landen, terwijl de zuiver neutrale gestichten,
opgericht en toentertijd tot bloei gebracht door de liberalen, nu zienderoogen vervallen en verdrongen worden door de katholieke. Omdat de liberale partij overal in ongenade is gevallen; zij verloochende immers in de
katholieke landen haar oorspronkelijk karakter van protestant en ging over
tot het atheisme, proces dat nu in de protestantsche landen eveneens voet
heeft gevat en met hetzelfde resultaat. De socialisten, die in menig geval de
neutrale scholen of ficieel hebben overgenomen, zijn niet in staat gebleken
deze weer op te wekken. De neutrale school schijnt wel tot verdwijnen gedoemd, om overal meer en meer door de konfessioneel-katholieke te worden vervangen. Zelfs de neutrale — atheistische — universiteiten zien aan
hun zijde de katholieke similaire instellingen in getal en bloei gestadig toenemen. Waarom?
Omdat de neutrale — atheistische — schoolsche instellingen openstaan
voor iedereen, ook voor de tegenpartijders van alle slag, deze laatste dus
kracht putten uit de partij, die zij bekampen en aldus met hun eigen toegevoegde kracht dubbele energie kunnen ontwikkelen; terwijl zij er wel voor
zorgen niemand van hun tegenpartij in hun schoot te verzorgen. Aldus worden in de katholieke scholen geen onderwijzers aangesteld, die niet nit
katholieke normaalscholen komen, terwijl daartegenover de neutralen zoo
nauw niet toekijken. In de neutrale scholen mag van geen godsdienst tot
de leerlingen worden gesproken; in de konfessioneele scholen moet dat geschieden; zoodat weer het overwicht van de toestanden aan de zijde der
katholieken wordt gevonden, want de protestanten beginnen ook al minder
afkeerig te zijn voor andersdenkenden, die zij zelfs lief derijk ontvangen in
menige gelegenheid, precies gelijk de neutralen. Reeds fungeeren in protestantsche scholen niet-protestantsche leerkrachten, en worden niet-protestantsche kinderen — dus van niet-protestantsche ouders — in protestant-
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sche klassen onderwezen. Dat gaat dus sterk naar de neutraliteit. Want van
zelf komt dan stilaan in overweging, dat men andersdenkenden moet eerbiedigen, men dus maar best zal doen de protestantsche godsdienstoefeningen in de school of te schaf fen, „om niemand te kwetsen". Om een kleine
minderheid van de andere partij die niemand heeft geroepen, wordt dan de
eigen partij zelf ontwricht en krachteloos gemaakt.
Wij hebben processes in deze lijn gezien en aandachtig gevolgd.
Maar probeer zooiets in toepassing te brengen bij de anderen, de Katholieken. Want zij handelen logisch naar hun begrippen en opvattingen en
voelen zeer sterk, dat het niet gewenschte geen aanraking moet hebben met
het wel gewenschte, omdat dit anders schade lijdt, ja door voortwoekeren
van het niet-gewenschte het gewenschte fataal ten gronde moet gaan. Wat
wij hebben gezien met de neutrale scholen.
En hetgeen ook met de protestantsche scholen zal gebeuren, zoo zij niet
tijdig het stuur doen omslaan.
Is dat onverdraagzaamheid?
Natuurlijk. Precies gelijk wij bij het reinigen van een kamer onverdraagzaam zijn tegenover het stof en de onreinheid. En is onze bedoeling, bij een
gegeven onderneming, niet altijd het resultaat zoo zuiver, zoo volledig mogelijk te bereiken? hetgeen enkel kan geschieden door verwijderen van alle
niet voordeelige — niet meegaande — faktoren. „Verdraagzaam" wil niet
zeggen zijn bedoeling prijs seven, zich „overgeven" omdat er ongelukkigen
zijn, die met ons niet kunnen meegaan en ons zelfs bekampen.
Sterke naturen noemen dat lafheid. Aileen sterke naturen bereiken hun
doel.
En als men niet een doel vervolgt om het te bereiken, kan men gerust
niets vervolgen, de uitkomst is dezelf de en men heeft zich niet moe gemaakt.
Nog erger komt het voor als men zich, bij het nastreven van een ideaal
doel, vrijwillig laat ondermijnen om krachteloos te worden, of de tegenstrevende toestanden en personen tot zich roept om zichzelf te helpen
ontwrichten. Dat klinkt gek, maar we zien het dagelijks gebeuren op groote
en kleine schaal.
Men heeft veel meer kans zich zuiver te houden als men luistert naar hetgeen de H. Schrift daaromtrent mededeelt:
„Laat hen beschaamd worden, laat hen verteerd worden die mijn ziel
tegen zijn". Ps. 71 : 13.
„Wie niet met Mij is, die is tegen MU; en wie met Mij niet vergadert, die
verstrooit". Matth. 12 : 30.
Ook in de natuur is geen neutraliteit te konstateeren. Al de wezens, al de
voorwerpen zijn scherp zichzelf, met hun onveranderlijke eigenschappen
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waaraan wij niets kunnen toedoen en die hen deterministisch naar hun
bestemming brengen. En zij geven nooit in niets toe. Al meent de mensch
niet zelden dat hij de natuur, die groote zintuigelijke leermeesteresse, in
iets kan korrigeeren.
Vandaar die reeks begripsafwijkingen die op het eerste zicht onverklaarbaar schijnen, daarna meewarig het hoof d doen schudden : men hoort
spreken van een Filmuniversiteit, een universiteit van de arbeid, een
volksuniversiteit, een rondwandelende universiteit, een folkloristische
fakulteit; alle privaatondernemingen uitgedacht door groepen van personen
die op hun reklameonderneming een stempel willen plaatsen, die onwillekeurig het bekende vers van Lafontaine over een kikker en een os in herinnering brengt. En wat te zeggen van al die nieuwe, schijnbaar zoo geleerde gezelschappen, die zich de naam geven van.... Akademie? Een
Akademie van biljartspel, een Akademie van de kookkunst, een Akademie
van .... om 't even wat.
Wij schreven in 1926 : „Er zijn, akkoord gaande met de tegenwoordige
stroomingen van verlaging op alle gebied, Universiteiten die Been universiteiten zijn, Akademies louter karikaturen, z.g.n. wetenschappelijke instellingen die alle verband met de wetenschap missen".
En terwijl men echte koningen heeft afgezet, maakt men opnieuw
(schoonheids-) koninginnen met de vleet, koningen van de boogschutters,
de kaartspelers; koningen van het vet, de petroleum, het staal, de wol, ...
de bandieten; worden dagelijks de helden van het boksen, de voetbal, het
wielrennen, het vliegen, als vorsten in triomf gehuldigd; zetelen mijnwerkers en gewone handwerkers in Kamer en Senaat, wordt met fierheid en
voldoening gekonstateerd dat een paswerker meer loon ontvangt dan een
ingenieur, laat zich een prokureur-generaal van een assisenhof photographeeren met een pet en havelooze das; worden een politiebrigadier, een
taxibestuurder, een neger in een witte vooraanstaande republiek, met
andere soortgelijken, eenvoudig ministers. In de meeste z.g.n. demokratische landen kan iedereen minister worden van om 't even wat, zonder een
welkdanige, opvoedkundige en wetenschappelijke voorbereiding.

De formules der hedendaagsche school.
1. In tegenwoordigheid van al die feiten vragen we naar oorzaken, naar
het waarom van al die abnormale toestanden. Zoo de prophetieen ze hebben
voorzegd — de prophetieen zijn vast — wil dit ook zeggen dat physieke
oorzaken zijn aan te duiden als gevolg van de steeds toenemende geestelijke
afwijkingen. Hier liggen dus de gronden.
En in de eerste plaats kijken we naar de school, omdat de menschen van
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heden produkten zijn der school van gisteren. Speuren wij na welke de
leidende begrippen der school waren en grootendeels nog zijn, ook in
verscherpte mate.
Eerst de formule: iedereen moet kunnen lezen en schrijven, en iedereen
wordt daartoe verplicht.
Hierover leert ons de psychologie: dat er voor de eenvoudige niets
kwaadsvermoedende naturen, die in staat worden gesteld alles te lezen
wat voorkomt, de aanraking met de schunnige literatuur voor de hand ligt,
en geen school noch opvoedingssysteem in staat zijn daarvoor een volledig
verweer tot stand te brengen; vroeg of laat „leert" iedereen wat hij best
niet zou gelezen hebben, en laat dit indrukken na, die de eenvoudige naturen
vertroebelen en de zwakke gemoederen meeslepen. Daarbij loopen de kinderen kans vele schriften onnauwkeurig, steeds in niet gewenschte zin,
te verduwen; waardoor voor hen de oppervlakte van het toegankelijke
booze aanmerkelijk wordt verruimd. Let ook hierop: de grootste en de
meeste politieke en moreele gistingen komen voor in de landen met het
kleinste % analphabeten; en de revoluties in de geestelijk arme landen
worden altijd geleid door de meest ontwikkelden der bevolkingen.
Bovenstaan de formule werd opgebouwd uit de overweging — dus zuiver
„logische" deductie — dat hoe meer een mensch zich geestelijk ontwikkelt,
hoe braver hij wordt. Reeds het overzicht der hiervoor uiteengezette feiten
logenstraft ten stelligste deze vrome afleiding, zooals vele andere evenzeer onbetwistbare slotsommen na een beetje tijd teniet worden gedaan
door de dwingende werkelijkheden. De grootste schurken zijn bekend met
de allerlaatste vorderingen der wetenschappen die zij in hun boevenbedrijf
weten toe te passen; en zij leerden die wetenschappen gratis in de openbare school, en kregen daarna nog volmakingslessen in avondkursussen
en vakscholen. Ja, zij werden verplicht kennis op te doen — en 't viel mis.
En nog steeds blijft de roes der kwistig rondgestrooide en opgedrongen
zaadjes van wetenschap en kunst in al de lagen der samenleving, ten tijde
en ten ontijde, voor riip en groen, voortduren; al worden de leidende
droomers dier drijverijen door de gebeurtenissen niet zelden heftig over
en weer geschud op de meest onzachte wijze. Maar ze worden nooit heelemaal wakker: omdat zij liggen of zitten in goed verheven stellingen, dus
geen interesse hebben om naar beneden te komen kijken. Zij verkiezen de
blijvende toestand van verdooving, om niet te moeten „zien", zoo zij bij
geval hiervoor een innerlijke uitnoodiging mochten gewaarworden. En alles
gaat intusschen zijn gang, tot verdere verstrikking der sociale aangelegenheden.
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2. Een tweede formule is ontstaan door de omstandigheid dat de politieke partijen van alle landen zich van het onderwijs trachten meester te
maken om dit te stuwen in de richting van resp. partijbelangen, ten einde
aldus menschen te vormen, die later hun partij kwantitatief zullen versterken. En 't is weer niet uitgekomen. De in de eigen broeikassen opgekweekte burgers of kameraden eener gegeven partij zien daar een gedeelte
menschen uitkomen, die dadelijk verder willen gaan dan de in hun oogen
te zwakke begrippen, die werden aangeleerd, en zij vormen een nieuwe
meer „gevorderde" partij, die aanvangt de oerpartij te bestrijden of of
te breken. De opeenvolging behoudsgezinden, onafhankelijk-behoudsgezinden, liberalen, progressisten, radicalen, socialisten, communisten, is
door iedereen goed bekend, ook in haar schakeeringen.
Wij- zijn van oordeel, dat de staat bewuste politieke partijen best zou
gedaan hebben voor de opvoeding der opkomende geslachten veel meer
ruimte te laten aan het privaat initiatief. Dit is nu schier zonder tel
geworden en verdwijnt gradueel volledig, of plaatst zich vrijwillig onder
kontrOle van het Middenbestuur. Hoe spijtig. Immers de staat, als gekleurd
vormloos lichaam is nooit of zelden in de mogelijkheid beslist voor de
oplossing in bestudeerende zin van een gegeven schoolprobleem naar
voren te treden, en ook bijna nooit op het terrein van een van zijn talrijke
departementen. Hij moet steeds de goedkeuring van zijn meerderheid
onder de oogen zien, en die meerderheid is een komplex van konvergeerende interesten waarnaar de voorkomende „oplossingen" der vraagstukken zich kneden moeten. Zonder meer. Al jaren dobberen de landen
zoo voort, op afwisselend hooge en lase baren, tot het einde.....
3. Hieruit is dan een derde formule ontstaan: De schoolsche verdraagzaamheid (zie hierboven). De staat, als hij niet konfessioneel is, zoo
dus een niet-konfessioneele meerderheid aan het roer is, om de verscheidenheden der opvattingen en der godsdienstige neigingen der bevolkingen
zonder stoornis saam te omvatten, heeft van de openbare school gemaakt
een neutraal midden waar alle kinderen zonder uitzondering nevens
elkander kunnen zitten en dezelf de lessen volgen, zonder protest van de
ouders uit te lokken. Als kleine protestantjes en joodjes en atheistjes
nevens mekaar kunnen of moeten zitten — daar zijn steeds weinig of
geen Katholieke kindjes bij — zonder om gekwetste gevoelens in mekaars
haar te zullen vliegen, omdat alle godsdienst uit de lessen geweerd wordt
gehouden, dan noemt men een dergelijke toestand de ideale broederschap
van vrijheid en verdraagzaamheid.
En op het einde van de schooltijd zijn de meeste protestantjes en nog
al wat joodjes, zonder het zelf te weten en daarin bewust en onbewust
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geleid door hun onderwijzers, gedeeltelijk of heelemaal goddeloos geworden.
Het systeem werkt keurig en zeker.
„Weet gij niet dat een weinig zuurdeesem het geheele deeg zuur maakt?"
1 Corr. 5 : 6. Neutraliteit is een tot verwarring leidend begrip; het kan
nergens of nooit worden toegepast en is enkel te bespeuren in het brein
van onbevoegde droomers.
Ziehier hoe Glenn Frank, rektor der universiteit van Wiscousin, zich
opzichtens dit punt in 1928 uitdrukte, toen hij de vooruitzichten der staatsscholen besprak. Hij zei onomwonden: „De redelijkheid, de overtuiging
dwingt mij te zeggen, dat de liberale opvoeding in de V. S. bijna bankroet
is. De wetenschap is zoo snel toegenomen en het leermateriaal in zooveel
opzichten verbrokkeld, dat onze kolleges intellectueele restaurants zijn
geworden. De studenten verlaten de universiteit met oppervlakkige vakkennis,". ...
Bij dezelf de gelegenheid klaagden de bisschoppen er over, dat duizenden
studenten de school verlaten zonder dat er eenig spoor van godsdienst
overblijft.
Dat zijn algemeen bekende dingen, ook voor Europa. En zoo zij niet
veranderen, dan is dat omdat overal de doortastende leidende hand ontbreekt, of verlamd wordt door het gewicht der massa's.
Heeft de zuurdeesem niet alreeds de onderwijzers zelf aangetast in
sommige landen, als wij zien dat zij kommunistische bonden vormen, de
Internationale zingen bij openbare gelegenheden, en straf feloos hun eigen
scholen ondergraven? Hieromtrent moge de suggestieve plaat die de
Haagsche post van 1 Januari 1931 publiceerde, in herinnering worden
gebracht.
4. Nog overeenkomstig de geest van de tijd is het dweepen met al
wat de school en het kind zou kunnen aanbelangen. Z6(5 zelfs, dat koele
wetenschap er door wordt aangetast. Want ook hier wordt wel eens
gedweept om allerlei nevenredenen. We stippen b.v. aan het probleem der
overlading dat het kernpunt uitmaakt van heel de schoolhygiene. De
litteratuur, die over dat vraagstuk in het leven werd geroepen voor de
oorlog — na de oorlog scheen het zeer ziek te zijn, leeft nu weer iets
op, zooals wij dadelijk gaan zien — is schier niet te overzien. Maar alles
kwam hierop neer, dat de scholen de kinderen ziek maken, omdat de
lokalen niet goed zijn ingericht, en vooral omdat de liefst spelende en
joelende jeugd, och arme, veel te veel boekenarbeid moet verrichten. Zij
worden zoo lichamelijk en geestelijk krank en komen gehavend in de
samenleving terecht als inferieure produkten. Zeer geleerde menschen
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hebben aan het verspreiden van die begrippen meegedaan, door allerlei
experimenten uit te denken, die ze moesten steunen. En het was al zooverre gekomen dat het voldoende was esthesiometrisch een daling van
de huidgevoeligheid waar te nemen, om dadelijk hieruit af te leiden, dat
de kinderen overladen werden. Er is zeker wel overlading voorgekomen,
maar vermoeienis is daarom nog geen overlading. Daarbij, kan men arbeid
verrichten zonder zich in te spannen, d.i. zich te vermoeien? Even zeker
is het, dat de kinderen moeten leeren wat inspanning is, moeten leeren
zweeten voor een bepaald doel, er goed van overtuigd worden, dat er
zonder ernstige arbeid niets degelijks kan worden bereikt, op geen enkel
terrein.
Maar zie, onbevoegde menschen, uit de politiek vooral, grepen het zaakje
der overlading bij de horens en wonnen kiezers door betere hygienische
voorwaarden voor de scholen lanes de mond van specialisten uit te denken.
En zij wisten niets beters uit te vinden dan de verlofdagen te vermenigvuldigen; schoolartsen aan te stellen, die de klassetemperaturen doen aanteekenen en de vensters openzetten; schoolnursen te benoemen, die ten
huize der scholieren gaan hooren waarom deze a fwezig zijn geweest;
verplichte stortbaden in te richten, waarheen alle leerlingen zonder onderscheid moeten worden heengeleid, minstens a'nnia al per vkv , ek, bij alle
weeren en tusschen de gewone lessen in; alle huiselijk schoolwerk af te
schaffen; wandelingen in te richten naar musea en inerkwaardigheden van
de stad, ook onder de gewone schooluren; turnspecialisten te benoemen,
die de lichamelijke opvoeding der kinderen zullen leiden; raden voor
volksopvoeding saam te stellen, die voor zending hebben uit te vinden,
hoe de volksopvoeding kan worden bevorderd, lets dat de scholen natuurlijk niet weten, zijzelf tot volledige oplossing zullen brengen met h.v. het
voorstel ter studie te leggen aan de werkloozen lessen van opvoeding te
doen seven (Belgie), en collectieve feesten op de dag der moeders in
te richten — hier in Belgie 15 Oogst. —
Wij weten nu alreeds, dat de lichamelijke opvoeding zoo sterk wordt
bevorderd, dat de kinderen voor de verstandelijke ontwikkeling volstrekt
niet meer zijn te vinden, de sportmatchen in hun oogen veel interessanter
zijn. Ook omdat hun zulks door de bevoegde kortzichtigheid wordt voorgehouden.
Een professor in Chemie vroeg aan zijn 60-tal leerlingen zekere dag
wie de laatste Nobelprijs in Chemie werd toegekend. Niemand antwoordde.
Toen vroeg hij wie de laatste internationale voetbalwedstrijd had gewonnen; dat wisten ze nagenoeg allemaal. Zal er zoo eindelijk ook geen overlading voor de spieren geboren worden? Nooit! Onze meening inzake
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het overladingsprobleem is, dat het nog geenszins is opgelost. Omdat er
nog te veel kontradiktorische uitslagen zijn verkregen, de graad van overlading niet kan worden vastgesteld, het verschil tusschen de gezonde
noodzakelijke uitputting en de overspanning der nerven niet is aangetoond.
Overigens kinderen laten zich in de klas b.v. zoo gemakkelijk niet overspannen, want als zij aan het einde van hun koordje zijn gekomen, doen
zij vanzelf niets meer. De gevatte onderwijzer kent dat verschijnsel en
weet zich daarnaar te regelen.
De politieke grootdoeners en anderen zouden goed doen het vraagstuk
nog een poosje in handen der wetenschap te laten. Het eenige dat tot nu
toe is verkregen, met het oog op de praktische toepassingen is, dat de
aandacht op werkelijk heerschende wantoestanden in de school werd
gevestigd, en deze nu ook in de meeste groote centra zijn verdwenen.
Om de tegenwoordige stand van het vraagstuk iets toe te lichten moge
het volgende dienen.
De Academie des sciences van Parijs had een commissie benoemd am
de arbeidstoestanden der leerlingen van de Fransche openbare school te
bestudeeren. Die commissie heeft daarover verslag uitgebracht op het
laatst van 1930. En zegt dat de bestaande toestanden voor alle graden van
het onderricht beslist nadeelig zijn aan de lichaamsontwikkeling van het
opkomende geslacht, dit aldus de kiemen kan opdoen van de zeer gevreesde en verspreide longtering.
Dat zegde men reeds, een beetje overal, al 20-25 jaren geleden.
Verder schijnt bewuste Academie des sciences nog steeds in de waan
te verkeeren, dat de gezondmaking van de geest met zekerheid door de
gezondmaking, of liever door hoog opgevoerde ontwikkeling van het
lichaam, tot stand wordt gebracht en verstevigd. Zij is ons dikwerf meer
nuchter voorgekomen.
Maar wat als nieuwer voorkomt is het nu verschenen verslag van
Herbert Holtorf — een nieuweling in de literatuur, zoo wij meenen — in
Ztschr.f. angew. Psych. 38, 1931, 1, naar aanleiding van een onderzoek
bij oud-leerlingen van 4 universiteiten en een reeks middelbare gestichten.
Hij vroeg ze persoonlijk hun indrukken mee te deelen over ev. overlading
tijdens hun vroegere schooltijd. En het bleek, dat de jeugd der Duitsche
hoogere scholen voor de groote meerderheid niet overladen wordt, noch
is. Nu zal men zich herinneren, dat het juist over deze scholen is, dat
vroeger het meest werd gejammerd. En nu komen diezelf de proefpersonen
als oud-leerlingen, volwassen menschen, die weten wat ze te antwoorden
hebben, vertellen, dat zij het in hun klassen vroeger zeer wel hebben
gehad, bijgevolg veel kennis hebben opgedaan.
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Het list hier niet op onze lijn om verder op het probleem in te gaan.
Maar wij hopen wel er verder op terug te komen. Voor alsnu is het genoeg
aan te merken, zooals wij zeiden, dat de wetenschap in zake een zoo belangrijk vraagstuk als de overlading in de scholen, verre is van in haar
uitspraken gestabiliseerd te zijn. Van kinderpsychologie weet men beslist
meer dan van schoolhygiene. Ook hierover wellicht later meer.
Deze vier formules, die de school overwegend regeeren, met de kommentaren die hen vergezellen, worden dus ontoereikend, onbevredigend,
zelfs schadelijk bevonden voor de goede en gezonde gang der schoolsche
taken. Veel is te overzien en te herstellen van hetgeen moedwillig werd
bedorven. En hoe meer men zal trachten het licht van de Bijbel te ontwijken, hoe meer men zal streven naar eigen waanwijze gronden om ev.
nieuwe onfeilbare formules op te bouwen, hoe grooter de afwijkingen
zullen worden, hoe scherper de wantoestand zich zullen toespitsen.

De kinderen van nu.
wij gaan thans onderzoeken welke de weerslag is van de hiervoor
geschetste toestanden op het gedragen der kinderen die, zooals geweten,
een onuitputtelijke nabootsingsgeest bezitten, en, zich aangemoedigd gevoelende, door de ouderen vooral, voor niets meer terugdeinzen en hoof dzakelijk in het booze niet zelden een meesterrol weten te spelen. De koude
werkelijkheid zest ons, dat zij bijna nooit in door ons goedgekeurde daden
een vooraanstaande plaats bekleeden, hier maar op ingaan onder de stimuleerende werking van hun opvoeders; en als deze werking verkeerd wordt
opgevat, of heelemaal niet bestaat, de kinderen dan steeds, op weinig
uitzonderingen na, tot niet gewenschte, verkeerde ontplooling komen.
De openbare besturen zijn hiervan iets bewust en hebben met de beste
bedoelingen van de wereld de opvoedingskunst — de opvoeding van zich
ontwikkelende wezens is in de eerste plaats een kunst — in leibanden
gelegd, al gemiddeld voor de verschillende landen een 50-tal jaren
schoolplicht. — En waarachtig, 't heeft klaarblijkelijk niet veel geholpen,
integendeel zou men zeggen, want de hiervoor beschreven produkten van
het paedagogisch dwangstelsel — de tegenwoordige maatschappij
ziet
er waarachtig niet zeer gezond uit. En .... waarheen met een „kunst"
aan banden?
Maar komen wij tot ons onderwerp.
1. De prefekt van het atheneum van Bergen — Henegouwen — heeft
kortelings noodig geoordeeld aan de ouders van zijn leerlingen een omzendbrief te schrijven omtrent de gevaren, die klaarblijkelijk hun kinderen
bedreigen. Hij stipt ze aan, die gevaren: de jongens rooken te veel ciga-
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retten, bezoeken de herberg, zijn verslaafd aan voetbal en matches, die
niets anders als brutale instinkten doen levendig worden; terwijl het
bioskoop de inbeelding vertroebelt; zij lezen de sportbladen, die er een
stij1 van buildrager op nahouden; vergasten zich aan feuilletons en magazines die het verstand en het oordeel verdraaien, de natuurlijke schaamte
dooden en de eerbied voor de vrouw volledig te niet doen. — Hieraan
doet de vrouw zelf mee, zooals wij zagen. — Dat is inderdaad de algemeene trek van de tegenwoordige jeugdtoestanden. Men heeft zoodanig
veel aan „ontvoogding" en „natuurlijkheid" en „vrijheid" gedaan, dat we
nu, tot onze niet geringe verbazing — wij bedoelen de verbazing der hersenlooze drijvers — misschien beginnen te begrijpen, wat het kan beteekenen de sociale orde, die vrede en rust meebrengt en in de grond een
bijbelsche grondslag heeft, uiteen te rukken door alles van zijn natuurlijke plaats te gooien. We hebben nu ook een bandelooze jeugd gekregen,
met haar interesten op de scheeve plaats. Toen kortelings in een school
der Brusselsche omgeving schriftelijk examen werd afgenomen in vaderlandsche geschiedenis, kwam op de vraag: Wie maakte de Brabanconne?,
tweemaal het antwoord: Maurice Chevalier — de Fransche filmster! -onder de verbijsterde oogen der examinatoren. In de universiteiten gaat
het niet beter. Over sportgeschiedenissen zijn de studenten goed op de
hoogte en kennen zij de namen niet alleen van de wereldberoemdheden op
dit gebied, maar zij kennen daarbij nog de minste bijzonderheden van
hun intiem leven, hun handel en wandel in de puntjes. Vraag ze nu wie
de ontdekker was van de zuurstof, wie de eerste Ammoniaksynthese ontdekte, wie Berzelius, Liebig, Mendeleef, Roscoe waren; of ze ooit van
Newton, Keoler hebben gehoord, en dergelijke vragen meer volgens de
fakulteit waarin ze „studeeren", en ge zult aanleiding hebben om zonderlinge overwegingen te maken. Stel zeer elementaire vragen over draadlooze, Roentgen, electronen, infrarood, ultraviolet, aan studenten die die
dingen hebben „doorgemaakt," en ge zult besef krijgen van zekere onverwachte toestanden, waar ge onmiddellijk geen raad voor weet. En de
wakkersten onder hen zullen u vertellen, verrast en blij, dat er niet drie
maar vier afmetingen aan de lichamen zijn, het begrip „oneindig" niet
bestaat, het licht de vaste lichamen saamdrukt, men evengoed de opvatting
kan voorstaan dat een voortrollende trein zich niet over de grond beweegt,
maar de grond onder de trein wegschuift, enz., voor andere begrippen
nog die te gek zijn om aangestipt te worden.
Wat zegt u van die 2200 vrouwelijke studenten der Kansas-universtieit,
die zich ongelooflijk veel moeite hebben gegeven om de eerste prijs te
winnen in het „nadoen" der mannen.
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En van die meisjesbevolking eener lagere school te Berlijn, die in beroering kwam om dat twee harer onderwijzeressen ontslag hadden gekregen wegens kommunistische drijverijen. De kinderen liepen manifesteerend door de straten der wijk en eischten luidruchtig de teruggave van
hun leermeesteressen.
En van leerlingen in het — gemeentelijk — meisjesgymnasium te Antwerpen, die van hun onderwijzeres de toepassing der wet op het onderwijs eischten — het gebruik der Vlaamsche taal was bij het lesgeven in
het gedrang gekomen — en deze zich verplicht zag toe te geven op
staande voet. Die meisjes de baas!
Ook de gymnasiasten van Rosario de Santa-Fe hadden een gegeven
oogenblik de bedoeling zich van het kollege gewelddadig meester te
maken, omdat het regiem niet beviel. De beheerraad kon echter tijdig
ingrijpen door eenige belhamels te arresteeren; zij werden in bezit gevonden van revolvers, springbussen en een roode vlag.
Die van het privaat lyceum te Antwerpen deden niet minder oproerig,
echter op een andere wijze en voor een andere reden: de kunst, ja. Het
bestuur had in de Cercle artistique een kunstvoorstelling met het klassieke
Neron van Racine ingericht, en hiervoor een Franschen artist van de
Comedie francaise voor de hoof drol uitgenoodigd. En wat gebeurde? Dat
de eenig mooie dictie van den Parijzer kunstenaar werd uitgeschuifeld;
en toen stilte werd geboden en onder bedreiging van uitsluiting de orde
weer eenigszins was hersteld, werd bij het hernemen van de voorstelling
nu zoo onzalig met de voeten over de grond gewreven dat men weer
verplicht was het doek te laten vallen. De jongens verlieten luidruchtig
de zaal.
Vermelden wij eveneens de lessen van spionnage voor kinderen ingericht
te Moscou, het militariseeren der jeugd — jongens en meisjes — heel
Sovjet-Rusland door, het laatst georganiseerde optochtje in de straten
van Moscou, van duizenden scholieren met banieren en spandoeken,
tot.... bevordering der luchtvaart! De Russische scholieren hebben overigens hun kommunistische dagbladen en ontvangen periodisch allerlei godslasterlijke vlugschrif ten.
De vroegrijpheid wordt overigens door de kortzichtige en paedagogisch
totaal onkundige besturen en ondernemingen zoo drastisch mogelijk in
de hand gewerkt:
Plaatselijke overheden, die 5- tot 6-jarige schoonheidskoninginnetjes
van hun gemeente hli.digen in feestelijke zitting, terwijl de portretjes in
de bladen worden tentoongesteld; indrukwekkende of ficieele ceremonien
grijpen plaats bij de uitreiking van eereteekenen voor daden van cooed
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en zelfopoffering, waarvan jeugdige meisjes en jongens hebben blijk gegeven, nog steeds met de portretten en de namen der bekroonden in de
bladen; wonderkinderen, meestal in de muziek, verschijnen voor de nieuwsgierige blikken van een voile zaal en behalen altijd een reuzensucces;
terwijl dan de Amerikanen, door een dergelijk Europeesch verschijnsel
verbluft, rond gaan kijken in hun eigen omgeving of daar ook geen wonderkinderen zijn te vinden, en zij vinden er dan werkelijk met de vleet,
en doen daarmee veel beter dan de Europeanen: in plaats van zoo een
begaafd kereltje te drillen tot kapelmeester, zooals dat b.v. in Berlijn
gebeurde, vond Hollywood dadelijk het middel om een heel orkest van
3- tot 6-jarige violisten saam te stellen onder de leiding van een blootbeenig in zwart fluweelen babykostuum gehulde dirigente van nog geen
zes jaar, die evengoed de dirigeerstok kon hanteeren als de beste, in het
bedrijf verharde kunstenaar; en na 8 maanden oefening waren zij riip
genoeg om voor verscheidene filmondernemingen op te treden.
Pijnlijk doet ook aan die goed gemeende draadlooze oproep door de
kinderen van Wales aan de kinderen van heel de wereld, ten voordeele
van de vrede. Het werkelijk mooie stukje, met een iets pathetische toon,
eindigt met de uitroep: „Leve de statenbond, deze vriend van alle moeders,
deze beschermer van alle haardsteden, deze beschermengel van alle kinderen der wereld". Wij zijn er wel een beetje over verbaasd, dat die
Gallische kleuters zoo goed op de hoogte zijn van de bedoelingen van de
statenbond. Maar zie, er zijn nog andere Engelsmannetjes buiten die van
Wales, natu'irlijk, en die zijn met deze niet noodzakelijk akkoord, net
zooals dat gaat met ons, de groote menschen. Een kleine maand na dit
verhef fend vredesgebeuren vergaderden te Londen, onder geleide van
kommunistische gidsen, een tiental 8- tot 10-jarige broekventjes en een
tiental piepneuzige wijsgeerige vertegenwoordigstertjes van het vrouwelijk opkomende Engelsche geslacht, in plechtig nationaal kongres van de
„kommunistische bond der jongeren van Groot-Britanje". Wij hebben niet
gelezen of zij ook draadloos tot de heele wereld hebben geopereerd, maar
al de groote bladen van Londen en elders hebben toch het zaakje aan hun
lezers bekend gemaakt. — Waarom?
Die tegenwoordige grootdoenerij, die men de kinderen oplegt als het
ware, door hun nabootsingsgeest in verkeerde richtingen aan te wakkeren,
hebben echter gevolgen die schier niet te overschouwen zijn. Wij noemen
er eenige van de nog oorbare:
De hoof dopziener van het openbaar onderwijs te New-York heeft in een
rapport uitgebracht, dat in 1930 niet minder dan 483 New-Yorksche
iongens en meisjes de schoolbanken hebben verlaten om.... te trouwen,
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namelijk een jongen van 13 met een meisje van 12, 20 scholieren der
beide geslachten waren 14 jaar oud, en 83 jongens met evenveel meisjes
waren 15 jaar oud. De overigens 16 jaar. Die kinderen kwamen meestal
uit behoeftige gezinnen en hadden hun klassen nog niet afgeloopen.
Nog een hoof dopziener, uit het Rijnland ditmaal, maakt bekend, hoe
het in zijn distrikt zoo al toegaat. In een meisjeslyceum waren de leerlingen boven 14 jaar voor 45 % geslachtsziek en nog andere 25 % hadden
reeds geslachtsverkeer gehad.
Hoe het in Rusland onder dit opzicht toegaat gaan wij niet vertellen.
Maar dit kunnen wij nog vermelden, weer van een Duitsch Gymnasium,
namelijk dat de leerlingen der beide geslachten een Bond hebben gesticht,
die het recht van vrij geslachtelijk verkeer onder malkander opeischt,
en hun van hoogerhand daarvoor steun zal worden verleend!
Analoge documenten over andere landen zijn in ons bezit.
2. Nu is er ook nog een tuchtelooze jeugd te vermelden, zij n.m.
die z.g.n. kwajongensstreken uithaalt. En om deze te bestrijden heeft
men b.v. te Amsterdam een Strenge school 1), waarvan de directeur in
het Meinummer 1925 van het Haagsch maandblad over dit onderwerp
— de tuchtelooze jeugd een gedocumenteerd artikel schreef, dat door
alle belangstellenden met vrucht kan worden geraadpleegd. Wij zullen
er dus niet op ingaan. Maar wij brengen nog in herinnering, dat er in
Holland ook een Tuchtunie tot stand kwam met een orgaan De gong, en
op elk nummer kan men de bepaling lezen: „Tuchteloosheid is een overdreven zucht naar ongebonden vrijheid". Die Tuchtunie legt een dossier aan
van waargenomen feiten hiermee in verband die o.a. kilometers knipsels
bevat. Deze citeeren vooral straatschenderijen van alle aard met de
schadeposten daaraan verbonden. In 1923 voor Amsterdam alleen aan de
bestratingen voor f 50.000 schade, aan de beplantingen voor I 20.001.
En wat zekerlijk den paedagoog in het bijzonder getrof fen moet aangrijpen
is de vermelding, dat in diezelf de stad in een h.b.s. tijdens vermeld jaar
I 500 aan ruiten werden vernield.
Maar dit laatste is b.v. geen locale eigenaardigheid: een verslag over
1927 dat uitgaat van het curatorium der universiteit van Oxford, maakt
bekend, dat jaarlijks over de 3000 ruiten in de stad worden verbrijzeld
door vroolijke studenten, hetgeen een schadepost voorstelt van rond de
500 pond. En het Engelsche verslag geeft meteen eenige merkwaardige
bijzonderheden over het waarom en het hoe dezer boevenstreken: de
meeste ruiten worden in de winter gebroken, omdat die lieve jongens en
meisjes dan zoovele grogjes hebben gedronken om zich te verwarmen;
en zij seven aan hun wandaden ook een sterk uitgesproken sportief
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karakter, door b.v. om ter snelst het grootste aantal ruiten in de kortst
mogelijke tijd te verbrijzelen. Een hunner had het zooverre gebracht in
precies een tijdspanne van 5 minuten 100 ruiten in te slaan; ook de gebruikte instrumenten worden in het verslag vermeld, het zijn voornamelijk
tangen en pokers.
En de Amerikaansche studenten, u begrijpt, zijn er ook bij. Bij gelegenheid van de jongste roeiwedstrijden in 1926 gebeurde b.v. het volgende:
de jongelui, die zich per trein naar het sportterrein begaven, kregen plots
in het hoofd uit de coupevensters te klimmen om onder de wagens te
duiken, daarna vlug het dak der bliksemsnel voortrollende wagens te
bereiken, louter om de aardigheid. De spoorwegmaatschappijen hebben
sedert alle deuren en vensters van de wagens, waarin zich groepen
studenten laten vervoeren,gebarrikadeerd. Wij weten niet of nu die kereltjes in hun valiezen Been uitbrekersgerief wegstoppen.... want praktisch
zijn ze geweldig.
Deze voorbeelden uit onze verzameling zijn voor alsnu voldoende. Wij
wenschen echter de boven vermelde bepaling van de tuchteloosheid nog
iets toe te lichten: „Tuchteloosheid is een overdreven zucht naar ongebonden vrijheid, die haar grond heeft in de goddeloosheid". Zooals overigens alle afwijkingen van de „vreeze des Heeren". Goddeloosheid verwekt
gedurig scheeve psychologische reakties. De gong weet dat ook?
3. Nu nog een vluchtig beeld van de hedendaagsche z.g.n. misdadige
jeugd.
In 1927 kwam uit Amerika het ontstellend bericht, dat aldaar in 1926
15000 moorden en zelfmoorden werden bedreven, er voor 1 milliard dollar
was gestolen, en de Amerikaansche jeugd tusschen 16-25 jaar er voor
het grootste deel in was betrokken. Het bewaken der mailzakken alleen
host jaarlijks 1 milliard dollar.
Een statistiek voor hetzelf de land zegt, dat elk jaar een 65000 jonge
meisjes verdwijnen, spoorloos.
Het Fransche Bulletin salesien van April 1928 vertelt, dat in 1922 voor
de Parijzer boetstraffelenke rechtbank 1140 jonge spitsboeven zich te
verantwoorden hadden, 1544 in 1923, in het daarop volgende jaar 1804,
en 1933 in 1925. Toename der jeugdige kriminaliteit over heel WestEuropa, zegt de statistiek. Wij weten: over heel de wereld. Jeugdbenden,
die niet alleen stelen, maar ook moorden, ontstaan overal. Zelfs hier in
Antwerpen ontdekte men laatst schooljongens tusschen 8 en 10 jaar, die
de specialiteit uitoefenen winkels te bestelen. Die kereltjes bezochten
regelmatig — wegens de schoolwet — hun klassen. En wat zegt u van
dat jeugdig sweet heart, een mooi Amerikaansch meisje van 17, hoofd
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eener bende van kleine jongens en meisjes, die er lust in had kinomatographische moordscenes in werkelijkheid na te bootsen op weerlooze
kinderen, die per auto overvallen werden; de bandietjes, vermomd, genoten van de doodstrijd hunner slachtoffertjes door er te blijven bijstaan
tot het einde. En dan eerst reden zij in groote vaart weg.
Wij gaan stilzwijgend de kinderbandieterij in Rusland voorbij, die in
de meeste streken en steden van het uitgebreide rijk worden aangetrof fen.
Wij zeggen ook niets van de toenemende abortuspraktijken die aan
Duitschland alleen per jaar 1 millioen kinderen en 50000 jonge vrouwenlevens kosten. En voor Frankrijk zijn deze cijfers niet te berekenen.
Slotrede.
Het beeld van de wereldtoestanden, met hun onmiddellijke invloed op
de school en de jeugd, dat wij komen op te hangen, zijnde een getrouw
beeld, geeft aan den niet vooringenomen waarnemer de indruk, de verontrustende indruk, van een kwaad dat laagzaam maar zeker de menschheid bekruipt, en dat oogenschijnlijk niet is tegen te houden. Dat kwaad
is een geestelijke verwording die voor grond heeft het verwerpen van
de Bijbel onder verscheidene vormen: het verdraaien van zijn teksten om
hun voor veel menschen hinderlijke beteekenis te verdoezelen of te niet
te doen, het verspreiden van valsche leeringen, het bewust systematisch
afbreken van Gods Woord, het aanhangen van wetenschappelijke
theorieen, die lijnrecht tegen de Bijbelsche wetenschap — de eenig ware
— indruischen; dan komt daarbij de valsche wind der hoogmoedige zelfvoldoening over eigen macht en zelfbeschikking de volken en de individuen in hun natuurlijk door God beschikt evenwicht verstoren, en zij
komen onderling, in hun wedloop naar genot en vermaak, in voortdurende
strijd op alle gebieden van hun bedrijvighid.
In een dergelijke atmosfeer leven onze kinderen. En dat zij teugelloozer
verder gaan, in menig geval, dan de groote menschen, die hun als voorbeeld ondenkbare lessen van losbandigheid en egoistische genotspraktijken
hebben gegeven, ligt, wegens hun groote ontvankelijkheid voor het booze
in de eerste plaats, voor de hand.
Met de H. Schrift als eenig richtsnoer is de massaboosheid een onmogelijkheid, blijft de algemeene geest ordelijk in de maat bij alle gelegenheden, en hebben al de theorieen, van sociale of andere aard, die met
haar niet kloppen, ook Been kans door de massa's te worden aanvaard.
Zoodat wij veilig molten beweren:
— dat meisjes en vrouwen die leven met de Bijbel niet te vinden zijn
om zich onzedig op de planken te vertoonen, aan schoonheidswedstrijden
mee te doen, zich naakt of nagenoeg te laten photographeeren badend in
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de zonnestralen of komende lachend uit het zilte water der zee, aan
mannelijke wedstrijden van athletisme en uithoudingspraktijken mee te
doen, om den man na te apen in zijn manieren en kleedij en tevens in
zijn min aanbevelenswaardige handelingen! ;
— wetenschap en kunst hun evenwicht niet zouden verliezen, aan de
scholieren der beide geslachten lessen van ware gekontroleerde kennis
uit de natuur en het laboratorium stammend zouden worden gegeven,
tevens voorbeelden van symmetrische mooiheid in juist geproportioneerde
lijnen en vormen, en die geen aanslag plegen op het gezonde gevoel der
natuurlijke aesthetiek;
— dat er geen spraak zou zijn van sociale nivellatie die de leidende
energieen te niet doet, aldus het sociale lichaam verzwakt en naar de
ondergang voert; omdat de natuurlijke sociale orde door de Bijbel duidelijk
gedefinieerd — er zijn leiders of hoofden uit de meer begaafden, en volgelingen of knechten uit de min begaafden, — alzoo wordt verstoord en
door de menschen uit eigen macht niet meer kan worden hersteld;
— dat er geen misdaden zouden worden gepleegd, noch door oud noch
door jong, geen geldjacht zou bestaan en geen ekonomische krisissen,
geen domme grappenmakers zooals wij beschreven menschen en kinderen
van de wijs zouden brengen, de autoriteit van ouders en school over de
jeugd geeerbiedigd zou blijven, een losbandige en oproerige jeugd onbekende verschijnsels zouden zijn;
— dat de school er de juiste leidende begrippen zou op nahouden, en
niet spreken van neutraliteit of konfessioneele verdraagzaamheid in
aktueele zin; zij zou niet gedoogen dat paedagogisch-onkundige politieke
dweepers met hun persoonlijke interesten voor de oogen haar vrije bewegingen komen belemmeren door haar principes in toepassing te doen
brengen die zij moet afkeuren:
— de kinderen zouden er van doordrongen zijn dat het huwelijk een
heilige installing is aan goddelijke wetten onderworpen, en zij zouden
het treurige voorbeeld van de Amerikaansche fifty-fifty-huwelijken niet
voor de oogen hebben — dit beteekent dat man en vrouw ieder van zijn
„job" 50 % voor de lasten van het huishouden zal betalen, en ieder de
andere helft voor zich zal houden tot eigen onafhankelijk vermaak;
— de vroegrijpheid der kinderen zou veel minder algemeen zijn, zoo
niet uitzonderlijk, en we zouden het iets triviale maar vlijmende woord
van Cats „vroeg wijs vroeg zot, vroeg dip vroeg rot," niet in herinnering
moeten brengen; we zouden ophouden de kinderen ontijdig naar musea,
fabrieken, openbare ceremonien, voordrachten — waar ze zich vervelen
tot de dood, — en bioscopen te leiden;
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— de tuchteloosheid in haar opkomst zou gemakkelijk door het zuiverende Woord worden geremd, en van een misdadige jeugd zou men nooit
moeten spreken;
— Been onderwijzers zouden aan hun leerlingen het treurige voorbeeld
van opstandigheid en roerige ontevredenheid geven, aldus de kracht der
gezonde opvoeding ondermijnen en helpen om de hiervoor opgesomde
verschijnsels — en meer — tot stand te brengen of aan te wakkeren.
Dat groote wonder van gezondmaking der sociale toestanden en der
school is alleen de Bijbel in staat tot stand te brengen. De menschen uit
zichzelf zijn hiertoe niet in staat, want zij komen in opstand als men het
hun zegt en zij worden woedend; zoo waar en dwingend is de kracht
des Woords.
Maar het zwaarste waarvoor de Maatschappij het zal te verantwoorden
hebben is de omstandigheid dat het treurige voorbeeld van ontrouw aan
de Bijbel gegeven wordt door sommige universiteiten. Niet alleen zijn
ze bijna alle in hun wetenschappelijke Fakulteiten de baan op van het
meent griffe atheisme, maar zekere prof essoren vinden het nog noodig
openbaar een atheistische geloofsbelijdenis of te leggen. Voorbeeld nu
joist nog: dr. A. J. Carlson, Chicago universiteit, in zijn William Vaughan
Moody Lecture, onder de titel Science and the supernatural — in Science
1931, 217. Nr. 1887. — Als medicus en physioloog-naturalist vindt hij de
mirakels onhoudbaar, het aanbidden van goden een lase intellectueele
staat, lime t hij al wat niet wetenschappelijk — zintuigelijk — kan worden
gecontroleerd beslist verwerpen! En zijn opvoeding was Bijbelsch, want
hij vindt hierdoor gelegenheid zekere doordringende tekst te paraphraseeren, en terloops geestig te zijn: „Geloof is van het verleden, hoop
moet gelouterd worden door ondervinding, lief de in de moderne opvatting
is scheef getrokken goedzakkigheid. Maar daar schieten over het streven
naar begrijpen, de honger naar schoonheid, de drang voor rechtvaardigheid — deze drie, en de grootste van deze drie is de rechtvaardigheid."
De geleerde man spreekt ook van reinterpretatie van de „aphorismen"
van Paulus. Het is bijna zeker, anderzijds, dat hij, als physioloog-naturalist
precies, in de handen klapt telkens als b.v. Columbia een stag meer vordert in het verspreiden van het athletisme onder de jeugd — Columbiauniversiteit is het propagandacentrum van dat soort lichaamsontwikkeling, waarschijnlijk omdat zij meent, dat de sport bij de kinderen zoo
weinig af trek heeft; — en zeker vindt hij het niet belachelijk, de professor,
zoo de scholen footing gebruiken om ook de musea, speciaal ingericht
voor het opkomende geslacht, te gaan bezoeken. Wist u dat deze kindermusea meer en meer aan de orde van de dag komen? en reeds bestaan
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in Brooklyn, Detroit, Indianapolis, Boston, Hartford, Los Angelos....
Honolulu? Welnu, ook in Honolulu; terwij1 Harvard en Yale er zelf van
die inrichtingen op nahouden, wellicht als proeflokaaltjes voor hun geweldige psycho-paedagogische studieen.
Men ziet alzoo, dat in de landen der democratische dweepzucht ook de
wetenschap wordt aangetast in haar koel overleg en voorzichtig deductievermogen: ja, dat zij volledig de invloed der demagogie kan ondergaan
die haar dan verlaagt, en zelfs doet gehoorzamen aan bevelen die in niets
verband houden met haar hooge roeping. Men ziet inderdaad dat b.v.
socialistische politiekers in beroemde academies als lid worden opgenomen, niet omdat zij door hun voortbrengsels vanzelf daartoe zijn aangewezen, maar omdat zij een politieke hooge rol hebben gespeeld of nog
spelen — typisch voorbeeld, nu in de Royal Society te Londen; — en
het gebeurt dat verdienstelijke akademieleden verplicht worden door
volksregeeringen ontslag te nemen, omdat zij het aandurven op grond van
hun wetenschappelijke gegevens met de heerschende politiek niet akkoord
te gaan — vier leden, niet de minsten, van de akademie voor W. te
Leningrad werden bij decreet uit het geleerde gezelschap verwijderd.
Nature 1931, nr. 3201, bl. 346.
Zulke weinig verheffende gebeurtenissen doen treurig aan en roepen
weer een woord van Le Bon te voorschijn: „Van of de Grieksche . oudheid
tot op onze dagen heeft de, vernietiging van de hoogstaanden en de
triomf van de volksmacht — het doel van alle demokratieen — het einde
van verscheidene beschavingen ingeluid. — Les annales, 1931, 488.
Maar hebben de hoogstaanden ook zelf geen schuld?
Weer zest het orakel: „Van zoo haast de keur der bevolking de massa's
volgt in plaats van ze te besturen, dan is het verval nabij. — Les annales,
1931, 288.
En het is natuurlijk waar, we zien het gebeuren. Maar lang reeds voOr
Le Bon sprak de Bijbel daaromtrent veel typischer; men herinnere zich
Spreuken 30 : 21, 22, 23, waar gezegd is wanneer zich de aarde ontroert,
d.i. uit haar evenwicht wordt geslingerd.
Zijn er ook lichtzijden in de geleerde leidende wereld aan te wijzen?
0 ja, gelukkig. Maar zij zijn gemeenlijk niet openbaar genoeg gemaakt
om tot ieders bewustzijn door de dringen: omdat zij die als vooraanstaanden gelegenheid hebben het goede woord uit te spreken gewoonlijk niet
worden aangemoedigd en door de wereldpers doodgezwegen. Vandaar
dat wij niet mogen nalaten zoo een woord mede te deelen om aan te
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duiden dat er nog hoogere scholen zijn en hoogere menschen, die, niettegenstaande hun geleerdheid, de H. Schrift niet misprijzen en zeker hun
leerlingen niet voeden zullen met steenen. Luister hoe M. C. Ferguson.,
professor in de plantkunde in Wellesley College, zijn afscheidsrede, getiteld: A botaniccal problem, begon, toen hij in December 1.1. het voorzitterschap neerlegde in de Botanical Society of America:
„Beschouw de lelies, hoe zij groeien. Zoo sprak de groote Meester nu
juist negentienhonderd jaar geleden." — Science, 1931, nr. 1886.
Men ziet het, ook deze leeraar kent zijn Bijbel, maar is er verre of die
kennis te gebruiken om de jonge geesten waarvoor hij verantwoordelijk
is gesteld, op een dwaalspoor te brengen. Wij begroeten die rede, die
verder aan draagwijdte en degelijkheid niets te wenschen overlaat, met
vreugde.
En nu mogen we ons reeds lange betoog eindigen. Het is niet allemaal
verkwikkend geweest wat wij moesten mededeelen. Ons doel was toch,
zooals iedere lezer het gemerkt heeft zekere werkelijke waarheden van
het hedendaagsche meestal kale leven in een zekere orde voor te stellen,
opdat zij dienen mogen, zoo God het wil, als verwittiging voor de nog
gave scholen en middens die in alle protestantsche landen nog menigvuldig zijn.
Antwerpen.
M. C. SCHUYTEN, Dr. Sc.
1 ) Maar die is, meen ik nooit werkelijk geopend. Een hoofd is benoemd,
maar verder is die poging niet gegaan.
D. W.

