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BOEKDRUKKERIJ VAN J. B. WOLTERS

VOORWOORD.

Het Congresverslag verschijnt twee maanden later dan was vastgesteld.
Waar zoo veel personen, onder wie de meesten met een overdrukken werkkring, aan die verschijning moesten meewerken, valt de oorzaak wel te gissen.
Den uitgever komt dank toe voor zijn activiteit.
Overigens slechts enkele opmerkingen.
De sectie voor Kinderpsychologie onder leiding van Dr. VAN WAYENBURG,
de drukst bezochte van het heele congres, heeft wel erg den wind tegen
gehad. Een van de referenten, Dr. VAN DER SPEK, moest afzeggen wegens
ziekte. (Jammer genoeg werd 't bericht verkeerd bezorgd, waardoor een groot
getal congressisten vergeefs heeft zitten wachten.) Dr. GRÜNBAUM zond van
zijn lang referaat slechts een beknopte samenvatting in, terwijl de inleiding
van den voorzitter, Dr. VAN WAYENBURG, niet kon worden opgenomen,
omdat deze door de paedagogische wereld zoo diep betreurde werker, wiens
gemis wij nog lange jaren zullen voelen, door den dood werd verrast, voordat
hij tijd had gevonden, zijn korte notities voor ons verslag uit te werken.
Overigens komen geen ernstige leemten voor, behalve dat een enkele maal
een debater verzuimde, zijn op schrift gestelde opmerkingen bij ons in te
zenden. Over 't algemeen waren de ingezonden debatverslagjes zeer kort,.
waardoor de omvang van 't verslag meeviel.
De spelling vertoont nog al verscheidenheid. Wij vonden geen vrijheid,
alles uniform te maken. Alleen de debatten hebben we nog al eens moeten
overzetten, omdat 't geheel anders wel wat al te bont zou zijn geworden.
Tot onze spijt lieten de fondsen niet toe, het verslag gebonden uit te
geven, zooals in uitzicht was gesteld.
In de sectie van de Geschiedenis der Opvoeding is bij het opmaken een
fout geslopen in de volgorde der referaten, die moeilijk kon worden hersteld.
Men gelieve de inleiding van Prof. GUNNING eerst te lezen.
Ten slotte brengen wij nog eens dank aan de zeer velen, die hun krachten
aan 't Congres hebben willen geven, waarbij een woord van eerbiedige hulde
aan de twee, die zoo kort na 't Congres hun belangrijke taak door den
dood moesten opgeven. Behalve Dr. VAN WAYENBURG overleed n.l. ook de
heer KLOOTSEMA, die op ons Congres zulk een belangrijk aandeel nam
in 't werk van de sectie voor het Crimineele Kind. Zij hebben zich beiden
door hun werk een onvergankelijk monument gesticht in de geschiedenis
der Nederlandsche Opvoeding.
Het Congresbestuur kan van dit verslag 2300 exemplaren op de pers laten
leggen. Dat het zijn sporen nalate in den geest van den Nederlandschen
opvoeder en nog door vele gevolgd moge worden.
Voor het Congresbestuur,
AMSTERDAM, December 1926.

G. VAN VEEN, secretaris.
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„
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Christelijke Fröbelvereeniging te Amsterdam.
Christelijk Onderwijs aan Achterlijke en Zenuwzwakke kinderen (Ver. tot
bev. v. h. —).
Christelijke Meisjesvereenigingen (Het Nederl. Verbond van --).
Christel. Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche
Bezittingen (Ver. van —).
Christelijke Bewaarschoolonderwijzeressen in Nederland (Ver. van —).
Christelijk Volksonderwijs (Ver. voor —).
Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland.
Christelijk M. U. L. O. (Ver. voor —).
Christen-Onderwijzers aan Overheidsscholen (Ver. van --).
Christel. Paedagogiek (Ver. voor —).
Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes (Federatie van ---).
Christen-Vrouwenbond (Nederi.
(Afd. Amsterdam).
Christelijke Werkliedenvereeniging Patrimonium.
Christelijke Scholen (Ver. tot stichting en instandhouding van —).
Centraal Israëlitisch Krankzinnigengesticht in Nederland.
Centraal Bureau voor Onderwijsadviezen.
Centrale Ned. Ambtenaarsbond (Afd. Avereest).
Commissie van den Nederl. Protestentenbond tot organisatie van het Godsdienstonderwijs.
Commissie van Toezicht op het Godsdienstonderw. der Herv. Gem. Amsterdam.
—).

„

„

7,

Directeuren van H. B. S. met 5-j. cursus (Ver. van —).
Directeuren en directrices v. Rijks- en Partic. Opvoedingsgestichten (Ver. van —).
Directies v. Nijverheidsscholen (Ver. van —).
Daadwerkelijke Dierenbescherming (Bond voor —), Amsterdam.
Dalcroze Vereeniging (Nederl.
Dageraad (Ver. De —).
Docenten b. h. Gemeentelijk Gymnasiaal en Middelb. Oud. te Arnhem
Ver. van —).
—).