ONGEHOORZAAMHEID.
In nr. 9 van het Fransche maandschrift L'Educateur protestant — jrg.
1931 — schrijf t Jules Laurent, uit Neuchatel, over bovensfaand onderwerp.
Kinderen, zest hij, zijn dikwijls ongehoorzaam en volgen gegeven bevelen niet altijd of niet steeds stipt op. Soms zijn de „afwijkingen" zoo
talrijk, dat sommige ouders er over denken, de „worsteling" maar op te
geven.
Het is daarom gewenscht, na te gaan, wat de oorzaken zijn van zooveel
„mankement" en ook, welke behooren tot de opvoeding zelf.

Geboden en verboden.
Men kan al dadelijk vaststellen, dat het aantal overtredingen evenredig
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is aan het aantal verboden. Hieruit volgt, dat deze laatste zoo weinig
mogelijk moeten worden gegeven.
Een voorbeeld: Alfred kwam uit school en begon dadelijk zijn huiswerk
of te maken; 't zag er netjes uit.
Wat moest hij doen, toen hij klaar was? Hij wou graag spelen, en vroeg
beleefd aan moeder verlof. Moeder vond, dat lectuur een goede bezigheid
is en dat hij daaraan een deel van zijn vrije tijd moest wijden. Ze weigerde
dus. Voor den jongen was dit een teleurstelling en tegelijk een miskenning
van de behoefte aan actie en beweging.
Een ander voorbeeld:
Vader en moeder wandelen met hun kinderen in 't bosch. Deze kinderen,
opgetogen en luidruchtig, doen zich kostelijk te goed aan 't buiten-zijn.
Vader verzet zich tegen de uitgelatenheid; de jongens houden een poosje
op, maar dan wordt de behoefte aan loopen en springen weer zoo groot,
dat het verbod vergeten wordt; alleen het jongste kind weerstaat de
verzoeking en eindigt in gedrukte stemming de zoo pretiig begonnen
wandeling.
Conclusie: Het is een gebiedende eisch de geboden en verboden te beperken lot het strikt noodzakelijke; gebod en verbod moeten beoogen het
weren van wat schadelijk kan zijn voor 't kind-zelf of anderen.
Maar, zal men zeggen, er moet toch wel eens een slagboom, een barriere
gesteld worden tegen de al te „vrije" jeugd; geboden zullen toch gegeven
moeten worden, als niet kan volstaan worden met raadgevingen en aanbevelingen?
Zeker, als men maar rekening houdt met het spreekwoord: c'est le ton
qui fait le chant. Elk verbod, gegeven op koude toon, norsch, alsof de
spreker de tegenpartijder is van de aangesprokene, heeft weinig kans
gunstig ontvangen te worden.
Men kan een zekere onderwerping en gehoorzaamheid bij voorbaat opwekken door b.v. aldus aan te vangen: „'t spijt me wel, maar ... ."; of:
„dat zou ik je graag toestaan, maar ...."
Ook is het goed, de kinderen de redenen van ons verbod te zeggen. Ze
weten dan, dat het Been gril is of boos humeur en dat dringt tot gehoorzamen.

Bevelen.
Duidelijkheid en beslistheid vergemakkelijken het gehoorzamen aan een
bevel. Iedere ondergeschikte weet dat; alleen de superieuren, de opvoeders, zijn geneigd het te vergeten; de orde lijdt daaronder. Geboden als:
pas beter op!, gedraag je zooals 't behoort! e. d. zijn onduidelijk. Beier
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zijn: niet leunen! 't hoof d op! Het kind weet dan, wat van hem gevraagd
wordt.
Wat echter voor den gebieder, den beveler duidelijk is, is dit nog niet
altijd voor het kind.
In 't oog moet worden gehouden:
lo. Niet bevelen op een afstand — b.v. van de eene kamer naar de
andere; — liever het kind laten komen en het dan zeggen wat men
wenscht. Het kind is immers vaak zoo verdiept in spel of werk of
droomerij, dat de eerste woorden niet worden gehoord, of het houdt zich
Oost-Indisch doof.
2o. Eerst de aandacht van het kind opwekken door zijn naam te noemen
en dan het bevel seven. Ouders moeten niet aldus bevelen: „Haal me even
een emmer vol kolen, Gustaaf". De belanghebbende hoort n.l. pas zijn
naam aan 't eind van de zin.
3o, Voldoende luid spreken en duidelijk.
Deze genoemde punten vormen, om zoo te zeggen, de techniek van het
bevelen. Soms blijkt het, dat ze onvoldoende zijn. Het kind doet b.v. niet
graag, wat hem nutteloos toeschijnt. Een vader liet eens, uitsluitend met
het doel zijn kroost bezig te houden, dezelf de houtstapel herhaalde malen
verplaatsen. Tegen zulke dingen rijst in de kinderziel verzet.
Daarom is het gewenscht, het waarom der bevelen en het beoogde doel
niet mee te deelen, als dit tenminste niet blijkt uit het bevel zelf.
Iemand heeft eens gezegd: men kan veel gedaan krijgen, als men weet
te vragen. In elk geval speelt de wijze van bevelen, de methode, een gewichtige rol. De paedagoog moet dan ook, nevens het duidelijk uitspreken
van een bevel, zorgen ze aangenaam te maken. Hoe? Ziehier eenige uitdrukkingen, die tot gehoorzaamheid prikkelen: „Je zou me een plezier
doen...." — „Je zou me een groote dienst bewijzen, als je...."
„'t Spijt me, dat ik je spel stoor, maar ...." — „Jou wou ik graag even
een boodschap laten doen, want iij bent de grootste — sterkste; je weet
je er door te slaan, etc. — ...."
Het kind is zeer gevoelig voor verschil in behandeling en ook voor
onrechtvaardigheid; het werkt liever niet, als een ander speelt. Het gehoorzaamt veel liever als het merkt, dat ieder zijn aandeel krijgt. De
voorzichtige paedagoog verdeelt zijn opdrachten billijk en rechtvaardig
onder zijn ondergeschikten en zorgt, dat ieder zijn beur t krijgt.
Bedreigingen.
Deze behooren tot de preventieve orde-maatregelen. Velen, ouders en
paedagogen van beroep, kennen geen andere middelen dan de bedreiging.
Welke waarde heeft ze?
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Evenveel als de persoon, die ze uitspreekt. De feiten spreken duidelijke
taal.
Eerste geval: onuitvoerbare bedreiging, — de autoriteit van den auteur
krijgt een knauw: In de wachtkamer van een station zegt moeder tot haar
jongen: „Rob, houd op te fluiten; anders stap ik in de trein en laat jou
achter." 't Resultaat is natuurlijk nihil.
Tweede geval: bedreiging onevenredig aan de overtreding en zonder
uitwerking wegens de vervulling in verre toekomst: „Als je nog weer
ongehoorzaam bent, koop ik niets voor je verjaardig" — welke laatste
pas over acht maanden gevierd wordt! — Het kind snapt natuurlijk direct,
dat van de uitvoering niets komt.
Derde geval: redelijke bedreiging, gemakkelijk uit te voeren; de autoriteit van den auteur intact.
Deze laatste is alleen in de opvoeding toelaatbaar en wel als waarschuwing en als prikkel.
Twee voorwaarden beslissen niettemin over de waarde: de zeldzaamheld — want het kind went, nog gemakkelijker dan volwassenen, aan
alles. — en de vastheid, waarmee vroegere gelijksoortige bedreigingen zijn
uitgevoerd.
Belof ten.

Er bestaat verband tusschen hetgeen men van de leerlingen gedaan
krijgt en de belof ten, die men zelf doet. Er is dan voor het eerste een
vaste psychologische basis. Zoo oordeelt de kerk, die van de doopouders
een belofte — eed — vraagt, alsook van catechumenen en huwenden.
Beloften, door ouders aan hun kinderen gedaan, kunnen rijk zijn aan
resultaten; de uitwerking hangt af van het vertrouwen, dat de auteur
inboezemt. Dit vertrouwen wordt geschokt bij elke niet nagekomen
belofte.
Zoo blijkt dus, dat de opvoeder beschikt over verscheidene middelen,
om ongehoorzaamheid te voorkomen. Hij zal goed doen, Been enkel te
verwaarloozen en zich in elk voorkomend geval af te vragen, of hij alle
onmisbare voorzorgen in acht heeft genomen. Hij zal dan aanstonds ontdekken, dat hij zelf voor een grooter of kleiner deel de verantwoordelijkheid van het niet-gehoorzamen draagt. De pijnlijke conclusie zal hem tot
meer waakzaamheid aanzetten; het aantal „vergissingen" zal verminderen
en de atmosfeer opklaren.

P.

M.

BOEKENTAFEL.
H e r m a. C. A. G r o 1 m a n, Nederlandsche volksgebruiken;
geb. f 4.90. W. J. Thieme & Cie, Zutphen.

geill., f 3.90,

Dit is een alleraardigst verzamelboek, niet als publieke vermakelijkheid —
gelijk de folkloristische, kermisachtige feestdagen, waarbij men b.v. Zeeuwsche
boeren strarijden laat in een andere provincie, of 't Huissensche vendelzwaaien
bij een lustrum in een universiteitsstad — maar als historisch document.
In dit boek is tevens getracht de oorsprongen der aloude gebruiken van bepaalde data op te sporen. Een uitgebreide studie heeft de schrijfster gemaakt.
Toch is dit boeiend geschreven boek niet naar de kalender ingedeeld, maar in
Magische, Vruchtbaarheids-, Animistische, PolytheIstische, Symbolische en Chr.Heidensche riten, waarbij aan een rite de beteekenis wordt gehecht van een door
een godsdienstige handelingen gewij de gewoonte, die reeds in haar oorsprong
een kerkelijke beteekenis kan hebben of later verkregen heeft. Winterfeesten en
zomerfeesten vormen afzonderlijke hoofdstukken.
Waar tegenwoordig de volkskunde, zooals een geijkte term luidt, in het centrum
der belangstelling staat — en terecht, want er is zooveel aardigs en leerrijks
in — komt dit goed gefundeerde en met veel zaakkennis geschreven werk precies
op tijd. Wij bevelen het gaarne aan. D. W.
D r. A. N o or d t z ij, Gods woord en der eeuwen getuigenis; 2de druk; prijs
f 8.50, geb. 10; J. H. Kok, Kampen.
Het Oude Testament in het licht der Oostersche opgravingen. Dit boek is
vermeerderd en herzien. Een drietal registers maken het naslaan gemakkelijker.
Het illustratief gedeelte is eveneens uitgebreid. Ms.

J. C h r. C o e t z e e, Verstandsmeting, L. J. van S c h a i k, bpk. Pretoria, 1931.
Van prof. Coetzee, hoogleeraar in „die Opvoedkunde" te Potchefstroom,
onze e.v. nrs. een paar artikelen opgenomen worden. Ook vroeger heeft prof. C.
in ons tijdschrift publicaties gedaan. In dit keurig uitgegeven werkje behandelt
de schrijver dat deel van de experim en Leele psychologie, dat zeker het meest
recht van bestaan en practijk heeft. Het geeft een goed overzicht en systematiseering en begint natuurlijk met die Binet-skaal en de toepassingen van Decroly
en Degand, Goddard, Meumann, Bober tag, Kuhlmann, Terman, Treves—Saffiotti,
Jaederholm en Burt.
Na een hoofdstuk Verdere ontwikkeling geeft Coetzee de stand van dit vraagstuk in Zuid-Afrika. Hoofdstuk 5-8 gaan over de samenstelling der verstandskaal, de groei van het verstand, de interpretatie van de verstandsmeting, waarin
de resultaten, het practisch nut en critiek op de verstandsmeting aan de orde
komen. In het slothoofdstuk komt de definitie van het verstand en behandelt
schr. het wezen ervan. Een uitvoerige litteratuurlijst besluit dit handige en
practische werkje, dat getuigt van groote kennis en pracisch doorzicht. Wij
bevelen het gaarne ter bestudeering aan. D. W.
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D r. M. H. A. van der Val k, De naderende antichrist in het licht van de
wereldcrisis; 71 bl. a f 0.75; J. H. Kok, Kampen.
J. A. S 1 e mp k e s, Sagen en sproken van het oude Gelre; deel I gall. door
W. Backe r; 278 bl. a f 7.50, geb. f 9.75 ; W. J. Thieme, Zutphen.
Dit werk zal in twee deelen compleet zijn en geeft sagen en sproken uit het
oude Gelre, aangevuld met fluisteringen, beeldingsgaven en bijgeloof. In het
geheele werk komen een 45 Geldersche sagen voor. Waar verschillende lezingen
van een sage voorkomen is de schrijver gegaan tot de oudst bereikbare bronnen,
daarin bijgestaan door Alb. Oltmans, hoofdcommies bij het rijksarchief van
Gelderland.
Zoo is dit een gezellig-vertellend boek geworden, waarbij de fantasie gebonden
werd aan historische gegevens en zoowel de Zwaanridder als Monnikhuizen de
witte wiven van Lochem als de majoor van Nimwegen ontbreken niet. Het is een
zeer mooie verzameling waarvoor zeker belangstelling te vinden is, onder alien
die historie en legende beminnen. Wij wenschen schrijver en uitgever veel succes
met deze mooie uitgaaf. D. W.
D s. C. W. Coolsm a, Een kinderkerk; nr. 4, 15de jg. Bibl. voor Bijb. opvoedk.,
Drukkerij Stichting Hoenderloo.
J. A. Sellenraa d, Massapsychologie en karaktervorming, item Hoenderloo.
Opwaartsche wegen, uitg. Maatij. Holland, Heerengr. 149, Amsterdam.

Op dit tijdschr. op op Chr. grondslag ter beoefening van de Nederl. letteren,
tevens bondsorgaan van het verbond van Chr.-letterk. kringen in Nederland,
onder redactie van A. J. van Dijk, dr. J. Haantjes, J. van Ham, mr. Roel
Houwink, H. van der Leek, P. H. Muller en dr. C. Tazelaar vestigen wij de
aandacht onzer lezers.
De vriend des huizes, maandschr. voor het Chr. huisgezin; red. ds. H. Kluin,

Neerbosch' boekhandel te Neerbosch.
Dit tijdschrift voor het huisgezin staat op hoog peil. Het wordt keurig verzorgd
naar het uiterlijk en bevat steeds een schat van goede lectuur van onze Chr.
schrijvers, proza en poezie. Gaarne aanbevolen.
De wandelaar, tijdschrift voor natuurvrienden, H. J. Schoonderbeek, Laren.

Rinke Tolman, de bekende vogelkenner, leidt dit mooie maandschrift, dat
uitmunt door prachtige natuurfoto's en belangwekkende artikelen over de
Nederl. fauna en flora. Het is een prachtig tijdschrift, dat op elke muloschool
en verdere inr. van voortgezet onderwijs een goed plaatsje verdient in de
schoolbibliotheek.
Stemmen des tijds, onder redactie van ds. Molenaar, prof. W. J. Aalders, dr. C.

Tazelaar, dr. Colijn e.a.; J. G. A. Ruys' uitg. maatij. Zutphen.
Dit wetenschappelijk maandschrift geeft elke maand artikelen over vraagstukken de Christelijke wereldbeschouwing, oeconomie, politiek, paedagogiek,
historie, theologie e.a. rakende. Een enkele novelle en een enkel vers verluchten
de zware lectuur. Het is een maandschrift dat het best met de Gids is te
vergelijken wat zijn inhoud betreft. In chr. onderwijskringen is dit het tijdschrift,
dat men lezen moet, wil men op de hoogte van zijn tijd blijven.

EEN EN ANDER OVER DE OPVOEDING DER
KINDEREN BIJ DE MOHAMMEDANEN.
In het boek Makota radja-radja — kroon der koningen — door den Maleischen dichter-moralist Bokhari van Djohor in 1603 geschreven, is een
hoof dstuk gewijd aan de opvoeding der kinderen, welke ook heden ten
dage over het algemeen nog van kracht is en waarvan hieronder de vertaling volgt, ter vergelijking met het door ons gehuldigde systeem:
„De Profeet — vrede zij over hem! — heeft gezegd: Wanneer een kind
is geboren, moet zijn vader hem op de 7de dag na zijn geboorte het hoof d
scheren en het Akikat-feest — haar-offerfeest — vieren. Wanneer hij 6
jaar oud geworden is, moet zijn vader hem onderricht geven in de regels
der wellevendheid. Wanneer hij 7 jaar oud is geworden, moet zijn vader
hem een slaapvertrek geven afgescheiden van de zijne. Wanneer hij 13
jaar oud geworden is, moet de vader hem verplichten de godsdienstplechtigheden bij te wonen. Wanneer hij 16 jaar oud geworden is, moet zijn
vader hem een echtgenoote geven. Alsdan zal de vader hem bij de hand
nemende, tot hem zeggen: „O, mijn zoon, ik heb u groot gebracht, ik heb
u de regels der wellevendheid en de wetenschappen geleerd, ik heb u een
vrouw gegeven. Nu rest mij voor Allah den Allerhoogste niets meer om u
te bewaren voor het kwaad dezer wereld en de eeuwige kastijding."
Bovenstaand voorschrift wordt vervolgens aan de hand van het boek
Adab el aoulcid nader belicht en bij wijze van overzicht in 6 punten onderverdeeld:
„Een kind is een geschenk van den Allerhoogsten en te verheerlijken
God aan de ouders; daarom moeten zij, die met dit geschenk zijn begenadigd, het zorgvuldig en getrouw bewaren als een pand dat hun is toevertrouwd. Waar het een plicht is van alien die kinderen hebben, om ze
met zorg op te voeden, is zulks een des te klemmender plicht voor de
vorsten. Deze behooren derhalve aanhoudend hun gedachten en krachten
ill te spannen voor de opvoeding van hun kinderen, die geroepen zijn om
ze eenmaal te vervangen en hun naam te doen voortleven. Zij kunnen zich
onmogelijk aan deze plicht onttrekken.
De verplichtingen betrekking hebbende op de opvoeding der kinderen
zijn ten getale van zes de navolgende:
I. Zoodra de bevalling is geschied, moeten de ouders den jonggeborene een bad geven met zuiver water, hem behoorlijk kleeden en in zijn
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rechteroor de formule van de Bang en in zijn linkeroor die van de Kamat
opzeggen.
II. Wanneer het kind zijn 7de levensdag heeft vervuld, moeten zij hem
het hoof d scheren en een feest geven.
III. Wanneer het kind 6 jaar oud is geworden, moeten zij hem besnijden en zijn ziel zuiveren, hem de wellevendheid leeren en een schoonen
naam geven.
IV. Wanneer het kind 7 jaar geworden is, moeten zij hem een afzonderlijke slaapkamer geven en hem de gebeden leeren.
V. Wanneer het kind 13 jaar oud is geworden, moeten zij hem gewennen aan de godsdienstgebruiken en hem kastijden, indien hij ze verwaarloost.
VI. Wanneer het kind de zestienjarige leeftijd heeft bereikt, moeten ze
hem een echtgenoote geven."
Daarna volgt een uiteenzetting van de bedoeling van het opvoedingssysteem:
„De ouders behooren voor het kind een min uit te kiezen, die gezond is
van lichaam en geest, van goede zeden en een uitstekend karakter bezit,
want de zuigeling ontvangt de stempel van het karakter van haar, die
hem zoogt. Wanneer het kind is gespeend en zich voldoende kan uitdrukken, moeten ze hem toevertrouwen aan een vroom en godvreezend man,
opdat deze hem de Koran en de voorschrif ten der goede zeden zal leeren en bovendien al de wetenschappen, die noodig zijn voor de wereldsche
en eeuwige dingen. Deze leermeester moet er voor waken, dat hij niet
cmgaat met lieden van slecht gedrag, maar alleen met mannen, achtenswaardig door geboorte, verstand en wijsheid. Hij moet in tegenwoordigheid van het kind alle mannen van goed gedrag prijzen, doch alien van
slechte levenswandel laken, om de lief de tot de goede lieden en de
afkeer van de slechte in zijn hart te prenten. Hij moet ook in zijn tegenwoordigheid de mannen, die de wetenschappen beoefenen, prijzen, doch
hen, die niets kennen, laken, ten einde zijn lief de voor de geleerden op te
wekken en hem de domme lieden te doen verfoeien.
Wanneer hij hem aldus het godsdienstonderricht heeft gegeven, iets
dat volstrekt noodzakelijk voor hem is 1), zal hij hem introduceeren in de
kring der groote mannen, opdat hij ze, die bij de vorsten vertoeven, van
nabij zal leeren kennen, er aan zal gewennen om te spreken met verlichte
en wijze mannen en opdat hem de etiquette van het gaan zitten, staan en
zich bewegen bijgebracht zal worden. Aldaar zal hij de goede manieren,
1)

Cursiveering van den inzender.
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de bescheidenheid, in een woord het gedrag leeren, dat welgevallig is aan
verstandige en wijze mannen.
Wanneer het kind, jonge man geworden zijnde, zich al deze hoedanigheden heeft eigen gemaakt, moet hij — d.i. de opvoeder — hem doen omgaan met oude, beproef de en goed onderlegde of ficieren, die veel ondervinding hebben opgedaan en voorzichtig en dapper zijn. Deze zullen voor
zijn militaire opvoeding zorg dragen en hem onderricht geven in de
theorie en practijk van de kunst om oorlog te voeren, gelijktijdig met het
paardrijden, de hanteering der wapens en andere soortgelijke oefeningen.
Alle kinderen zijn van oorsprong vrij van ondeugden, maar daarna volgen zij hun ouders na. Zijn deze begiftigd met een goed karakter, dan zal
hun kind goed worden, maar indien zij een slecht karakter hebben, zal hun
kind ook slecht worden, want het kind kan in de eerste jaren van zijn
leeftijd vergeleken worden met een schitterende spiegel, die slechts de
voorwerpen terugkaatst, die er voor geplaatst worden." Tot zoover de
schrijver.
Aanteekeningen:
„De Profeet heeft gezegd", d. w. z. een der vele mondeling overgeleverde tradition van hem, welke echter naar Moslimsche opvatting even
goed van kracht zijn, zij het ook van mindere rang dan Koran-teksten.
Verplichting I. De Bang, eigenlijk adzein, luidt als volgt: „Allah is
groot. Ik belijd dat Mohamed de ware gezant Gods is. Moge gij getrouw
zijn in het gebed! Moge gij de deugd betrachten! Allah is groot, er is geen
ander God dan Allah." De Kamat, eigenlijk ikeimah, is gelijk aan de Bang,
doch heeft tot slot de woorden: „Maak u op tot het gebed!" Beide hebben
de bedoeling het kind dadelijk de geloofsbelijdenis in te prenten.
Verplichting II. Het scheren van het hoof dhaar moet nog een overblijfsel zijn van het heidensche haaroffer. Ook het daarbij behoorende
of ferfeest is overgenomen uit de tijd van vOOr de invoering van de Islam.
Verplichting III. De besnijdenis bestond reeds lang voor Mohameds
tijd bij de Arabieren. Zij is noch in de Koran, noch mondeling door Mohamed voorgeschreven, doch wordt in de Mohamedaansche landen algemeen
geeerbiedigd als een instelling, waaraan men zich niet mag onttrekken.
Behalve bij de Semmieten — met uitzondering van de Babyloniers en
Assyriers — was en is de besnijdenis over tal van heidensche volkeren
verbreid.
Hoewel hier de ouderdom van 6 jaar wordt gesteld voor het ondergaan
van deze kunstbewerking — bij de Joden, zooals bekend, de 8ste dag
na de geboorte — is in Ned. Indio, waar men hoof dzakelijk de aanhangers
der orthodoxe Sjaffieten vindt, over het algemeen de 12- en 13-jarige leef-
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tijd vereischt, omdat de stamvader der Arabieren, Ismael, op zijn 13de
jaar is besneden. — Gen. 17 : 25. — Op midden-Java wordt deze bewerking ngislamake, d.i. „tot Moslim maken" genoemd, omdat dit het voornaamste kenteeken van het Moslim-schap is. De besnijdenis wordt over 't
algemeen dan ook nauwelijks minder geacht dan de 5 zuilen van de
Islam. Zij heeft de beteekenis van: rein maken, bevrijden van de schande.
Bij de heidensche volkeren geeft men of geen, of verschillende uitleg voor
deze instelling. Onder de Christenen bestaat de besnijdenis nog bij de
Abessyniers en de Kopten.
De naamgeving geschiedt ook dikwijls vroeger, b.v. op de 7de dag na
de geboorte of zelfs op de geboortedag.
Het godsdienstonderwijs door den leermeester hier bedoeld, is zeer
oppervlakkig en bestaat nit het op zangerige toon reciteeren van Koranverzen. De inheemsche Mohamedanen van de Indische archipel verstaan
er echter de inhoud niet van.
Het beoefenen van de paardensport en de harddraverijen op kameelen
en de wedstrijd daarin en in het boos- of geweerschieten worden in de
wet aanbevolen, voor zoover men zich daarmee oefent voor de heilige
krijg. Overigens zijn alle dobbel- en hazardspelen, evenals het gebruik
van sterke drank, streng verboden in de Islam.
Van de meisjes-opvoeding wordt niet gerept. De reden hiervan is, zooals bekend, de minderwaardigheid der vrouw bij de Moslims. Over het
algemeen loopt het meisje tot de huwbare leeftijd — ± 12 jaar — vrij
rond, zonder dat men zich om haar geestelijke en verstandelijke ontwikkeling bekommert en daarna leidt ze een plantenleven, opgesloten en bewaakt tusschen de vier mug en van het vrouwenverblijf. Immers, zegt men,
haar bestemming is slechts het huwelijk, ten einde haar echtgenoot mannelijke nakomelingen te bezorgen.
Op Java evenwel begint men gelukkig allengs in te zien om ook de
meisjes niet van het onderwijs uit te sluiten, te oordeelen b.v. naar de
groote toeloop van Javaansche meisjes van niet-Christelijke huize op de
verschillende Christelijke Javaansche meisjesscholen te Jokja en Solo.
G. DE VRIES.