Godsdienstige Belangen van de Bewoners der Buitenwijken van Amsterdam
(Ver. ter beh. der —).
Godsdienstonderwijzeressen in Vrijz. geest (Ver. van --).
Gereformeerde Jeugdorganisaties (Bond voor —).
Gereformeerd Schoolonderwijs (Ver. voor —), Hazerswoude.
Handelsonderwijs (Nationale Ver. voor —).
Heldringgestichten Zetten.
Het Nederl. Meisjesgilde (Afd. Amsterdam).
Hoofden van Scholen in Nederland (Ver. v. —).
Afd. Amsterdam.
„
Hoofden v. Openb. Scholen te Utrecht (Gezelschap van —).
Hoofdonderw.essen der Openbare Bewaarscholen te Rotterdam (Ver. van -- ).
Huisvrouwen (Ned. Ver. van —)
Afd. Den Haag.
i
Amsterdam.
„
J. P. Heije-stichting.
Hulp voor Onbehuisden.
Huiszittende Armen (Dienst van de — Gem. Amsterdam).
7,

1

1,

Individueel Onderwijs (Het Instituut voor

XI

Jeugdwerk der Nederl. Christen Studenten Vereeniging (Het —).
Joodsche Vrouwenraad.
Jonge Vrouwen Organisatie.
Jeugdleiders Instituut (Het Nederl.
Jeugdkerk (De Vrije —).
—).

Kweekschoolbond.
Kinderpolitie, Amsterdam.
Kinderbescherming (Ned. Bond tot --).
„Kinderhulp" (Ver. tot Opvoeding van Halfverweesde en Verwaarloosde
kinderen in 't Huisgezin — ).
Kinderstudie (Stichting voor —).
Kinder-Volkshuizen (Ver. tot stichting en instandh. v. —). Clubhuis Jong-Utrecht.
Kinderzorg (Ver. — in het provinciaal ressort Utrecht der Ned. Herv. Kerk).
„Koloniaal Onderwijscongres" (Ver.
—).

Leeraren bij het M. 0. (Alg. Ver. van —),
Leeraren aan Ned. Gymnasia (Genootschap van —).
Leeraressen bij het Huishoudonderwijs (Bond van —).
Landbouwhuishoudonderwijs (Ver. v. Leerkr. b. h. —).
Leeraren aan Middelb. Nijverheidsscholen in Nederl. (Bond van Ver. van —).
Leeraren en Leeraressen b. h. Nijverheidsonderwijs (Ned. Bond van —).
Leeraren b. h. M. 0. te Enschede (Plaatsel. Ver. van —).
Leeraren in Levende Talen (Ver. van — ).
M. U. L. O. (Ver. voor —).
Afd. Amsterdam.
►,
„
Machinefabriek Gebr. Stork & Co., Hengelo.
Martha-stichting, Alphen a/d Rijn.
Montessori-vereeniging (Ned.
Muziek Paedagogisch Verbond (Ned.
—).

--).

Nederlandsch Onderwijzers Genootschap.
Afd. Amsterdam.
Den Haag.
Gorinchem.
„
Rheden.
,,
Ned. Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen (Afd. Rotterdam).
Nijverheidsonderwijs voor Meisjes (Ver. ter Bev. v/h.
Nederlandsch Indisch Onderwijzers Genootschap (Afd. Nederland).
Nationale Volksopvoeding (Ver. voor —).
Neutraal Bijzonder Onderwijs (Bond van scholen voor --).
Nederlandsche Kinderbond.
Nederlandsch Schoolmuseum.
N. V. „Nieuwe Huishoudschool", Amsterdam.
Nut van 't Algemeen (Maatschappij tot —).
Departement Zaandam.
',

1

—).

Onderwijs in Handenarbeid (Ver. tot Bevordering van —).
Onderwijs in Kinderverzorging en Opvoeding (Ver. tot bev. v. h. —).
,, Afd. Amsterdam.
„
„
„
„
„
,,
Onderwijzers Gezelschap Tietjerksteradeel (Afd. Bergum).
Ouderraad b/h Openbaar Lager Onderwijs (Nederl.
Ouderraad (Centrale --), Amsterdam.
»Ons Huis", Amsterdam.
—).
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Opleiding v. Leerkrachten volgens Montessori-beginselen (Ver. tot —).
Onderwijzers en Artsen (Ver. van —).
„Onderlinge Vrouwenbescherming" (Ver. — ).
Opvoeding en Verpleging van Idiote en Achterlijke Kinderen (Ver. tot —).
Protestantenbond (Ned. —), Afd. Amsterdam.
Padvinders (De Nederlandsche — ).
„Dallas Athene" (Stichting —).
Protestantsch Christelijke Scholen (Ver. van Ond. Pers. aan —).
Protestantsch Christelijke Kweekscholen (Bond van —).
Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme (Ver. voor --).
Predikanten Geheel-Onthouders Vereeniging.
Philips' Vereeniging voor Onderwijs en Volksontwikkeling.
Plaatselijke Comm. v. Toezicht op het L. 0., Amsterdam.
Almelo.
Paedagogisch Gezelschap, Haarlem e. o.
Paedagogiek (Ver. voor —).
Pro Juventute, Arr. Amsterdam.
Pro Juventute, Arr. Den Haag.
Pro Juventute, Arr. Groningen.
Rijpere Jeugd (Instituut voor de —), Rotterdam.
Rectoren en Conrectoren in Nederland (Ver. van --).
Rein-Leven Beweging.
Speeltuinvereenigingen (Bond van Amsterdamsche —).
Stadsbestedelingen (Inrichting voor —), Amsterdam.
Schoolhoofden (Bond van Ned.
Staatsburgeressen (Ned. Ver. van --).
Spraak- en Zang-Paedagogisch Genootschap.
Steun aan Verwaarloosden en Gevallenen (Ver. tot —).
Soc. Dem. Studieclub voor Opv. en Onderw., Leiden.
Schoolwerktuinen (Ver. voor ---), Amsterdam.
Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs.
Teekenonderwijs (Ned. Ver. voor —).
Toonkunstenaren (Ned. Org. v. —).
Theosofische Vereeniging (Ned. Afd. der —).
„Thugáter".
Tuchtunie.
Unie v. Chr. Onderw. en Ond.essen in Nederl.
Unie voor Vrouwenbelangen (Nederl.
Afd. Amsterdam.
„
„
„
Volksuniversiteit Amsterdam.
Vrijzinnig Christ. Jongeren Bond.
Vrije Gemeente Amsterdam (Ver. De --).
Volksonderwijs (Ver.
Volksonderwijs (Ver. — , Afd. Groningen).
Vrijz. Christen Studenten Bond.
Vrijz. Godsdienst voor Militairen en Mil. Tehuizen (Ver. voor —).
Vrijz. Tehuizen (Ver. voor —), Soest.
Weezenkas „Opv. zonder geloofsdogma".
Woningdienst Gemeente Amsterdam.
„Zoekt het Verlorene" (Ver.
,,

„

1

„

•—).

—).

—).

—).

PROGRAMMA.

PLENAIRE ZITTINGEN.

Deze werden gehouden, behalve het Jeugdconcert, in het Kerkgebouw der
Hersteld Evang. Luth. Gemeente, Kloveniers Burgwal 50.
DONDERDAG, 8 APRIL.
Half 2 precies. Opening.
2-3'/ 2 . ,, Het vrijheidsprobleem in verband met de ontwikkelingsstadia der
kinderlijke psyche." A. JANSE, Biggekerke. (Zie Prae-Advies no. I.)
„Het
vrijheidsprobleem van algemeen paedagogisch standpunt."
3'/2 5'/2
(Zie Prae-Advies no. II.)
P. OOSTERLEE, Nijmegen
en Mej. C. W. TROMP, Amsterdam.
Gelegenheid tot gezellig samenzijn in de Concertzaal van
8 1/ 2 .
,,Bellevue", Marnixstraat 400.
—

VRIJDAGAVOND, 9 APRIL.
8 uur.

Demonstratie van een Jeugdconcert voor de leden van het

Eerste Ned. Paed. Congres, aangeboden door het Gemeentebestuur van Amsterdam, door het Concertgebouworkest, onder
leiding van den Heer CORNELIS DOPPER, in het Concertgebouw,
Van Baerlestraat 98.
PROGRAMMA
1. Symphonie No. 6 in G-dur . . . . . . . . . . . HAYDN
(mit dem Paukenschlag.)
2. L'apprenti sorcier.. . . . . . . . . . . . . . . PAUL DUKAS
Scherzo naar de ballade ,Der Zauberlellrling" van Goethe.
. . . . . . . . . . . . . . . . F. LiszT
Symphonische Dichtung.
De dirigent gaf voor den aanvang van ieder stuk een analyse van inhoud en
vorm, niet demonstratie der thema's door afzonderlijke instrumentengroepen.

3. Les Preludes

ZATERDAG, 10 APRIL.
1 1 / 2 -- 3 1/ 2 .

„ Het vrijheidsprobleem van didactisch-organisatorisch standpunt."

(Zie Prae-Advies no. IV.)
Dr. S. C. BOKHORST, Amsterdam
(Zie Prae-Advies no. V.)
en TH. J. THYSSEN, Amsterdam.
„Het vrijheidsprobleem van sociologisch standpunt." Prof. Mr.
3 1 / 2 --5.
W. A. BONGER, Amsterdam en
M. VAN WIJHE Ezn., Apeldoorn.
5—kwart over 5. Sluiting.

XIV

SECTIEZITTINGEN.
VRIJDAGMORGEN, 9 APRIL.
SECTIE I. Sociale Paedagogiek. (Aula).
9-10 1 / 2 . Prof. R. CASIMIR. „De maatschappij en de belangstelling (interesse) van de jeugd in onzen tijd."
10 1 /2 --12.
E. J. VAN DET. „School en beroepskeuze." (Gelezen door den
Hr. P. VOOGD).
SECTIE III. Voorbereidend Onderwijs. (Kamer 23).
9-10 1 / 2 . Mej. C. Koot. „Het spelen van jonge kinderen."
10 1 /2 -12.
Mej. MARTHA DE VRIES. ,,De invloed van den vrijen arbeid op
de karaktervorming."
SECTIE V. De Abnormalen. (Kamer 36).
9-10 1 /2 . Dr. A. VAN VOORTHIJYSEN. „Onderwijs en verzorging van
zwakzinnigen in kleine steden en op het platteland."
10 1 /2 -12.
P. DE BOER. „Maatschappelijke nazorg voor zwakzinnigen."
SECTIE VI. De Vrije-Jeugdvorming. (Agnietenkapel; Groote zaal).
9_10 1 / 2 . Mevr. W. PLOEGSMA-BENTUM en de Heer KOOS VORRINK.
„De cultureele beteekenis der Jeugdbeweging."
Dr. J. EYKMAN. Het arbeidsveld der Vrije-Jeugdvorming"
10 1 /2 -12.
,

SECTIE VIII. „School en Huis." (Aula en Kamer 30).
9-1O'/ 2 . Prof. R. CASIMIR. „De maatschappij en de belangstelling (interesse) van de jeugd in onzen tijd."
10 1 /2 -12.
Mevr. M. E. H. SANDBERG-GEISWEIT V. D. NETTEN. ,,Voorbereiding voor de leiding van het gezinsleven."
SECTIE X.
9-10.
10-11.
11-12.