Heemstede.

WAT ZE VERVELEND VINDEN.
't Is nog wel eens aardig, ook nog wel ontdekkend voor den onderwijzer te weten, waardoor de kinderen zich in huis en op school vaak
vervelen. 'k Heb het daarom door een partijtje oud-leerlingen van de
lagere school eens op laten schrijven. Misschien, dat deze of gene er nog
wat van kan leeren voor de practijk van zijn schoolhouders.
De eerste, die ik hier aanhaal, heeft het bijzonder moeilijk gehad met
kerkgaan. Zoo twee uur in de kerk zitten was voor haar een marteling,
omdat ze zoo moeilijk kon stilzitten. Dat was al zwaar werk thuis bij het
Bijbellezen, maar dat kwam er vooral geweldig op aan in de kerk, en dan
zoo lang: voor het zingen en dan nog weer een tijd na het zingen. Prachtig
was dan de afwisseling, die de collecte bracht. Van wat de dominee zei,
heeft ze nooit iets onthouden.
Een tweede heeft de levendigste herinnering aan verveling gehouden
uit een tijd van ziekte, toen ze stil in bed moest liggen; al een beetje beter
werd maar toch nog niet op mocht zitten. Er kwam dan ook bijna nooit
een meisje bij haar, om te vragen, hoe het ging, of eens wat met haar te
spelen, want dat mocht niet.
Een ander verveelde zich erg in de eerste jaren op school, want toen
zat hij bij een juffrouw, die hij niet „voor zijn oogen zien mocht." Wie
maar even bewoog, moest dadelijk schoolblijven. Nu, hij had er dan heel
wat uurtjes gezeten. Later kwam hij bij een juffrouw, van wie hij heel
veel hield. Die kwam hem ook, toen hij een poos ziek was telkens een
nieuw boek brengen, zoodat hij zich niet veel kon vervelen.
Wie volgt, herinnert zich nog de verveling onder de vertelling van een
onderwijzer, die maar op een dreun door vertelde en die dan boos werd,
wanneer de kinderen niet meer luisterden. In huis verveelde deze zich
ook, wanneer er visite was en hij zijn huiswerk moest gaan maken. Ook
van regenachtige dagen draagt hij nog een vervelende herinnering mee.
Vervelend vond een ander de schrijfles. Deze leerling hield de pen verkeerd vast en kreeg dan met een liniaaltje en tik op de vingers. Hield
hij de pen dan vast naar de zin van den onderwijzer, dan werden zijn
letters niet goed en kreeg hij een slecht cijfer. Daarom waren de schrijflessen vervelende lessen. Dat gold voor een deel ook van het opstellenmaken, omdat de meester nog al eens onderwerpen opgaf gelijk: Als het
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lente wordt; Voorjaar; 's Morgens; Wat ik op school doe; Mei. Wie kan
daar nu een opstel over maken! Daar verveel je je maar bij.
Vervelend oordeelde de volgende rapporteur, dat de kinderen dadelijk
naar bed gestuurd werden, wanneer er 's avonds visite zou komen. Of,
wanneer hij met vader wandelde en deze bleef op straat staan praten
met een goeden vriend. Of wanneer er op een heete namiddag sommen
moesten worden gemaakt, die je niet kon doen. Of wanneer de onderwijzer — van de openbare school vroeger — scheldnamen als Koksianen
en fijnen gebruikte of Calvijn een dweper noemde, ja, dan had je op zoo'n
school vervelende oogenblikjes. Dat was ook het geval, wanneer je even
praatte en je kreeg dan een klap om de ooren, die je nog een heele week
voelde.
Daar komt er een, die de teekenles vervelend vindt, dat passen en
meten en lijnen trekken, daar houdt hij niet van. Thuis vindt hij het erg
vervelend, wanneer er visite is en hij mag daar wel bij zitten, maar zonder
mee te praten. Deze schijnt dus nog al op redeneeren gesteld te zijn en
beleeft daarom misschien ook moeilijke oogenblikken in de kerk: zoo
lang stilzitten, zoolang niets zeggen.
Hier heb ik er een, die zich nog nooit verveeld heeft, want zij heeft
altijd mooie leesboeken en houdt heel veel van lezen.
Bij wiskunde verveelt, wie volgt zich nog al eens. Daar begrijpt hij niet
te veel van. En dan moet je bij proefwerk een slecht cijfer gehaald hebben.
Dat komt je 's avonds, voor je inslaapt, nog eens weer in de gedachte.
Ook is het erg vervelend, wanneer de onderwijzer in de klas te lang met
eenzelf de onderwerp bezig Wt.
Verveling komt ook, wanneer er pas loge's geweest zijn, waar je veel
schik mee gehad hebt, veel mee uitgingt en als die dan weer weg zijn.
Op een regenachtige Zondag kon ook deze zich geducht vervelen. Hield
niet zooveel van lezen.
Ik geef nu maar kort aan, wat ik achtereenvolgens te lezen kreeg als
oorzaken der verveling.
Proefwerk is vervelend. Daar heb je een drukke avond en dan kun je
nog best een slecht cijfer halen.
Zit je een mooi boek te lezen en ze komen je roepen om de tafel te
dekken of om te komen eten, dan kun je in een echt vervelende stemming
raken.
Met moeder op visite gaan en dan stil op je stoel zitten, valt ook niet
mee. Als je blij uit school komt en je wilt eens heerlijk gaan spelen, maar
dan denk je in eens aan het huiswerk, dat gemaakt moet worden, nou, dan
kun je je plezier wel op.
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Vervelend is het, wanneer je uit school komt en moeder is dan niet
thuis. Of je moet met broertje gaan wandelen en het kind wil maar al
bij de eendjes in de vijver blijven. Boodschappen doen, dat is leuk. Maar
moeder heeft vaak zoo weinig boodschappen. Sommen maken, dat is
eigenlijk het vervelendste, dat er bestaat.
In de vacantie moeder helpen, is niet naar de zin van iedereen: bah,
dat vervelende schoenenpoetsen, stof afnemen, vaten wasschen, altijd
maar weer hetzelf de. Als er dan tegengeprutteld wordt en moeder zegt:
„Best, iii hoeft mij niet meer te helpen", dan vindt zoo'n kind dat weer
vervelend en gaat toch maar weer aan 't werk.
Een rneisje vindt het wel eens vervelend, dat zij nog handwerkles heeft,
wanneer de jongens al gelegenheid hebben om te spelen. En dan moet
het een groote handwerkles zijn, waar je maar zelden een beurt krijgt,
nou, dan kun je je wel eens vervelen.
Opmerkelijk vaak verveelt het kind zich in de kerk. 'Eerst vinden ze
gewichtig, dat ze mee molten, maar later komt de verveling. Daar zal
nog wel eens wat aan gedaan moeten worden, dat de kinderen wat gretiger
naar de kerk gaan.
Vervelend vinden de kinderen een onrechtvaardige bejegening. Wanneer zeer duidelijk sommige kinderen worden voorgetrokken, komt er
over de geheele klas een vervelende stemming.
Enkele klachten vallen er ook over het maken van opstellen. 't Schijnt
moeilijk, voor de kinderen daarbij de juiste onderwerpen te vinden.
Moge menigeen een blik in deze spiegel slaan en daardoor leeren meewerken de grijze verveling uit de school te bannen en te houden.

Groningen.

G. MEIMA.

DAN NOG MAAR LIEVER STIL.
Na schooltijd kwam Joost zijn moesje halen bij oma. Oma, die woonde
op de gracht met twee vriendinnen. Drie statige dames met grijs haar.
Moes en Joost zouden daar dan om zes uur blijven eten. Dat gebeurde
zoo'n enkele keer. De gasten vertrokken dan weer om zeven uur, want om
acht uur moest de tienjarige Joost naar bed. Joost bracht op die middag,
zooals trouwens altijd, zijn bezigheden mee. Een kleurboek met kleurtjes
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of een schetsboek of een leesboekje, want noch oma, noch de tantes
hadden spelletjes of lets anders, waarmee een kind zich kon vermaken.
Joost, gemakkelijk kind, ging dan op de stoel zitten, die oma hem aanwees, en hij was daar stil en hij vermaakte zich in zijn eentje. Hij hinderde
niemand, hij holde en rende niet door 't huis, hij bemoeide zich niet met
't gesprek van de dames, Joost las of teekende, Joost zat, waar hij zat.
Gaf beleef de antwoordjes als oma of tante Be of tante Gre hem iets
vroegen.
„Is het koud buiten, Joost?" vroeg oma.
„Neen, oma, niet erg."
„Nog een boterham, Joost?" vroeg tante Be.
„Dank u wel, tante Be."
„Heb je goed je les gekend?" vroeg tante Gre.
„Ja, tante Gre."
Aileen als aan Joostje wat gevraagd werd, dan zei hij wat. Uit zich zelf
sprak hij niet, aithans heel weinig. Moeder vond het wel eens minder
prettig. Dat kind was nu altijd even stil en in zich zelf gekeerd, vooral
bij anderen. Moes gaf hem er wel eens een standje voor, dat Joost geduldig droeg, maar anders werd hij er niet door. Vader zei wel eens, als
moeder over de stille aard van 't ventje klaagde:
„'k Geloof niet, dat wij er veel aan kunnen veranderen. Je weet hoe
stil mijn vader was. Misschien heeft het kind de aard van mijn vader.
'k Geloof ook niet, dat wij 't kind moeten forceeren of dwingen tot
drukte."
Eigenlijk vond moeder dat ook. Last had ze nooit met Joost. Hij ging
stil zijn gang. Op school ook. De klasseonderwijzer had eens gezegd:
„'k Wou, dat alle kinderen waren, zooals Joost, dan zou het school houden
voor een onderwijzer geen kunst zijn. Hij is lief en rustig en gehoorzaam.
't Was waar, moeder moest het erkennen. Je had geen kind aan hem.
Maar o, als hij maar eens wat drukker was, wat levendiger. Andere iongens van tien jaar zag je spelen en stoeien en hollen en rennen. Joost
nooit. Joost, de kalme, de stille, de zwijgzame.
Zoo ook nu weer, bij oma, van half vijf tot zeven uur had het kind
geen vijf woorden uit zich zelf gezegd. Moeder voelde spanning, want zij
wist: oma en de dames konden niet tegen dat zwijgende kind. Toen
Joost in de gang was om zijn jasje en zijn pet te halen, kwam het los.
Oma zei: „Nou, Mies, je moet heusch dat kind eens leeren praten.
't Lijkt wel, of hij stom is."
De tantes knikten en tante Be opperde: „Joost denkt zeker, hij die
zwijgt, heeft ook niets te verantwoorden."
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„Neen, tante Be, een kind van tien jaar denkt zoo iets niet," verdedigde
moeder.
„In alle geval, onder zijn kornuiten zal hij wel anders zijn," veronderstelde tante Gre.
Moeder zette haar verdediging voort: „Beter dat kinderen stil zijn, dan
dat ze overal hun neus in steken en lawaai en leven maken. Dan zou het
ook niet goed zijn."
Onderweg hield moeder weer een boetpredikatie tot Joost: „Waarom
ben je toch altijd zoo stil? Iedereen klaagt er over. Je bent nu al tien
jaar en je doet nog net als een klein kind, dat niet praten kan. 'k Wou
maar, dat je eens een beetje anders werd." Zoo mopperde moeder door,
tot de halte van de trem, waar zij moesten instappen om thuis te komen.
Tegelijk met moeder en Joost stapte een vrouw binnen, die zich plotseling omkeerde en riep: „Zal je maken, dat je wegkomt, aap van een
jongen?"
Moeder zag een jongen weghollen en een neus trekken tegen de vrouw,
die stellig zijn moeder was. De trem vervolgde zijn weg. De vrouw viel
op de bank neer brommend en haar verontwaardiging luchtend over dien
aap van een jongen:
„Bandiet die die is, komt ie me stilletjes achterop om op de trem te
springen. Dan zou ik hem moeten meenemen en voor hem betalen. Kun
je denken. Moeder is hem te glad af."
In een adem raast de vrouw door: „Een boef is het, hij treitert me van
's morgens vroeg tot 's avonds laat. Mijn leven vergalt ie. Wat die al
niet uit haalt! 'k Beleef wat! En brutaal!
Nou, voor je pleizier behoef je geen kinderen te hebben. Ze zijn allemaal
net eender. Lawaaierig, druk brutaal, vervelend."
Joost zijn moeder luistert, ja, zij luistert met aandacht en ze kijkt naar
Joost, die met tranen in zijn oogen over het pas gekregen standje, naar
buiten zit te staren. En medelijden bekruipt moeder, om Joost, om haar
jongen. Neen, dat standje was niet verdiend. Ze moest zelfs blij zijn met
zoo'n kind. Zoo'n unicum. Een ieder hoorde je klagen over stoute, ondeugende, onhandelbare, ongenietbare kinderen. Wat hadden ze met
Joostje te doen? Niets, totaal niets. Van ondeugd of ongehoorzaamheid
bij Joost geen sprake. Alleen zijn zwijgzaamheid, zijn in zich zelf gekeerdheid. Was dat een leelijk ding? Een ernstige karakterf out? Neen, honderdmaal neen. En in stilte dankte moeder, dat Joost was, zooals hij was,
en stellig nam zij zich voor, Joost nooit meer een berisping te geven om
zijn stilzwijgendheid.
M. DRENTH—BOKHOUT.

UITBREIDING VAN TERREIN.
Telkens weer kan men in boek en blad de verzekering hooren, dat de
paedagogiek een nog jonge wetenschap is. Zonder eenige twijfel is deze
bewering joist.
Des te interessanter is het te zien, hoe snel deze wetenschap haar
terrein uitbreidt en hoe van alle zijden de hulptroepen komen opdagen
om te helpen bij de verovering van de algemeene belangstelling. Het
lijkt ons niet ondienstig een poging te wagen een soort overzicht te geven
van wat op paedagogisch erf in de laatste jaren, eigenlijk pas sinds het
einde van de wereldoorlog, zich heeft ontwikkeld.
Wanneer wij zeggen, dat er sprake is van een „zich ontwikkelen", bedoelen we daarmee een neutrale uitdrukking te gebruiken. Intusschen,
men kan eenerzijds zeggen, dat de paedagogiek onderscheiden vakwetenschappen tot zich heeft getrokken, anderzijds kan men ook zeggen, dat
verschillende vakwetenschappen zich bij de paedagogiek zijn komen aandienen.
Het is natuurlijk niet onze bedoeling, deze verhoudingen nader te onderzoeken. We hebben nu eenmaal een bepaalde toestand, die we tot op
zekere hoogte dankbaar kunnen aanvaarden, zij het dan ook, dat we een
enkele maal een afwerende opmerking zullen moeten maken.
Uit de aard der zaak heeft op paedagogisch erf de meer wijsgeerig
georienteerde theoretische paedagogiek de aandacht. Sinds 1925 verschenen, voor zoover ons op dit oogenblik bekend, niet minder dan 114
werken, die zich uitsluitend met de wijsgeerige paedagogiek bezig houden.
Natuurlijk is deze oogst er een, die bijeengebracht is uit de verschillende
cultuurlanden der wereld. En hoewel het getal, dat we noemden, groot
is, staat wel vast, dat we toch lane niet van alle verschenen werken
kennis konden nemen, terwijI we ook de getelde boeken niet alle van A
tot Z hebben doorgelezen.
Er is heel veel kaf onder het koren, maar er zijn bij deze werken ook
verscheidene van groote waarde. We wijzen hier b.v. op Das Bildungsproblem van Victor Henry, op het prachtwerk van Kohnstamm Persoonlifkheid in wording, op Richard Honigwald's Ueber die Grundlagen der
Pddagogik, op G. H. Thomson's A modern philosophy of education en
op het sinds een paar weken geleden uitgekomen en met steun van de
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Kant-Gesellschaft uitgegeven werk van Peter Petersen Ptidagogik. Natuurlijk noemen we slechts enkele werken en dan nog wel slechts die,
welke tot de allerbelangrijkste behooren. Intusschen, de bedoeling van dit
artikel is niet een of ficieele lijst te geven, maar alleen maar om te laten
zien, hoezeer er op paedagogisch erf activiteit is. Behalve het boek van
Kohnstamm bespreken de genoemde werken uitsluitend de wijsgeerige
kwesties, die op paedagogisch erf van beteekenis zijn. Zij geven wat
we zouden kunnen noemen een philosophie der paedagogiek. Kohnstamm
heeft dit gedeelte van zijn werk en het meer practische in een boek
tezamen gevoegd.
Dat in het genoemde tijdvak ook ons werk De paedagogiek als wetenschap als eerste deel van Inleiding tot de theoretische paedagogiek verscheen, achten we bij de lezers van dit tijdschrift voldoende bekend.
Er spreekt uit de genoemde werken natuurlijk een zeer verscheiden
geest. Nu eens is de Neo-Kantiaan aan het woord, dan weer de materialist,
soms ook de overtuigde Roomsche en een enkele maal ook de Gereformeerde protestant. Gelukkig is de opwaking in elke kring te constateeren.
Zoo mogelijk had de historische paedagogiek nog grooter aandacht.
Weliswaar zijn ons slechts 3 werken bekend, die de geheele of bijna de
geheele historie van de paedagogiek beschrijven onder de sinds 1925
verschenen boeken, maar het aantal studies, die een bepaalde periode
of een bepaalden persoon beschrijven, loopt zeker ver over de 1000 en
dat in een tijdvak van zes jaren! Bij deze laatste zijn er ook van de
Nederlandsche drukpers gekomen, die groote waarde hebben, al bespreken
ze slechts een persoon, of een plaats. We denken hierbij niet alleen aan
De Plancque's Valckooch, maar ook aan een boekje als dat van Van
Klinken over het Onderwijs binnen Delft.
Intusschen zijn er bij de historische werken eenige, die ware standaardwerken kunnen worden genoemd. Het boek van Hermann Leser Das Piidagogische Problem behandelt in de tot dusverre verschenen twee deelen
in meer dan 1200 pagina's de historie van het Humanisme tot het NeoHumanisme. Een dergelijk werk heeft voor studeerenden een enorme
waarde, al is het waar, dat voor onze onderwijzers een boek als dat van
William Boyd The history of Western education beter te verteeren is.
In Nederland verscheen de groote 4-deelige Historiese pedagogiek van
Rombouts en kwamen van de hand van IJzer en Riemens-Reurslag en
onderscheiden medewerkers een tweetal werken onder de verzameltitel
Groei, terwij1 het mooie boek van Wouters en Visser, De geschiedenis
van het onderwijs en de opvoeding vooral in Nederland, wel aan niemand
onzer lezers onbekend mag zijn.
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Er zijn ook boekjes, die een bepaalde periode behandelen en die dat
doen op waarlijk eminente wijze. Een voorbeeld van zulke boekjes is
wel het werkje van Thalhofer Unterricht and Bildung im Mittelalter.
Nu hebben we bij de genoemde werken nog niet eens gedacht aan de
bepaalde onderwijsgeschiedenis, die vooral in Nederland met zijn schoolstrijd interessant is. Wie daarvan trouwens meer wil weten, schaffe zich
Langendijks eminente Bibliographie van den schoolstrijd aan, een boek,
waarmede we en den schrijver en ons Christelijk onderwijs gaarne gelukwenschen. Ook een werk als dat van Diepenhorst Onze strijd in de statengeneraal 1, De schoolstrijd hebben we niet meegeteld, noch ook een werkje
als dat van Oosterlee Geschiedenis van het Christelijk onderwijs.
Maar niet alleen op theoretisch gebied of op historisch terrein was het
aantal der uitgaven vele. We denken aan het groote gebied van de paedagogische psychologie, waar ook enorme activiteit getoond is. We zijn
begonnen een poging te waxen hier te gaan tellen, maar uit allerlei
catalogi van bibliotheken en dergelijke bleek ons, dat het aantal der uitgaven gedurende de laatste zes jaren hier tusschen de drie en vier duizend
moet liggen. We bedoelen hierbij nu niet boeken, die zuiver psychologische
onderwerpen behandelen. Wij hebben uitsluitend hier het oog op werken,
die het psychologische onderwerp paedagogisch bezien. In een boek als
dat van Ruttmann Die Methoden der plidagogischen Psychologie wordt
reeds -zulk een enorm aantal titels van werken vermeld, dat het waarlijk
niet aangaat hier niet te spreken van een overlading van de markt. En
toch verschijnen er soms boeken, die een meelevend mensch moeilijk
missen kan. Dit geldt niet alleen van het daareven genoemde werk van
Ruttmann, maar ook van een boek van Gunther Dehn over Proletarische
Jugend en van de dissertatie van dr. A. Kuypers Het onbewuste in de
nieuwere paedagogische psychologie, waarover ds. Kagenaar in een vorig
nummer van ons tijdschrift de lezers inlichtte.
Het zou ons veel te ver voeren, hier meer titels te gaan noemen. Het
zij voldoende erop te wijzen, dat de paedagogische psychologie in de
laatste jaren al meer in het middelpunt van de belangstelling is komen
te staan. De aandacht, die Hoekstra's Paedagogische psychologie trok,
moge dit mede bewijzen.
Vast staat wel, dat in dit verband gewezen moet worden op een zeker
gevaar. De paedagogische psychologie is voor menigeen interessanter
dan de wijsgeerige paedagogiek. We moeten echter nooit vergeten, dat
de psychologie, ook de paedagogische psychologie, voor de eigenlijke
paedagogiek slechts een hu/pwetenschap kan zijn en dat de leiding moet
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blijven berusten bij de theoretische paedagogiek, die de lijnen heeft te
trekken voor onze wetenschap.
Dat ergens grenzen gezien moeten worden, schijnt niet tot ieders
bewustzijn te zijn doorgedrongen. Immers, men trekt hoe langer hoe meer
de zuiver biologische vraagstukken op het paedagogisch erf. Een bock
als dat van Arnold Gesell Korperseelische Entwicklung in der friihen
Kindheit is reeds vrij sterk eenzijdig biologisch georienteerd, maar Albert
Huth behandelt in zijn Piidagogische Anthropologie bijna uitsluitend anatomische kwesties. Nu is hier zeker wel een contact met de paedagogiek,
maar dan in de eerste plaats met die vertakking van deze wetenschap,
die wij gewoonlijk Heilpddagogik noemen. Ook op het terrein van de
opvoeding van het misdeelde kind — het woord Heilpddagogik laat zich
niet wel vertalen — ontwaakt de belangstelling in sterke mate. Het mooie
bock van Hanselmann Einfiihrung in die Heilpddagogik is er een bewijs
voor.
En wanneer wij nu weer spreken over deze loot van de paedagogische
boom, denken we aan nog een andere jonge loot, de z.g. Kriminalpddagogik, waarvan een bock als dat van I. Klug of het bijna 500 blz. tellende
standaardwerk van Erich Wulf fen vertegenwoordigers zijn.
Wel hebben de genoemde boeken, waarin de biologic en vooral de
anatomic een hoof drol spelen, beteekenis voor een andere zeer belangrijke
tak van het paedagogisch erf, n.l. de lichamelijke opvoeding. Het wil mij
voorkomen, dat ook hier de aandacht wel eens mag worden gevestigd
op het feit, dat er in Christelijke kringen niet altijd het rechte inzicht is
omtrent de waarde van de lichamelijke oefening. Al blijven wij ons standpunt handhaven, dat niet dan met de elders door ons aangegeven beperkingen het vak lichamelijke oefening op de lagere school kan worden
ingevoerd, buiten de school als opzettelijk beoefend vak in club of afzonderlijk gevormde klas juichen we lichamelijke opvoeding onder goede
deskundige leiding van harte toe. We verblijden ons erin, dat het Nederlandsch Christelijk gymnastiekverbond blijkt te bloeien en dat de Christelijke leeraren in de lichamelijke oefening een ernstige poging doen, het
juiste licht over hun vak te doen vallen.
Intusschen is er nog een ander belangrijk vak opgekomen gedurende
de laatste 12 a 15 jaren, het is de psychotechniek. Toen in 1924 Erismann
en Maria Mors hun boekje over psychotechniek schreven, konden zij
reeds spreken van een bloeiende jonge wetenschap. Sindsdien is er nog
menige knop op dit terrein opengesprongen. Een handboek als dat van
Giese, tot dusver zeker wel het standaardwerk op dit terrein, toont ons,
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welk een groote omvang het psychotechnisch bedrijf heeft verkregen.
De psychotechniek, de wetenschap, die op grond van bepaalde tests
oordeelt over de geschiktheid van jonge menschen voor bepaalde beroepen, staat door haar onmiddellijk contact met de beroepskeuze-voorlichting ook weer in direct verband met de opvoeding in het algemeen en
heeft zoodoende een prachtige roeping vooral in onze tijd, waarin het
leven al meer verindustrialiseert.
Moeilijk is het wel eens de grenzen aan te seven tusschen de psychotechniek en de experimenteele paedagogiek.
Want hoewel de paedagogische psychologie en de psychotechniek wel
eens in elkaars vaarwater dreigen te komen, psychotechniek en experimenteele paedagogiek worden nog vaker verward.
We zullen goed doen eenerzijds altijd de grens tusschen wat psychologie
en wat paedagogiek heeten moet, scherp te trekken door de gedachte vast
te houden, dat psychologie altijd antwoord geeft op de vraag: wat is er,
en wat gebeurt er bij de natuurlijke ontwikkelingsgang der dingen, terwijl
paedagogiek en dus ook experimenteele paedagogiek steeds doelstellend
georienteerd is en dus vraagt: wat is het psychisch resultaat van mijn
handeling zus of zoo. Breeder over dit onderscheid te spreken is niet
noodig, omdat wij deze kwestie uitvoerig in onze lnleiding behandelden.
Ook molten we niet nalaten erop te wijzen, dat er ook nogal eens misverstand bestaat omtrent de verhouding van de paedagogische psychologie en de paedologie.
De paedologie toch is de wetenschap van de geestelijke en psychische
ontwikkeling van het kind en dat wel ontwikkeling zoowel in abnormale
als in normale zin.
Het begrip paedagogische psychologie nu is veel wijder. Al kan paedologie onder het zeer algemeene begrip paedagogische psychologie worden
gerangschikt, toch dient eigenlijk het woord paedagogische psychologie
betrokken te worden op die speciale punten welke de gegevens van de
psychologie betref fen, die onmisbare bouwstoff en voor de opvoeding
leveren.
Zoo krijgen we dus naast elkaar de experimenteele paedagogiek, de
paedologie en de psychotechniek, elk met eigen terrein en eigen roeping.
Het zal den lezer opgevallen zijn, dat de speciale methodiek in dit
artikel nog niet werd genoemd. De theoretische paedagogiek geeft natuurlijk de algemeene methodiek aan voor de opvoeding. Maar de speciale
methodiek, gewoonlijk de didactiek genoemd, heeft haar eigen taak.
Zeer groot is de belangstelling, die ook aan dit vak werd gegeven. Hier
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reiken onderwijspractijk en theoretische paedagogiek elkaar dagelijks de
hand. Bijna geen vak is er, dat niet in meer dan een uitgave van zijn
didactische zijde werd besproken. Het heeft geen zin, in dit artikel titels
te vermelden, daar, indien een titel genoemd zou worden, zulk een titel
slechts een vak zou betref fen en we dan ook andere vakken zouden
moeten vermelden. Op die wijze zou ons artikel echter veel te omvangrijk worden.
Betreedt de paedagogiek via de didactiek de school, zij komt via het
vak, dat gewoonlijk onderwijspolitiek genoemd wordt, ook nog op andere
wijze met het publieke leven in aanraking. Al vinden we nu de naam
onderwijspolitiek minders juist gekozen, toch is stellig dit onderdeel van ons
yak van groote beteekenis. Immers, hier worden de lijnen aangegeven,
volgens welke in overeenstemming met de in de wijsgeerige paedagogiek
uitgewerkte regelen de verhouding tusschen overheid en opvoeding of
tusschen overheid en onderwijsinrichtingen moet worden bepaald.
Overzien we nu het erf van de paedagogiek, dan blijkt dat wij terecht
in het opschrift van dit artikel spraken van aitbreiding van terrein.
Zetten we de onderscheiden vakken onder elkaar, dan krijgen we het
volgende lijstje:
historische paedagogiek -- met geschiedenis van het onderwijs, —
theoretische — wijsgeerige — paedagogiek,
experimenteele paedagogiek,
paedagogische psychologie,
psychotechniek,
paedologie,
heilpadagogik,
criminalpadagogik,
theorie van de lichamelijke opvoeding,
speciale methodiek of didactiek,
onderwijspolitiek.
In schema gebracht kan de vertakking gelijk op het volgende schema
worden gezien:
Een korte uiteenzetting moge dit schema nader verklaren. In eerste
opzet is het ongetwijfeld voor ieder duidelijk: de paedagogiek heeft een
historisch, een experimenteel en een theoretisch deel. Deze drie hoofdonderdeelen vloeien dan ook onmiddellijk uit het bestaan van de paedagogiek voort.
Bij het historisch deel is de indeeling ook weer gemakkelijk te zien.
Wij krijgen eerst de geschiedenis van de paedagogiek, daarna de geschie-
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denis van de opvoeding en ten slotte de geschiedenis van het onderwijs.
De geschiedenis -% -an de paedagogiek beheerscht de geschiedenis van de
opvoeding, omdat de theorieen de practijk hebben geleid, denk slechts
aan de invloed van menschen als Francke, Rousseau, Pestalozzi e.a.
Nu behoort het schema zoo gelezen te worden, dat wat eerst staat
op de leeslijn, ook logisch het eerst komt. Daaruit volgt dus, dat het
einddoel, het zwaartepunt, de theorie achteraan komt. Zonder het experimenteele deel is het theoretische deel niet op te zetten.
Komt nu het experimenteele deel in de tweede plaats dan moeten wij
niet vergeten, dat dit experimenteele deel niet is op te stellen zonder
gebruik te maken van de hulpwetenschappen psychologie eenerzijds en
sociologie anderzijds. Doordat deze wetenschappen hulpdiensten verrichten verkrijgt het expermentee1e deel ook een empirisch karakter en
kunnen wij dus zeggen, dat dit deel ons inlicht omtrent de concrete gegevens, waarmee de paedagogiek heeft te werken. Gehuwd aan de hulpwetenschappen geeft dit deel de paedagogische psychologie, daarna de
experimenteele paedagogiek en tenslotte de psychotechniek. Uit het
schema kan ieder weer duidelijk de bedoeling zien.
Bij de paedagogische psychologie krijgen wij nu weer twee onderdeelen,
n.I. paedagogische psychologie in engere zin, zooals wij die boven omschreven en de paedologie. Het schema geeft dit weer aan.
Ook bij de experimenteele psychologie krijgen we weer twee onderdeelen, n.I. het onderdeel van het paedagogisch experiment en het onderdeel van het didactisch experiment.
Ook bij de psychotechniek hebben wij twee onderdeelen, de psychotechniek in dienst van de beroepskeuze en de psychotechniek in dienst
van de psychotechnische bedrijfsinrichting.
Tot zoover verloopt de indeeling van het schema geheel normaal en
geeft ook de lezing waarschijnlijk geen moeilijkheden. Even willen we
dan ook de staart, die nog onder aan het woord paedologie zit, buiten
bespreking laten. We komen daarop straks terug.
Met de gegevens, die het tweede deel van ons schema ons verschaf t
heeft, gaan we nu naar het derde deel, de theorie.
Hier is in de eerste plaats een nauwe band met de grondwetenschappen
der paedagogiek, wijsbegeerte, dogmatiek, ethiek, logica en aesthetica.
Met de normen van deze wetenschappen en met de gegevens in het tweede
deel verkregen bouwen we nu op onze theorie, die weer drieerlei terrein
bestrijkt. In de eerste plaats is er de theoretische — wijsgeerige — paedagogiek, in de tweede plaats de algemeene theoretisch methodologische
paedagogiek, in de derde plaats de speciaal theoretisch methodologische
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paedagogiek. Het schema zal onzen lezers ook hier wel weer duidelijk zijn.
De theoretisch wijsgeerige paedagogiek valt weder in twee deelen
uiteen, het deel van de encyclopaedische voor-vragen en het deel van de
principieele grondregels.
Het deel van de algemeen theoretisch methodologische paedagogiek
omvat de methodologie voor de vorming van de geheele persoonlijkheid,
dus wat men vroeger verstond onder verstandelijke vorming, godsdienstige vorming, zedelijke vorming, enz.
Maar nu moeten wij, zooals de lijnen in ons schema aangeven, een
uitstapje maken. Dit deel geeft ook regels aan voor de lichamelijke opvoeding van het kind. Het kind is immers niet een persoonlijkheid zonder
lichaam. Hoe zijn hier nu de verhoudingen? Wel — en nu keeren we naar
het schema onder paedologie terug — de paedologie beschrijft de ontwikkeling van het abnormale kind. De gegevens van beide takken van
deze wetenschap heeft ook de theoretische paedagogiek noodig. Maar
wanneer de leer van de ontwikkeling van het normale kind verbonden
wordt eenerzijds met de algemeen theoretisch methodologische opvoedingsregels en anderzijds met de gegevens van de biologie en de anatomie,
ontstaat vanzelf de theorie van de lichamelijke opvoeding. Wanneer wij
echter de leer van de ontwikkeling van het abnormale kind op dezelf de
wijze verbindingen laten aangaan, ontstaat vanzelf de z.g. Heilptidagogik.
De reden, waarom wij dan ook de lichamelijke opvoeding een afzonderlijke plaats gaven met de heilpddagogik, is, dat zij Lehnsatze noodig
hebben, die andere onderdeelen van de paedagogische praxis niet behoeven.
Tusschen de opvoeding van normalen en die van abnormalen ligt het
terrein der criminalptidagogik.
Tenslotte wijzen wij er nog op, dat de speciaal theoretisch methodologische paedagogiek uiteenvalt in verschillende takken van didactiek,
even vele takken als er vakken van onderwijs zijn. En volledigheidshalve
zij dan nog opgemerkt, dat met Lehnsatze uit de staatkunde, uit de principieele grondregels der paedagogiek de z.g. onderwijspolitiek — in principieele zin — dient to worden geponeerd.
Op deze wijze meenen wij, dat het bovenstaande schema duidelijk zal
zijn.
Nog een slotopmerking willen wij maken. Het doel, waarmede wij
bovenstaand schema samenstelden, is ook dit, dat men antwoord hebbe
voor hen, die meenen, dat de paedagogiek willekeurig op het terrein
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van alle vakken wat grasduint. Op de wijze van het schema blijkt, hoe
de paedagogiek, evenals elke wetenschap, nauw verband houdt met andere
wetenschappen, maar wel degelijk eigen doel, eigen stof en eigen methode
beef t.
Vervolgens blijke uit bovengenoemd schema, hoe de lichamelijke opvoeding en de heilptidagogik een min of meer zelfstandig bestaan hebben,
althans methodologisch staan naast de andere opvoedingsvormen. Ook
ligt daar een reden, waarom wij meenen, dat het niet in de eerste plaats
de taak der gewone school is, deze takken van opvoeding ter hand te
nemen; maar dat intusschen hier zeer belangrijke stukken van de opvoeding zelf liggen, wordt eveneens door ons schema uitgedrukt.
En dan nog dit. Uit ons schema moge duidelijk worden, hoe dwaas het
ons moet voorkomen wat iemand nog pas beweerde, dat de wetenschappelijke paedagogen hun handen van de practijk moeten afhouden. Immers,
daarmee zou gezegd zijn, dat practisch gesproken het tweede en het
derde hoof ddeel van de theorie der paedagogiek door de wetenschappelijke paedagogen niet zou mogen worden behandeld. Dit ware meteen
onze wetenschap vermoorden. Dat deze methodologische vragen slechts
behandeld kunnen worden in nauw contact met ons onderwijs en zelfs
in overleg met hen, die tot opvoeden en tot onderwijzen, of tot onderwijzen
alleen, zijn geroepen, staat wel vast. Maar er is Been enkele reden, aan
de paedagogiek een ontijdig halt toe te roepen.
Indien er een gevaar dreigt, dan is het van de zijde van hen, die zich
alleen interesseeren voor wat wij de middenmoot van ons schema zouden
kunnen noemen en die tot . de grondslagen van een paedagogische theorie
niet willen of niet kunnen doordringen.
Bij evenwichtige samenwerking evenwel tusschen theorie en practijk
en bij een goede aandachtsconcentratie op fondament en muur en dak,
kan het paedagogisch gebouw, waaraan in de laatste jaren zoo druk
wordt gearbeid, inderdaad verrijzen. En hoewel hier op aarde nooit jets
volmaakt zal worden en wij wel steeds aan het verbouwen zullen moeten
blijven, zal er blijdschap zijn in de harten ook van onze Christelijke
onderwijzers, indien het gebouw, dat opgetrokken wordt niet het minst
met hun hulp, bewoonbaar is.
En dat zal het worden, indien maar de grondslag goed blijft en het
fondament hecht.

Amsterdam.

J. WATERINK.

CRITISCHE REVUE.
enz., stond
In het Roomsch-katholiek tiidschrift voor kerk, school
onlangs een artikel over paedagogie en paedagogie1 en daarin staat
menige behartenswaardige wenk.
Geleerde menschen maken onderscheid tusschen deze twee begrippen. Paeda-

gogie, zeggen ze, is de kunst van opvoeden, paedagogiek, de leer over het
opvoeden. Het eerste is dus de practijk, het tweede de theorie. 1k haal die twee
woorden vaak door elkaar, dat wil ik ronduit bekennen — u kunt het gerust aan
mijn leerlingen vragen, — maar de begrippen zijn zoo verschillend, dat het
voor iedere opvoeder en opvoedster wel de moeite waard is, er eens of weer
eens bij stil te staan.
Natuurlijk zijn we het er allemaal over eens, dat theorie iets doods en stars
is; dat theorie zonder practijk niets waard is; dat je niets, hoegenaamd niets
hebt aan theoretische kennis, als je geen kans ziet die om te zetten in de
practijk. Wat heeft u er b.v. aan, dat u alle spellingregels uit uw hoofd kent,
en uw geschrijf krioelt van fouten. Daar hoeven we niet over te redeneeren;
daar zijn we allemaal van overtuigd.
nu de keerzijde van de medaille. Is de practijk zonder theorie
Maar
goed mogelijk? Ziet u kans de Nederlandsche taal zonder fouten te schrijven,
indien u de aller-elementairste regels van spelling en spraakkunst niet kent.