De Geschiedenis der Opvoeding. (Kamer 25).
Prof. Dr. J. H. GUNNING Wzn. Openingsrede, „Het nut van
historische beoefening der paedagogiek."
L. NOOTER. „Het Lager Onderwijs te Amsterdam van 1825 —1875."
J. G. NIJK. „Iets uit de geschiedenis van het geschiedenisonderwijs op de Nederlandsche lagere scholen

SECTIE XI. Zedelijke Opvoeding. (Kamer 38).
9-10.
Mevr. I. BOUDIER—BAKKER. »Zedelijke opvoeding in verband
met het huisgezin."
Dr. M. C. VAN MOURIK BROEKMAN. „Zedelijke opvoeding in
10-11.
verband met godsdienst en kerk."
Dr. H. A. WESTSTRATE. „Zedelijke opvoeding in verband met
11-12.
de school."
VRIJDAGMIDDAG, 9 APRIL.
SECTIE I. Sociale Paedagogiek. (Kamer 20).
2--3 1 /2 . Dr. S. T. HEIDEMA. „Bezwaren tegen het psychotechnisá
onderzoek in verband met de beroepskeuze."
3 1 /2 -5.
J. C. DUBURG. „De beteekenis van de maatschappelijk-zedelijke
normen bij de groeps-(gestichts-)opvoeding."

xv
SECTIE II. Kinderpsychologie. (Aula).
2-3 1/ 2 . Prof. Dr. F. ROELS. „Kinderpsychologie en behaviorisme."
Dr. A. A. GRONBAUM. „De structuur der kinderpsyche."
3 1/2 -5.
SECTIE III. Voorbereidend Onderwijs. (Kamer 38).
2-3 1/ 2 . Mej. LIZE DE HAAN. »De vrije arbeid in de Fröbelschool."
Mej. E. C. CROON. ►, De vrije arbeid in de Montessorischool."
3 1/ $ - 5.
SECTIE IV. Grondslagen der Paedagogiek.(Agnietenkapel. GrooteZaal).
2-3'/ 2 . Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. „De grondslag der paedagogiek bij
Pestalozzi."
Dr. J. WATERINK. „De wijsgeerige paedagogiek in verband met
3 1/ 2 5.
het causaal en het teleologisch principe."
—

SECTIE V. De Abnormalen. (Kamer 23 en 36).
2-3 1 / 2 . Dr. H. v. D. HOEVEN. ,,De psychopathenwet."
3 1 / 2 -5.
G. J. Vos. ,,Karaktervorming en Zwakzinnigheid."
SECTIE VI. De Vrije-Jeugdvorming. (Kamer 30).
2-3 1/ 2 . Mej. M. W. BARGER en Ir. C. D. GRIJNS. „De tucht in de
Vrij e Jeugdvorm ing."
3 1 / 2 -5.
L. BERGER. ,,De beteekenis der clubvorming in het Jeugdwerk."
SECTIE VII. Het crimineele en verwaarloosde kind. (Kamer 23).
2-3 1 /2 . Dr. H. v. D. HOEVEN. „De psychopathenwet."
3 1 /2 -5.
Dr. S. VAN MESDAG. ,Opleiding van personen, die met de
berechting en met de opvoeding in gesticht en maatschappij
van het tot misdrijf vervallen kind belast zijn."
SECTIE IX. „Schoonheid in de Opvoeding." (Kamer 37).
2-3 1 /2 . Prof. K. SLUYTERMAN. ,Analytisch Stijlbegrip."
3 1/2 -- 5.
ANT. AVERKAMP. »Muziek als beschavingsfactor bij de opvoeding."
SECTIE X. De Geschiedenis der Opvoeding. (Kamer 29).
2-3 1 / 2 . Prof. Dr. PH. IKOHNSTAMM. „De grondslag der paedagogiek
bij Pestalozzi." (Agnielenkapel. Groote Zaal).
3 1/ 2 -4 1 / 4 . Dr. R. A. B. OOSTERHUIS. „De ontwikkeling der pansophische
gedachte bij Comenius tijdens zijn verblijf te Amsterdam."

(Kamer 29).
4

/

1 4 -5.

P. L. VAN EcK Jr. „De aanvang der Nederlandsche kinderlectuur." Met Tentoonstelling. (Kamer 26).

ZATERDAGMORGEN, 10 APRIL.
SECTIE II. Kinderpsychologie. (Aula).
9-10 1 / 2 . Dr. G. A. M. v. WAYENBURG. ,,Enkele psychologische kenmerken van de puberteit."
SECTIE IV. Grondslagen der Paedagogiek. (Kamer 38).
9--10 1 /2 . Prof. Mr. Dr. LEO POLAK. ,,Het probleem van den vrijen wil
in de paedagogiek."
J. DE JAGER. ,,Over de algemeene grondslagen der opvoeding."
101 /2 -12.

XVI

SECTIE VII.

Het crimineele en verwaarloosde kind. (Agnielenkapel;

Groote zaal).
9 —10 1 / 2 . J. KLOOTSEMA. „Straf en opvoeding." (Algemeen).
G. H. HONING. „Straf en opvoeding." (In de practijk.)

10 1 /2 -12.

SECTIE VIII. „School en Huis." (Kamer 30).
2-10 1 /2 . Prof. R. CASIMIR. „Moeilijkheden bij de samenwerking van
ouders en middelbare school, veroorzaakt door fouten van
beide partijen."
J. H. PLUVIER. „Het probleem van ,,De autonome school."
10 1/ 2 -12.
SECTIE IX. „Schoonheid in de Opvoeding." (Kamer 23).
9-10 1 /2 . Dr. J. D. BIERENS DE HAAN. ,,Beteekenis van den schoonheidszin in de opvoeding tot volle menschelijkheid."
K. BRANTS. „A thing of beauty is a joy for ever."
10 1 /2 -12.

MONTESSORITENTOONSTELLING.
De Nederlandsche Montessorivereeniging organiseerde van Woensdag 7 tot
en met Zaterdag 10 April een tentoonstelling van Montessori-leermiddelen
en werk van leerlingen der voorbereidende en lagere Montessorischolen in
Nederland.
Tevens werden op Donderdag- en Vrijdagavond demonstraties over 't gebruik der leermiddelen gehouden.
De tentoonstelling vond plaats in twee zalen der Agnietenkapel (OudezijdsVoorburgwal 231), n.l. in de kleine zaal en de bibliotheekzaal.

BUREAUX.
In de Schrijfkamer hadden zitting:
Een Klachtenbureau voor congresaangelegenheden.
Een Informatiebureau voor hen, die raad en bijstand noodig hadden in
verband met hun tijdelijk verblijf te Amsterdam.

EERSTE PLENAIRE ZITTING
(DONDERDAG 8 APRIL)

De Voorzitter, Prof. Dr. Ph. Kohnstamm opent het congres en zegt:
Dames en Heeren, Waarde Aanwezigen.
Ik heet U allen van harte welkom op ons Eerste Nederlandsch
Paedagogisch Congres. In de eerste plaats een woord van welkom
aan den vertegenwoordiger van het Gemeentebestuur van Amsterdam,
den Wethouder Polak, die in ons midden is om van de belangstelling
van dat Gemeentebestuur te getuigen. En daarnaast heet ik welkom de
beide vertegenwoordigers van den 1Minister van Onderwijs, IKunsten
en Wetenschappen, de heeren Rienks en Bolkestein.
Ik heet ook welkom de leden van ons Eerecomite, van ons Algemeen
Bestuur, de vertegenwoordigers van een groot aantal Corporaties, Schoolbesturen en Gemeentebesturen, de afgevaardigden van de Vereenigingen,
die aan dit Congres deelnemen en U, Dames en Heeren, leden van dit
Congres, die in zoo grooten getale aan onze uitnoodiging hebt gehoor
gegeven.
Wij zijn thans op het punt de werkzaamheden van het Eerste Nederlandsche Paedagogische Congres te beginnen. Wat deze naam inhoudt, wat
wij ons bij dezen naam voorgesteld hebben, is reeds herhaaldelijk een
onderwerp van discussie geweest, maar ik stel er toch prijs op,
alvorens dit Congres officieel te openen, de bedoeling ervan en ook
de rechtvaardiging van den naam, dien wij gekozen hebben, uit
te spreken.
Het Eerste Nederlandsch Paedagogisch Congres ! Is dat eigenlijk
niet te veel gezegd ? Er zijn immers reeds vele - belangrijke bijeenkomsten geweest, waarop men zich met vragen van opvoeding en
onderwijs heeft beziggehouden ? Schoolcongressen hebben zich in ons
land hun recht van bestaan reeds veroverd. Waarom noemt gij dit
dan het eerste? Onze bedoeling-en echter waren zoo geheel anders,
dan bij die voorafgaande bijeenkomsten, dat wij meenden vrijheid
te hebben om ons Congres als het eerste van dien aard aan te duiden.
Want ons doel is niet zoozeer .— hoe hoog wij dat ook op prijs
stellen — het bespreken van organisatorische vragen, doch voor alles
het inleiden van wetenschappelijke discussies en dat wel over het
paedagogisch terrein in zijn geheele uitgestrektheid, zoodat de vragen
zich vaak verder zullen uitstrekken dan het onderwijs alleen.
Natuurlijk mogen wij niet verwachten, dat dit Congres direct tot
tastbare resultaten zal voeren. Van gemeenschappelijke besluiten door
stemmingen, of conclusies, welke aan het Congres zouden worden
voorgelegd, van dit alles kan hier geen sprake zijn. Doch, ligt het
reeds niet in de lijn van een wetenschappelijk congres om vast omlijnde
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conclusies te nemen, waarmee de meerderheid de minderheid zou
binden, nog veel minder is te verwachten, dat wij op alle punten tot
eenstemmigheid zouden geraken op een congres als dit, dat gehouden
wordt in een wetenschappelijk-wijsgeerige sfeer. Immers de paedagogiek
is een wetenschap — niemand kan het ontkennen -- die met de
diepste vragen van wereldbeschouwing ten nauwste samenhangt, en
dan is het wel vanzelfsprekend, dat het aantal opvattingen groot is
en een discussie niet spoedig alle aanwezigen tot eenheid zal voeren.
Er zullen van dit congres dan ook ge-en diepgaande veranderingen
van overtuiging te wachten zijn en niemand zal verwachten, dat een
spreker zijn positieve overtuigingen_ zal prijs_ geven voor de argumenten,
die zijn tegenpartij in het debat zal ontwikkelen. Daarvoor zijn ongetwijfeld de beschouwingen en overtuigingen, die wij zullen hoorgin
uitspreken te diep verankerd, doch dit neemt niet weg, dat alleen hij,
die geheel buiten de sfeer van wetenschappelijke discussie staat, zou
kunnen meenen, dat daarom zulk een onderlinge bespreking ook zonder
vrucht zou moeten zijn. Immers zoo ergens, dan geldt het hier, dat
uit de botsing der overtuigingen voor ieder die ernstig luisteren wil en
mee wil werken, veel te leeren valt.
Het is steeds noodig, dat wij ons realiseeren, wat de kern van
Waarheid is in elke overtuiging ook al zouden wij die, als geheel,
niet kunnen of willen assimileeren ; en ook is daartoe noodig, dat wij
het emotioneel getuigen, dat zoo dikwijls in vragen van opvoeding aan
het woord is, weliswaar niet uitschakelen, — want de warmte van
deze overtuiging kunnen wij in ons wetenschappelijk werk niet missen —