Of kunt u een algebraisch of rekenkundig vraagstuk oplossen zonder eenige
kennis van eigenschappen, volgorde der bewerkingen, enz.?
Neen, immers.
Welnu, kunt u dan wel een kind opvoeden zonder de basis van theoretische
kinderkennis? 0 neen, natuurlijk niet, antwoorden vele. Maar dat doen we
ook niet! We volgen trouw een moedercursus en we leeren daar, hoe we onze
kinderen moeten behandelen, hoe en waarmede we ze moeten voeden en kleeden;

hoeveel ze gemiddeld in gewicht moeten toenemen, enz. En wanneer onze kinderen
ook maar de geringste ziektesymptonen hebben dan gaan we dadelijk naar
dokter of consultatiebureau om erger te voorkomen!
Best ! Prachtig ! Maar dit is niet alles!
Natuurlijk niet ! We moeten zorgen, dat onze kinderen hun einddoel bereiken.
Nu, dat kennen we uit de catechismus ! Ze moeten in de hemel komen ! Aan
ons zal het niet liggen als ze er buiten blijven. We hebben ze op de katholieke
school, we sturen ze naar de kerk, in onze huizen hangt het kruisbeeld; 't H.
Hart is er geinstalleerd; de H. Maagd wordt vereerd! Wat kunnen we nu
weer doen!
Best! Prachtig ! En toch durf ik nog zeggen : Dit is niet alles. Uit bovenstaande redeneering, die ik beluisterd heb van opvoeders en opvoedsters, blijkt
het volgende. Er is werkelijk bij velen een ernstig streven het kind zoo goed
mogelijk te verzorgen. Vandaar de groote toewijding en nauwkeurigheid bij de
behandeling van het kindje, waarbij dan vaak — overigens heel natuurlijk —
de groote nadruk valt op het lichamelijke.
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Verder leeft in het hart der opvoeders de overtuiging, dat het kind „in de
hemel moet komen." Ook daarvoor wil men zorg dragen en ook daarvoor neemt
men — weer heel natuurlijk — zijn toevlucht tot de meest voor de hand liggende
middelen, zooals ik ze boven opnoemde. Nu zij het verre van mij, deze middelen
als gering of minderwaardig te beschouwen, maar men zal toch moeten toegeven, dat ze vaak worden tot iets uiterlijks, iets oppervlakkigs, dat niet die
vruchten voortbrengt, die men er van zou verwachten!
Waaraan ligt dat nu?
Kijk, nu kom ik weer met die theorie!
Men kent in groote lijnen het einddoel ; ook eenige middelen om het te bereiken, maar aan de andere kant is er een groot tekort aan kennis te boeken,
een tekort waardoor het kind gevaar loopt zijn einddoel niet te bereiken of
veel lastiger dan bij een betere opvoeding het geval zou zijn geweest.
Heeft u er b.v. wel eens over nagedacht, dat een verkeerde neiging, die niet
tijdig onderdrukt wordt, de weg naar de hemel heel moeilijk kan maken.
Daar volgt dan toch logisch uit, dat we ernstig studie moeten maken van de
aanleg ten goede en ten kwade, van de aan onze zorg toevertrouwde kinderen.
Dat we dienen te weten, hoe we een verkeerde neiging in het algemeen moeten
tegengaan; een goede aanleg tot ontwikkeling brengen.
Dan is het toch allesbehalve overdreven, wanneer we van opvoeders (sters)
eischen, dat ze iets weten omtrent de psychologie van het kind, omtrent de
wijze, waarop het kind reageert op prikkels van buiten af, omtrent de indruk
van onze woorden en onze daden op het kind.
We onderdrukken toch een verkeerde neiging niet door te zeggen : Laat dat;
dat wil ik niet; wie is hier de baas; geen woord meer; of welk ander gebod of
verbod ook. We genezen toch een driftkopje niet door er onze drift tegenover
te stellen; noch een leugenaar door hem voortdurend ons wantrouwen te
toonen. En toch zijn dit z.g. opvoedingsmiddelen, die vaak te baat worden
genomen en waarmee we wel een uitbarsting voorkomen of onderdrukken, maar
die vaak zoo weinig bij dragen tot de eigenlijke verbetering en vorming van het
individu. Meer ingrijpende middelen zijn noodig, maar die zullen we eerst
moeten kennen om ze te kunnen toepassen.
Dan beroepen velen zich op intilitie. Het is niet van mij, het woord: „Past
toch op voor die intultie, die vaak onkunde moet verbergen," maar van een
bekend professor in de psychologie. Ik wil graag aannemen, dat 0. L. Heer
aan de echt Christelijke moeder, als ze er om bidt, de gave der intultie verleent,
waardoor ze op een bepaald moment zonder redeneering weet hoe ze met haar
kinderen te handelen heeft. Maar zeker geldt dit toch niet voor alien die als
opvoeder (ster) met het kind in aanraking komen. De practijk bewijst dat maar
al te vaak ook zelfs nog bij menschen, die wel paedagogiek bestudeerd hebben,
maar waarschijnlijk alleen uit de boeken, zonder te hebben geleerd hoe ze
die kennis in de practijk moeten toepassen.
Of noemt u de volgende dingen paedagogisch?
Er worden nog steeds op sommige scholen straffen aangetroffen, die m.i.
allesbehalve opvoedend zijn. Het kind uit de meer gegoede stand wordt voor
straf naar de armenschool gestuurd ! Het omgekeerde heeft nooit plaats. Zou
daardoor geen gevaar ontstaan voor ongemotiveerd en hoogmoedig meerderwaardigheidsgevoel bij de gestrafte?"

311
Ik geloof, wanneer we in dit licht de paedagogische studie zien er niet
zoo op gesneerd zal worden als nog vaak geschiedt. Wanneer men een
25-tal groote artikelen schrijft over het eenvoudige yak geschiedenis,
gelijk Van Veen dat deed in Het kind, dan moet daar veel overtolligs en
geleerds bijgehaald zijn, dat met het eigenlijke werk niets te maken heeft.
Ik durf zeggen, dat het geschiedenisonderwijs op de lagere school een
eenvoudig vak is, wanneer men zich voldoende voorbereidt. Wie komt
± 12-jarigen aan met wat voor rijperen alleen bevattelijk is. Geef boeiende
vertellingen, laat wat aardigs lezen, toon aan de leiding in de historie, de
groei en bloei, de verwording soms, het herstel; Beef de karakters. En
natuurlijk blijft de bloedstrijd der vaderen, al weten we, omdat we na 1914
leven, nu wel dat oorlog uit den booze is, maar ook, dat deze niet te
vermijden is in de strijd voor vrijheid en altaar; maar .... de meeste
oorlogen gaan om heel wat minder, om vuige winst en macht en daarom
is de strijd voor vrede door recht, de strijd voor algemeene ontwapening
— geen weerloosheidsprediking in de slechtste zin van het woord. En
wie onze Christelijke school nageeft, dat ze nog steeds militairistisch
geschiedenisonderwijs geeft, weet er niets van. Ik heb heel wat geschiedenislessen op verschillende Chr. scholen bijgewoond, en steeds kwam
de goede vredes-gedachte sterk naar voren, maar nimmer verliep dit in
een propaganda voor z.g.n. wereldburgerschap en vaderlandloosheid.
Ik durf van De Ruijter vertellen en zijn grootheid de kinderen schilderen, van zijn eigenlijk zoo kleine, zachte hart vertellen en zijn menschenmin.
Al de menschen, die zoo geweldig de vredes-idee propageeren zijn
meerendeels onbewuste navolgers van Rousseau met de onbesmette
kinderziel, die door de mensch bedorven wordt. De levenspractijk moest
dezulken reeds de oogen openen. En bovendien de hevige problemen die
in deze tijd om oplossing worstelen zijn niet des kinds. Wij behooren bij
ons geschiedenisonderwijs niet zooals voorheen de geschiedenis uitvoerig
als oorlogsbedrijf te schetsen en de 80-jarige oorlog zoo, dat nog jaren
na de schooltijd de Spanjaard voor ons een wezen van haat en verachting
blijft. Waarheid is geen overdrijving en eenzijdigheid en we moeten erkennen dat het oude geschiedenisonderwijs aan dit euvel vaak mank ging.
Thans is dit over een zeer groot gedeelte van de linie anders.
Wie alles van de school in de perfectie verwacht, doet aan utopische
verwachtingen, hersenschimmen. Een kind is een kind. Ubink schreef
daarover een paar jaar geleden een artikel dat nog niets van zijn actualiteit verloren heeft.
't Ging over de Plicht tot leeren in de Sollicitant.
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Van tijd tot tijd schrik ik midden overdag wakker. Plotseling treft het me
als een bliksemstraal, dat ik met een geheel verkeerd werk bezig ben; althans
bezig ben op een manier, die van weinig begrip van het werk getuigt. Er is
namelijk in onze schoolwereld een percentage kinderen, een vrij groot percentage, dat er niet thuis hoort. Voor verschillende van deze kinderen heeft men
een andere bestemming gevonden, zwakzinnigen, slechthoorenden, doofstommen,
blinden. Ik laat in het midden, of men daarbij altijd de eenvoudigste en doeltreffendste weg heeft ingeslagen. Dit is trouwens een zaak, die meer aan die
onderwijsinrichtingen zelf aangaat. De gewone lagere school is van die elementen „bevrijd" en kan zich daardoor rustiger ontwikkelen. Toch is er nog een
categorie overgebleven, waar men vooral in de middenklassen — en soms in de
hoogste klasse — erg mee zit opgescheept. Het zijn de kinderen, die te veel
hersens hebben voor het zwakzinnige type en te weinig voor de normale school.
Eigenlijk druk ik me niet juist uit. Het zit hem waarschijnlijk niet alleen in
de hersens. Er bevinden zich namelijk op verschillende scholen in het derde,
vierde en vijfde leerjaar kinderen van twaalf, dertien, veertien jaar, die door
verschillende oorzaken zijn achtergebleven : ziekte, verhuizingen, ongelukkige
familieomstandigheden, luiheid en onvoldoende verstandige vermogens.
Die laatste oorzaak is vermoedelijk de voornaamste, want kinderen met voldoende hersens komen al die tegenslagen met gering tijdverlies te boven. Aan
de andere kant zijn zwakkere vermogens zelden alleen de oorzaak, dat een kind
achterblijft. De groote meerderheid van de menschheid behoort niet tot het
hoogvliegerstype en tusschen het stuntelig-cerebrale type, dat het normale is,
maakt menig zwakke broeder nog een goed figuur, omdat de andere factoren,
die zijn resultaat beInvloeden, gunstig zijn: hij komt uit een regelmatig gezin,
verhuist nooit, is zelden ziek en wordt thuis gecontroleerd en bijgewerkt.
Maar datzelfde kind mislukt — mislukt dan in schoolsche zin — als er niet
de hand aan wordt gehouden. Naarmate de school meer volksschool wordt, ziet
men dat type in de middenklassen talrijker worden. Ze hooren daar niet thuis,
zijn moeilijk te regeeren, het milieu van jongere kinderen houdt ze zelf ook
kinderachtig, waardoor ze infantieler schijnen dan ze zijn, aan de andere kant
bederven ze door vuile praatjes de sfeer van argeloosheid, die onder die jonge
kinderen van tien en elf jaar heerscht.
Omdat ze zooveel straf krijgen, leeren ze lang niet zooveel als overeen zou
komen met de tijd, die ze op de lagere school doorbrengen. Meermalen heb ik
bij mezelf de opmerking gemaakt, dat de leerplicht ten opzichte van die kinderen
een fout was.
Ik weet wel, dat men zal tegenwerpen, dat niet de leerplicht, maar de school
in verzuim is. Immers, zal men zeggen, er moesten afzonderlijke klassen zijn,
waarin die kinderen in overeenstemming met hun aanleg bezig worden gehouden. Natuurlijk denkt men in dat geval weer aan handenarbeid en dergelijke.
Het wil er bij mij niet in, dat men dan met weinig anders bezig is dan met
spielerei. Dat soort kinderen verkiest inderdaad handwerk boven hersenwerk,
maar waarom zou men ze dan geen werk opdragen, dat nuttig is? Wij merken
op, dat de gedragingen van die kinderen in de school gekenmerkt worden door
infantiele eigenschappen, maar we vergeten, dat die eigenschappen infantiel
zijn in betrekking tot de school en tot schoolsche eischen.
Want de moeilijkheid van het probleem wordt in niet geringe mate verhoogd
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door het feit, dat die kinderen, eenmaal buiten de school, veranderen in volwassenen. Ze luiken op, als ze een baantje voor je mogen doen, zoo tegen de
vacantie je kast onderst boven halen, of een heele middag staan te schrobben
op je vuile inktpotten.
Wij hebben gezegd, dat de leerplicht tot veertien jaar moet duren. Daarbij is
geen rekening gehouden met het feit, dat een jonge wereldburger zonder labiel,
debiel of idioot te zijn lang voor die leeftijd zijn belangstelling voor het abstracte
kan hebben verloren. En dan kan hij, zoo al niet geschikt zijn voor de maatschappij, dan toch al geschikt zijn voor zich zeif. De kans, dat je iemand boven
zijn natuurlijke geschiktheid uithaalt, is uiterst klein en daardoor ook uiterst
ondankbaar.
Het geval wordt nog gecompliceerder, wijl er ouders zijn, die hun kinderen in
zulke gevallen nog tot het einddiploma van de zesde klasse zouden willen doorzweepen. Voor een deel is dat gewetenswroeging. Zij hebben slecht voor hun
kinderen gezorgd en willen tot hun laatste ademtocht de leugen kunnen herhalen dat het aan hen niet gelegen heeft.
Maar aan de andere kant is het wel een bewijs van de maatschappelijke
suggestie, die er van de school uitgaat. Zoo lang is het nog niet geleden, dat
de school behoorde tot dezelfde categorie, waar ook politie en kazerne thuis
hoorde. En nu reeds zijn we een voorwerp van veneratie geworden ! 't Kan
verkeeren

Wie uit een vorig nummer van ons tijdschrift zich herinnert de ervaring
met zijn Arend-jongens van dr. Van Wijk, zal opmerken, hoe dat hier
volkomen Ubink's inzicht dekt.
Zoo laten we alle streberige geleerderigheid van sommigen maar over
ons heen gaan en bevlijtigen ons voor ons dagelijksche werk om dat zoo
Christelijk, zoo psychologisch en zoo practisch mogelijk te seven aan
het kind.

Zeist.

D. WOUTERS.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITTERATUUR.
Zwingli-herdenking bij koersschommeling. Ongeveer te zelfder tijd, dat de
Bank van Engeland de gouden standaard afschafte; de Londensche beurs en
nog vele andere de poorten sloten, en vele banken haar betalingen staakten,
heeft een waardepapier de onwrikbaarheid van zijn koers doen blijken, n.l. de
Bijbel. ZOO lezen we in het Schweizerisches Evangeliches Schulblatt.
Want te Zurich verscheen, aan de vooravond der gedachtenisviering van
Zwingli's 400-jarige sterfdag, na jarenlange voorbereidingen, de nieuwe vertaling van het Oude en Nieuwe Testament. Geen betere huldiging van den op
11 October 1531 bij Kappel gevallen reformator.
En juist in onze tijd, die in zijn verscheurdheid zoo groote overeenkomst met
Zwingli's dagen vertoont, is het levende woord Gods zoo waard, dat men er naar
grijpt, ook bij de opvoeding van het jeugdige geslacht.
Bijwerk. Zorg voor bijwerk, al is het een geheim bijbaantje, zoo haalt de
Evangelische Lehrerinne-Warte aan van Albert Schweitzer. Doe de oogen open,
en zie, waar een mensch of een arbeid een beetje tijd, een beetje vriendelijkheid,
een beetje belangstelling, een beetje werk noodig heeft.
Misschien is er een eenzame, of een verbitterde of een zieke, voor wie ge
wat kunt zijn. Misschien is het een grijsaard of een kind. Of een goede arbeid
heeft vrijwilligers noodig, die een vrije avond kunnen opofferen.
Laat het u niet afschrikken, als gij wachten moet, of als het niet zoo vlot
van stapel loopt. Reken op teleurstellingen. Maar zorg er voor, dat gij het een
of ander bijwerk krijgt.

Een woord van een vrijdenker. Een moedig woord schreef een vrijdenker te
Weenen in betrekking tot de strijd tegen de godsdienst, zoo lezen we in de
Deutsche Lehrer-Zeitung.
„Iedere anti-godsdienstige propaganda schijnt mij een misdaad ; ik vind ze
vaak onzedelijk en afschuwelijk. Niet uit geloofsijver, verre van dien, maar
uit de eenvoudige meening, dat een godsdienstig mensch, onder overigens gelijke
omstandigheden, gelukkiger is dan een ongodsdienstige.
„Hoe dikwijls heb ik in mijn onverschilligheid en twijfelzucht anderen benijd,
aan wie hun religie een vaste steun in de levensstormen gaf. Zulke menschen
psychologisch te ontwortelen, is schandelijk.
„Ik begrijp het, dat zulke menschen propaganda voeren, om ook anderen
aan hun geluk deelachtig te maken. Maar een propaganda van het ongeloof
begrijp ik niet; zij is me een raadsel.
„Men heeft het recht niet, iemand zijn beschermend dak te ontnemen, wanneer
men niet zeker is, hem een veel schooner huis terug te geven."

Een onderwijzeres, die later moeder werd. Die vertelt in de Vlaamsche
torenwachtcr een en ander van haar ervaringen. Toen ik 19 zomers achter de
rug had, stapte ik de dorpsschool binnen, dapper en welgemoed. Een heele verandering in mijn leven!
Dat vertellen een heele kunst is, die men slechts langzaam aanleert, wist ik
reeds na de eerste les. Bovendien bekijk je de zes- en zevenjarige kinderen, als
je onderwijzeres bent, uit een heel ander oogpunt dan wanneer je later moeder
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bent. Ik vergde toen veel meer van ze dan ik nu zou doen, en ik geloof, dat ik
ze de dingen nu veel gernakkelijker zou bijbrengen, en met minder nablijven en
bijwerken.
Eigenlijk heb ik nooit goed begrepen, hoe groot de invloed der school is, dan
op de dag, dat mijn eigen dochtertje naar school ging. 't Is een totale omkeering in het leven van een kind. Er gaat een heele nieuwe wereld open : die
van denken en leeren. Het kind beweegt zich in een heel andere sfeer, die
stormenderhand beslag legt op zijn geest.
De school der toekomst. Daarover spreekt het Educational supplement of the
Times naar aanleiding van een gehouden tentoonstelling van leermiddelen.
De groote omwenteling op het gebied der school moet nog komen, zegt de
schrijver. Hij is van oordeel, dat het zwarte bord plaats zal moeten maken voor
de mechanische hulpmiddelen, zooals gramofoon, radio, film, sprekende film en
televisie.
Maar de onderwijzer zal nooit overbodig worden; hij behoudt zijn plaats in de
opvoedingstaak. Ook het boek zal niet worden verdrongen, maar het zal worden
gewijzigd, en wel in aansluiting aan de bovengenoemde mechanische hulpmiddelen, en om na te slaan. Het zullen meer boeken zijn als de tegenwoordige hulpboeken bij de gramofoonmethoden voor vreemde talen.
De mechanische hulpmiddelen hebben tot nog toe het nadeel van moeilijke
verplaatsbaarheid; de uitvinders zullen dit moeten overwinnen; anders is er te
veel verlies van tijd, te veel verwarring in de klassen, en te veel slijtage.
Er komt een tijd, zegt hij, dat elke school haar radio en haar film, en haar
eigen televisieapparaat heeft.
Hm! Ik geloof, dat de gouden standaard eerst wel weer hersteld moet zijn.
Naar het platteland! Het Duitsche tijdschrift Die Erziehung is gewijd aan
„de samenhang van cultuur en opvoeding in wetenschap en leven". 't Spreekt
vanzelf dat ook de tegenwoordige economische toestand er in verband met de
opvoedingsvragen wordt beschouwd.
Een artikel wijst op de noodzaak, dat de eigen nationale productie ook op het

gebied van landbouw, tuinbouw en veeteelt moet worden verhoogd, opdat Duitschland de 3000 miljoen mark, die het thans voor dergelijke producten aan het
buitenland betaalt, „zoo mogelijk verdienen kan."
Daartoe moet het platteland weer in eere, en de schrijver zegt, dat op de
periode van „landvlucht" er nu gerust een van „stadsvlucht volgen mag, om het
evenwicht te herstellen.
In verband hiermee wijst hij op de toenemende ontvolking van het Oosten.
Dit is lange tijd in minachting geweest; wie verplicht was, zich in het Oosten
van Duitschland te vestigen, haastte zich toch zoo spoedig mogelijk naar de
Westelijke provincien. Als dat zoo blijft, zullen de Oostelijke provincien op de
duur geheel door de Polen worden overstroomd, zegt hij.
Deze twee dingen wil hij nu combineeren. Terug naar het platteland, en dan
vooral naar het Oosten, opdat die deelen Duitsch blijven. Vooral op onderwijzersgebied is hier een taak. Er moeten voldoende scholen worden gesticht ter
voortplanting van Duitsche taal en traditie ; en dan ook jeugdhuizen, om de
jeugd voor „polariseering" te bewaren. „Hier is nationaal-paedagogische arbeid
te verrichten."
Vlaardingen.
T. VAN DER KOOY.

BOEKENTAFEL.
D r. J. W at e r i n k. Inleiding tot de thew' etische paedagogiek; vierde stuk
van het eerste deel. — Zeist, N.V. G. J. A. Ruys' Uitgeversmij., 1931.
Met de voltooiing van het eerste deel zijner Inleiding wenschen we prof.
Waterink van harte geluk. Hoewel hij aan de materieele vragen nog niet begonnen is en hij in het eerste deel slechts formeele problemen behandelt, vooral
het vraagstuk van het grootste belang of de paedagogiek een wetenschap is,
komt bij deze behandeling der formeele vragen reeds voldoende uit van welke
beteekenis het is, dat deze gesteld en beantwoord worden door een Gereformeerd
man van wetenschap. Het wekt vertrouwen en het is aangenaam te lezen wanneer prof. Waterink b.v. op bladz. 619 schrijft: „Wetenschappelijke paedagogen
hebben evengoed als de eenvoudige belijders te aanvaarden de confessies der
kerken ; ook daar, waar die kerken hun belijdenis uitspreken omtrent het gezag
der Schrift en omtrent de zonde en de schuld, waaronder ook het kleine kind
gebukt gaat."
Vooral bij de afbakening der grenzen ten opzichte van de hoogleeraren
Kohnstamm, Hoogveld en Gunning blijkt dat prof. Waterink de Gereformeerde
belijdenis hoog houdt.
Dit vierde stuk handelt over richtingen in de paedagogiek en is zeer instructief. Prof. Waterink deelt ze in naar de vroeger gemaakte onderscheiding in
hulpwetenschappen en grondwetenschappen der paedagogiek. Niet onaardig
gevonden ! De vraag is bij mij opgekomen, of dit vierde stuk eigenlijk niet overbodig is en het materiaal niet verwerkt had kunnen worden in de geschiedenis
der paedagogiek, die, zal ze aan het doel beantwoorden en inderdaad geschiedenis
zijn, ook een overzicht van de richtingen moet geven. Ik stem toe, dat een overzicht van de richtingen wel in dit eerste deel een plaats vinden kan, maar ik ben
altijd bang voor de repetitie in een wetenschappelijk boek. We vertrouwen dat
prof. Waterink aan dit gevaar ontkomen zal. T. HOEKSTRA.
Prof. dr. P. A. D i e p e n h o r s t, Groen, van Prinsterer; 536 blz. a f 6.25, geb.
f 7.50; J. H. Kok, Kampen.
Prof. Diepenhorst begint zijn uitvoerige studie van leven en arbeid van Groen
met: „Groen van Prinsterer leeft nog", en wie thans de belangrijkheid in ons
staatsleven van de a.-r. partij ziet, begrijpt hoe belangwekkend het is, de groei
te zien van een partij, gesticht door den veldheer zonder leger.
Oak leert deze inleiding al terstond hoe historiebeschrijving door tijdgenooten
zelden het goede inzicht heeft: er is geen perspectief, geen distancieering. Bijzonder vestigt de geleerde schrijver de aandacht op de grafrede van ds. L. J.
van Rhijn, waarvan het slot luidt: „Zoo lang in Nederland het Evangelie van
Gods genade in Christus zal worden gepredikt, zal onvergeten blijven de naam
van mr. G. Groen van Prinsterer. In 12 hoofdstukken behandelt prof. Diepen-

horst Groens leven en arbeid:
1. Groen in zijn jeugd -- kind en student —, 2. De eerste jaren na Groom
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academietijd, — advocaat, mislukt professoraat, referendaris, later secretaris
aan het kabinet des konings, verloving en huwelijk —, 3. Groens geestelijke ommekeer, 4. Groens jeugdgeschriften en zijn Nederl. gedachten, 5. Het werkleven
van Groen, 6. Groen als historicus, 7. Gr. en de kerkelijke strijd, 8. Het a.-r. of
c.-h. beginsel, 9. Gr. en ons parlementaire stelsel, 10. Gr. en de schoolstrijd, 11.
Gr. en India, 12. Gr. en de soc.-econom. vraagstukken.

Bij elk hoofdstuk komen meer of minder uitvoerige aanteekeningen, met bronvermelding enzoovoort.
De eerste 5 hoofdstukken dragen een meer biografisch karakter, de andere
hoofdstukken geven Groens geestelijke beteekenis.
Het geheel is een werk van waarde voor historici en staathuishoudkundigen,
waar wetenschappelijk gefundeerd alles in zijn verband wordt gezet en oorzaak
en gevolg aanschouwd worden. \Vie zich voor de geestelijke en politieke geschiedenis interesseert kan niet zonder schade voor eigen inzicht dit werk ongelezen
laten.
D.
W.
G. W. Come 11 o, Beknopte handelskennis voor ulo-scholen, gec. a f 1.50; D.
A. Daamen's uitg. maatschappij, Den Haag.
Paedagogische bibliotheek, nr. 15, Pestalozzi, met een inl. van dr. S. 0. Los,

M. A. ; a f 1.50 ; P. Noordhoff, Groningen.
De Paedagogische bibliotheek, indertijd door J. Versluys opgericht, ondergaat
langzamerhand een algeheele vernieuwing. Reeds zijn een 10-tal deeltjes de laatste
jaren opnieuw bewerkt geherdrukt. Voor eenige maanden verscheen Montaigne,
bewerkt door dr. J. Versluys; thans verscheen Pestalozzi, van de hand van dr.
Los. In een uitvoerige karakteristiek schetst dr. Los Pestalozzi in de verschillende
stadia zijns levens en behandelt hij de Pestalozzi-problemen. Het geheel is een
waardevolle hulp bij de studie, want 't is wel ten eenenmale onmogelijk, om bij
de studie der paedagogiek van de klassieken de complete werken te doorworstelen, te meer waar groote gedeelten hunner omvangrijke uitgaven voor de waardeering van hun paedagogische arbeid van weinig of geen nut zijn. Goed gezien
was het van dr. Los om de Rede op Kerstmis 1910 in haar geheel op te nemen.
Wij bevelen dit nr. der P. B. hen, die voor hoofdakte studeeren, zeer aan. Ms.

I. N a u t a, Bloemen, uitg. A., ingen. f 1.60, gec. f 1.90; P. Noordhoff, Groningen.
Een nieuw plantkundeboekje voor het rnulo, overeenkomstig de nieuwe examen-programma's voor dit vak. Zonder veel geleeidheid wordt hier bij mooie
natuurfoto's, met een prettige beschrijving en een versje vaak, getracht kennis
en belangstelling te wekken voor het plantenleven. In vele opzichten wijkt dit
boekje of van de gerenommeerde plantkundes, maar o.i. is hier voor jonge leerlingen wel het juiste midden geraakt. In uitg. A worden 15 planten, in uitg. B
25 planten besproken. Hier en daar is de gelegenheid aangegrepen om de leerling te wijzen op het schoone en doelmatige in de bouw en functie der organen.
Het is een aanbevelenswaardige uitgaaf, uitermate practisch en zeer schoon van
uitvoering.
K.
IV. G. van de Hulst, Bello; P. Noordhoff, Groningen.

Van dit deeltje voor het 3de leerjaar in de bekende reeks Vrij en blij verscheen
binnen het jaar een 2de druk. Een verdiend succes. Ms.
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Ds. P. ten H a v e, Bij de bron, de Bij b. gesch. gegeven in voorbereiding en vertelling, in aansluiting bij Neerbosch' rooster voor Zondagsschool en kinderkerk ; Jan. 1932, afl. I.
De bedoeling is 4 maal per jaar een dergelijke afl. te geven. Elke afl.
kost f 1.—.
A. Lobstein en S. Pr e g e r s, Nieuwe banen, leerb. der algem. gesch. voor
voortgezet onderwijs; deel II ; 176 bl. a f 1,75 ; geb. f 2.00 ; N. Noordhoff, Groningen.
Een mooi kenmerk van dit vlot geschreven leerboek is de groote beperking in
feiten en jaartallen, de overvloedige fraaie illustratie en de uitgesproken antioorlog-tendenz, zonder dat deze ontaardt in een weerloosheidsprediking. Voor
openbare onderwijsinr. lijkt het ons een zeer geschikt boek, dat uitmunt door
helderheid van voorstelling en dat voor de jongere leerlingen zeer leesbaar is. Ms.
Reeks Vrij en blij, P. Noordhoff, Groningen.
J. Fortgens, Toea Boba a f 0.80.
J. Fortgens, Salcika a f 0.80.
Met deze beide boekjes is de bekende Vrij en blij-reeks aangevuld met een
paar zendingsboekjes. Toea Boba — dr. Adriani — wordt ingeleid door de Onderwijzers-zendingscommissie. De heer Fortgens, de bekende zendeling, zwager
van dr. Adriani, is het gelukt een zeldzaam boeiend verhaal te schrijven van het
werk van dr. Adriani.
Zijn boekje onderscheidt zich van de meeste zendingslectuur voor kinderen
hierin, dat het werkelijk kinderlectuur is. Fortgens preekt niet, houdt geen
lange uitweidingen; hij laat alleen zien, en het voor kinderen-begrijpelijke heeft

hij in eenvoudige woorden geschetst. Een groot aantal oorspronkelijke foto's
versieren en verduidelijken de tekst.
In Salcika komt meer het intieme leven van den inlander naar voren : zijn
vreugden en droefenissen, zijn vrees voor geesten en ziekten; ook zijn liefde en
trouw. Ook dit boekje is geheel in voor kinderen gepaste stijl en woordkeus gehouden. Bij zendingsverhalen gaat het ten slotte over geestelijke zaken en het
is heel gemakkelijk er over te schrijven, maar het lukt den schrijvers zelden het
z(5•5 te doen, dat de 12-jarigen gepakt worden. Het is den beer Fortgens bier
zeer wel gelukt. Wij verwachten stellig, dat wat de Wouters in zijn inleiding
bij Salcika wenscht, n.l. dat zendingsliefde en zendingsijver door Toea Boba en
Salaka gebaat zullen worden bij een verstandig gebruik van deze boekjes ook
werkelijkheid zal worden.
Aan zulke boekjes is voor de Christelijke scholen behoefte.
Ms.
P. W ij d e n e s, Planimetrie. Een eenvoudig schoolboek voor het eerste onderwijs in de Vlakke meetkunde. Met gratis gradenboog, celluloiddriehoek en
overzicht, geb. f 3.20. P. Noordhoff, Groningen.
De bekende wiskundige, die door zijn practische kijk op de methodiek van dit
vak de jeugd aan zich heeft verplicht, geeft in dit boek een meetkunde voor het
voortgezet onderwijs, zonder inhoud- en oppervlakte-berekeningen van
lichamen, die tot de vormleer behooren.

Voor m.u.l.o.-scholen, kweekscholen, seminari, 3-jarige h.b.s.en, handels-
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scholen, zeevaartscholen en meisjesscholen heeft de schr. dit boek bestemd, dus
voor al die onderwijsinrichtingen, waar men niet te hooge eischen aan de vlak4
meetkunde stelt. Kennismaking aanbevolen. K.
Voor alien wat. — H. J. O v e r dui n, Groei en bloei. f 0.75.
Voor alien wat. — A. van de H e i d e, Het huisje aan de plas. f 0.90.
Voor alien wat. — P a u l van I p e n b u r g, Alteen in huis. f 0.55.
P. Noordhoff, Groningen.
Deze boekjes uit de reeks Voor glen wat zijn uitgegeven voor de openbare
scholen, en als zoodanig zijn ze voor de schooljeugd daar een aanwinst, omdat
ze — we lazen alle drie boekjes met belangstelling door — blijkbaar geschreven
zijn door kinderschrijvers, die niet alleen het kind kennen, maar die bovendien
de gave bezitten, smakelijk te vertellen in eenvoudig en mooi Nederlandsch. Ms.
1. C h r. le R o y, Schetsboeken bij Ons, teekenuur. f 0.40.
Bij de reeds zekere vermaardheid bezittende teekenmethode van Le Roy zijn
thans de schetsboeken gereed, benevens portefeuilles met losse vellen ter aanvulling.
Op vele bladen worden de noodige gegevens verstrekt en staan hulplijnen. Het
geheel maakt een buitengewoon verzorgde indruk.
D. W.
2. Branco van D a n t z i g, Brochure lichamelijk gebrekkigen. f 0.50.
4. Toetsnaald toelating middelbare scholen en gymnasia 1931. f 1.60.
4. J. M. de F e y t e r, Muziektheorie voor het onderwijzersexamen. f 0.90.
Dit werkje is nieuw in opvatting en uitvoering. Het is precies ingesteld op de
huidige eindexamens der kweekscholen en 't geeft precies wat practisch voor de
school en theoretisch voor het examen noodig is, duidelijk en klaar. Aanbevolen.

S.
5.
6.
7.
8.

Toetsnaald voor de kweekscholen — opgaven 1931. f 1.25.
S. de V r i e s, Naar de M. T. S. Toelatingsexamens 1931. f 0.75.
P. \V ij den e s, Kleine stereometrie, 3de druk, gebonden f 1.40.
H. H e i d i n g a en I. N a u t a, Dierkunde Ode druk f 1.25, gecartonneerd f 1.40.
9. A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff, Handelsrekenen
voor m.it.l.o., 2de druk f 2.50.
10. J. Mar w i t z en I. N a u t a, Aardrijkskunde, deel I, Nederland en
Indio, Ode druk, f 1.35, gecartonneerd f 1.50.
11. M r. Drs. J. L. Sanders, Practische Duitsche spraakkunst — 3de
druk, f 1.40.
12. C h r. de B o u t e r en I. N a u t a, Hoofdpersonen algemeene geschiedenis, deel III f 2.10.
13. H. v an D ij k en I. N a u t a, Gewijde geschiedenis, deel II. — Nieuwe
Testament f 1.50.
Van dit werk, dat met deel I een zeer goede pers had, is thans II verschenen.
De Bijb. gesch. is behandeld in verband met Bijb. aardr. en Bijb. oudheidkunde
en er is gestreefd naar beknopte, suggestieve formuleering, overzichtelijke indeeling en prettige inkleeding. Duidelijke kaartjes en illustraties versieren en
verhelderen de tekst. Inzonderheid is Gewijde geschiedenis bedoeld voor Chr.
gymnasia, h.b.s-en, kweekscholen en rn.u.l.o.'s. Ms.
De nrs. 1 tot 13 zijn alle uitgaven der fa. P. Noordhoff te Groningen.
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I, Hoogwerf, Van landen en volken,
IIIB. Azie a f 0.65.
IIIC. Australia, Amerika, Poolland, a f 0.65.
IVA. Onze Oost en onze West a f 0.80.
IVB. Onze Oost en onze West a f 0.80.
P. Noordhoff, Groningen.
Met deze deeltjes is deze eerste aardrijkskunde-methode voor de Chr. scholen
— atlassen, leesboekjes en vragenboekjes — compleet. Het is een mooie en
oorspronkelijke arbeid, een die geheel naar de persoonlijke keuze moet gebruikt
worden, d.w.z. vele scholen zullen niet alle deeltjes wenschen. Dat behoeft ook
niet. Naast de atlassen met tekst zijn deze leesboekjes het aanvullingsmateriaal,
dat o.i. voor Nederland en Oost en West zeer belangrijk is. Te xnemoriseeren
zijn deze boekjes niet. In prettige stijl vertellen de schrijvers van veel en velerlei,
land en yolk, cultuur en groei vooral, terwijl de stof voor de Chr. scholen is
bewerkt, zoodat zending en civilisatie, ontwikkeling en hygiene, handel en bedrijf
steeds gezien worden in het licht der Chr. wereldbeschouwing. Wij meenen, dat
met deze oorspronkelijke, complete aardrijkskunde de Chr. schoolmethodiek verrijkt is en bevelen deze uitgaaf ter kennismaking en bespreking op de schoolvergaderingen aan. Ms.
J. Kleijntjens S.J. en Dr. H. H. Knippenberg, Uit Broom- en fantasiewereld.
I. Limburgsche sagen, a f 1.25.
II. Brabantsche sagen, a f 1.40.
III. 'Geldersche sagen, a f 1.40.