maar toch, dat wij ons steeds zullen moeten matigen en ons moeten
verplaatsen in den gedachtengang van den spreker, die overtuigingen
verdedigt, welke ook al zouden wij ze niet in hun geheel kunnen of
willen overnemen, toch stellig een ernstige overweging en een ernstig
onderzoek onzerzijds waard zijn. Daarom roep ik reeds thans de
medewerking van deze groote vergadering. in, om straks — en ook op
de vergaderingen der secties — de discussies te houden in wat een
der. inleiders in zijn praeadvies genoemd heeft die principieel harts'tochtlooze atmosfeer, waarin vooral opvoedkundige vragen steeds behoorden te worden besproken. Het is een van de dingen, die de
nieuwere psychologie heel duidelijk in het licht heeft gesteld, dat de
paedagogiek voor alles noodig heeft iets, dat wij het best zouden
kunnen qualificeeren als „meevoelend begrijpen", een vorm van indringen in de gedachtenwereld van een ander, die zeker heel anders
is, dan die, waarmee wij een logisch-mathematisch betoog b.v. zouden
verwerken. Wie het kind wil leeren verstaan en het kind wil "leiden,
heeft juist dat noodig, wat in de moderne psychologie — wij hebben
er helaas nog geen geijkten Nederlandschen term voor — aangeduid
Wordt met den Duitschen naam „verstenende psychologie". Dit wil
volstrekt niet zeggen, dat de paedagoog, de jonge man of vrouw, die
zich bezig houdt met het kind nu weer zelf geheel tot kind moet
worden ! Verkeerd zou het alleen zijn, wanneer hij niet begrijpt,
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waarom onze kleine kleuter op een gegeven oogenblik zoo verschrikkelijk
graag uit de kamer weg wil naar buiten, en waarom hij zich niet
bedwingen kan in die nauwe schoolbanken. Wie dit niet meegevoelt,
wie daarvan niet iets voelt trillen in zichzelf, toont daarmee niet te
weten, met welke kracht op dat oogenblik de ziel van het kind
wordt bewogen.
En wie met onze rijpere jeugd niet iets begrijpt van wat het zeggen
wil tot de ontdekking te komen van den mensch in zichzelf en van
die groote, overweldigende wereld, die zooveel verder en ruimer en
grooter is dan het kind zich had voorgesteld .... wie daarvan niets
meevoelt, wie daarin niet meeleven kan, zal ook nooit op de juiste
wijze aan deze jonge menschen leiding kunnen geven. Want het allereerste, wat het kind — ook de puber — van ons vraagt, is, dat -wij
toonen hem te kunnen begrijpen.
Daarmee nu worden wij allerminst zelf tot kinderen, daarmee treden
wij allerminst terug in den leeftijd van die rijpere jeugd, voor wie de
geheele wereld nog open ligt ; wij moeten slechts verstaan, wat in
die anderen omgaat en wij moeten dat doen met de noodige wijsheid.
Maar juist, omdat begrijpend meeleven met een ander, zonder dat de
kritiek daarom, behoeft op te houden, de eerste plicht is van den
opvoeder, mag verwacht worden dat ook opvoeders van verschillende
levensbeschouwing -en verschillende levensrichting met elkaar van
gedachten kunnen wisselen en al zullen ook de verschillen blijven
bestaan, het is goed, wanneer men ook eens wil luisteren en meeleven
met de stemmen, die van anderen tot ons komen. Wie dat doet, zal
ook zeker iets gevoelen van de moeilijkheden en bezwaren, waarop
anderen misschien meer nog dan wij zelf reeds zijn gestuit, en hij zal
ook begrijpen, dat wij elkaar zoo noodig hebben in het groote werk
van de opvoeding.
Want wij hebben elkaar noodig, zoowel de practici als de theoretici,
de mannen en vrouwen, die dagelijks in aanraking zijn met het
kinderleven in zijn menigvuldige uitingen, zoowel als de theoretici,
die geen schrijftafelgeleerden willen worden, iets, dat voor de wetenschap van het kind verderflijk zijn zou. Doch ook voor de mannen
en vrouwen van de practijk is het heilzaam, wanneer zij rekening houden
met wat in noeste vlijt in het laboratorium, of door het verwerken van
statistieken of wel het philosofisch overdenken van de grondslagen
der opvoeding werd gevonden.
En zoo hebben dan hier opvoeders van zeer verschillende levensrichting en wereldbeschouwing, van zeer verschillenden aard en temperament elkander gevonden om samen te werken, samen te beraadslagen en te overwegen en daarna ieder voor zich zijn conclusies daaruit
te trekken en in zich te laten bezinken wat anderen hebben gezegd
om dan tenslotte zijn eigen weg weer te gaan.
Dat wij dit thans kunnen doen, danken wij naast andere omstandigheden aan den vooruitgang der paedagogiek in ons vaderland. Ik zeg:
naast andere omstandigheden, want een jaar of tien geleden zou
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zeker een congres als dit nog niet mogelijk zijn geweest. Zoolang
niet ook in onze wetgeving volmondig werd erkend het recht van
onderwijs van zeer verschillende schakeeringen, was ook een bijeenkomst
als deze niet wel mogelijk. Maar toch, ondanks die invloeden, die
hebben samengewerkt, geloof ik niet te ver te gaan, wanneer ik zeg,
dat de groei van de paedagogische wetenschap ons bij elkander heeft
gebracht. Het is immers nog niet zoo heel lang geleden, dat de eerste
paedagogische leerstoel in ons land werd gevestigd en -eerst het nieuwe
academisch statuut gaf ook aan de paedagogiek in de rij van wetenschappen een plaats. Sedert heeft de paedagogiek zich uitgebreid en snel
uitgebreid mogen we gerust zeggen. Menigeen, die het programma voor
het congres heeft doorgezien, zal dan ook met verwondering bemerkt
hebben hoe veel en velerlei werk te doen valt op paedagogisch terrein,
dat vaak buiten de sfeer valt van datgene, waaraan men bij het hooren
van het woord paedagogiek veelal in de eerste plaats denkt : de zuivere
schoolsfeer. Wanneer men de namen der sprekers en de in de secties te
bespreken onderwerpen nagaat, zal men bespeuren, dat ruim de helft,
ja, misschien wel twee derde dezer onderwerpen van algemeen paedagogischen aard is. Dit getuigt er wel van, dat de paedagogiek in onzen
tijd nog iets meer is dan enkel schoolwetenschap. W-el speelt de
school in ons aller oogen een belangrijke rol in het , geheel van de
opvoeding en het onderwijs, doch wij zouden zeker aan het werk
der opvoeding tekort doen, indien wij slechts op haar de aandacht
richtten.
En zelfs, hoe breed het veld ook moge zijn, dat het programma
van dit congres bestrijkt, nog zijn wij verre van volledig. De opvoeding van volwassenen b.v., toch ongetwijfeld een uiterst belangrijk
onderdeel van het paedagogisch vraagstuk, vindt gij hier niet vertegenwoordigd, gedeeltelijk omdat nog in dit voorjaar een congres speciaal
gewijd aan dit onderdeel van de volksopvoeding zal bijeenkomen,
gedeeltelijk ook, omdat ons congres, hoe breed het ook de vleugels
moge hebben uitgeslagen, toch niet alles kan omvatten wat op het
uitgestrekte terrein der opvoeding thuisbehoort. Zoo hebben ons ook
klachten, ja zelfs verwijten bereikt, dat wij aan dit of dat onderdeel
-- ongetwijfeld van groote beteekenis — geen eigen sectie hadden gewijd,
zoo b.v. aan de lichamelijke opvoeding. Stellig zal niemand in onzen tijd
het groote gewicht daarvan ontkennen, doch wij hebben daaraan als
aan een aantal andere onderwerpen op ons eerste congres geen plaats
kunnen inruimen. Het hart van ons organisators heeft toch wel eens
wat vreesachtig geklopt, toen wij het groot aantal secties nog maar
steeds zagen groeien. Maar een belangstelling grooter dan wij hadden
durven hopen heeft gemaakt, dat niet slechts geen enkele der secties
behoefde te vervallen, maar sommige zelf bijna tot den omvang eener
congreszitting zijn gegroeid.
Zoo mogen wij dan wel in hooge mate dankbaar zijn voor hetgeen
reeds op dit eerste congres is bereikt. In hooge mate dankbaar!
Maar toch nog niet voldaan.
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Een schaduw, en ik aarzel niet het een donkere schaduw te noemen
en te zeggen, dat in dit opzicht de pogingen van ons dagelijksch
bestuur helaas niet met het gewenschte succes zijn bekroond geworden,
is het ontbreken in ons midden van de vertegenwoordigers van de
Roomsch-Katholieke organisaties in ons land ; zonder voorafgaand hun
bezwaren kenbaar te hebben gemaakt en zonder overleg hebben de
voormannen dezer organisaties gemeend zich te moeten onthouden.
Nu begroeten wij wel met groote vreugde hier de aanwezigheid van
vooraanstaande Katholieken, die zullen meedoen aan de werkzaamheden van dit congres en wij verheugen ons over hun tegenwoordigheid
en heeten ze van harte welkom, doch zij zelf zullen de eersten zijn
om het met ons te betreuren, dat in dit opzicht ons congres niet in nog
ruimer zin een nationaal Nederlandsch congres mocht worden genoemd
dan het nu reeds is. Maar juist daarom ook verheugen wij ons
in hun tegenwoordigheid, omdat wij hopen, dat zij den schakel voor
ons zullen vormen, om wanneer dit congres naar ik hoop door meerdere
zal worden gevolgd, er toe mee te werken, dat dit bezwaar zal kunnen
overwonnen worden.
Want ook hierom hebben wij gesproken van het eerste congres,
omdat wij hopen, dat het nog door vele gevolgd moge worden. In dit
opzicht mogen wij ons het deel van onzen Staat buiten Europa ten
voorbeeld stellen ; in Nederlandsch-Indië zijn reeds een aantal goed
geslaagde paedagogische congressen gehouden en het verheugt mij
dan ook bijzonder, dat ik een afgevaardigde van deze congressen in
ons midden mocht zien en welkom heeten. En het eerste, wat hij
mij vroeg, vaas : zult gij ook een permanent congres maken van uw
bijeenkomst ? Ik heb hem daaromtrent geen belofte kunnen geven, want
dat staat niet aan mij en ook niet aan ons bestuur, maar dat staat
aan U!
Ik hoop echter, dat wanneer wij straks aan het einde dezer week
uiteen zullen gaan, er maatregelen zullen kunnen worden getroffen
om den arbeid, waarvoor wij den eersten steen hebben gelegd te kunnen
voortzetten en in dit opzicht geloof ik te kunnen zeggen, dat ons
congres zeer veel belooft. Immers niet minder dan 236 corporaties
zijn hier vertegenwoordigd, Waar-onder 34 gemeentebesturen. Daarbij
hebben wij van alle kanten steun ondervonden, van het particulier
initiatief en van de Overheid.