Uitg. H. J. Dieben, Wassenaar.
Er bestaan in ons land vele sagen en legenden. Weinige ervan zijn algemeen
goed, slechts de folkloristen beijveren zich ze vast te leggen en hun voortdurende arbeid in studie en boek begint langzamerhand ook vender in de volksbelangstelling door te dringen. Naast het standaardwerk van prof. Schrijnen zijn er de
laatste jaren vele populaire boeken verschenen, die de heimatkunde, de folklore
— volkskunde noemde prof. Schr. het op zijn Nederlandsch — nader tot de
massa te brengen. De reeks schoolboekjes Nederlandsche volkskunde had zelfs
een ongedacht succes in blad en tijdschrift en sedert bleek ons, dat de laatste
jaren meer algemeen, dank zij het pionierswerk van enkelen, men het mooie van
het levende verleden is gaan waardeeren. Want die oude sagen en legenden
zijn geschiedschrijfkunst in primitieve vorm, zooals ik eens las. In deze drie
bundels hebben de nijvere zoekers een 16-tal uit Limburg, 22 uit Noord-Brabant
en 20 uit Gelderland naverteld. De Witte juffer van Montferland, de Nevelhorst
van Didam, Marieke van Nimwegen, Reynoud van Valkenburg, De bokkenrijders,
De mummies van Sint Pietersberg, De zwarte bond van Oerle, Het wiel van
Heusden, Met de helm geboren, het zijn er slechts enkele; maar elk verhaal op

zich zelf heeft weer zijn bekoring. Droom, fantasie en werkelijkheid zijn dooreen
gemengd, en onder alle wonderverhalen voelt men de overgang vaak van heidendom tot Christendom.
Het is een waardevolle collectie, smaakvol uitgevoerd en geillustreerd met
penteekeningen. Zoo'n reeks voor het heele land zou een aardige verzameling
zijn.
D.
W.
Dr. T. H o e k s t r a, Het woord Gods. in de prediking, een beoordeeling van
Barths Woordtheologie ; 64 blz,. a f 0.90; J. H. Kok, Kampen.
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HET ONBEWUSTE IN VERBAND MET DE
STRUCTUUR VAN HET ZIELELEVEN.
Nog steeds bestaat voor het begrip onbewust warme belangstelling;
niet slechts bij den psychiater, maar ook bij den paedagoog.
Toch is het opvallend, dat in menig handboek over psychologie het
woord niet of nauwelijks wordt genoemd, terwij1 anderzijds vele
psychologen him geheele theorie baseeren iop het aannemen van voor ze
noodzakelijke en verklarende onbewuste factoren. Omtrent omvang,
inhoud en strekking van het begrip onbewust bestaat nog steeds groote
verwarring en onzekerheid.
Zeer in het kort willen we:
1. Nagaan vanwaar deze verschillende waardeering komt,
2. Trachten tot een inzicht to komen in de vele beteekenisschakeeringen
van bewustzijn en onbewust
3. Vluchtig enkele richtingen in de psychologie bezien, voorzoover
deze met het begrip onbewust ernstig rekening houden.
1. De vraag naar de plaats, welke aan het onbewuste in de psychologie
moet of kan worden aangewezen hangt geheel en al samen met die naar
het wezen van den mensch zelf; — m. a. w. is het niet in eerster instantie
de psycholoog als zoodanig, welke die plaats aangeeft, maar is het de
wijsgeerige anthropologie, die voorafgaat en die de structuur van de
menschelijke organisatie uitstippelt. Telkens, wanneer de psycholoog dit
niet inziet of dit niet wil toegeven ontstaat verwarring en een nutteloos
getwist over woorden. Ileef t de psycholookg zijn anthropollogisch standpunt
bepaald, zijn schema omtrent de organisatie van den mensch vastgelegd,
dan is de weg voor het psychologisch onderzoek vrij, hoewel de psycholoog telkens toch weer zich moet bezinnen, of hij niet misschien een
structuurf out heeft gemaakt.
Bij de historische inleiding op de beschouwingen omtrent het onbewuste
moet men bezinnen bij Descartes. De metaphysische grondbeschouwingen
van dezen wijsgeer dwongen hem tot een strenge scheiding, van het
lichamelijke (uitbreiding) en het niet-lichamelijke. Het laatste vatte hij
samen onder de naam cogitatio, welk woord later met bewustzijn werd
vertaald. Sindsdien werd het bewustzijn tot een probleem, niet het minst
door het verschillend accent, dat gelegd kon worden, hetzij op bewust-,
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hetzij op zijn, hetzij op beide; maar evenzeer door het eigen-aardige, dat
zich opdrong bij het begrip zelf-bewustzijn.
Naast Descartes staat Locke. — Trachten wij in een enkel woord aan
te duiden, van welke aard Locke's beteekenis is geweest, dan kunnen we
dit doen door te zeggen, dat de psychologie, welke onder zijn invloed
staat, het bewustzijn opvat als s o m der bewuste verschijnselen en niet
zooals de echte aanhangers van Descartes meenen: als den I n b e g r if f
der niet-lichamelijke — dus geestelijke — werkzaamheid. Dit houdt
tweeerlei in. 1. Met het laten vallen van den Inbegriff valt het metaphysische begrip: zielesubstantie. 2. Met het begrip som verbindt zich de
gedachte: veelheid van deelen. Het bewustzijn wordt niet meer gebonden
aan een geestelijke substantie, maar beschouwd als de samenvatting van
bewustzijnsverschijnselen.
De psychologie der 19de eeuw wordt geheel beheerscht door de zoo
pas aangeduide denkbeelden. Bij den mensch onderscheidde men physisch
en psychisch, lichamelijk en niet-lichamelijk, het stoffelijk-zijn en het
bewust-zijn — en met het laatste nu hield de psychologie zich bezig.
Psychologie werd de leer van het bewustzijn en psychisch werd gelijk
gesteld met bewust.
De bewuste verschijnselen waren in de bewustzijnspsychologie der
vorige eeuw niet slechts uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek,
zij waren veelal de eenige psychische realiteit. Als een keten onderling
causaal en volgens associatiewetten verbonden, gingen psychische phaenomenen „door het bewustzijn". De som dier verschijnselen was de ziel,
indien men daarvan al sprak.
Het kan niet onze bedoeling zijn, stil te staan bij de ontelbare modificaties, waarin we het rationalisme van Descartes met de daaraan ten
nauwste verbonden bewustzijnsopvatting in de klassieke psychologie ontmoeten; ook niet bij de vermenging daarvan met de invloeden der
empiristische denkwijze van Engeland uit. Scheler spreekt hier terecht
van duizendvoudige modificaties. Het dualisme van Descartes en het
monisme van Spinoza, rationalisme en empirisme parallelisme en wisselwerkingsleer beinvloeden de klassieke psychologie en maken het ons vaak
onmogelijk, bij vele psychologen uit deze periode te kunnen vaststellen,
welke zienswijze ze er op nahielden ten opzichte van den mensch in
zijn geheel.
Uit vrees voor metaphysische inmenging trachtte men als regel, uit te
ga an van de ervaring. Brentano's psychologie bijv. heet Psychologie vom
empirischen Standpunkt — 1874 — en bijna zonder uitzondering luidde
de definitie voor psychologie: het is de leer der bewustzijnsverschijnselen.

,
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Uit deze tijd dateert dan ook de volgende redeneering: a. psychisch is
bewust; b. onbewust psychische verschijnselen zouden derhalve zijn:
onbewust bewuste verschijnselen, en dit nu is absurd. Dit is even dwaas,
zoo meende men, als wanneer men zou spreken van een houten ijzer, van
een vierkante cirkel, van onruimtelijke ruimtefiguren. Voor mannen als
Ziehen, Miinsterberg en vele anderen zijn onbewust psychisch, onbeleefde
belevingen niets anders dan woordenraadsels.
Volgens de naar het experiment georienteerde empirische psychologie
met het atomistisch causalisme als grondprincipe was psychisch = bewust en omgekeerd. De bewustzijnsinhouden waren de objecten. Het feit,
dat er steeds een ik is, dat denkt, wil en gevoelt, werd verwaarloosd. Het
bewustzijn dacht men zich als een vlak, als een blikveld; het subject, dat
blikt bleef buiten beschouwing — bij Wundt bijv. —
Omgekeerd valt naar de zienswijze der idealistische psychologie het
accent op het subject. Voor ons aannemelijk is het accentueeren van een
centrale directie in het bewustzijnsgebeuren; verwerpelijk echter is de
verabsoluteering van het ik, de vergoddelijking van het subject. Men
spreekt van geest en van ik, zonder daarachter te zien een persoon, die
staat voor Gods wet en die aan zijn Schepper verantwoording schuldig is.
Pit ik zit op de troon en wordt vrij algemeen geacht te zijn en te handelen
in het voile bewustzijnslicht. Wat de mensch meer is dan bewust subject,
wordt ,bij het onderzoek verwaarloosd. Voor somatische, voor , driftmatige
invloeden op het psychische gebeuren heeft men geen oog. Deze zienswijze vindt men o.a. in de psychologie van Kiilpe.
Het onbewuste beteekende voor de toenmalige psychologie dus practisch
niet veel. Als laatste verklaringsgrond der psychische verschijnselen
werden door den belevingsrealist, meestal ook door den aanhanger van de
wisselwerkingsleer de hersenen beschouwd. Herinneringssporen waren
steeds — behalve bij Beneke — stof felijk van aard. Men gebruikte daarvoor de term physiologisch onbewust; wij achten de term a. bewust
juister. Later ging men ook spreken van psychische sporen — Seelenspuren —, zooals E. Becher en H. Driesch.
De aanhanger van het parallelisme was krachtens zijn grondprincipe
gedwongen voor alles wat niet meer in het bewustzijn gegeven was een
zeer zwakke bewustzijnsgraad aan te nemen zoodat, wanneer hij toch
sprak van onbewust, hij daarmede bedoelde: uiterst zwak bewust of:
onopgemerkt.
De belijders der psycho-physische wisselwerkingsleer, met name de
psychiaters onders hen, waren in de grond der zaak hersenphysiologen
en zochten de verklaring van het psychische gebeuren in hersenprocessen.
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Ze hadden een hypothetisch onbewuste, dat psychisch van aard zou zijn,
niet noodig. De f ellen, aan de practijk ontleend dwongen in het geheel
niet tot het aanvaarden der hypothese. Het duidelijkst vinden wij deze
gedachtengang bij Bumke in zijn werkje: Das Unterbewusstsein: Eine
Kritik. Al wat in het bewustzijn niet gegeven is, is physisch van aard.
Wanneer dus Bumke het bestaan van een onderbewustzijn bestrijdt op
grond van het feit, dat de analyse der gevallen uit zijn practijk tot het
aannemen ervan niet dwingt, dan maakt Bumke de fout, waarop wij in
het begin wezen n.l. deze, dat niet de psycholoog, met name niet de
psychiater, hierover heeft te oordeelen, maar dat dit de voorafgaande taak
van den wijsgeerigen anthropoloog is. Voor Bumke stond van te voren
immers al vast, dat hij als aanhanger der wisselwerkingsleer bij het
interpreteeren en verklaren der verschijnselen het onbewuste, Lc. het
onbewuste volgens Freud wel missen kon.
Zeer terecht werd reeds omstreeks 1900 door Hellpach opgemerkt, dat
de theoretische beschouwing omtrent de verhouding van physisch en
psychisch in de practijk door menigen psycholoog niet streng werd vastgehouden. Zij maakten dan bij de interpretatie, bij de duiding der gevallen
am zoo te zeggen een structuurfout. Dit gold vooral voor den parallelist.
Hellpach zei: Het parallelisme is iets heel moois, zoolang men bij het
wetenschappelijk werken er niet aan denkt. Anders raakt men in tal van
tegenspraken verward, waaruit men zich tevergeefs tracht te reddden.
Fen beetje parallelisme, een beetle materialisme, een beetje wisselwerking,
dit is in de grond de practische houding van , de theoretische ,belijiders
van het parallelisme, zoodra ze voor duidingsproblemen worden geplaatst.
Het behoeft Been betoog, dat voor ieder, die het dualisme van Descartes
aanhing of nog aanhangt, dat voor den associatiepsycholoog, die in
navolging der klassieke Britsche denkwijze in de bewustzijnsverschijnselen
als zoodanig het wezen van het zielsgebeuren meent te moeten zien, het
onbewuste niets is, of indien het al mocht worden geconstrueerd, iets is,
dat physiologisch van aard moet zijn, resp. psychisch van aard, maar dan
in de zin van uiterst zwak bewust. Het mechaniseeren bij het inprenten,
bij klavierspel, etc. vindt dan zoo een verklaring. Voorts client opgemerkt,
dat het negatief gevormde woord onbewust hier ook slechts negatieve
zin kon hebben. Het was uitsluitend georienteerd naar het bewustzijn, dat
in deze steeds primair bleef.

Dit veranderde, toen omstreeks 1900 de psychologie niet ,rneer uitsluitend
de methodes der oude glorieuze natuurwetenschap volgde, maar zich
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richtte naar de gelijktijdig opbloeiende biologies De biologic werd voor de
zielkunde wat voorheen de physica voor haar was geweest. De wet van
het behoud der energie trad in de psychologie op de achtergrond; ze
kon immers alleen Belden voor de objecten, welke konden worden gemeten
en gewogen, maar niet voor het leven, en zeker niet voor het zieleleven.
Naast het causaliteitsprincipe kwam dat der finaliteit; naast de termen:
som der deelen en element, naast physisch-chemisch en statisch kwamen
„Ganzheit" en „gestalte", organisch en genetisch. Dilthey en Spranger
met hun structuur- of geesteswetenschappelijke psychologie, Ehrenfels
met zijn „Gestaltqualitaten", Kii1pe met de denkpsychologie, Stern met
het personalisme, Freud met de psychoanalyse vertegenwoordigen elk op
zijn wijze een richting, die zich van de oude elementenpsychologie
afwendde. Het sterkst is wel de invloed der biologic op die EngelschAmerikaansche richting in de psychologie geweest, welke bekend is onder
de naam: behaviorisme.
Het oude probleem: lichaam — ziel, ruimtelijk — onruimtelijk, stof felijk
— onstoffelijk werd geheel verschoven. Met de glorie van het materialisme
was het gedaan; het biologisme met zijn overwaardeering van het levensprincipe deed zijn intrede. Descartes had voor dit afzonderlijk gebied van
het organische leven geen oog gehad en er ook geen afzonderlijke plaats
aan gegund. Een hond, een dier was een machine, het menschelijk lichaam
eveneens.
De tegenstelling physisch — psychisch of stof en geest maakte na 1900
plaats voor die tusschen leven en geest. De groote denkers van deze tijd
zien thans de menschheidsproblemen gegroepeerd om de vraag naar de
verhouding tusschen: geest en leven. Een soort van synthese tusschen
beide meent men to kunnen aanduiden met het begrip iexistentie.
Het is onmogelijk een juist inzicht te kunnen verkrijgen in de stand der
hedendaagsche worsteling op geestes-wetenschappelijk gebied, op het
gebied vooral ook der moderne psychologie, indien men niet zich bezint
over de beide, in zekere zin zelfstandig tegenover elkander staande, op
elkaar nochtans inwerkende principes nl. het geest-Principe en het
levensprincipe. Telkens tracht men het een uit het ander of te leiden of
een van beide te negeeren. Wie onder invloed van Descartes staat, negeert
het levensprincipe; wie bevangen is in biologische beschouwingen, loopt
gevaar, de geest als derivatie, als uitvloeisel van het leven te zien en als
zoodanig te verklaren.
Op de mensch toegepast hebben wij, ook dus om te voldoen aan de
eisch van moderne wetenschappelijke menschbeschouwing, te erkennen:
de zelfstandige „geest", maar evenzeer het „leven". Niet, als zouden
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beide zoo maar naast elkander te plaatsen zijn. De mensch is en blijft een
eenheid. Men kan zich beide slechts geisoleerd denken.
Nergens vonden wij in de wetenschappelijke litteratuur een omschrijving
voor „mensch", die zoo juist onze bedoelingen aanduidt als die, welke de
Heilige Schrift geeft in iGen. 2 : 7 n.l. levende-ziel. leder ,dfie feitelijk het
geestesprincipe alleen erkent, zal het eerste deel: „levende" verwaarloozen en omgekeerd zal de echte vitalist aan het tweede te kort doen.
We kunnen deze grondgedachte hier niet breeder uitwerken, maar
willen reeds dadelijk wijzen op de ongetwijfeld juiste zienswijze omtrent
de bouw der menschelijke organisatie volgens prof. Waterink, die bij
den mensch onderscheidt tusschen de „geest" en de „natuur".
Door deze onderscheiding staat men niet alleen op schriftuurlijk standpunt, blijft het oog niet slechts open voor Gods geschapen werkelijkheid,
maar is er ook een wetenschappelijk schema tot een juiste waardeering
van de ongetelde stroomingen in de moderne geesteswetenschap in het
algemeen en in die der moderne psychologie in het bijzonder.
Het „leven naar de stof toe" noemt prof. Waterink: soma, „het leven
naar den geest toe": psyche, zoodat hij kan spreken van psycho-somatische natuur. Gemakshalve duidt hij het geestprincipe aan met: ik, hetwelk dus een realiteit is en tot hetwelk de natuur in een zinvolle betrekking staat. Niets in deze natuur is zelfstandig in de zin van los van het ik.
Het is alles op dit ik betrokken, en kan door het ik worden beleefd als
het zijne. Toch is deze betrekking niet altijd een bewuste.
Het leven der soma wordt niet beleefd, dan via de psyche als gevoel,
als beleving. Daar de natuur uitdrukkelijk van het ik onderscheiden wordt
en de natuur het doen, het gedrag van de mensch in niet geringe mate
bepaalt, is het duidelijk, dat het onbewuste zich in de eerste plaats in
het gedrag van de mensch zal manifesteeren.
Erkent men onder invloed van Descartes alleen het geest-principe, dan
zal ,men, zooals Brentano biiv., , onder , onbewust verstaan ongeweten.
Onbewust is dan een zuiver negatief begrip; het is passief en naast het
woord ongeweten feitelijk overtollig. Erkent men tevens het levensprincipe, — en dit is van schriftgeloovig zoowel als van wetenschappelijk
standpunt o.i. geboden — dan krijgt het onbewuste met name ten opzichte
van het gedrag van den mensch positieve zin.
In het ik is geen gedeeldheid, ofschoon we meerdere instellingen van
dit ik kunnen onderscheiden. 1. Het ik tegenover de naaste, met betrekking
dus tot een wij; we kunnen dit noemen het sociale ik. 2. Het ik met
het bewustzijn als „spiegel en wapen"; we spreken dan van pneuma,
geest of redelijk ik. 3. Het ik, staande voor Gods wet; d.i. het ethisch-
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religieuse ik; we noemen het dan persoon of zedelijke persoonlijkheid en
denken aan verantwoordelijkheid, aan geloof en geweten.
We mogen na het voorafgaande de conclusie trekken, dat de verschillende waardeering der onbewuste factoren in het zieleleven, resp. de
erkenning of het negeeren daarvan afhankelijk is van de vraag: Erkent
men de beide principes, dat van de geest en dat van het leven, of aanvaardt men slechts een van beide als wezenlijk voor de mensch, inzooverre
hij geen stof is?
Voor den materialist beteekent het onbewuste niets. Hij toch benadert
niet alleen het leven, maar ook het bewustzijn uit en slechts door middel
van de stof. Wat niet stof is, is epiphaenomenaal, is afgeleid uit de stof
en weer tot stof, resp. beweging in de stof, terug te voeren.
Voor het biologisme in zijn zuivere vorm is het leven primair en de
geest met het bewustzijn derivatie.
Het leven zelf is niet kenbaar, naar het heet, maar openbaart zich in
processen, in levensverschijnselen. Zonder stof geen leven. Zoodoende
is de biologie nog grootendeels bio-physica of bio-chemie, zoolang men
althans meent zich nog uitsluitend te moeten vasthouden aan de wetenschappelijke methoden der oude natuurwetenschap, wier object de levenlooze materie is.
Of ook men erkent de eigen wettelijkheid van het leven, neemt althans
als leidend Principe een onstoffelijke levenskracht aan. In de zielkunde
werkt de laatst aangeduide richting zich uit in die drift-psychologieen,
welke trachten, het zielsgebeuren geheel van levensprocessen uit te verstaan. De vraag is dan veelal niet, wat bewustzijn is, maar men beperkt
zich tot de vraag, onder welke voorwaarden bewustzijn ontstaat. Niet het
statische, maar het genetische gaat voorop.
Voor het rationalisme staan de zaken juist omgekeerd. Wanneer alleen
het geest-Principe wordt aanvaard met het daarmede veelal indente
bewustzijn, dan is het onbewuste enkel negatief, passief en steeds een
naar een bepaalde bewustzijnsopvatting geconcentreerde grootheid.
Levensprocessen beinvloeden het bewustzijn niet,
Wij nu erkennen beide principes en dit is dus van bijzondere beteekenis
voor de beschouwingen omtrent het onbewuste. Volgens de zienswijze
van prof. Waterink wordt dat, wat van buiten of in de psyche kwam, daar
verbindingen aangaat, voortbestaat en werkt, en momenteel toch niet
door een „bewustzijnsstraal" van het ik wordt getroffen, onderbewust
genoemd. Wat van binnen uit, van de psycho-somatische natuur uit zeif
opkomt, uit het leven welt en de geheele mensch tot in zijn hoogste
functies kan beinvloeden — dus het driftleven bijv. — zonder dat dit door
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het ik bewust gemaakt wordt of ook gemaakt worden kan, heet onbewust.
Het is een theoretische onderscheiding; practisch zijn ze vaak niet gemakkelijk, soms in het geheel niet uiteen te houden, o.a. in die gevallen,
waarbij een onderbewust voorstellingscomplex door middel van een onbewuste, driftmatige kracht aan het bewustzijn onttrokken wordt —
repressie — of blijit. — suppressie —

Na deze uiteenzetting willen we de aandacht vestigen op enkele omschrijvingen van „bewustzijn" en „onbewust", waarbij wij tevens de gelegenheid hebben het oog te richten op eenige der voornaamste theorieen
van denkers uit deze tijd, die voor ons thema van belang zijn.
In de psychologische litteratuur vinden wij, indien wij nauwkeurig acht
geven op de beteekenis van het woord bewustzijn, tal van schakeeringen.
De ruimteliike opvatting. Meestal hebben we daarbij te doen met figuurlijke taal. Gemakshalve gebruikt nagenoeg iedere psycholoog het
woord in deze zin. Een voorstelling is in het bewustzijn, of ze is er niet
in en heet dan onbewust. Bij Herbart en ook bij Freud wordt de beeldspraak verder uitgewerkt.
De opvatting van het bewustzijn als orgaan. Het bewustzijn is zelf het
ik, het subject, dat bewust is, bewust maakt en tot weten bekwaam is.
Een bewust schepsel is een wezen met, een onbewust een wezen zonder
dit orgaan.
De substantie-opvatting, meestal verbonden met de adjectief-opvatting.
„Een voorstelling, een willen is bewust", beteekent: bestaat uit, is samengesteld uit bewustzijnsstof, uit bewustzijnsmaterie, bezit de eigenschap
bewustheid, is uit bewustzijn opgebouwd. Vergelijkt men: de af stand is
uitgestrekt, met de kleur is bewust, dan vindt men, zoo wordt geredeneerd, een duidelijke overeenkomst, want denkt men van de af stand
de uitgestrektheid weg, dan blijft niets over; abstraheert men in het tweede
geval het bewfist-zijn, dan is de kleur weg. De adjectief-opvatting vindt
men bij James-Bergson en telkens daar, waar gesproken wordt van bewustzijns-stroom. In het algemeen onderscheidt men dan niet voldoende
tusschen het continue leven — waar desnoods van een stroom gesproken
zou kunnen worden — en het discontinue bewustzijn, — dat toch telkens
en telkens onderbroken wordt.
De verbale opvatting. Hierbij worden twee correlate zijden onderscheiden, n.l. de actieve en de passieve. Zich iets bewust zijn beteekent:
kennis nemen van. Zien, hooren, denken zijn soorten van bewust-zijn, van
kennisname van. Er wordt een ik, een subject voorondersteld, waarvan
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een bewustzijnsstraal uitgaat en dat zoodoende actief kennis neemt van.
Bij het passieve aspect moet tweeerlei onderscheiden worden. Wordt een
object buiten mij niet door een bewustzijnsstraal van het ik getrof fen,
dan heel t dit object voor mij Been beteekenis. Is het object een voorstelling, dan blijft die bestaan, — hoe dan ook — zonder bewust to zijn, dus
als „onbewust-psychische realiteit".
Het bewustzijn als de „weet-phase". Alle kennis, die het ik verwerft,
gaat door ,dit weetstadium. Bij handelingen echter, bij het gedrag in de
ruimste zin, kan dit weetstadium uitgeschakeld zijn. Deze omschrijving
is o.i. zeer belangrijk bij de vraag naar het onbewuste.
We kunnen onderscheiden tusschen voordoen, doen en nadoen. Het
voordoen passeert steeds het weetstadium, is dus altijd bewust. Het (hien
daarentegen kan bepaald worden door driftmatige, door levensfactoren;
of ook het kan gemechaniseerd, gedresseerd zijn en derhalve onbewust
plaats vinden. Ook het nadoen kan onbewust geschieden. Er kan verschil
worden geconstateerd tusschen: nadoen — bij opzettelijk voordoen, —
imiteeren en indentificeeren. Het eerste passeert steeds de weet-phase, het
laatste niet, het tweede is een tusschenvorm.
De identificatie wordt door de Psa — psychanalyse — en de Ind. ps.
-- Individual-psychologie — vaak aangenomen ter verkiaring van overeenkomstigheden in het gedrag bij kinderen en ouders, waarbij anderen
van over-erving spreken. Van de baby-periode of doen kinderen hun
ouders na t.o.v. tal van kleine bewegingen, gewoonten etc., zonder dat van
bewust opzet sprake kan zijn; het is een onbewust imiteeren.
Ook bij het kinderspel speelt de identificatie, de „Einfiihlung" een bela ngrijke rol. Speelt het kind condftcteurtje, dan is het kind een conducteur; speelt het kleine meisje moedertje met haar pop, dan is zij de
moeder en de pop is ze zelf.
Hetzelf de verschijnsel treft men aan bij jonge redenaars, die zich ongemerkt gewoonten van hooggeeerde voorgangers aanwennen.
Het bewustziin als het „psychische licht".
Men kan zich bij deze opvatting het eigenlijke zielsgebeuren denken
zonder dit licht ; .. of met 'weinig licht. In a)ansluiting aan , deze zienswijze
zijn uitdrukkingen ontstaan als: schemertoestanden, helder- en klaarbewust.
Duidelijk uitgewerkt vindt men deze opvatting o.a. bij A. Pf ander, die
in het niet-stoffelijk bestaan van den mensch onderscheidt tusschen a. de
hoogere ,personale Zentrale" en b. het lagere „seelische Selbstgetribe".
Denkt men zich het „psychisclie licht" weg, dan blijft het eigenlijke, het
„psychisch-pneumatisch Reale" over. Dit kan dus al of niet, meer of
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minder het bewustzijnglicht uitstralen, resp. zelf er door bestraald worden.
Het bewustzijn als oordeelsvermogen. Deze opvatting is verwant aan de
actief verbale opvatting, maar negeert het eigenlijke subject en stemt dus
eveneens grootendeels overeen met die van het bewustzijn als orgaan.
Zoo zegt Ludwig Klages: bewustzijn is ident met oordeelvermogen, denkvermogen, verstand. Klages is romanticus. Leven en beleven vallen bij
hem samen. Het bewustzijn volgt het beleven; het beleven heeft het bewustzijn als aan de leiband.
Het bewustzijn als „spiegel en wapen" der persoonliikheid.
Werd vroeger de persoonlijkheid in haar wezen begrepen van de bewustzijnsinhouden uit, zoo begint Stern omgekeerd met de omschrijving
van het begrip persoon als ongedeeld, psychophysisch-neutraal wezen.
Deze persoon toegerust met teleologische tendenties en bepaalde vermogens, staat met de „wereld" in convergentie, d.w.z. beide zijn op elkaar
berekend, ze neigen naar elkaar toe. De persoon is in de wereld en de
wereld is in de persoon, ongescheiden maar niet onscheidbaar. Het middel
ter scheiding is het bewustzijn.
Leven is een absoluut begrip; beleven is een betrekkingsbegrip: het
duidt aan relatie tusschen een ik en een object.
De persoon als levend, doelstrevend organisme is op zich zeif onbewust,
d.w.z. mist of kan missen: het bewustzijn „als spiegel en wapen". Waar
bij het opgaan in en het samengaan met de wereld storingen optreden,
daar ontstaat bewustzijn. Bewustzijn is voor Stern steeds een teeken en
een product van een conflict. Naarmate de polsslag van het persoonsleven
sterker is, treden de conflicten vaker op en is er meer bewustzijn.
Er zijn innerlijke zoowel als uitwendige conflicten, die bewustzijn wekken. Bij de werking der denkfunctie, wanneer problemen of probleempjes
zich voordoen, ontstaat telkens bewustzijn. Van uitwendige conflicten is
sprake bij de werking der intelligentie als de geschiktheid tot aanpassing
aan nieuwe eischen van het leven.
Niet het minst treden conflicten dan op, wanneer de doelstelling van
den persoon en die van de gemeenschap met elkaar strijden. (Vgl.
Adler).
Is het bewustzijn eenerzijds een weerspiegeling van deze conflicten, het
is anderzijds een middel deze conflicten to overwinnen; het is spiegel en
tevens wapen der persoonlijkheid.
Deze zienswijze is inderdaad geheel anders dan die bij de vorige omschrijvingen. Niet zoo zeer het statische als wel het genetische moment
wordt geaccentueerd. Stern gaat van den levenden, onbewusten, „zielstrebige" persoon uit. Van dualisme, van wisselwerking of parallelisme
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kan in het personalisme niet gesproken worden. Het leven gaat aan het
beleven en dit aan het bewustzijn vooraf, niet wat de tijd betreft, maar
systematisch.
Planten en dieren zijn ook personen. Een mensch is in de eerste plaats
zulk een doelstrevende, psycho-physisch neutrale eenheid. Omdat de persoon teleologisch is, is het psychische dit ook; niet andersom. Het psychische omvat het bewustzijn, en al datgene in de persoon, hetwelk tot
dit bewustzijn in betrekking staat. Bij het gedrag speelt onbewuste finaliteit van de persoon in vele gevallen een belangrijker rol dan bewuste
motiveering. Onbewuste tendenties en onbewuste instellingen bepalen in
hoofdzaak de houdi,ug van de persoon tegenover de gemeenschap, het
milieu.
Van nu af zal onze aandacht gericht zijn op de beschouwingen van
Adler en op die van Freud. Bij Adler is het bewustzijn veelal „protestailing", bij Freud niets anders dan „symbool". We beginnen met de eerstgenoemde.
Adler staat dicht bij Stern. Onafhankelijk van ,elkaar gingen ze van dezelfde grondgedachte uit. De mensch is in de eerste plaats een levend
wezen. Volgens Adler wordt het menschelijke zielsleven steeds door een
„doel" bepaald. Zonder dit finaliteitsprincipe is het zieleleven z.i. niet te
verstaan; altijd is er een zich bewegen naar een doel.
Nooit echter staat het individu gelsoleerd; het staat steeds in wissel:werking met de omgeving, waarop het ageert en reageert, waaruit het
prikkels ontvangt. Deze actie en reactie gaat weer systeem-matig aan het
bewust-zijn vooraf. Kiinkel spreekt in dit verband van „vitale dialektik".
Van de ziel wordt gesproken als van een orgaan, dat als hoof dfuncties
heeft, het geheele organisme te doen aanvallen, het te verdedigen, te
beveiligen, al naar dat de situatie, waarin het organisme zich bevindt, het
een of het ander behoeft. Op welke wijze dit zich handhaven en beveiligen
aan de dag treedt, hangt af van de levensstijl van het individu. Deze
levensstijl is met het 5de a 6de levensjaar in hoofdzaak vast geworden
en verandert zonder paedagogische beInvloeding niet meer.
Het leven gaat onbewust zijn gang. Alle levensfuncties liggen als zoodanig buiten de bewustzijnssfeer. In deze onbewuste levenssfeer zijn de
krachten verborgen, die aan het karakter van een mensch, aan zijn levensplan of -stijl de vorm verleent.
Het leven is, evenals bij Stern, voor de gedragingen primair. In het
bewustzijn is slechts een weerspiegeling ervan aanwezig en vaak nog wel
een zeer onjuiste. Op deze onjuiste weerspiegeling nu wordt door Adler
c.s. bijzondere nadruk gelegd. Het onbewuste in de Ind. ps. is dan goed-
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deels te verstaan uit de discrepantie, die er bestaat tusschen de voorgewende bewuste motiveering eener handeling en het .onbewuste, finale
gericht zijn van de totale persoon.
Het bewustzijn, bewuste uitingen in woorden, de zoogen. zelfkennis
ook dus, worden onbetrouwbaar geacht; niet waardeloos evenwel. Al wat
het individu van zich zelf, en van zijn doen beweert, wijst de weg naar
de verborgen drijfveeren van hem, die deze geheimtaal verstaat. De deskundige reconstrueert mede uit deze uitspraken de levensstijl van het
betreffende individu. Met behulp daarvan kan hij de „Leitlinien" van de
aan elk individu eigen levensstijl onthullen, ontdekken. Elke mensch vertoont echter een „natuurlijke" vrees, zijn binnenste, zijn eigenlijke wezen,
ook voor zich zelf, maar zeker voor anderen bloot te leggen. Er is een
sterke tendentie bij iederen aanwezig, bij het streven naar zijn verborgen
doel — zijn Leitbild — bij het zich bewegen lanes zijn onbewuste levenslijn, niet gestoord te worden. Zoodra een ander trachten wil, de sluier
te lichten, het karakter en de bedoelingen te onthullen, dan ontstaat onmiddellijk een natuurlijk verzet. Dan juist gaat het bewustzijn functionneeren en bouwt het tal van schijnredeneeringen op, zoogen. Sicherungen,
die de vorm aannemen van een protest. Achter deze ficties, achter deze
dekkingen verschuilt men zich. Het is het bewustzijn als wapen van Stern;
maar het negatieve moment overweegt sterk.
Aangezien: bij ide methodische arbeid der individual-psychologen het
bewustzijn zijn beteekenis feitelijk ontleent aan, opgaat in deze ficties,
kan gesproken worden van het „bewustzijn als protest der persoonlijke
strevingen".
De symbool-opvatting vinden wij, zooals wij reeds zeiden, bij Freud.
Het onbewuste zielsgebeuren is bij Freud primair. Wat aan gegevens
verzameld kan worden door introspectie is ten eenenmale onvoldoende
om iemand te kennen. Men moet doordringen tot het onbewuste zielsgebeuren, waar de oorzaken liggen voor alles, wat in het bewustzijn
slechts als aanduiding, slechts in fragment- of symboolvorm valt waar te
nemen door introspectie.
Nietzsche, die het sterkst en het felst het geestprincipe verdrong voor
het levensprincipe, had gezegd: „Niet ik denk, maar „het" denkt in mij".
in aansluiting daaraan noemt Freud die geheele onbewust-psychische
wereld: „Es".
In tegenstelling met Stern en Adler houdt Freud het natuurwetenschappelijke causaliteitsprincipe vast; zijn beschouwingswijze is in wezen
mechanistisch.
Freuds terminologie herinnert aan die van Herbart. Een vernuftig
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mechanisme van zelfstandige elementen — hier drift- of libidocomplexen
— zou volgens Freud werken in het donkere onderbewuste. Het zijn meest
libidineuse wenschen, die verdrongen werden en die dan vaak een ziekmakende werking uitoefenen. De bewustzijnsinhouden nu, vooral die van
de droom, hebben symboolwaarde, d.w.z. ze hebben waarde in zoover
zij heenwijzen naar iets anders, dat aan de zelfwaarneming onttrokken
is en wel naar de verdrongen complexen. Ze te vinden en door bewustmaking onschadelijk te maken is de taak der psycho-analytische techniek.
Door deze ziens- en werkwijze tot het uiterste door te voeren, komt
Freud er tenslotte toe, in de bewustzijnsverschijnselen niets anders dan
$ymbolen te zien, waarachter men libidineuse wenschen of impulsen kan
vermoeden. Het bewustzijn is „verpufftes Es"; het is ontsnapt aan de
censuur of in onschuldige vorm door de censuur doorgelaten.
Het was voorwaar een droge opsomming tot hiertoe en toch is zij
noodzakelijk voor een juiste beoordeeling der kwestie aangaande het
onbewuste zielsgebeuren. Meestal worden enkele beteekenissen van onbewust opgesomd en naar willekeur gebruikt; veelal zonder verband met
grondgedachten omtrent de bouw van het menschelijk totaal-organisme.
Men spreekt van onbewust in de zin van onopgemerkt, onbedoeld, gemechaniseerd, reproduceerbaar, productief, van onderbewust naast onbewust, van onbewust in strenge zin, van het dynamisch onbewuste, van
het persoonlijk en collectief onbewuste — en neemt daarbij vaak willekeurig begrippen van verschillende wijsgeeren of psychologen over,
zonder zich rekenschap te geven van wat in een bepaald geval eigenlijk
bedoeld wordt.
Niet zelden ook wordt voor geloovige denkers, die, zonder dat ze het
zelf eigenlijk weten, nog in de ban der subjectivistische philosophie bevangen zijn, het onbewuste in positieve zin als iets verwerpelijks afgegeven. Ze erkennen uitsluitend het geestprincipe, niet het bewuste zijn,
en miskennen de zin van het leven, alsmede de invloed daarvan op het
bewustzijn. Natuurlijk heeft het onbewuste bij hen een zeer beperkte beteekenis, n.l. de zuiver negatieve: het is het ongewetene. Het kennend
bewustzijn is het een en het al. Wanneer zij dan toch meenen, werkelijkheidstheorie te geven, zoo berust dit op dwaling.
Ook is men o.i. veel te gauw klaar op een theorie, die misschien te
sterk of te uitsluitend het levensprincipe naar voren schuift, het etiket:
pantheistisch te plakken. Zeker, zooals bij de subjectivistische richtingen
in philosophie en psychologie het gevaar bestaat voor vergoddelijking
van het ik, zoo loopt anderzijds een naar het leven georienteerde richting
gevaar, den geheelen mensch te vernatuurlijken.
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Toch is het eisch van wetenschappelijk denken en onderzoeken, dat
men een methode om zoo te zeggen uitbuit en dat men dus in de allereerste plaats bij de beoordeeling, eventueel veroordeeling van een richting
er naar streeft, tusschen methode en theorie resp. levensbeschouwing
goed te onderscheiden. Men kan de leer van Freud bijy. als geheel als
uitgebouwde theorie niet zoo scherp bestrijden — en wij doen dat ten
zeerste — of men behoort toch de oogen open te houden voor het geweldig methodologisch talent, dat in die leer schittert, evenals voor enkele
buitengewoon waardevolle wetenschappelijk vaststaande gedachten uit
deze theorie, zooals verdringing, symboliek bij het driftleven e.d.
Freuds theorie en methode is gecompliceerd. Duidelijker komt onze
bedoeling uit, wanneer wij wijzen op de arbeid van Kunkel. Deze toch
verstaat inderdaad de kunst een uiterst vruchtbare methode zuiver door
te voeren, ten einde toe consequent toe te passen en zoo de wetenschap
uit te bouwen. We willen die nog nader aanduiden.
De wereld der stoffelijke dingen wordt door Gods voorzienigheid
onderhouden, bijy. door de wet der ondoordringbaarheid en die van het
behoud der energie; de wereld der levende wezens door de drift tot
behoud van de soort — de voortplantingsdrift. — Deze oerdrif ten gelden
dus voor de mensch als levend wezen. Hier kan gesproken worden van
scheppingsordinantien.
De mensch nu is niet slechts een zich op individueel handhavend maar
evenzeer een sociaal wezen. Wat nu de individuaal-psycholoog — Kiinkel
bijy. — wetenschappelijk onderzoeken wil, is het totaalgedrag van de
ageerende en reageerende enkeling, van het ongedeeld en ondeelbaar
menschelijk individu als sociaal wezen. Dat bij zijn methodisch onderzoek
het geest-principe op de tweede plaats komt te staan, is een feit — dit
blijkt ook uit de kernachtige titel van den zijner werken: Vitale Dialektik
— maar het schijnt ons inderdaad toe, dat het zuiver een kwestie
van methode is, dat het althans niet een principieele aangelegenheid
behoeft te zijn.
De levensdrang toch is er, en hij is zeer sterk. Wat leeft, verandert
zonder onderbreking. Prof. Jordan schrijft terecht: „De stoffelijke dingen
blijven, zoolang ze niet veranderen, de levende organismen zoolang ze
voortdurend veranderen. Het is niet aan te nemen, dat zulk een levensdrang, die men in de planten en evenzeer in het dier aantreft, nog zuiver
en zonder bovenbouw, in de mensch zou vinden, zonder dat die op de
geest en deszelfs bewustzijn richtend of vormend zou werken.
Wanneer wij dan ook het onbewuste onderzoeken, dan is de taak deze:
in hoever kunnen wij volgens bepaalde methodes de omvang onder-
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zoeken van de invloed, welke het „leven" uitoefent of uitoefenen kan
op de „geest van het bewustzijn'. — De individuaal-psychologische methode richt zich op de sociale gedragingen inclusief bewustzijnsinhouden — de psychanalyse op ziektesymptomen, of eigenlijk meer in
het algemeen: op de symbolen, waarin het „leven" zich inderdaad voortdurend manifesteert.
Elke consequent doorgevoerde methode vindt zijn natuurlijk einde en
loopt om zoo te zeggen vanzelf dood. Houdt men van meet aan vast aan
een juiste menschbeschouwing, dan zal men bij elke erkenning en waardeering van een bepaalde methode, bij het wetenschappelijk toepassen van
die methode, toch gemakkelijk aan het gevaar ontsnappen ongemerkt in
een valsche levens- of wereldbeschouwing te verdolen. —
We hebben slechts enkele grondgedachten kunnen uitspreken en ons
alleen op theoretisch gebied bewogen. Waar evenwel allerwegen wij
spraken dit bij het begin reeds uit — het onbewuste zielsgebeuren nog
steeds de belangstelling heeft, meenden wij goed te doen enkele hoofdlijnen te trekken, die ons wellicht een beeld zouden kunnen geven
van het vraagstuk van het onbewuste, en tevens de richting aan te geven,
waarin wij kunnen en molten zoeken naar onbewuste factoren in de
nieuwere paedagogische psychologie.
Amsterdam.
A. KUYPERS.

VARIUM.
Bezuinigingscuriosa.
Een der Medewerkers van de Deutsche LehrerZeitung wijst op ide reusachtige hoeveelheden buitenlandsche artikelen,
die in Duitschland worden ingevoerd, en die, als het Duitsche yolk ze bij
zich zelf betrok, vele menschen werk en brood zouden geven.
Net slot is bijtend.
Volgens ide , of ficieele statistieken werden er in het jaar 1930 uit Frankrijk voor 11 .miljoen mark lippenstiften ,ingevoerd.
„Bekend is de hone cultureele beteekenis dier stiften voor de zoogenaamde elegante wereld, vooral voor de vrouwen met minder goede
reputatie".
Maar — er 4wordt toch ook bespaard ; in Pruisen is 1 , 1 migoien mark
uitgespaard op het onderwijs, zooals officieel in de staatsraad werd
medegedeeld.
Omvat nu, zegt de schrijver, deze dubbele elf eens in ea blik, en gij
krijgt een iontroerende indruk van bet huidige Duitschland.
T. VAN , DEER KOOY.
Vlaardingen.

DIE WESE VAN DIE VERSTAND.
1. Die teoriee oor die wese van die verstand.
Daar is ontwerpers van verstandstoetse wat die standpunt inneem dat
dit nie alleen nutteloos is nie maar ook nodeloos om te probeer uit te vind
en vas te stel wat die wese van die verstand, die objek van hul ondersoek,
nou eintlik is. Hulle verdedig hierdie standpunt-inneming deur te verwys
na wat ondersoekers in ander wetenskappe, b.v. die natuurkunde, ook
maar doen. In die natuurkunde het die ondersoekers te doen met verskynsels soos lig, warmte, elektrisiteit wat hulle deur middel van hul instrumente heel goed kan meet sonder nou juis te weet wat die wese van die
verskynsels presies is. So 'n onsydige standpunt ten opsigte van die objek
van sy ondersoek bevredig egter die mens op die duur nie: hy wil nou
eenmaal weet wat die wese is van die verskynsel(s) waarmee hy te doen
het, hy wil ook dieper deurdring in die bou van die materiaal waarmee hy
werk. So is die opvoedkundige navorser ook op die duur nie tevrede met
die blote meting van die verstand nie, maar hy wil ook ondersoek wat die
wese van sy metings-objek is. En dat hierdie teoretiese probleem na die
wese van die verstand ontsaglik veel bygedra het tot die hele vraagstuk
van die verstandsmeting sal baie duidelik blyk as ons verder aan in die
hoofstuk nagaan die ontwikkeling van die teoriee oor die wese van die
verstand.
Die grondvraagstuk waarmee ons hier te doen het, kan so gestel word:
is die verstand na sy wese 'n enkelvoudige begaafdheid of vermoe of is
dit samegestel uit enkele of uit baie verskillende begaafdhede of vermoens?
In die loop van die eeue is daar heel wat oor die vraagstuk gedink en
geskrywe, maar dit is eers in die 20ste eeu, en veral met die opkoms en
ontwikkeling van die verstandsmeting, van besondere aktuele belang
geword. Ons sal ons dan ook hier net bepaal tot die moderne ontwikkelinge en veral in soverre die in verband staan met die vraagstuk van
die verstandsmeting.
Ons kan in die moderne opvoedkundige ondersoek, sinds die aanvang
van die 20ste eeu, ten opsigte van hier-die vraagstuk drie rigtinge
onderskei.
(a) Daar is in die eerste plek die rigting waarvan die Amerikaanse
geleerde, E. L. Thorndike, die hoof dverteenwoordiger is (of was). Sy
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stelling is dat die menslike gees uit 'n groot verskeidenheid van onderling
onafhanklike begaafdhede bestaan. So formuleer by sy standpunt in
19031 ) : „The science of education should at once rid itself of its conception of the mind as a sort of machine, different parts of which sense,
perceive, discriminate, imagine, remember, conceive, associate, reason
about, desire, choose, form habits, attend to There are only
the particular connections between the particular mental events and
other . . . . The mind is a host of highly particularized and independent
faculties." Tot hierdie opvatting het Thorndike gekom op grond van
sistematiese eksperimentele ondersoek van die geestesvermoens van die
mens. In Amerika was daar in daardie beginjare reeds verskillende
ondersoekers besig met die meting van die afsonderlike vermoens of
begaafdhede. Onder hierdie ondersoekers neem 'n eerste plek in McKeen
Cattell. In 1901 het Wissler 2 ) die resultate, wat veral die van Cattell
se ondersoekings was, aangaande die meting van die afsonderlike vermans in 'n monografie samegevat. Hieruit blyk dat daar tot op die
datum alreeds sowat 22 verskillende kenmerke of vermoens van die mens
gemeet is deur spesiaal vir die doel ontwerpte toetse, b.v. toetse vir
gesigskerpte, diskriminasie, waarneming van grootte en van gewig,
reaksie-snelheid, assosiasie, voorstelling, geheue e.d.m. Hierdie toetse
was toe reeds al toegepas op 'n aansienlike groot aantal proefpersone,
veral studente aan die uniwersiteite. Maar veel belangriker as die opstelling van die afsonderlike toetse vir die meting van die verskillende
vermoens is die invoering van 'n nuwe probleem en die aanwending van
'n nuwe metode by die interpretasie van die toets-resultate. Die nuwe
probleem was die van die onderlinge betrekking van die een vermoe tot
die ander vermoens; die nuwe metode was die destyds nog min bekende
metode van die korrelasie-koeffisiente. Uit die ondersoekings het dit
geblyk dat die korrelasie tussen die prestasies in verskillende toetse uiters
klein was. Kyk tabel 1.

Tabel 1: Korrelasie tussen enkele toetse.
1.—Reaksie-tyd en kleur-herkenning = .15.
2.—Reaksie-tyd en assosiasie = .08.
3.—Deurstreping van a's en kleur-herkenning -=--- .21.
4.—Snelheid van beweging en kleur-herkenning = .19.
5.—Snelheid van beweging en reaksie-tyd =-- .14.
6.—Reaksie-tyd en deurstreping van a's = 0.
Dit is op grond van sulke gegewens dat Thorndike tot sy opvatting
kom. Volgens tabel 1 is daar feitlik Been verwantskap tussen die ver-
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skillende prestasies en gevolglik tussen die verskillende vermans nie. Die
hoogste korrelasie is .21 wat slegs 'n bale lae graad van verwantskap
aantoon, so laag dat die prestasie in die een toets nie gebruik kan word
as 'n voorspelling vir die prestasie in die ander toets nie. Op grond hiervan is dit dus korrek om of to lei dat die vermans van die mens onderling geen of 'n uiters geringe verwantskap vertoon.
Aan hierdie opvatting is Thorndike min of meer getrou gebly, al vind
ons dat hy van tyd tot tyd die saak enigsins anders geformuleer het.
So vind ons b.v. dat hy reeds in 1913 3) aanvaar dat die afsonderlike
vermans onderling wel merkbaar en positief korreleer. Hierdie verandering moet ongetwyfeld beskou word as die gevolg van die arbeid en die
kritiek van die Engelse geleerde, C. Spearman, wat o.a. daarop gewys
het dat die lae korrelasies van tabel 1, verklaar moet word op grond van
sekere waarnemings en ander foute en dat as die korreksies daarvoor
aangebring word die korrelasies veel hoer is. Thorndike formuleer sy
opvatting nou so: Die intellek is nie 'n werklike entiteit nie maar slegs
'n handige term of versamelnaam waarmee ons aandui die gemiddelde
van al die spesifieke begaafdhede. Daar bestaan geen algemene begaafdheid nie, slegs 'n groot aantal spesifieke begaafdhede wat wel positief
onderling in korrelasie staan. „Having a large measure of one good
quality measures the probability that one will have more than the average
of any other good quality." Maar hierdie feit mag nie opgevat word as
'n bewys vir die bestaan van 'n algemene intelligensie nie. Al wat ons
het is 'n aantal spesifieke begaafdhede wat onderling positief korreleer
as gevolg van die bestaan van gemeenskaplike elemente. In 1927 het
Thorndike sy ou opvatting nog verder gewysig, maar daarop wys ons
later.
(b) Daar is in die twede plek die rigting waarvan Spearman die hoofdverteenwoordiger is. Sy stelling is dat daar by die verrigting van enige
handeling twee faktore in die spel tree: (1) 'n algemene begaafdheid,
voorgestel deur die letter g, wat onbelemmer en algemeen toegepas kan
word in enige rigting, en (2) 'n spesifieke begaafdheid, voorgestel deur
die letter s, wat aangewend kan word alleen vir 'n besondere handeling
of vir bale-nou verwante take en wat geen verband het met handelinge
wat ongelyksoortig aan die bepaalde handeling is nie. Hierdie teorie is
bekend geword as die teorie van die twee faktore en ook as die teorie
van die algemene begaafdheid.
Hoe kom Spearman tot so 'n opvatting?
Die antwoord op die vraag kan goed afgelei word uit die eerste en vir
hierdie vraagstuk na die wese van die verstand baanbrekende publikasie
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van Spearman in 1904 4). In hierdie artiekel bespreek Spearman eers
krieties die bestaande toetse vir die afsonderlike geestesvermans, skets
dan kortliks die hoofprobleme vir ondersoek en gee ook aan die hand
die tegniek wat by die ondersoek van die probleme gevolg moet word.
Sy kritiek op die bestaande toetse kom op vier dinge neer: (1) die ondersoekers het tot sover geen presiese kwantitatiewe uitdrukkinge gebruik
vir die weergawe van die korrelasie-koeffisientie nie, (2) hulle het geen
berekening gemaak van die waarskynlike lout van die korrelasie nie;
(3) hulle het sekere bykomstige, vervalsende faktore wat 'n misleidende
korrelasie gee, nie uitgeskakel nie, en (4) hulle het die waarnemingsfoute
nie ingereken nie. Die koeffisiente wat deur die ondersoekers verkry is,
word dus deur horn as „ruwe" koeffisiente bestempel en moet gekorrigeer word orn die „ware" koeffisiente te gee. Daarom verskaf hy 'n
forrnule vir die berekening van die ware koeffisiente indien die toetse
self noukeurig is. Die toepassing van hierdie formule word genoem die
„korreksie vir attenuasie."
Dit wat betref sy kritiek. Sy konstruktiewe bydrae bestaan daarin dat
hy 'n bepaalde metode vir die ondersoek van die probleem uitgewerk en
verskaf het. Sy metode kom kortliks hierop neer: (1) 'N aantal verskillende
psiegiese begaafdhede, soos bekwaamheid in skoolvakke as klassieke,
Frans, Engels, Wiskunde, en ander bekwaamhede soos diskriminasievermoe, bekwaamheid in musiek, word by 'n aansienlike aantal proefpersone gemeet; (2) daarop word die korrelasie-koeffisiente vir elk van
die aktiwiteite met elk van die ander bereken; (3) eindelik word die
koeffisiente in 'n tabel, soos tabel 2, gerangskik sodat hulle in afdalende
orde van grootte sowel in die rye as in die kolomme te staan kom.
Tabel 2: Hierargie van koeffisiente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3
4
5
6
1
2
Klassieke .. .. • • • • .. - .83 .78 .70 .66 .63
Frans .. • • .. .. .. .. .83 - .67 .67 .65 .57
Engels .. .. .. • • • • .. .78 .67 - .64 .54 .51
Wiskunde .. .. • • • • .. .70 .67 .64 - .45 .51
Diskriminasie .. .. • • .. .66 .65 .54 .45 - .40
Musiek .. .. .. .. • • .. .63 .57 .51 .51 .40 -

So 'n rangskikking of progressie noem Spearman 'n hierargiese orde.
Die eienaardigheid van so 'n orde le in die feit dat die koeffisiente
gerangskik kan word in afdalende orde van grootte sowel in die rye as
in die kolomme. Die orde toon aan dat sekere vermoens betreklik hoer
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korreleer met al die ander vermoens, terwyl ander weer oor die algemeen
betreklik laer korreleer met al die andere. Uit die tabel van hierargiese
orde lei Spearman of die hipotese van 'n sentrale faktor wat in sekere
vermoens sterker en in 'n andere swakker optree. Die sentrale faktor
word deur Spearman beskou as die oorsaak van die positiewe korrelasie
tussen die toetse. Oorspronklik het hy dit genoem „algemene intelligensie" maar later bloot „die algemene faktor g" om dit nie to verwar
met ander betekenisse van die woord „intelligensie" nie. Dit is ongetwyfeld 'n suiwere deduksie wat Spearman doen as hy beweer dat die aanwesigheid van 'n algemene faktor die hierargiese orde tussen die koef fisiente sal veroorsaak, maar onbewese was toe nog die omgekeerde
stelling, n.l. dat die aanwesigheid van die hierargiese orde die bestaan
van 'n algemene faktor bewys. — Dit is veral op die omgekeerde stelling
dat die kritiek van ander, veral van G. H. Thomson, sig gewend het. —
Spearman vat dus die hierargiese orde, van tabel 2 b.v. op as 'n bewys
vir die aanwesigheid van een of ander fundamentele funksie wat op verskillende maat die verskillende aktiwiteite as 't ware versadig en die
enigste oorsaak van die positiewe korrelasie tussen die aktiwiteite is —
mits altyd die aktiwiteite heeltemal ongelyksoortig is. In die genoemde
artiekel — bls 202 — formuleer hy dan sy stelling as gevolg: „All
branches of intellectual activity have in common one fundamental function
— or group of functions, — whereas the remaining or specific elements
seem in every case to be wholly different from that in all the others."
Ons moet veral let op die woorde tussen die hakies, want Spearman
gebruik die later 5) en tereg as bewys vir die bewering dat hyself — en
nie Thomson nie — die groepfaktore ontdek het.
Spearman bewys ook verder wiskundig dat 'n gemeenskaplike faktor
'n hierargiese rangskikking van die koeffisiente moontlik maak 6), asook
dat die omgekeerde waar is 7) ; waardeur hy aan sy hipotese 'n betreklik
hegte fondament gegee het. Hy het ook nog 'n twede wiskundige bewys
vir die juitheid van sy veronderstelling gegee 8), n.l. deur die gebruik
van sy formule vir die korreksie van die waarnemingsfoute, waardeur hy
in die besonder wil bewys „that the common and essential element in
the intelligence wholly coincides with the common and essential element
in the sensory functions." 9)
Hiermee het Spearman sy teorie as bewese beskou. Maar sy opvatting
is nie onmiddellik algemeen aangeneem nie en is onderwerp aan aanhoudende, sterk kritiek deur verskillende ondersoekers maar veral deur
G. H. Thomson wat op grond van sy kritiek self 'n eie teorie oor die wese
van die verstand ontwikkel het.
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(c) Daar is dan in die derde plek die rigting waarvan G. H. Thomson
die hoofverteenwoordiger is. Hy noem sy teorie The sampling theory of
ability en 'n enkele maal ook in navolging van A. S. Otis The theory of
three factors's). Hierdie Groepe-teorie van die verstand is ontwikkel deur
Thomson in die stryd om die juiste opvatting oor die wese van die verstand. In die volgende paragraaf word dit in sy ontwikkelings-verband
bespreek. Daarom wil ons hier net kortliks aanstip wat ons onder die
teorie moet verstaan. In die plek van die teorie van twee faktore, n.1.
'n algemene en 'n spesifieke faktor, stel Thomson ") sy groepe-teorie.
In die plek van die algemene faktor g wat in alle prestasies van die proefpersone 'n rol speel en van 'n aantal spesifieke faktore wat heeltemal onafhanklik van mekaar is wil Thomson liewers stel 'n aantal faktore wat
'n rol speel by die uitvoering van enige handeling — soos b.v. 'n verstandstoets — en wat 'n greep — sample — is van al die waaroor die indiwidu
die beskikking het.
Thomson verkies hierdie opvatting bo did van Spearman om verskillende redes. In die eerste plek meen hy dat sy teorie minder veronderstellings maak, want (a) dit ontken nie algemene begaafdheid nie, omdat
as die samples groot genoeg is dan sal daar natuurlik 'n faktor gemeen
wees aan al die aktiwiteite; (b) dit poneer ook nie algemene begaafdheid
nie, omdat die samples nie so groot mag wees nie en geen enkele faktor
in al die aktiwiteite hoef op te tree nie, en (c) self s as 'n aantal faktore
in alle reaksies en alle prestasies van die proefpersone werk en sodoende
saam 'n algemene faktor vorm, dan hoef die groep nog nie by elke
indiwidu dieselfde te wees nie. In die twede plek, se hy, ontken sy teorie
ook nie die spesifieke faktore nie, maar wat dit wel ontken is die afwesigheid van groepfaktore. Thomson beskou dat die kern van die teorie van
Spearman in die feit le dat dit die bestaan van groepfaktore ontken;
daarom wil hy Spearman se teorie liewers noem 'n teorie van die afwesigheid van groepfaktore. Dat daar groep-faktore bestaan wil Thomson o.a.
ook bewys uit die ondersoekings van enkele van Spearman se leerlinge.
So wys hy daarop dat E. Webb 11) in 1915 aangetoon het dat hy 'n ander
algemene faktor deur hom genoem persistence motives gevind het, en dat
J. C. Maxwel Garnett 12) in 1919 by die bespreking van die bevindinge van
'n aantal ondersoekers deur middel van wiskundige formules gevind het
dat behalwe Spearman se algemene faktor g daar ook nog twee ander
groot groepfaktore is wat prakties algemeen van aard is. Garnett noem
hulle cleverness en purpose — die twede is min of meer gelyk aan Webb
se persistence of motives. Hieruit lei Thomson of dat dit duidelik is dat
in alle geval die eenvoudige, oorspronklike vorm van Spearman se teorie
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al meer en meer gewysig en in gewikkeld word. Wat die spesifieke faktore
betref merk Thomson verder op 9: „In fact, a Specific factor is a separated Group factor, and Professor Spearman's theory asserts that Group
factors, if any, are separable and mutually exclusive. This is the great
stumbling block in the way of the acceptance of the Theory of two factors,
unless perhaps specific factor is interpreted in the way suggested later."
In die derde plek wys Thomson op die feit dat dieselfde handeling deur
verskillende indiwidue nie op dieselfde wyse verrig word nie, al is hulle
almal ewe vaardig. Gevolglik word volgens Spearman se teorie spesifieke
faktore vereis nie alleen vir elke afsonderlike handeling — uitgesluit
natuurlik die baie nou verwante — maar ook spesifieke faktore van verskillende sielkundige aard vir elke indiwidu. Verder, dieselfde persoon
verrig dieselfde handeling nie altyd op dieselfde wyse nie, sodat daar
vir elke spesifieke wyse van handeling 'n spesifieke faktor nodig is.
Eindelik beskou Thomson as 'n besondere verdienste van sy teorie die
feit dat dit in ooreenstemming te bring is met die moderne erflikheidsleer,
veral met die Mendeliaanse teorie. Elke indiwidu is volgens laasgenoemde
teorie 'n sample van die erflike eienskappe afkomstig van sy ouers en
van hierdie kenmerke tree 'n verdere sample in die indiwidu duidelik
en eksplisiet op, terwyl die res dormant bly maar in staat is om by te
dra tot die sample waaruit sy kind weer op sy beurt gevorm word.
Hiermee het ons nou die drie hoofteoriee oor die wese van die verstand
kortliks geskets. In die volgende paragraaf sal ons nou kortliks nagaan
die verdere ontwikkelings en verwikkelings van die opvattings.
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CRITISCHE REVUE.
Op 5 Augustus 1931 is namens den minister van onderwijs aan de
Tweede kamer der staten-generaal reeds gezonden het Verslag van den
staat van het onderwijs over 1929-1930. Dit iseen blijk dat er afgewerkt
wordt, want tot voor enkele jaren was de verschijning ervan steeds een
gelegenheid voor de pers, om te mopperen over het zoo late verslag.
Minister Terpstra heeft daar een eind aan gemaakt. Hij heeft nu reeds
een jaar ingehaald. diem en zijn medewerkers daarvoor onze hulde !
Het is een heel ding, dit verslag: 208 bladzijden elk over twee kolommen
gedrukt, in het bekende modellen-formaat. Paragraaf I geeft enkele
notifies over wettelijke voorschriften, algemeene maatregelen van bestuur,
etc., in 2 komt de Toestand, omvang en resultaten van l.o. in het algemeen,
3 behandelt het openb. l.o., waarbij aantal scholen, oudercommissien, vervolgonderwijs, leerplan, godsdienstonderwijs, de kosten, en het personeel
— strafmaatregelen, nevenbedieningen, jaarwedden etc. — behandeld
.worden. In paragraaf 4 is het bijzonder 1. o. aan de orde. Deze beide
afdeelingen bevatten een massa gegevens over alles wat personen, gebouwen en finantien betreft.
Het buitengewoon 1. o. wordt behandeld in paragraaf 5. In 6 komen
de examens en de opleiding, in 7 de leerplichtwet in zijn heele omvang —
volstrekt leerverzuim, betrekkelijk schoolverzuim, vrijstelling, verloven
voor veldarbeid, onderzoek bij huisonderwijs, belooningen en eereblijken
enz. — In de beide laatste paragrafen worden het bewaarschoolonderwiis
en het toezicht behandeld.
In de BUlagen zit voor ons nog wel iets, dat algemeene belangstelling
vraagt: ik bedoel de versiagen van de hoofdinspecteurs omtrent de toestand enz. van het lager onderwijs in 1929.
Uit de eerste hoof dinspectie — NB. en L. —
„Over daling van het peil van het onderwijzerscorps is in den laatsten tijd
geklaagd", zegt de inspecteur te Roermond. De examen-versiagen voor de hoofdakte, de klachten over „De Resultaten van ons volksonderwijs" in artikelen als
van dr. Ph. J. Idenburg en anderen , deden de vragen stellen: Zijn de onderwijzers wel voldoende onderlegd voor hun taak? Hebben ze voldoende toewijding?" „Wat mijn inspectie aangaat", vervolgt hij dan, „meen ik deze
vragen — in het algemeen gesproken — bevestigend te mogen beantwoorden.
Dc opleiding, althans voor onderwijzer, is in de laatste jaren verbeterd, al is
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niet alles goud wat blinkt", en zegt verder : „Het spreekt vanzelf, dat er in een
corps van 450 personen zwakke broeders en zusters voorkomen. Enkele malen
constateerde ik gebrek aan de vereischte toewijding, waarbij ik op ernstige
wijze moest waarschuwen. Maar over het algemeen mag ik niet klagen; er
wordt met lust en ijver gewerkt. De goede geest uit zich o.a. door het drukke
bezoek der afdeelingsvergaderingen, waarbij onderwerpen uit de schoolpraktijk
dikwijls meer trekken dan bondsquaesties. Ook het volgen van cursussen ter
verkrijging van vaardigheden, die het onderwijs ten goede komen, noem ik een
gunstig teeken, evenals de aanwezigheid van izooveel leerkrachten uit deze
inspectie op de jaarlijksche onderwijzersretraites." In denzelfden geest laat de
inspecteur te Breda zich uit, al's hij zegt: „Er zijn in de inspectie ongeveer
zeshonderd leerkrachten. Samen zijn dat geen zeshonderd verstandige opvoeders;
geen zeshonderd menschen, die zich met voile toewijding geven aan hun schooltaak; geen zeshonderd bekwame en geschikte klasseleiders, die hun werk elk
jaar beter willen doen en ernstig nadenken over mislukking of succes. Er zijn
er bij, die wel willen maar niet kunnen ; er zijn er bij die vervallen zijn in
sloome sleur, ook voor wie het onderwijs een broodwinning is zonder meer: hoe
zou het anders kunnen? Is het onderwijzend personeel der inspectie, als corps
beschouwd, en met terzij destelling van uitzonderingen, vooruitgegaan, in ontwikkeling, in plichtsbetrachting en bekwaamheid? Er zijn sinds 1920 allerlei
omstandigheden geweest, die als een rem op de vrije ontplooiing van persoonlijke eigenschappen hebben gelegen : de salarismisere, de nivelleering van de
betrekkingen, de onzekerheid, de onrust, waarin het onderwijs is gehouden,
de 48-schaal, maar toch meen ik, de vraag in gemoede bevestigend te moeten
beantwoorden. 1k zou met een ontkenning onrecht doen aan de zeer velen, die
hun zieleleven cultiveeren met een zorg, die eerbied vraagt; aan de zwoegers,
die zich in de schooluren afsloven voor klassen van vijftig en meer kinderen en
die na de schooluren gebogen zitten, dag in dag uit, over honderd en meer
schriften; ik zou niet moeten letten op ernstige schoolvergaderingen, op oudersavonden, op zorgvuldig bijgehouden klasse-cahiers, op weloverwogen schoolrapporten, op den geest van eensgezindheid en saamhoorigheid, die het personeel
van zoo goed als alle scholen beheerscht.
Daarbij : het onderwijs in deze inspectie heeft zoo goed als geheel een confessioneel karakter; dat brengt geestelijkheid en onderwijzers dichter bij elkaar,
orienteert den intellectueelen arbeid en het schoolleven naar wilsvorming en
is voor vele onderwijzers een dagelijksche aanleiding tot zelfcultuur en plichtsbetrachting. Ten slotte : men werkt in lokalen, die vroolijker en mooier zijn
dan voorheen; men beschikt over meer en betere leermiddelen dan vroeger;
dit heeft voor de oudere leerkrachten — de jongere hebben de oude toestanden
niet gekend — het werk aangenamer gemaakt en den werklust onmiskenbaar
verhoogd. Ik kan dan oak niet anders zeggen dan dat in deze inspectie bij de
overgroote meerderheid van de openbare en bijzondere onderwijzeps, van religieuzen en leeken, van ouderen en jongeren, het ernstige streven bestaat om
hun werk zoo goed mogelijk te doen en de resultaten zoo hoog mogelijk op te
voeren. Bij alle waardeering voor het corps, zooals ik het hier gekend heb voor
1920, moet de vergelijking toch uitvallen in het voordeel van het corps, dat
thans werkzaam is.
Is er minder studielust dan vroeger? Het aantal candidaten voor het hoof&
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akte-examen neemt van jaar tot jaar toe; het aantal candidaten van de z.g.
bijakten neemt in deze inspectie niet af; de onderwijzersdagen en de vergaderingen van de gewestelijke afdeelingen der onderwijzersbonden wijzen niet op
gebrek aan belangstelling in paedagogische en didactische vragen.
Is er verschil tusschen de oudere en jongere leerkrachten? De jongeren staan
voor hun klas met het élan, dat het idealisme van jeugdige jaren geeft, de
ouderen met kalme bezonnenheid, die in ervaring groeit en rijpt; dit zal wel
lets zijn van ialle tijden. Maar de jongeren hebben over het algemeen minder eerbied voor wat bij de ouderen „methode" heet, voor handleiding en leerboek, voor
den streng didactischen gang. Is dit een gevolg van de opleiding, die de laatste
jaren de opvoedkunde concentreerde in de psychologie en die misschien wel wat
weinig aandacht schenkt aan wat de Duitschers „Schulkunde" noemen?"

De inspecteur van Sittard wijst op enkele punten — sleur, betweterij;
te veel vrijheid aan gemeente- en bijzondere besturen — die aandacht
verdienen. De inspecteur te Breda:
„Als men de kinderen waarneemt, in de stad en op het platteland, valt het
op, dat hun kleeding, en wat ze aan prutserijen dragen of gebruiken, wijst op
een grooteren welstand van de ouders, dit gaat ook door voor kinderen uit het
volksmilieu. Maar overigens heb ik de jongens en meisjes van nu niet gehouden
voor ijveriger of trager, niet voor lastiger of volgzamer dan de schoolgaande
jeugd vroeger was. Deze meening kan ik intusschen niet handhaven tegenover
het wel overwogen en eenstemmig oordeel van schoolhoofden en de onderwijzers
der inspectie. De kinderen — zoo constateeren zij — ondergaan den weerslag
van 't vluchtige, jachtende, enerveerende leven; van de toenemende genotzueht en
den verminderden levensernst. Zij zijn meer goon eischen en meer prikkelbaar;
hun belangstelling wordt buiten de school getrokken door z4545 veel luidruchtige
en bonte dingen, dat ze in de school moeilijker kan blijven bij het stille, eenvoudige klassewerk. Ze zijn minder gemakkelijk in tucht te houden en hebben
minder eerbied voor het gezag. Door den grooteren welstand en de onberedeneerde toegeeflijkheid van ouders is het snoepen toegenomen, het rooken van
sigaretten en het bioscoopbezoek. De voetbal, de sportclubs, de jeugdvereenigingen verdeelen zeer onevenredig de waardeering, de aandacht en den lust
voor werk en voor spel. De eenheidsschool heeft in de stad kinderen bij elkaar
gebracht uit milieu's, die veel verschillen in levensopvatting en beschaving, in
zin voor ontwikkeling, in belangstelling voor het onderwij s en in verwachting
van het resultaat der schoolopvoeding. De mentaliteit van de schooljeugd der
hoogere leerjaren — dit moet bij het algemeen oordeel, dat ik hier heb weergegeven, wel worden aangenomen — is er dus niet op vooruit gegaan, of juister
misschien; is anders geworden. Persoonlijk kan ik mij echter niet ontdoen van
den indruk dat mindere volgzaamheid, minder aandachtsconcentratie en minder
werklust in vele .seholen gedeeltelijk ook zeker hun oorzaak vinden in de grootte
der klassen, die een strakke tucht noodig maken, de onderwijzers „onder stoom"
houdt en de individualiteit der kinderen in het gedrang brengt."

Deze hoofdinspecteur citeert nog een zeer juiste ionderwijskundige
opmerking :
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„De vraag", zegt een ander, „of in het tienjarig tijdperk, dat achter mij
ligt, stilstand, voor- of achteruitgang te constateeren valt, was met betrekking
tot de aantallen leerkrachten, scholen en leerlingen aan de hand van , statistische gegevens met juistheid te beantwoorden; ook de groote vooruitgang in
den toestand der schoolgebouwen is door hun uiterlijke verschijning gemakkelijk
genoeg op te merken. Moeilijker echter valt het een parallel te trekken tusschen
nu en vroeger als men doordringt tot het innerlijke en wezenlijk, als men n.l.
wil komen tot het uitspreken van een vergelijkend. ,00rdeel over de resultaten van
het onderwijs en opvoeding aan onze lagere scholen. Vooreerst zou men daartoe
de beschikking moeten hebben over voldoende gegeven, voldoende naar getal en
vooral ook voldoend naar juistheid en betrouwbaarheid. En nu moet ik tot
mijn spijt erkennen, dat in beiderlei opzicht de voorhanden gegeven niet toereikend en niet voldoende zijn. Ik meen de gelegenheid om daarop nog eens
de voile aandacht te vestigen, te moeten benutten, vooral nu er den laatsten
tijd in de vakpers en dagbladartikelen door bevoegden en minder bevoegden
zulke besliste oordeelvellingen worden uitgesproken over de vraag of ons onderwijs op peil blijft. Een afkeurend oordeel over een school wordt niet alleen
dikwijls voorbarig, maar ook vaak onjuist en onverdiend uitgesproken of neergeschreven. Zelfs de knapsten onder ons kunnen zich vergissen en, als zij eerlijk
en oprecht zijn, moeten zij toegeven, dat hun dit meen dan eens is gebleken.
Ook als zij een nauwgezet en grondig onderzoek meenden te hebben ingesteld.
Het is mij nog onlangs overkomen, dat ik aan de hoogste klasse eener meisjes,
school, die ik onder de beste mijner inspectie rekende, een dictee opgaf, waarvan
de uitslag zoo vreeselijk tegenviel, dat het hoofd der school en ook ik er gewoon
paf van stonden. Kort daarna heb ik het onderzoek opnieuw ingesteld en het
resultaat was niet alleen bevredigend, maar zelfs heel goed. Doch ook al zou
voor den tweeden keer de uitslag onvoldoende geweest zijn, en zelfs een aanvullend onderzoek naar het gemaakte schriftelijk werk hebben uitgew&en, dat
deze leerlingen in de Nederlandsche taal allerminst op de hoogte waren, dan nog
zou ik op dien grond het taalonderwijs aan die school niet hebben veroordeeld.
Bij eigen ervaring weet ik, dat een klasse soms in een of ander vak achter is
en ondanks veel moeite ook achter blijft. Ook komt het een enkele maal voor,
dat een onderwijzer in een zeker jaar gelukkig gemaakt wordt met een stel
kinder en, dat door oorzaken, in of buiten hem gelegen, beneden
peil zijn en blijven. Het bovenstaande voorval met de opgegeven dictee's
staat niet alleen. Uit mijn aanteekeningen zou ik ook bij andere leervakken
frappante bewijzen kunnen aanhalen, dat een aanvankelijk gevormde meening
omtrent het onderwijs aan een bepaalde school later moest worden herzien,
hetzij dan ten gunste of ten ongunste."
Toch is de algemeene indruk die ik uit de verslagen der inspecteurs over
de achtereenvolgende jaren heb gekregen en die met mijn persoonlijke waarnemingen overeenkomt, dat er geen reden is: om zich over achteruitgang van het
onderwijs te beklagen, maar dat de waargenomen resultaten ofschoon niet in
alle opzichten voldoende op een aanmerkelijke vooruitgang wi5zen. Dit is ook
de indruk, die de verslagen dit jaar op mij hebben gemaakt, nu ik de inspecteurs
heb verzocht, hun bijzondere aandacht aan deze quaestie te wijden.
1k zal dit aantoonen aan de eenige citaten uit deze verslagen.
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Natuurlijk zijn er ook klachten hier en daar, maar geen enkele klacht
stemt op de bekende artikelen over verslechtering harmonisch, integendeel.
Uit ,de 2de hoof dinspectie — G. en 0. — komt ook een verstandig
geluid:
Nu zijn klachten over het lager onderwijs op zich zelf niet nieuw, al werden
ze een kwart eeuw geleden niet geuit in den vorm, zooals ze thans warden
gehoord en beriepen zich de ontevredenen van toen niet, als thans, op het resultaat der wetenschappelijke onderzoekingen en richtten hun bezwaren zich niet
tegen de leerstof en tegen de wijze, waarop die werd aangebracht, maar wel
tegen de waarneembare onvoldoendheid van het onderwijs in de verschillende
vakken.
Die klacht werd altijd gehoord, omdat het heel natuurlijk its, dat men in vaardigheden, waarin men zich niet blij ft oefenen, doordat men niet in de gelegenheid is em ze geregeld te beoefenen, niet meer vaardig blijft; omdat kennis, die
niet in het dagelijksch leven, in het onderling verkeer noodig is en niet wordt
onderhouden, bij den een vlugger dan bij den ander, verloren gaat en eindelijk,
omdat de bijzondere oorzaken, die vroeger en nu — afgezien van de schoolorganisatie, van de leerstof en van de positie van den onderwijzer tegenover de
leerlingen -- voortdurend of tijdelijk van ongunstigen invloed op het onderwijs
op bepaalde scholen zijn en de oorzaken, die belemmerend werken op het onderwijs in het algemeen, nog voorkomen."

Een onderwijskundige opmerking van groote waarde wil ik nog citeeren:
„De algemeene klacht is, dat er van het geleerde zoo weinig beklijft en inderdaad, de parate kennis van de leerlingen onzer lagere school is niet groot, een
belangrijk deel van wat de school leerde, is na niet lange tijd vervlogen, wanneer
de leerlingen de verkregen kennis niet kunnen toepassen.
Wii onderwijs heeft gegeven in het hoogste leerjaar eener lagere school en
in de wintermaanden de jongens en meisjes, die in het voorjaar de school verlieten op de herhalingsschool of bij het vervolgonderwijs terug zag, moest
ervaren, dat het onderricht, hetwelk hij in de avonduren gaf, eerst werkelijk
vervolgonderwijs werd, nadat hij de eerste maand bestemd had aan herhaling
van wat op de dagschool geleerd was.
Dit wijst op een euvel in ons onderwijs, waarop niet te vaak de aandacht
gevestigd kan worden: die herhaling voor het begin van het vervolgonderwijs
was minder noodig naar mate men heel de school door de oude waarheid:
herhaling is de moeder van het geleerde, meer voor oogen had gehouden.
Veel herhalen, altijd weer herhalen door de leerlingen telkens weer in de
gelegenheid te stellen om blijk te geven, dat ze de korte overzichten, waarin de
leerstof is samengevat en die ze hebben gememoriseerd, nog kennen, maar
vooral door verwerking ander telkens anderen vorm, waarbij men hen, die
boven anderen uitmunten door intelligentie en goed geheugen zoo noodig naast
hun klassegenooten „eigen" werk laat doen ter ontwikkeling in de richting,
aangewezen door hun bijzondere aanleg, zooals die zich langzamerhand heeft

geopenbaard.
Dit wordt in onze scholen niet voldoende gedaan."
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De ins ecteur Ommen geeft een uitvoerig Moog:
►

„Ik erger me steeds min of meer als in dagblad- of tijdschriftartikelen van
die pertinente beweringen ontmoet met betrekking tot de resultaten van het
lager onderwijs. „De lagere school schiet te kort." „De resultaten van het lager
onderwijs zijn onvoldoende" en dergelijke positieve uitspraken komt men herhaaldelijk tegen. In vele gevallen lijkt het niet weer dan napraterij en in steeds
ruimer kring wordt het ongunstig oordeel gesuggereerd. Dat niet alle leerlingen de lagere school verlaten net een ontwikkeling, waarop in alle richtingen
zou voortgebouwd kunnen worden, kan toch zeker niet als een grief worden
aangerekend. In den regel warden de klachten geuit in verband met minder
goede resultaten van inrichtingen voor voortgezet onderwijs, gelden derhalve
een Bering procent van het aantal leerlingen; niettemin generaliseert men de
lagere school. Het meest frappant is voor mij, dat men op die inrichtingen die
leerlingen toelaat, welke na onderzoek geschikt geoordeeld zijn voor het volgen
van voortgezet onderwijs, met andere woorden, ten opzichte van die leerlingen
heeft de lagere school haar plicht met goed succes vervuld. En voor velen,
die van de school het leven ingaan, 90-95 pct.? Kunnen 13-jarige kinderen al
practische menschen zijn? Al kon de school hen tienmaal meer kennis meegeven, dan kon zij hen nog niet als zoodanig afleveren. De leerling, die wiskunstige stellingen met de bewijzen prompt kent, heeft in het begin nog groote
moeite met het oplossen van vraagstukken; veel oefening is noodig om een
ervaren practicus te worden. De school kan niet veel meer dan theoretische
ontwikkeling geven en al kon zij daarbij bijzondere aandacht besteden aan
onderdeelen der leerstof, die voor het practische leven van nut kunnen zijn, de
werkelijke practische toepassing komt eerst, als de 13-jarige de groote overgang
van schobl naar maatschappij heeft gedaan. Dan eerst zal hij langzamerhand
gaan beseffen, waarom hem op school kennis is bijgebracht, als leven en werk
hem voor moeilijkheden stellen, welke beantwoording en oplossing met steun
van die kennis is te geven. Nu zal de schoolkennis vaak genoeg onvoldoende
blijken, maar dat doet zich niet minder voor bij menschen, die na het genieten
van middelbaar of hooger onderwijs de practijk van het leven zijn ingegaan.
In elk geval kan oak dat niet rechtigen tot het oordeel, dat de lagere school
als instituut in gebreke is. Voor de bevolking van het platteland geldt, misschien
meer dan in de stad, de regel, dat de kinderen komen in hetzelfde of in gelijksoortig bedrijf als dat van de ouders; de boerenkinderen komen bij na zonder
uitzondering in het boerenbedrijf, het kroost van de ambachtslui en winkeliers
is bestemd voor ambacht en winkel, kinderen van ambtenaren gaan veelal in
dezelfde richting voort. De bestemming der kinderen staat in het algemeen
vast, als zij nog op school gaan, .omdat zij ten nauwste samenhangt met den
maatschappelijken stand en de levensomstandigheden der ouders en wordt niet
bepaald door den graad van ontwikkeling, welke op de lagere school bereikt
wordt. Het is niet te controleeren en daarom kan ik alleen de vraag stellen,
zonder haar te beantwoorden : hoeveel kinderen kunnen het voor hen bestemde
maatschappelijk niveau niet bereiken of er zich niet handhaven, doordat ze te
weinig op school geleerd hebben? En al was dit voor sommige aan te toonen,
dan bewees dit nog niets ten nadeele van de school in het algemeen, zelfs niet
van de scholen tot welker leerlingen zij behoorden. Ik weet wel, we moeten als
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resultaat van het onderwijs meer verlangen, dan de kennis, die noodig is om
al's loopjongen in een of andere branche te beginnen, want het leven per dag
is langer dan acht werkuren, maar de aanmerkingen op de resultaten der
lagere school geschieden gewoonlijk in verband met de vraag, wat de jonge
menschen na de lagere schooljaren moeten presteeren in den werkkring, waarin
zij worden opgenomen.
Dat ik mij eager aan de zoo boud uitgesproken veroordeeling van de lagere

school en toch zelf menige klacht in vorige jaarverslagen over de resultaten van
het lager onderwijs heb geuit, is maar een oogenschijnlijke tegenstrijdigheid.
Weinigen zullen zoo goed als de leden van het schooltoezicht weten en in de
gelegenheid zijn te beoordeelen, hoeveel en wat er aan dat onderwijs hapert.
Merge bij klassebezoek het goede opgemerkt en gewaardeerd worden, het ligt
voor de hand, dat het minder goede eerder wordt gezien en sterker indruk
geeft, niet uit zucht tot aanmerken, maar door het streven naar verbetering,
waar deze noodig is. Dit streven reikt nog verder. Niet alleen onvoldoende
werk geeft aanleiding tot een bespreking met de leerkracht. Waar het voldoende
is, kan en moet m.i. gepoogd worden een hooger graad te bereiken. Het track ;
tenarhogiszk,datenchiofdzakvestgp
zwakke plekken en een jaarlijksch gevolg is, dat in het verslag deze ook het
sterkst belicht worden. Gelukkig heeft een groot deel van het onderwijzend
personeel hetzelfde streven naar verhooging van het peil en volhardt daarin
ondanks de vele teleurstellingen, die men ondervindt. Gelukkig, want, het moge
dan ten opzichte van vele kinderen een hopeloos pogen zijn, anderen winnen
er bij zal hun dit misschien geen materieel voordeel brengen, op ander gebied
kan wat meerdere ontwikkeling het leven ten goede komen."
Het is wel goed, dat bij de vele en velerlei klachten over ons lager onderwijs
zulk een stem van een man van ervaring, die de lagere school door en door
kent, wordt gehoord. Hij is overtuigd, dat het hardnekkig voort blijven bestaan
van bepaalde zwakke plekken in de resultaten van een leervak niet of zeker niet
geheel te wijten is aan de onmacht of onwil der leerkrachten om herstel aan
te brengen. De oorzaak ligt, naar zijn ervaring, vaak in de moeilijkheid van het
yak of in de mindere geschiktheid van de leerlingen. Hij licht dit nader toe
met wat hij zegt omtrent de resultaten van het onderwijs in het vak lezen."

In een volgend nummer zal ik de rest van mijn notities uit het
regeeringsverslag geven.

Zeist.

D. WOUTERS.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITTERATUUR.
Nooden en gevaren onzer jeugd.
Daarover schrijft de Evangelische
Lehrerinnen-Warte. Is er nog , een Christelijke jeugd? Ja, God zij gedankt,
wij hebben
nog.
Maar haar 'positie is een ieigenaardige.
De werelid laat ze schieten, en de ,ouderen in , onze , eigen kringen begrijpen ze vaak niet.
Net eerste is wel good; het kan de goede keuze bespoedigen. Maar
hoe te 'verklaren, dat ,oudere geestverwanten de jongeren niet begrijpen?
Inderdaad bestaat , er tusschen die twee een natuurlijke kloof, die slechts
dolor de Christelijke liefide en het verstaan-willen kan overbrugd worden. iDe jeugd ,mangelt het aan ervaring en innerlijk leven, ide ouderen
vaak aan aanpassingsvermagen. Die jeugd bemint de vrijheld en ongebondenheid, , de ouderen 'hebben zich aan vaste vormen ;gewend.
Aan beide 'zijden zijn voor- en nadeelen. ,Maar de jeugd begrijpen kan
alleen hij, die in zijn hart liefde voor de jeugd .heeft bewaard.
Het is zeer verkeerd te , denken: wat ik zelf ,denk, voel, spreek of doe,
precies , datzelfde moet ook de jeugd denken, voelen, spreken iof , doen.
Een Nederlander aan het woord. Ditmaa,1 geven wij in onze rubriek „Aus
Zeit and Streit", het woord aan een Nederlander, zoo schrijft het Schwoizerisches Evcmgelischer Schulblatt. En wel aan den voorzitter van rde
Schoolraad voor de scholen met , den Bijbel, ds. J. L. Pierson, te Bilthoven.
De deelnemers aan ionze vergadering te Aarau, zoo goat het !blad voort,
zullen zich hem met 'genoegen herinneren, , den man met zijn warm
liefhebbend hart, zijn doordringend verstand, en zijn onbuigzame liefde
voor de ‘Christelijke school.
Net blad neemt nu e'en ingezonden stuk in de Fransche taal over uit
Le iChristianisme idu XXieme siècle. Dit blad schijnt zich in minder
gunstige zin to 'hebben uitgelaten over cl , e bijzondere scholen in Nederland
en over ide concurrentie, daardoor aangedaan aan de iopenbare school.
Ds. Pierson liet dit er niet bij zitten, en schreef fluks een „Inge;zonden"
aan bovengenoemd blad, waarin hij den redacteur met cijfers en feiten
op de hoogte bracht van de werkefijke toestand.
„Het beste, wat , een yolk doers kan, i,s zich tegen alle geesteliike \beerschappij van de staat te verzetten, en zich demi vrijheid te verschaffen,
die uitgaat van het idagelijksch contact met het Godidelijke Woord, het
karakter vomit, en de vrije vlucht laat aan vooruitgang."
Ik kan het over het hoofd hebben gezien, .maar ik 'weet niet, of in ,onze
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Nederlandsche pers ook ,mededeeling 'gedaan heeft van ideze correspondentie, gelijk ze in het Zwitsersche blad voluit werd overgenomen.
Christus een sociaal hervormer. — Het Christian school magazine uit
Amerika citeert verschillende uitspraken over dit .onderwerp. „Jezus
Christus was de meest effectieve der maatschappelijke hervormers". „De
sociale toestanden zijn, sedert Iiij aarde wandelde, .ontzaggelijk
verbeterd."
Atheisten hebben beweerd, idat de wetenschap een betere gids voor den
mensch was, en gedurende zekere tijd werkten zij voort, zonder .dat het
maatschappelijke leven er zichtbaar ander deed. Maar dit kwam zó.6:
een wagen, geduwd door , een locomotief, en dan plotseling losgelaten,
zal zich nog een tijid fang in dezelfde richting voorthewegen en z66
geschiedde hier ook.
Er g,roeit echter een nieuw geslacht op, zonder de ,directe invloed
van het Evangelie te kennen. Nu warden de vernietigende invloeden van
de nieuwe beweegkracht ,openbaar.
Verbetering motet in de , opvoeding beginnen. De ouders imoeten hun
ouderschap ernsti.g , opnemen; de kinderen moeten leeren, hun , ouders te
gehoorzamen.
Net is noodizakelijk, schreef lemand, ,dat kinderen, voor zij drie jaar
oud zijn, , een weigering, een Neen, leeren verdragen zonder hysterische
uitbarstingen.
Luther over de opvoeding der kinderen. — In de Vlaamsche Torenwachter vinden we hierovr een stuk overgenomen (waaruit? V. id. K.).
Luther zei onder meer:
Vader en moeder zijn in hun huizen bisschoppen, pausen, doktoren, keizers,
vorsten en heeren. Daarom moet een vader zijn kind als een rechter straffen,
als een doctor onderwijzen, en hem het :goede voorhouden als een predikant of
bisschop.
Wat zou het hun baten wanneer zij zich half dood gingen vasten, bidden en
vele goede werken verrichten, lieten, wat hun door God bevolen is, achterwege? Op de oordeelsdag zal God ze niet naar doze Bingen vragen, maar wel
naar de kinderen, die zij in de tucht en de vreeze des Heeren hadden op te

voeden.
Dit moeten alle ouders :weten,, :dat zij aan iGod, aan de Christenheid, aan de
wereld, aan z ich zeif en aan hun kinderen geen beter werk kunnen verrichten,
dan dat zij hun kinderen goied en degelijk opvoeden.

Wilt ge zalig sterven en iets voor uw nageslacht doen, bevlijtig u dan, naarstiglijk om de kinderen een goede opvoeding te geven. Kunt gij het echter niet,
zoekt dan andere menschen, die het wel kunnen, en spaar geen geld, kosten,
moeite en arbeid.
Vlaardingen.

T. VAN DER KOOY.

EEN PAEDAGOGISCHE MERKWAARDIGHEID.
Een van mijn studenten heeft mij in kennis gebracht met een boekje,
dat historisch wel een paedagogische merkwaardigheid genoemd kan
worden. Het is niets meer of minder dan een Roomsche paedagogiek, uitgegeven in Nederland in 1691. Het titelblad van het boek ziet er aldus uit:
CHRISTELYKE AENLEIDINGE
tot de opregte
VREEZE DES HEERE,
Zeer dienstig voor alle soort,
en staet van Menschen,
Voornamentlijk voor de
OUDERS
Omtrent de bestiering van hunne
KINDERS.
Komt, kinderen, hoort na my, ik zal u leeren de
vreeze des Heere. Psalm 33 : 12.
TOT ROTTERDAM,
Gedrukt by joannes van Weert, in de Beggijne-straat, in de Drukkerij.
1691.
Op de tweede paging vinden wij een keur van de volgende inhoud:
KEURE.
DE voornaemste verbintenisse der Ouders is hare Kinderen op te
brengen in de vreeze Gods; dewelke haer van de jonge jaren of moet
ingedrukt worden, niet alleen door gedurige vermaningen, maer ook
doorstigtige exempels.
Dit zal u leeren dit Boexken, geintituleert CHRISTELYKE AEN 7
LEIDNGTO PREVZDSHER,hetwlk
tot dien eynde profijtelijk zal in 't list komen, tot onderwijs, niet
alleen van de Ouders, maer ook van de alle andere, die den last toebetrout is van de Jonkheid te bestieren. Actum in Antwerpen, den
23. September, 1691:
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AR N. EYBEN,
Canonik der Cathedr: Kerk binnen
Antwerpen, ende Keurder der Boeken.
Wy oordeelen insgelijks: tot Delft
den 27. September, 1691.
N. v. ERCKEL, Archipr. R.
Tot Leyden den 30 dito, 1691.
H. GAEL,
J. V. L. Archipr. Schiel.
Hiermede is het boekje natuurlijk al dadelijk als Roomsch getypeerd.
Het is opgesteld in vraag- en antwoordvorm, zooals in die tijd dikwijls
de gewoonte was. De geest, die uit het werkje spreekt, zou men kunnen
omschrijven met het woord stichtelijk. Al dadelijk blijkt dit uit de Opdragt
aen alle vaders en moeders, een soort voorwoord. Uit deze opdracht schrijven het volgende af:
„Gelijk het aen goede Hoveniers geenzins genoeg is dat zy het Boomtjen
gepoot hebben, maer ook yverig betragten, dat het regt op wast, en goede
vrugten voortbrengt, zoo mag het Vaders, en Moeders, aen u ook geenzins
genoeg wezen kinderen voortgeteelt te hebben, maer gy moet desgelijkx
beneerstigen, datze niet alleen in gezonde leden, maer ook inde gezonde
leeringe regt opwassen, en Christelijk groeien, en bloeien in de opregte
vreeze des Heere, op dat gy met den Koninglijke Propheet moogt zeggen:
Mijn ziel zal voor den Heere leven, en mijn geslagt zal hem dienen. (a)
„Deze uwe verbintenis leert u een zeker Schrijver, onder de werken
van den H. Augustinus, met deze volgende woorden:
„Gy zult aen den Heere rekening moeten geven voor alle de onderzaeten
van uwe Family; verkondigt, gebied, beveelt, vermaent hen, datze zig
wagten van hovaerdy, van agterklap, van dronkenschap, van onkuysheid,
van gramschap, en gierigheid, die den wortel is van alle quaad. (b.)
„En voorwaer gelijk gy bezorgt zijt om in uwe kinderen van jonkx af
te verhoeden de mismaektheid der leden, zoo moet gy met geen mindere
zorg van haer ook afweeren de mismaektheid der ziele, voortspruytende
uyt de leelijkheid der zonde, die uwe kinderen van kinderen Gods, kinderen des duyvels, en dies volgens zeer mismaekte monsters maken; ja
indien den zondaer kon zien hoedanig monster hem de zonde maekt, hy
zou voorwaer van zig zelve niet alleen zeer verschrikken, maer ook ver
wegloopen, indien hy maer eenigszins konde. Verhoed dan deze mismaekt(a) Psalm 21. 31.
(b) L. de Salutar. Docum. c. 2.
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heid hun'er ziele, gelijk gy in hen verhoed de mismaektheid van haere
leden.
„Hoe haest neemt gy het mes niet uyt de hand van uw kind, als gy hier
eenig ongeval des lighaems vreest? Hoe zeer zijt gy ook niet bezorgt,
dat uwe kinderen door eenig vergift, of fenijn zig niet en beschadigen?
zoo moet gy desgelijkx niet minder minder bezorgd wezen, datze uyt de
goude kop, en uyt de fenijnige beker van 't dartele Babylon niet en drinken. De dartelheid, en de wellust zijn wel koesters van het lighaem, maar
vermoordsters van de ziel, en zeker zulkx zijn ook de Ouders, als zy de
wereldsche wulpsheden laten inwortelen in 't gemoed van hunne kinderen;
ja den H. Chrysosthomus noemt dusdanige Ouders niet alleen vermoorders, maer veel arger als vermoorders:
„want de vermoorders, zeid deze H. Vader, dooden maer alleenlijk het
lighaem, maar zodanige Ouders stooten haer lighaem met haere ziel
t'zamen na het helsche vuur, (c) en deshalve na de eeuwige dood."
Het boek wemelt van geciteerde Bijbelteksten, terwijl ook de kerkvaders
dikwijls worden aangehaald. De spreukendichter, genoemd als „de Wijze
man", wordt wel het meest geciteerd.
Het heele boekje bestaat uit een twaalftal onderwijzingen. Elke onderwijzing omvat ongeveer 5-7 pagina's en de inhoud van heel een onderwijzing is aan het begin kort weergegeven.
Om een indruk van het boekske te geven, doen wij deze korte samenvattingen der hoof dstukken hier volgen:
I. Onderwysing.
Verbintenis der Getrouwde omtrent haer zelve. Hoe de Ouders haere
Kinderen moeten leeren de oprechte vreeze des Heere. Men moet God
niet alleen vreezen, maer men moet Hem ook beminnen, ja boven al beminnen.
II. Onderwysing.
Kenteekens uyt dewelke de waere en opregte vreeze des Heere gekend,
en onderscheiden word van de valsche en geveynsde.
III. Onderwysing.
Welke grond-regels de Ouders voornaemendlijk moeten leeren aen
ha ere Kinders, om Kristelijk te groeien in de opregte vreeze des Heere.
IV. Onderwysing.
Wat de Ouders nog al vorder moeten voordraegen aen haere Kinders.
(c) Adv. Vitup. Vit. mon.
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Die ziel der Kinders zal den opperste Regter in den dag des oordeels
afeysschen van de Ouders. Waerom het goed is dat men het juk des Heere
van jonkx af draegd.

V. Onderwysing.
De Ouders moeten haere Kinders niet alleen wel leeren gelooven, maer
ook wel leeren leven, voornaemendlijk omtrent de jaeren van haere eerste
Communie. Wat zy hen hier moeten leeren, en af-leeren.
VI. Onderwysing.
De Ouders moeten haere Kinders ook van jonkx af inboezemen den
geest van Christus, en hoe zy tot dezen eynde het voorbeeld van sijn
leven hen moeten voordraegen.
VII. Onderwysing.
De Ouders moeten haere Kinders van jonkx af voor al doen vlugten de
quaede gezelschappen, voornaemendlijk van ongelijke persoonen, maer
bezonderlijk als deze savonds en snags verzamelen. Het groot gevaer der
zelve, en hoe zeer de H. Kerk, en de H.H. Vaders deze altijd verboden
hebben, en nog daegelijx verbieden.
VIII. Onderwysing.
De Ouders moeten haere Kinders ook voorhouden, waerom de H. Kerk,
en de H.H. Vast—: 4 e gemelde jonkspelen der jonge luyden zoo zeer
verbieden.
IX. Onderwysing.
De Ouders mogen haer huys tot de gemelde by-eenkomsten geenzins
verleenen, indien zy den zegen des Heere uyt haer huys niet willen verbannen. Wat de Ouders aen haere kinders moeten antwoorden, als zij
haere oorlof tot dezelve verzoeken. Stigtige exempels van sommige Godvreezende Ouders, wegens de bestiering der kinders.
X. Onderwysing.
De Ouders moeten voor haere kinders den Hemelze Vader ook zeer
dikwils bidden, op datze mogen opwassen, en toenemen in de opregte
vreeze des Heere. Wanneer, en in hoedanige voorvallen de Ouders bezonderlijk bidden moeten voor hare kinders.
XI. Onderwysing.
De Ouders moeten haere Kinders ook laeten leeren lezen, en schryven.
Welke boecken zy hen moeten verzorgen, en welke verbieden. Zy moeten
hen ook volkomendlijk laeten leeren zodanig ambacht, of styl van leven,
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die met haere bequaemheid het best over-een-komt. Wat de Ouders hier
moeten verhoeden in haere Kinders.

XII. Onderwysing.
De Ouders moeten voor haere kinders niet alleen zeer dikwils bidden,
nicer zy moeten haer van jonkx af ook leeren bidden. Hoe zy aen haere
kinderen dit moeten leeren."
Het zal den lezer opvallen, dat eigenlijk eerst in de elf de onderwysing
de schoolopvoeding ter sprake komt. De eerste tien onderwysingen zijn
geheel gewijd aan wat wij zouden kunnen noemen de godsdienstig-zedelijke
opvoeding. En zelfs in deze elf de onderwysing is men na een pagina,
eigenlijk na eenige regels, weer op het pad der deugd. De eerste vraag
toch luidt:
„Is er nog meer dat de Ouders behooren to verzorgen omtrent de
Christelijke ziel-zorg en bestiering van haere kinderen?"
waarop als antwoord volgt:
„Zy moeten -- als 't maer eenigzins kan geschieden — haer ook laeten
leeren lezen en schryven."
Maar de daarop volgende vraag is:
„Wat nog al vorder?", waarop het antwoord luidt:
„Dit nu geleerd hebbende moetenze haer ook goede boecken of boekxkens na haer vermogen ter hand stellen en de quaede hen niet alleen verbieden maer ook ontneemen: want gelijk men het goed uyt goede boecken
leerd zoo leerd men ook het quaad uyt de quaede."
Het geheele hoofdstuk wordt verder gewijd aan de kwestie van de godsdienstig-zedelijke opvoeding en hoofdstuk XII, dat handelt over het gebed,
komt ook op de schoolopvoeding niet terug. Het boekje zou dus genoemd
kunnen worden, zooals het ook inderdaad volgens de titel wil zijn, een
handleiding voor de godsdienstige opvoeding.
Het boekje eindigt met het Christelijke A. B. C., behelzende eenige
heylzame verzugtinge van de Kinderen Gods, tot hunne Hemelsche Vader."
Wij schryven hier de letters A tot en met D en T tot en met Z af.
„Albestierende Vader, bestiert mijne voeten tot den weg der vrede
en mijne voetpaden tot uwe heijlige Geboden.
Barmhartige Vader, vergeeft my alle mijne schulden, gelijk ik vergeve
aen alle mijne schuldenaren.
Castijdende Vader, gy kastijd den gene, die gij bemind, kastijd my nu,
en spaert my hier na.
Doorlugtigste Vader, verdrijft van my de werken der duysternis en
maekt my een kind des ligts....
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Troostende Vader, gy zijt den Vader der genade, en den God van alle
troost, verlaet my niet in mijne verlatentheid.
Verduldige Vader, leert my om mijne zonden alles blijdelijk lijden, om
mijne ziel met u te verzoenen: en in u te bezitten.
Waerdige Vader, voor uwe allerwaerdigste naem moeten alle knien
buygen, in den Hemel, op de Aerde, en onder de Aerde.
XMael hondert duyzend Engelen aenbidden u in den Hemel, wy aenbiddenu met haer ook op de aerde.
Zalige Vader, gy zijt mijne zaligheid."
Na dit alphabet volgt een Slot-cede tot alle Vaders en Moeders, die aldus
luidt:
„Hier hebt gy nu, Vaders en Moeders, een kort begrijp der Christelijke
Onderwijzing wegens de bestiering van uwe kinders. Gy hebt hier ook
eenige Christelijke Grond-regels, zoo uyt de H. Schriftuur, als uyt de
Heilige Vaders, u aenwijzende op hoedanige manier gy uwe kinders van
jonkx af moet inboezemen den Geest van Christus, en uyt hen uytroeien
den geest des werelds.
„Wilt dan de ruyme wereldze dwael-wegen in tijds van uwe kinders
atweeren; want gy weet hoe zeer deze tegen den enge weg van 't Heilig
Evangely strijden.
„Gy hebt door eyge ervaerendheid misschien zelfs ondervonden, hoe
haest de brooze, en swakke jeugd tot de wulpsheid word verleid, en door
de aenlokzels der zelve gelijk als blindelingx struykeld.
„Wel aen verhoed dan in haer uwe voorige val, indien gy met haer
tot geen arger wilt vervallen. En voorwaer om hier na vergiffenis te
verwerven van de sonde uw'er jonkheid, zoo kan ik u ook geen beter
middel aenwijzen, als dat gy nu in uwe kinders verhoed de sonde van
haere jonkheid.
„Tot dezen eynde hebben wij U ook voorgedraegen, hoe en op hoedanige
manier gy hen de deugd moet leeren, en de ondeugd afleeren, te weten
met hen van jonkx af in te planten de opregte vreeze des Heere, dat is
zodanige, die gebouwt, en gegrondvest word op de waere, en opregte liefde.
„En zeker dusdanige vreeze Gods vreest niemand meerder als God, en
ook niemand minder als God: want al vreest zy God te vergrammen,
zo vreest zy hem echter niet te beminnen, en daerom heeft zy hier naer
ook niets te vreeze, want de oogen des Heere, seid den Wijzeman, zijn
over degene die hem vreezen, (a) die den Heere vreest, die zal, zegt hy,
niets vreezen: (b). En wederom, de vreeze des Heere is een beginzel van
(a)
(b)

Eccl. 34. 15.
Eccl. 34. 16.
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zijne lief de, (c) deshalve ook een beginzel tot een gelukzalig EYNDE."
Eenige paedagogische wenken ontleen ik nog aan het boekje, opdat onze
lezers een indruk krijgen omtrent de wijze, waarop de kwesties worden
aangepakt:
„V. Welke deugden moeten ze hen bezonderlijk leeren?
A. Deze, die aen de jonkheid het meest betaemen, als zijn deze volgende:
Godvruchtigheid,
Ootmoedigheid,
Zedigheid,
Stilswijgendheid,
De
Gehoorzaamheid,
Maetigheid,
Eerbaerheid,
Neerstigheid,
Verduldigheid.
Trekt aen als uytverkoze (kinderen) van God . . . . goedertierendheid,
ootmoedigheid, zedigheid, verduldigheid. 1 Ad Coll. 3.
V. Welke sonden moeten de Ouers haere kinders, bezonderlijk afleeren?
A. Deze tot dewelke haere quaedaerdige drift het meest geneygd,
gelijk gemeynelijk zijn:
Traegheid in bidden en biechten,
Luyigheid in smorgens op to staen,
Gulzgiheid in eten en drinken,
De
Grammoedigheid in twisten en krakkeelen,
Uytgestortheid in lachen of tuysschen,
Hovaerdigheid in nieuwe modens of kleedinge,
\ Oneerbaerheid in gedagten, woorden of werken.
Maer hoort wat een zekere schrijver onder de werken van den H.
Augustinus tot alle Ouders hier van schrijft: „Gy zuld aen den Heere
rekening moeten seven voor alle de Huysgenoten van uwe familie, en
daerom verkundigd, gebied, beveeld, vermaend haer datze zig wachten
van hovaerdy, van achterklap, van dronkenschap, van onkuysheid, van
gramschap en van begeerlijkheid, die den wortel is van alle quaet. (a).
(c) Eccl. 25. 16.
(a) L. de Salutar. Docum. c. 2.
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V. Wat moeten de Ouders voornaemendlijk beneerstigen om zodanige
sonden in haere kinderen te verhoeden?
A. 1. Vooreerst datze boeken, nog schilderyen onder haer dak huysvesten, die iets onbetaemelijkx of verbeelden of beschrijven: want dit sijn
de stronkel-steenen over dewelke uwe kinderen zoo meenigmael struykelen.
2. Zy moeten ook ten uytterste 'verzorgen, dat zy geen dienstboden
huiren, die ontuchtig en onstigtig zijn van leven: want door den omgank
van stinkende bokken worden de jonge lammeren zeer dikwijls schurf de
schaepen. Hier moetge ook weten, dat God gelijk by om het quaed leven
der quaede dienstboden sommige goede familien somtijds kastijd en met
eenig ongeval bezoekt; ook in tegendeel sommige quaede familien om de
gebeden van goede dienstboden somtijds zegend, en van haer ongeval
verlost, gelijk de H. Schrift van Jacob verhaeld, om wiens getrouwe en
godvreezende dienst Laban zeer gezegend wierd (b).
3. Gelijkze stigtige dienstboden met alle mogelijke neerstigheid moeten
verzorgen, zoo moeten ze ook met geen mindere sorgvuldigheid het :nstigtig gezelschap van dartele speelnoten aen haere kinderen niet alleen
verbieden, maer ook geheel beletten. En hoe zeer dit noodig is, en wat
vuyle sonden uyt dusdanige gezelschappen en gemeynschappen gemeynelijk volgen, zullen wy in de 7. en 8. Onderwysing breeder verhandelen.
4. Om nu uwe kinderen Christelijk op te brengen, en hen in deze goede
tucht te behouden, zoo moetge ook eenige Christelijke puntjens hen dikwijls voorlezen, te weten: Of uyt het H. Evangelie, of uyt den Katekismus,
of uyt de Legende of Levens-beschrijven der Heylige, enz."
Elders heet het:
„V. Waerom worden dog de voorgemelde by-een-komsten en jonkspelen der jonge luyden van de Heilige Vaders zoo zeer verboden?
A. Om dat onze bedorve en brooze natuur deze geenzins kan bijwoonen
sonder groot gevaer van te zondigen; of kan den mensch wandelen op de
vuurige kolen zonder te verbranden de planten van zijn voeten? (a). Hierom zeid de H. Schriftuur: die het perijkel bemind, die zal'er in vergaen.
Eccl. 3. En hierom zeid ook den H. Augustinus: „'t Is God meer tergen
als op hem betrouwen het perijkel niet te mijden als men het kan mijden.
L. 16. de civ. c. 19.
V. Wat moeten de Ouders hier voordraegen aen haere kinder?
A. Dat dusdanige by-een-komsten altijd stof leveren tot groote en
(b) Gen. 30. 27.
(a) Prov. 6. 28.
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grove zonden; ja ook dikwils zelfs aen de gene, die na haer Doopzel sig
noit doodelijk bezondigd hebben.
Om deze rede worden alle dusdanige by-een-komsten by fenijnige adders
en slange ook niet quaelijk vergeleken: „Want niemand, seid de H.
Theresia, kan me deze fenijnige en wilde dieren omgaen en verkeeren sonder dikwijls van haer gequetst en gewond te worden: (b).
Welkers fenijn haere ziel ook niet zelde besmet op een zeer heymelijke
en ongevoelige manier; edog hoe heymelijker ho listiger, en hoe ongevoelijker, hoe gevaerlijker: Want die de grootste ziekte het minst gevoelen, die zijn gemeynlijk de alderziekste.
V. Uyt wat wortel spruyten dog deze voorige verwendheden en gevaeren?
A. Uyt de verblindheid der jonkheid, die onder den tijtel van een
eerlijke vreugd zeer dikwils veel oneerbaerheden of zelfs spleegd of in
andere verwekt, zoo datge tot dusdanige verblinde kinderen, als tot verdwaelde schaepen met de H.H. Vaders ook vrijmoedige mooed zeggen:
„Siet, kinderen, gy wild niet gevangen worden en gy bemind den lijn....
of meyndge datge daerom niet gevangen word om datge door zoetigheid
en met vermaek gevangen word? Hoe meerder het vermaek, hoe meerder
het worgd." (c).
„Gy siet immers van dag tot dag hoe de vliegen in den honink verdrinken: Hoe ook de vissen door het bedriegelijk lok-aes listelijk aengelokt
en gevangen worden. Zoo zuldge voorwaer nu of dan desgelijkx worden
gevangen, indienge tot dusdanige schijn-vreugden u laet verleiden.
Och of gy het dan verstond, en uw uytterste in tijds voorsaegd! maer
nu zijn deze Bingen verborgen voor uwe oogen, die eyndelijk uwe knaegende worm aen u zal opene'i, als de doot de ziel in u sal sluvten. Dan
zuldge zien het geenge nu niet en ziet: or zretge net aan OOK nog met,
zoo zuldge het immers zien, alsge voor het oordeel van uwe alsiende
Regter zuld staen, en als dan zuldge (maer te laet) ook zegge tot u zelve:
Ik heb een weynigje Honing geproefd, en siet, ik sterf, (d) niet alleen een
tijdelijke doot, maer elaes de eeuwige!
Siet, kinderen zoo verkeerd deze korte zoetigheid in een eeuwige bitterheid."
Ons artikel zou te lang worden, indien ik veel opmerkingen aan wat uit
het boekje geciteerd werd, zou toevoegen. Slechts wil ik er op wijzen, dat dit
boekje zoo weinig Roomsch aandoet. Om eens een term te gebruiken, die
(b)
(c)
(d)

In Castell. aae, c. 2.
Serm. 15o. de divers. Tom. 1. Suppl.
1 Reg. 14. 43.
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overigens niet te veel gebruikt moet worden: Wij zouden kunnen zeggen,
dat er in dit boekje een Evangelische toon heerscht. Het is een merkwaardig specimen van de na-reformatorische Roomsche paedagogiek. Het
zou interessant wezen, om eens zoowel van Protestantsche als van Roomsche zijde een studie te ontvangen over het onderwerp: „De invloed van
de reformatorische paedagogiek en catechetiek op de Roomsche opvoeding
en catechese." Dat die invloed bestaat is o.i. buiten twijfel. Zoo b.v. vindt
men in de reeds betrekkelijk kort na de Reformatie uitgegeven r.k. catechisatieboekjes rechtstreeksche invloeden van de ref ormatoren. In het in die
dagen veel gebruikte boek van Joh. Dietenberger vinden wij op onderscheiden punten Luthers Encheiridion letterlijk of bijna letterlijk overgeschreven.
Natuurlijk beteekent dit niet, dat Rome niet in ander opzicht zijn zelfstandigheid zou hebben bewaard. Stellig geldt dit wel van de Summa
Doctrinae Christianae van Petrus Canisius 1556, van de Catechismug
Romanus 1566 en van de Catechismus van Bellarminus van 1598.
Maar toch 'zijn er ook werken, die vrij sterk reformatorische invloeden
verraden; terwijl andere Roomsche boeken klaarblijkelijk geschreven zijn
met het oog op Roomsche geloovigen, die te midden van Protestanten
woonden en aan de terminologie van de laatsten gewend waren. Onder
dit soort boeken meen ik ook het hier besproken werkje te moet rangschikken, al is het dan ook, dat het van deze soort werken een latere uitlooper is.
J. WATERINK.
Amsterdam.

Naschrift van den secretaris der redactie.
In mijn verzameling oude schoolboekjes is GO een exemplaar, dat ik
een Roomsche paedagogiek zou willen noemen, n.l. Onderwijs der jeugd
in de Christelijke godvrugtigheid; Als mede voor alle Soorten van Staaten,
Getrokken nit de H. Schriftuur en H.H. Vaders, en verdeelt in viif Deelen.
Door M. Carel Gobinet, Priester, Doctoor in de Sorbonne etc. Op nieuws
overzien en verbeetert door H. J. G. Pr. 't Antwerpen. Voor d'Erf gen: van.
de Wed: C. Stichter, op 't Rokin, bij de Gaper-steeg, in d'Oude Berg Calvaries 133. Te bekomen: Te Amsterdam, ter Boek- en Plaatdrukkerij van
Dc Wed. F. J. van Tetroode, Kalverstraat, no. 37.
Dit boekje heeft een goedkeuringe geteekend door ondergeschrevene
Doctoren in de Theologic van de Faculteyt te Parijs, waarin o.m. gezegd
wordt: „De godvrugtigheid, die hij de jeugd inboezemt, is goet, de gevoelens Katholijk. De dateering dier goedkeuringe is Parijs, „den 12. van
de Zomer-maand des Jaars 1655."
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Het is ruim 400 bladzijden groot en verdeeld in 5 stukken:
1. Oorzaken en beweegredenen, die de menschen verbinden om zig
in de jonkheid tot de deugd te begeven.
2. Middelen, de welke van nooden zijn om de deugd in de Jonkheid
te verkrijgen.
3. Hinderpalen, de welke de jonge Lieden van de deugd afwendig
maken.
4. Deugden, de welke aan de jonge Jeugd nootzakelijk zijn.
5. Van den Staat des levens te verkiezen.
Het geheel is een godsdienstig zedelijke opvoedingsleer. Over het technische onderwijs in lezen, rekenen enz. wordt nergens gerept.
Het boekje opent met een Gebed, „bij manier van Opdragt aan den Zoone
Gods," een gebed dat, laat ik het zoo zeggen: Algemeen Christelijk is.
Het eindigt ootmoedig: „O Goddelijke Zaligmaker! laat de zielen, die
Gij met uw dierbaar Bloed verlost en om welkers zaligheid Gij zoo veel
lief de betoond hebt, niet verloren gaan. Bewaar haar tot uwen dienst.
Ma ak tog dat zij de knien voor Baal niet buigen, en door de smette van
deze verkeerde werelt niet verdorven werden. Doe in de harten uwer
Priesteren herleven dien ijver, die Gij voor voor de zaligheid der Jeugd
gehad hebt. En Beef mij de genade, dat ik in alle ootmoedigheid van u
verzoeke het vermogen om mijne zorgen en arbeid daartoe tot uwe glorie
te besteden".
En de voorreden aan den lezer begint aldus:
Dit Boek, beminde Lezer: heeft de Voorreden niet veel van nooden; en
heb ik er een op gemaakt, 't is maar om te zeggen, dat ik niet voornemens
was zulcks te doen. De Voorredens zijn noodig om den Lezer berigt te
geven of van 't voornemen des Schrijvers; of van de gelegentheid, die zijn
werk in 't licht heeft doen komen; of van d'order, die daarin gehouden is;
of van de nuttigheid, die 't kan toebrengen; of van iets diergelijke. Mijn
opzet belangende, is niet anders, als de Tytel des Boeks mede brengt, te
weten de Jeugd in Godzaligheid t'onderwyzen: dit is al mijn oogmerk en
inzigt."

EEN ANDERE SCHOOL, EEN ANDERE
METHODE.
Eisch van sneer individueel onderwijs.

In mijn vorig artikel: Het verwaarloosde kind, nam ik het op voor het
begaafde kind, dat bij het hedendaagsch streng klassikaal systeem niet
tot voile ontplooiing kan komen, neen, wat erger is, dat vaak door dat
systeem een luie en lastige leerling wordt.
Zeer waardeerende de moeite, die sommige onderwijzers zich getroosten, om toch deze begaafde leerling iets meer te geven, dan de doorsnee
leerling 1) .... moest ik daar tot de conclusie komen, dat het klassikaal
systeem deze vrijheid althans in de eerste leerjaren niet toelaat, zoodat
de practijk geworden is, dat de begaafde leerling met de gemiddelde
leerling meesukkelt, tot het zesde leerjaar en (Mar, als zijn werklust nog
niet in hem is gedood, zoodat hij nog blijk geeft een begaafde leerling te
zijn, nog wel eens afzonderlijk uit een wat moeilijker rekenboekje mag
rekenen, daar wel eens jets extra's uit de schoolbibliotheek, of de bibliotheek van den onderwijzer ontvangt om zijn leergierigheid te bevredigen.
Zelfs moest ik daar signaleeren, dat juist de begaafde leerling niet
extra geholpen wordt, — daarop heeft hij geen recht, — maar juist om.gekeerd dag aan dag wordt geremd en dat verdient hij niet, dat is, om
eens een heel dik woord te gebruiken: misdadig, dat is voor zijn verstandelijke onwikkeling, wat men, wanneer het het lichaam gold, zou noemen:
het kind het voedsel onthouden, dat het voor zijn lichamelijke ontwikkeling noodig heeft.
Dit remmen demonstreert zich op tweeerlei wijze:
a. doordat het de begaafde leerling onmogelijk wordt gemaakt verder
te werken, dan wat voor die •dag voor alien is bestemd, zoodat hij een
groot gedeelte van elke les tot ledigheid is gedoemd, of gezet wordt aan
werk wat voor hem veel te gemakkelijk is;
b. doordat hij veel minder mondelinge beurten ontvangt dan de zwakke
broeder, omdat die ook met de klas meemoet en dreigt achter te blijven.
Des te erger wordt deze verwaarloozing, als men bedenkt, dat het ge1) Niet meer van de tijd, of meer van de zorg en de aandacht van den
onderwijzer, want daar heeft hij geen recht op, maar slechts gelegenheid geven
om meer leerstof te verwerken, dan de middelmatige leerling, omdat hij meer
kan verwerken, neen sterker: innerlijke behoefte heeft, om meer te doen.
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middelde van een kias steeds wordt gedrukt door het aantal achterblijvers,
zoodat dit gemiddelde steeds beneden het normale gemiddelde ligt en
daar des te meer van afwijkt, naarmate het aantal zwakken grooter is.
Met een tikje overdrijving wil ik nog eens met een voorbeeld demonstreeren, hoe ik het klassikale systeem in zijn strengste vorm zie:
Ik zie dan op 1 September verschillende hondenmoeders met hun hondenkindertjes een gebouw binnen stappen, dat bekend staat als de inrichting, waarin de hondenjeugd op deskundige wijze wordt onderwezen in
die dingen, die de jonge dieren in hun later leven noodig hebben.
Allereerst worden de nieuwelingen ontvangen en geduldig hoort de opvceder aan, wat al die moeders speciaal van him kindje weten te zeggen,
omdat „het zoo geheel anders is dan dat van een ander".
Met alles, wordt beloofd, zal rekening worden gehouden, maar
als de tijd van eten daar is, ziet de jonge Sint Bernard zich een even
groot portie voorgezet als de kleine Fox Terrier en als dan het commando
eet klinkt, dan wordt geeischt, dat alien even vlug zullen eten, alien in
dezelf de tijd hun gelijke porties zullen hebben verorberd.
Als dan de kleine vertegenwoordiger van de f oxen niet in staat blijkt
het tempo bij te houden, wordt hij geholpen: 't wordt er eerst met vriendelijke woorden, daarna met dreigementen en zelfs met slaag ingestompt,
en onderwiji zitten de groote vertegenwoordigers der Deensche doggen
en Duitsche herders met elkaar te stoeien en te vechten, zoodat de leider
— lijder is hier beter op zijn plaats — telkens moet ingrijpen. Rustig verjuopL.ii
.iio altijden dan ook allesbehalve, maar de goede dresseur krijgt
ze er tenslotte toch wel onder, maar .... en nu denk ik weer aan de begaaf de leerling op school .... maar dit gaat ten koste van jong en vurig
enthousiasme voor werken I
zoeken!
denken I
Nu is er onmiskenbaar reeds sedert jaren een kentering gekomen. Er
zijn zeker nog een groot aantal in het systeem vastgeroesten, die niet
anders dan het streng klassikale systeem willen, meenen ook niet anders
te kunnen, zelfs niet anders te mogen 1) maar daar tegenover staat m.i.
..:.

1 ) 1k denk hierbij aan een geval uit den jare 1931.
Een begaafde zesjarige kwam in de eerste kias der lagere school en beheerschte
het technisch lezen zoo goed, dat hij, met uitzondering van enkele heel moeilijke
woorden, de krant kon lezen hij rekent vlot uit het hoofd met getallen
kleiner dan 100, de tafels incluis, en kon tot op een minuut nauwkeurig op de
klok zien.
Deze leerling werd evenwel in de eerste kias geplaatst, kreeg standjes als
hij zijn aandacht gaf aan de lessen van de tweede en derde kias — het betrof hier
een tweemansschool — moest in de eerste kias, zonder pardon alle lessen gewoon
meemaken, en kreeg op zijn rapport voor lezen een 7 — zeven. --
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een grouter aantal, die wel graag anders zouden willen, maar geen kans
zien, inet het bestaande leerplan en niet het minst met de bestaande
methoden voor de verschillende vakken, met zijn indeeling van boekje
No .. ... voor het zooveelste leerjaar, met zijn nog strengere indeeling
van les No.. en paragraaf, ... voor de zooveelste maand, iedere leerling
het zijne te geven ,overeenkomstig zijn persoonlijke aanleg en vorderingen,
want slechts weinig begaaf de leerlingen verkeeren in de gunstige omstandigheid, dat ze leerling van een tweemansschool zijn.
Nu is het ook geen gemakkelijke, de stag van het klassikale naar het
individueele stelsel.
Rooster, leerplan, klassenindeeling, alles zal moeten veranderen. Bij
een tweemansschool zou het dan verder nog al- gauw gaan, maar bij een
zeslokalig gebouw zouden er in letterlijke zin muren moeten worden
afgebroken. De tusschenmuren tusschen de lokalen zouden toch moeten
verdwijnen, daar de leerlingen zich gemakkelijk van de eene naar de
andere afdeeling zouden moeten kunnen verplaatsen, doch hierover straks.
Overhaasting zou hier schaden; en daarom wees ik er reeds op, dat in
't algemeen belang der zaak: individueel onderwijs op de lagere school,
het aanbeveling verdient de groeiende beweging van het individueel
onderwijs te dienen door te beginnen dit stelsel voorloopig gematigd toe
te passen, doch dan slechts voor het vak, dat zich er het best voor leent,
het vak rekenen. Laat men, waar het nieuwbouw betreft, dit systeem
direct in zijn geheel invoeren, mits men zich in het bezit weet van personeel, geschikt voor deze nieuwe taak, en men ook de leerrniddelen en
methoden aanschaft, of zelf samenstelt, die voor dit onderwijs noodig
zijn. Daar kan het dan zijn: individueel onderwijs voor de geheele school
en voor alle vakken.... Vrije ontwikkeling der leerlingen naar aard en
aanleg, zonder de knellende band van de strenge indeeling in klassen,
waar zelfs de vlugste gedoemd is een vol jaar te verblijven, en waar de
minder viugge gedoemd wordt nog eens een vol jaar hetzelf de voedsel
te slikken, omdat hij voor een der vakken zó(5 achter is, dat hij niet voor
bevordering in aanmerking kwam.
Een school met los klasseverband, (Mar moet het heen.
Waar ik spreek van individueel onderwijs bedoel ik niet, dat er geen
enkele klassikale les meer zou gegeven molten worden. Integendeel,
ondanks de gebreken van het oude systeem, moet toch erkend, dat er
ook voordeelen aan verbonden zijn, die zooveel mogelijk benut moeten
worden in de nieuwe school.
Daar is allereerst het groote economische voordeel, dat het goedkooper
is eenzelfde onderwerp of moeilijkheid voor 40 a 60 leerlingen tegelijk
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te behandelen, dan dit voor ieder der leerlingen afzonderlijk te doen').
Hieruit volgt reeds, dat ik .de taak van den onderwijzer als docent niet
geheel overboord gooi, al wil ik hem veel van de praatgelegenheid ontnemen.
Een groote plaats vraag ik ingeruimd voor zelfwerkzaamheid
zelf
denken, zelf zoeken, zelf doen
alsmede voor onderricht door de kin..
deren onderling, maar dat de leerlingen alles beter en gauwer zouden
leeren, wanneer ze ingelicht worden door medeleerlingen, inplaats van
den ervaren en bekwamen onderwijzer, ontken ik ten stelligste.
Dit ecouomisch voordeel zal vooral benut worden bij de vakken aardrijkskunde, natuurkunde en geschiedenis
onnoodig is het 't yak zingen
te noemen.
Ook kiassikale leeslessen acht ik noodzakelijk. Het doe!
is dan niet oefening in het, technisch lezen te geven, want dat gaat veel
beter en vliigger individueel, doch het luid lezen van reeds _eerder gelezen gedeelten, het reciteeren van mooi gevonden gedichten etc.
Vrijmoedigheid in het luid lezen ten aanhoore van de klas moet toch
ook worden gekweekt, terwill het onontbeerlijk is voor een goede leestoon.
Moeilijkheden bij het reken- en taalonderwijs, kunnen ook zeer wel voor
een geheele groep van leerlingen, die nagenoeg even ver zijn, tegelijk
worden behandeld. Zelfs zou ik het kiassikale dictee niet gaarne willen
missen, doch hierover straks bij de bespreking van de lesrooster meer,
Individueel onderwijs met behoud van de voordeelen van het klassikaal
systeem biengt mee, dat bouw en inrichting der scholen ook een belangriike verandering zullen moeten ondergaan, schreef ik boven.
Hoe ik me zoo'n school denk, heb ik hieronder uitgewerkt, en neem als
voorbeeld een nieuw te bouwen groote stadsschool voor 300 leerlingen.
Het plan deze school voor begaaf de leerlingen te bestemmen, doet niets
of aan de kwestie waar het hier om gaat: Een school voor individueel
onderwijs in los kiasseverband voor alle kinderen.
Een strenge indeeling van een .eerste tot zesde leerjaar is natuurlijk
niet meer mogelijk. Immers, de leerlingen vertoonen op de eerste schooldag direct reeds een groot verschil in ontwikkeling wat an verschillende
omstandigheden afhankelijk is: het eene kind heeft een ouder broertje of
1 ) Ik neem deize gelegenheid te baat, om er meteen op te wijzen, dat een
school met los kiasseverband niet duurder in exploitatie behoeft te zijn dan die
voor klassikaal onderwijs. Immers, veel, wat anders de onderwijzer moet doen,
doen nu de leerlingen. In een werkzaal voor 200 leerlingen lijkt me de aanwezigheid van 4 onderwijzers voldoende, wat neerkomt op 50 leerlingen per
onderwijzer, een aantal om in deze tijd van bezuiniging van te watertanden
voor den minister van financien althans.
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zusje, waar het reeds veel van heeft geleerd, een ander heeft een moeder,
die by. haar eenig dochtertje meende op 4-jarige leeftijd reeds lezen te
moeten leeren, een derde is op een voorbereidende school geweest, waar
het al heel wat schoolwijsheid heeft opgedaan. Maar wat weer zegt, na
eenige maanden werken zullen kinderen, die lxv.---wat lezen betreft blanco
de school binnen kwamen, niet even groote vorderingen hebben gemaakt.
Sommige leerlingen zijn dan zoo ver gevorderd, dat ze de leesstof van
het tweede leerjaar beheerschen, en zoo zijn er ook, die zich in rekenen
zoo'n bolleboos toonen, dat ze, nu ze niet worden geremd, de anderen
ver achter zich laten. Ook zijn er kinderen, die reeds zeer jong belangstelling voor aardrijkskundig onderwijs hebben, en nu als 8-jarige met
lO-jarigen mee molten doen..
Een school moet dan ook niet bestaan uit zes leslokalen, met voor ieder
kind een eigen bankje, waar het een vol jaar plaats neemt, genoegen
nemende, met wat het wordt voorgezet, maar hoofdzaak in de nieuwe
school is een groote werkzaal, waar de leerlingen zich of persoonlijk, Of
in clubjes van 2 tot 6 oefenen in alle vakken, waarnaast slechts een
tweetal leslokalen bestemd voor klassikaal onderwijs noodig zijn.
In deze werkzaal voor 200 leerlingen zitten de leerlingen niet gegroepeerd naar hun leeftijd, zelfs niet naar hun gemaakte vorderingen, maar
ze bewegen zich vrij in deze zaal van de eene naar de andere afdeeling.
Zoo is er een afdeeling aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, een
lees- en een teekenhoek etc. --Nu is er reeds lang een zoeken geweest naar oplossing -van het probleem, de kinderen vrije ontwikkeling naar aard, aanleg en vorderingen
te geven, de knellende band van een strenge klasse-indeeling kwijt te
warden, maar al deze pogingen, hoe voortreffelijk ook op zich zelf, hebben
niet de voile bevrediging gegeven, hebben niet aan de hooggespannen verwachting beantwoord, omdat het voornaamste was vergeten.
Wel brak men met de strenge indeeling in vakjes van 6 leerjaren en
met de indeeling in vakjes van een 1/2 uur en % uur voor dit en daarna
dat vak, maar het was: Nieuwe wijn in oude lederen zakken, want de
hoof dzaak werd verzuimd: de vakjes vormende tusschenmuren afbreken.
't Geheele nieuwe stelsel staat of valt dus juist met het vallen of staan
der tusschenmuren.
Eisch is toch, dat de leerlingen zich zonder remmende invloed van het
klasseverband vrij kunnen ontwikkelen.
De mogelijkheid, dat een eerste klasser dus voor rekenen met de tweede
rneedoet moet er zijn, en deze mogelijkheid moet niet storend, maar gemakkelijk zijn.
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Het zich verplaatsen naar een ander leslokaal is te hinderlijk; bovendien
zou de leerling op een moment kunnen komen, dat er geen rekenonderwijs
werd gegeven, of zich juist zou moeten verwijderen, als hij slecht in zijn
kias kan worden gemist.
Dit alleen eischt reeds de afbraak.
Maar er zijn meer onmisbare voordeelen: Vrije ontwikkeling naar aard
en aanleg beteekent voor de leerling ook, dat hij in zijn werk de noodige
vrijheid moet bezitten, om aan een bepaald onderdeel extra tijd te besteden. Is hij prettig aan het rekenen, dan mag hij daar na een 1/2
uur niet bij weg geroepen worden, maar hij moet gelegenheid krijgen om
daarmee door te gaan, tot hij het voldane gevoel heeft, het te kennen;
tot hij het tevreden gevoel heeft fijn iets te hebben afgemaakt, iets te
hebben gepresteerd.
Evenzoo is dat met teekenen, een stuk lectuur, aardrijkskunde etc.
leder onderwijzer weet toch bij ervaring, hoe onprettig het voor de leerlingen is, als de onderwijzer, juist als het werk zoo echt prettig begon te
worden, op zijn horloge kijkende zei: „Het is nu tijd, opbergen, we moeten
aan.... beginnen." En dit geldt dan nog leerlingen, die jaren gedresseerd
zijn op 1/2 uur dit, % uur wat anders en dan nog 3/1 uur .... Hieruit moet
toch ieder, die niet ziende blind en hoorende doof wil zijn, de conclusie
trekken, dat de kinderen nooit goed aan dat systeem wennen, omdat het
niet deugt.
Doch er is meer.
Nipt gerinz is ook het voordeel — leerlingen van groote stadsscholen
missen dit het ergst — dat jongeren dagelijks net werk van vu.kk,i- ,i-i. zizr.,
dat broekjes in de kunst, dagelijks de reeds ver gevorderden bezig zien.
ZOO komt de aangeboren aanleg naar voren, terwill die bij het streng
klassikale systeem eigenlijk geen gelegenheid had om zich bewust te
worden, laat staan zich te ontwikkelen: Hoe zal een kind weten, of het
van honig houdt, als het nooit honig zag, noch proef de!
En dan het groote voordeel primo voor den onderwijzer, wat dan
secundo weer de leerling ten goede komt: de klasseonderwijzer wordt
gepromoveerd tot vakonderwijzer.
Hij heeft in de werkzaal zijn bepaalde afdeeling te verzorgen, maar
daarvoor zorgt hij dan ook voor de geheele leertijd van het kind. Aan
die afdeeling, aan dat zijn lievelingsvak, kan hij zich nu geheel wijden.
Hij lest een verzameling aan van uitknipsels uit kranten en tijdschrif ten,
lantaarnplaatjes, foto's enz. enz. en hier in de werkzaal ondervindt hij
dagelijks, hoe gretig er naar wordt gegrepen, en hoe netjes alles wordt
verzorgd.
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In de werkzaal, waar de kinderen werken en den onderwijzer de praatgelegenheid is ontnomen, daar zit hij aan zijn schrijftafel als in zijn
bibliotheek en rond zich de ijverig werkende kinderen, die ongevraagd
hem komen raadplegen, hun les opzeggen, of het opstel ter correctie aanbieden.
Uit is het dan ook met scholen, waar de kinderen niet kunnen zingen,
omdat de hoof donderwijzer het niet kan; dat aan een school slecht aardrijkskunde- of geschiedenisonderwijs wordt gegeven, omdat de klasseonderwijzer dat nare vakken vindt; dat aan een school niets aan kennis
der natuur wordt gedaan, omdat de klasseonderwijzer wel erg knap is
in . . . . en .... en .... en .... en .... en .... en .... en .... enz., maar
natuurkunde is nooit zijn fort geweest 1).
Nu is men in onderwijskringen van meening, dat individueel onderwijs
zooveel zwaarder eischen aan den onderwijzer stelt.
Dit is ook werkelijk het geval, zelfs ondoenlijk, als men individueel
onderwijs tracht te geven met dezelf de hulpmiddelen eertijds bij het
klassikaal systeem gebruikt.
Gaat men echter radicaal van koers veranderen, dan zal de taak van
den onderwijzer niet alleen aangenamer, maar zelfs gemakkelijker worden.
Niet gemakkelijker wat de voorbereiding voor de lessen betreft, maar
wel, wat het onaangename en geestdoodende corrigeeren betreft en óók
het lesgeven in vakken waarvoor men nu eenmaal geen aanleg en belangstelling beef t.
Wat de correctie betreft weet toch ieder onderwijzer, die zich nd de
schooluren nog met de school bezighoudt, dat dit voor 95 % uit corrigeeren en slechts voor 5 % uit nuttige voorbereiding voor de les bestaat.
Voor goede voorbereiding voor de les, voor het iets prettigs en nuttigs
klaar zoeken voor de les van morgen voor het maken van een mooie
1) Het is toch eigenlijk al te gek, en beschamend voor menig onderwijzer —
pardon, ik bedoel hier eigenlijk het stelsel, dat van den onderwijzer eischt,
dat hij met evenveel liefde en toewijding les in alle vakken zal geven — wat
een bloemist me vertelde : „Ik ben opgegroeid temidden van bosch en bloemen,
maar kende als jongen van 13 jaar, toen ik de lagere school verliet, bijna geen
enkele boom of plant bij name. Nooit was ik op school opmerkzaam gemaakt
op de schoonheid in bosch en veld. 'k Was reeds 18 jaar voor ik eigenlijk pas
wist wat ik worden moest. Toen pas gingen mijn oogen open voor wat nu mijn
lust en mijn leven is, en besefte ik, wat ik als jongen had gemist, en dat
het door zeer bijkomstige omstandigheden is geweest, dat ik mijn carriere niet
mis geloopen ben."
Wat beloofde ook weer die opvoeder aan al die hondenmoeders?
hoe kan een kind van honig houden, als het nooit honig proefde?
En
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verzameling uit kraut, tijdschrift enz. is to weinig tijd beschikbaar, met
het gevolg, dat het gangetje van elk jaar maar weer wordt gevolgd, dat
onderwijs sleurwerk en onfrisch wordt.
Plattegrond van de werkzaal voor ruim 200 leerlingen.
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0. = De onderwijzer: het centrale punt van elke hoek. Hier zijn de leer- en
leesboeken voor de groep. Langs de wanden heeft ieder kind zijn eigen kastje
voor het opbergen van zijn eigendommen.
C. = Clublezen. Dit kan het best in nissen — waarop toezicht is — en waar
luid lezen kan beoefend worden, onder leiding van een oudere leerling, zonder
dat het storend op de anderen werkt.
S. = Spreekkamer. Een der onderwijzers kan daar tijdelijk verblijven, maar
bchoudt toch door de gla► en wanden het toezicht op zijn groep.
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Nu weet ik wel, dat heel wat onderwijzers wel een verzameling aanleggen in 't belang van de school, maar die verzameling betreft dan het
lievelingsvak van deze onderwijzers, met het boven gesignaleerde gevolg.
De vakonderwijzer in de werkzaal evenwel kan nu omgekeerd 95 %
besteden aan nuttige voorbereiding — verzamelen, groepeeren, catalogiseeren — en 5 % aan geestdoodend correctiewerk besteden.
Hoe dit op een zeer eenvoudige en afdoende wijze voor het vak rekenen
kan blijkt uit de, in mijn vorig artikel besproken leermiddelen voor dit
vak: de correctie geschied automatisch of door de leerlingen zelf, of
doordat ze corrigeerend op elkaar toezien.
Plattegrond van een der twee leslokalen.
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K = kast. T = demonstratietafel. WD = witte doek.
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Aantal lesuren bestemd voor klassikaal onderwijs,
te geven in de 2 lesiokalen.
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1) De onderwijzer of een der leerlingen leest of reciteert.
In de 3 hoogste leerjaren wordt ongeveer de helft van de tijd besteed aan
het bespreken van het gelezene.
2) Bespreken van gramaticale moeilijkheden en dictee.
Tegenstellingen, synoniemen, spreekwoorden enz.
Een korte bespreking is voldoende : de verwerking komt in de werkzaal.
3) Engelsch — eventueel Fransch of Duitsch — van de eerste schooldag af.
— Men diene te bedenken, dat ik voor dit leerplan gedacht heb aan een groote
stadsschool voor begaafde leerlingen. — Ik meen, dat met 1 en 1 112 uur per
week alle kinderen na 6 jaar de vreemde taal zullen kunnen verstaan, dat de
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Voor taalonderwijs — zuiver schrijven — lijkt het mij zelfs verkieslijker, dat de leerlingen hun eigen werk nazien, dan dat de onderwijzer
dit doet, doch over deze wijze van corrigeeren meer bij de bespreking
van de verschillende vakken.
Daar alle schriftelijk werk in de werkzaal wordt verricht, kunnen de
twee leslokalen heel eenvoudig van inrichting zijn. 't Zijn luister- en zienlokalen, waar de kinderen heel knus in gemakkelijke opklapbare stoeltjes
bij elkaar zitten. Een tafelblad met inktpot is niet noodig, daar hoogstens
een aanteekening in potlood moet gemaakt worden. In vorenstaande
plattegrond heb ik de 1.1. 4 aan 4 gezet. Dit geeft 14 X 5 = 56 leerlingen
in een ruimte, die niet grooter behoeft to zijn, dan de tegenwoordige
schoollokalen. 'k Zou ze juist gaarne smaller willen hebben. Ventilatie is
tegenwoordig Been kwestie meer, zoodat we de lokalen best wat kleiner
kunnen maken. De zitplaatsen zijn amphitheatersgewijs geplaatst. Een
der twee lokalen met heel gemakkelijk donker gemaakt kunnen worden,
voor het onderwijs in: Aansch. onderw, aardr., gesch., plantk., dierk. enz.
Wanneer ik hieronder een proeve van een lesrooster geef, dan valt
het op, dat die er zoo erg klassikaal uitziet. Immers er is een indeeling
in 6 leerjaren en elke dag is in uren en 3/1 uren verdeeld. Dit lijkt dan
in strijd met mijn principe van het los klasseverband. Toch is het dit
niet. Immers, de leerlingen zullen als regel 6 jaar op de lagere school
zijn, zoodat er voor elke leerling gesproken kan worden van zijn eerste,
zijn tweede leerjaar enz.
Dat wil dan echter in 't geheel niet zeggen, dat de leerlingen die alle
in hun tweede leerjaar zijn, nu ook alle even ver met alle vakken zullen
zijn. Door het principe van het los klasseverband en vooral ook door het
ontbreken van de tusschenmuren is het zeer gemakkelijk, dat b.v een kind
dat pas in zijn derde leerjaar is, reeds met aardrijkskunde meedoet, doch
wat rekenen betreft tegelijk met de doorsnee tweede klasser werkt.
In het korte bestek van dit artikel kan het natuurlijk niet de bedoeling
zijn, dat een soort leerplan voor alle vakken wordt gegeven. Dit kan
trouwens niet van een mensch met zijn meerdere of mindere mate van
eenzijdige aanleg gevorderd worden; zelfs niet van een schoolmeester
die „veelzijdie is ontwikkeld.
Ik beperk me dan ook tot het noemen der vakken, en maak slechts hier
en daar een opmerking, waar ik meen, dat deze noodig is, en in principe
afwijkend van de manier, zooals ik het bij het hedendaagsch systeem
waarneem.
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meesten de taal ook zullen kunnen lezen, en enkelen zelfs zich schriftelijk en
mondeling van de taal zullen kunnen bedienen.
Ik stel mij voor dit doel te kunnen bereiken, door tijdens de les geen enkel
woord Nederlandsch te gebruiken en — buiten het lezen — alle lessen in gesprekvorm te geven. Daartoe is er steeds een der leerlingen van de hoogste afdeeling
aanwezig. Alle lessen zijn dus steeds echte gesprekken tusschen den onderwijzer
en de leerling. De klas is daarbij eerst toehoorder, maar mag daarna de rol
van de knappe leerling overnemen. De gesproken les kan in de werkzaal door
de liefhebbers nagelezen worden, waarbij de hulp van oudere of knappere vriend
of ook van den onderwijzer mag worden ingeroepen.
4) De twee uur in het eerste leerjaar zijn rekenspelletjes op de speelplaats
of klassikale lessen in het leslokaal.
In de andere leerjaren bestaat het uit het klassikaal bespreken van moeilijkheden als : het passeren van het 10-tal, het leenen, de tafels, breuken en in de
hoogste leerjaren vraagstukjes, meetkundig- en handelsgedeelte.
5) Physica is echt een yak voor de liefhebbers.
Ten overvloede wijs ik er hier nog even op, dat een jongen, die pas aan zijn
4de leerjaar bezig is toch mee mag doen als hij daar erg op gesteld is ; omgekeerd zal een meisje, dat niets voor natuurkunde gevoelt, toch in haar 5de leerjaar de lessen moeten volgen.
Voor de liefhebbers is het een vak, waarmee in verband met handenarbeid
zeker jets moois is te bereiken. De knutselaars onder de jongens zullen verrassend mooie dingen maken, die bij de natuurkundeles dienst kunnen doen.
6) De eene week plant- de andere week dierkunde.
Wat is er iets geweldig moois van deze vakken te maken. Wat een breed veld
ligt hier nog braak op het gebied van verzamelen, en wat wordt de leerlingen
nog ontzaglijk veel onthouden uit de rijke voorraad materiaal ook van lantaarnplaatjes en eenvoudige films.
7) De tijd dat de onderwijzer twee jaar lang aanschouwingsonderwijs moet
geven „naar aanleiding van" een 10- of 20-tal groote wandplaten, is toch zeker
nu voorbij.
Tal van ouders zijn beter op de hoogte van hun tijd dan de onderwijzer, want
menig vader is zoo verstandig, dat hij eens of meermalen per jaar een projectielantaarn met een serie plaatjes huurt om zijn kinderen aangenaam en
nuttig bezig te houden.
Waarom wordt dit de kinderen op school onthouden?
Waarom staat de epidioscoop 4 jaar en langer op de kast zonder ooit gebruikt
te worden?
8) Ga met de kinderen op reis — in de donkere kamer met lantaarnplaatjes
en foto's. — Elke week weer verder.
Reis 3 jaar lang met ze, en geef na elke les aan, waar ze noodige lectuur
in de bibliotheek van de werkzaal kunnen vinden en dan zal het zeker uit tijn
met de droeve resultaten van ons aardrijkskundig onderwijs, waarvan een door
mij gehouden proef duidelijke taal spreekt.
9) Eerlijk gezegd moet ik bekennen, dat ik nooit best met dit vak over weg
kan.
'k Heb er jarenlang les in moeten geven, en heb nooit veel enthousiasme voor
dit vak bij mijn leerlingen kunnen constateeren, maar dat kwam natuurlijk
van den docent.
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Een liefhebber van onze vaderlandsche historie in 't bijzonder en van geschiedenis in 't algemeen, zal voor zijn leerlingen de geschiedenis laten leven
en zeker veel weten te vinden, wat het tot een aantrekkelijk yak maakt.
Maar vooral ook voor dit vak geldt in hooge mate, dat het in goede handen
moet zijn: „Vakonderwijs ook op de lagere school". *)
10) De te leeren liederen worden per leerjaar afzonderlijk ingestudeerd en
eens per week wordt gezamelijk gezongen.
De vakonderwijzer voor zang en muziek weet met welke leerlingen hij iets kan
bereiken en wie door aanleg voor dit vak recht hebben op meer muzikale
ontwikkeling dan de gemiddelde leerling (om dat zeer of te keuren woord nog
eens te gebruiken).
11) Schrijven en vooral ook teekenen brengen ons evenals muziek weer op
het gebied van de vakken waarvoor tal van leerlingen speciale aanleg hebben,
die niet in de kiem mag worden gesmoord. Het yak teekenen demonstreert ten
duidelijkste, dat individueel onderwijs het oenig goede is: zijn er nog scholen,
waar dit vak streng klassikaal wordt beoefend?

Nu volgen nog de vakken handenarbeid, gymnastiek en handwerken.
Dwaze dingen worden soms gezegd, als de spreker zich op een terrein
begeeft, waar hij absoluut een leek is.
Mocht men dan ook critiek willen leveren op wat nu over deze vakken
volgt, dan diene men wel te bedenken, dat ik nooit een handwerkje doe,
van handenarbeid niets weet — al pruts ik dan ook erg graag — en een
slecht gymnast ben — wel klom ik als jongen in de hoogste boom, sprong
met of zonder polsstok over meters breede slooten, deed aan schaatsrijden en kon zelfs zwemmen. —
12) Bouw nooit weer een lagere school met een duur gymnastieklokaal. Over
50 jaar, misschien duurt het nog veel langer, zal het dan levende geslacht meewarig lachen om het gymnastiekonderwijs uit den jare 1931: — gymnastiek in
een lokaal, waar de leeraar hooggeboord is en zware rijglaarzen aan heeft,
die geen enkele oefening goed voor durft doen uit vrees voor de losspringende
of brekende bretels, en waar de leerlingen alle min of meer dik gekleed het
vak gymnastiek moeten beoefenen. —
Geef de kinderen alle zwemonderwijs en beoefen daar ter plaatse gymnastiek.
13) Handwerken kunnen we voor 50 % aan de moeders overlaten : zij geeft
in elk geval individueel onderwijs.
*) Dit beginsel kan gemakkelijk bespottelijk worden voorgesteld, maar toch
is het een feit, dat van de weinige lagere scholen die ik ken er toch eenige zijn,
waar dit stelsel gematigd wordt toegepast, door gesch. en zang in een hand te
geven. De streng klassikale indeeling evenwel met zijn lastige rooster maakt
het haast ondoenlijk dit principe goed door te voeren. Waar evenwel met het
verkeerde beginsel is gebroken, zal het goede beginsel : vakonderwijs op de 1. s.
gemakkelijk ingang vinden, en daarmee het betere voor het kind, en het mooiere
voor den onderwijzer zijn bereikt.
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14) Handenarbeid is iets moois voor de school, dat de jongens en meisjes,
die er van houden, niet mag onthouden worden.

De vakjes met staande lijntjes zijn de lessen, die gegeven worden in het
lokaal dat donker gemaakt kan worden. De vakjes met liggende lijntjes
zijn die, welke in het andere lokaal worden gegeven.
In deze lokalen worden op een enkele uitzondering na, steeds een uur
achtereen doorgebracht, waarin dan steeds twee vakken worden behandeld. Al het wit gelatene is dus de tijd, doorgebracht in de werkzaal.
Hier maken ze eerst hun klassikale taak, daarna hun lievelingsvak,
waartoe ik ook handenarbeid en handwerken wil gerekend zien.

Amsterdam.

D. TIEMERSMA.
VERBETERING.

In het artikel Over het onbewuste van dr. Kuypers zijn ettelijke zetfouten
blijven zitten. De meeste kan de lezer zelf verbeteren ; enkele echter, die de zin
storen, worden hier aangegeven:
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UIT DE PAEDAGOGISCHE LITTERATUUR.
Gehoorzaamheid. Het Schweizerische Evangelische Schulblatt formuleert als
volgt de voornaamste regels voor de opvoeding tot gehoorzaamheid:
1. Breng u zelf en uw kind altijd weer in het gebed voor God.
2. Laat de liefde hoogste beginsel zijn in de opvoeding, maar een liefde, die
ook straffen kan, als het noodig is.
3. Begin met de opvoeding bij u zelf, en bedenk aan Wien ge verantwoording
schuldig zijt.
4. Ga uw kind voor met uw goed voorbeeld, en maak het zoo de gehoorzaamheid gemakkelijker.
5. Tracht het gezag van uw medeopvoeders bij uw kind zoo ver en zoo lang
mogelijk hoog te houden, en de samenwerking te bevorderen.
6. Eisch nooit iets onbillijks.
7. Wees consequent, en trek een eens gegeven bevel niet meer in, of ge
begaat een groote verkeerdheid.
8. Let er op, dat uw bevelen hun werking niet missen.
9. Zoek het vertrouwen van het kind te verkrijgen en te sterken.
10. Laat de moed niet zinken. Wat gij niet klaar krijgt, kan God volbrengen,
al zou Hij het pas doen na jaren, en al zoudt gij het misschien niet meer betleven.
Kunstaanleg bij een Jong kind. In Internacia pedagogia revuo het officieel
orgaan van de Wereldbond van esperanto-onderwijzers lezen we een artikel over
de kustaanleg in de vroege kindsheid. Het betreft inzonderheid de aanleg tot
teekenen.
Men heeft gemeend dat het kinderteekenen een uiting van kunst is, maar de
schrijver is niet van dat gevoelen. De kunst heeft beteekenis voor de cultuur
der geheele wereld; zoo is het met de kinderteekeningen niet.
Zij zijn wel een uiting van dat, wat in het kind leeft. Het verbaast ons daarbij
soms door zijn vaardigheid.
De schrijver haalt een uitspraak van Goethe aan uit diens Wahrheit and Dichtung : „Wanneer het kind zich in alles z4:56 ontwikkelde, als het zich in zijn prille
jeugd voordoet, zouden we op de duur 'outer genieen hebben."
Zoo leert een kind in bijzonder vlug tempo ook een vreemde taal.
Maar meer dan uit het bewuste, handelt een kind uit zijn onderbewuste zieleleven. Het uit zich vooral in zijn phantasie en in het spel.
Naarmate het de werkelijke wereld leert kennen met zijn verstand, verliest
het dit talent. Maar de kunstenaar behoudt het.
En zoo is er toch verwantschap.
Wat een moeder kan doen in de opvoeding harer kinderen. Daarover schrijft
het Christian Home and School Magazine in Amerika.
Maar al te weinig wordt het aandeel der moeder op de juiste waarde geschat
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en alles van de school verwacht. Er zijn echter veel dingen, die het kind moet
leeren kennen, reeds lang voor het naar school gaat.
Het moet leeren eerlijk te zijn in zijn spel en zijn verliezen met opgewektheid
kunnen dragen.
De moeder moet het kind leeren, nooit iets te leenen van anderen, dan in geval
van uiterste noodzaak, en geleende voorwerpen met groote zorg te behandelen.
Zoo kunnen er gezonde begrippen van het mijn en dijn ontstaan.
Laat ons de moed niet verliezen, wanneer kinderen minder gunstige karaktertrekken gaan vertoonen. Dikwijls wordt dat nog ten goede geleid. Een groot
zendeling was in zijn jeugd een eerste vechtersbaas ; later werd hij een strijder
voor de zaak Gods.
De schrijfster besluit haar artikel met de woorden: „Laat ons voor oogen
houden, dat volgens de Heilige Schrift onze kinderen een erfdeel des Heeren zijn,
en dat de belofte des heils aan ons en onze kinderen is gegeven."
Een vrouwentaak in de nood onzer dagen. Johanna Pachali herinnert aan de
houding der Duitsche vrouwen in de groote oorlog, en aan de invloed, die zij
op de mannen uitoefenden.
Wanneer haar brieven aan het front kwamen, en die van volharding en dapperheid spraken, voelden de mannen zich opnieuw gesterkt. Toen de tijd der
inzinking kwam en de vrouwen klaagtonen deden hooren, verloren ook de mannen hun moed.
Zoo moet het ook gaan in de tegenwoordige zware tij den.
Wanneer de vrouwen de mannen bemoedigen, en zij de zware lasten gewillig
mee dragen dan zal het blijken, dat gedeelde smart halve smart is. Worden de
vrouwen echter ongeduldig, morrend en ontevreden, dan werken zij mede in de
richting van de oplossing onzer hedendaagsche maatschappij.
Hier ligt voor de vrouw een taak in de tegenwoordige ellende, besluit de
schrijfster in de Evangelische Lehrerinnen-Warte.
Tijd hebben. Het kind groeit op en wil tijd hebben van de ouders, zoo halen
de Mitteilungen der Mitternachtsmission Hamburg aan uit een boek van Otto
Eberhard. Maar het artikel tijd is helaas schaarsch geworden, nu het electrische
licht het gouden schemeruurtje heeft verdreven, waarin maneschijn en sprookje
vroeger de draden van vertrouwen tusschen de zielen van ouders en kinderen
spanden.
„Kijk, vader," zei een jongen eens, „wat hebt ge toch veel te doen met zoo'n
auto, en wat neemt dat een tijd."
„Ja, jongen, die auto is voor mij een waardevolle kapitaalbelegging. Ik moot
dat zelf doen, want niemand gaat er zoo behoedzaam en voorzichtig mee om:
het loont wel tijd en moeite."
Er volgde een poos stilte. Toen zei een schuchter en weemoedig klinkend stemmetje: „Ik ben geen waardevolle kapitaalbelegging, he vader?"
„Hoe kom je daar zoo bij ?"
„Omdat u nooit tijd voor mij hebt."
Vader was die namiddag vroeger met zijn kar klaar dan anders, en een nieuw
gekocht book liet hij in de actentasch zitten. In plaats daarvan speelde hij het
grootste deel van de avond met zijn overgelukkig zoontje.
Vlaardingen.

T. VAN DER KOOY.
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De nieuwe tijd, nieuwsblad voor de Christelijke scholen, red. D. W outer s en
Anne de V r i e s; prijs f 0.85; P. Noordhoff, Groningen.

De idee van een schoolkrantleesboek is niet nieuw. Reeds voor ± 30 jaar is
een dergelijk boek verschenen. Maar dat is voor de hedendaagsche scholen niet
geschikt meer.
De nieuwe tijd heeft voor de hoogste klassen zeer zeker reden van bestaan,
omdat in de dagelijksche huiskrant verschillende rubrieken voorkomen, die de
ouderen zelfs, waar ze geen ander onderwijs ontvingen, vaak niet kunnen verstaan. Daarom hebben de samenstellers alle rubrieken der Chr. dagbladpers een
plaats gegeven, zoodat de onderwijzer in de gelegenheid is, met een paar woorden
de jonge lezers wegwijs te maken. Voor vervolgcursussen is het ook zeer geschikt
te gebruiken. Wie nu eens in de 14 dagen een leesles gebruikt in het zesde en
terwijl een atlas bij de hand is, of de
zevende leerjaar met doze nieuwe tijd
zal met dit boekje zeker de hoogste klassen een
kaart voor de klas hangt
leerzaam uur geven, dat de paraatheid voor het leven ten goede komen zal. Men
late eens een pres.-ex. komen en oordeele zelf, of het voor zijn school wat is.
0.i. hebben de samenstellers een gelukkige hand gehad met dit boekje.
Ms.
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