De Gemeente Amsterdam heeft ons in alle opzichten getoond, dat
zij als hoofdstad van het Rijk wenscht ons te ontvangen harer tradities
waardig. Ik reken het daarom tot eer reeds nu een woord van dank
te spreken tot het Gemeentebestuur voor de wijze, waarop het ons
financieel zoowel als moreel heeft gesteund. Ook een groot aantal
andere gemeenten heeft van haar belangstelling doen blijken. De provincie Noord-Holland heeft door het voteeren van een subsidie getoond het belang der opvoedkunde in te zien en wij hopen, dat we,
wanneer straks een verslag van dit congres zal zijn ontworpen, ook
bij het Rijk niet tevergeefs om steun zullen aankloppen.
-
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En zoo mag ik ook de talrijke schoolbesturen en andere vereenigingen
hartelijk dank zeggen voor hun medewerking. Een bijzonder aangename
taak is het mij daarbij ook te mogen noemen het Consistorie der
Hersteld Luthersche Gemeente, welke dit schoone gebouw zoo welwillend te onzer beschikking heeft gesteld. Ongetwijfeld zal ik er bij
U allen geen beroep op behoeven te doen om in het vuur der debatten
steeds indachtig te blijven dat wij hier staan op Gewijden Grond en
dat wij daarmede bij de controversen steeds rekening moeten houd-en.
Nog moeilijker zal het misschien zijn, om wanneer wij straks de redevoeringen der inleiders gehoord hebben, ons enthusiasme te matigen
en te bedenken, dat een kerkgebouw niet cie plaats is voor een applaus.
Naast een woord van dank aan het Consistorie past ook een woord
van dank aan den architect Ingwersen, die dit gebouw zoo rijk,
smaakvol en waardig versierde en zeker ben ik U aller tolk, wanneer
ik hen namens het congres bedank. Ook aan de pers wensch ik dank
te brengen voor de wijze, waarop zij aan het congres haar aandacht
heeft geschonken en ook bij de voorbereiding heeft geholpen.
Tenslotte mag ik deze openingsrede niet beëindigen zonder de beide
geestelijke vaders van dit congres en de congresgedachte te noemen.
Het is nu reeds bijkans twee jaren geleden, dat de heeren P. A. Diels
en G. van Veen het eerst de gedachte opperden een groote demonstratie
te houden van hetgeen zich thans in den geest de Nederlandsche opvoeders afteekent. De heer Diels heeft zich tengevolge van de wenschelijkheid om velerlei stroomingen en richtingen, die zich in de eerste
conferentie openbaarden, t-ot representatie te brengen in het belang
daarvan, uit ons eerste, kleine voorbereidende bestuur teruggetrokken.
De man, die daarna meer dan eenig ander er toe bijgedragen heeft, dat
wij hier konden bijeenkomen, is onze secretaris, de heer Van Veen,
bij wien mede dit stoute plan was opgekomen.
Waarlijk stout — want ik wil wel erkennen, dat mij de angst om het
hart sloeg, toen ik voor 't eerst een plan hoorde ontvouwen van een
paedagogisch congres van duizend deelnemers. Waar moest men ze
vandaan halen, zooveel belangstellenden in de vragen van onze jonge
wetenschap ?
Maar zie, ook hier hebben de stoutmoedigsten het pleit gewonnen,
want niet duizend, maar omstreeks twee duizend namen prijken in
de lijst van dit congres
En zoo staan wij dan thans voor de opening van het congres!
Wij staan hier in het bewustzijn, dat het een zware, maar heerlijke
taak is om mede te arbeiden aan de opvoeding der jeugd. In dit
besef — hoever ook op menig punt onze gevoelens en overtuigingen
uiteengaan — staan wij hier in den dienst van een gemeenschappelijke
zaak.
Terwille daarvan vraag ik Gods zegen voor dit congres!
Ik hoop, dat Hij ons zal toonen, elk op de wijze, die tot hem spreekt,
dat wij hebben te werken aan een groot en moeilijk werk, maar
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dat wij kracht mogen putten uit het besef hoe hoog en heerlijk
dat werk is.
Moge dit congres gezegend zijn ! Moge het toonen, dat, óók waar
de overtuigingen uiteengaan, wij elkaar toch begrijpen, omdat wij
een ding hebben, dat ons allen bezielt — onze liefde voor de Nederlandsche jeugd !
In het vertrouwen, dat die liefde niet zal worden beschaamd, in
de hoop dat dit congres moge bijdragen tot het heil van onze
jeugd en daarmee tot de toekomst van ons volk, open ik ons Eerste
Nederlandsch Paedagogisch Congres!
De Wethouder voor het Onderwijs der Gemeente Amsterdam, de heer
E. Polak: Mijnheer de Voorzitter, Geachte Dames en Heeren. De

Burgemeester van Amsterdam heeft mij verzocht U mede te deelen,
dat hij het een voorrecht zou hebben geacht thans van deze plaats
het woord tot U te mogen richten, maar dat hij door andere plichten
verhinderd is hier aanwezig te zijn. Daarom valt mij de eer te beurt U
namens het Dagelijksch Bestuur dezer Gemeente een hartelijk welkom
te mogen toeroepen en te zeggen, dat wij er trotsch op zijn, dat Gij
dit Eerste Nederlandsch Paedagogisch Congres hebt willen organiseeren
in het hart van onze oude, doch zich steeds weêr vernieuwende stad.
Wij zijn er trotsch op, omdat ook Burgemeester en Wethouders
dit congres zien als een bijeenkomst van buitengewone beteekenis..
Het thans levende geslacht heeft geen tijdperk gekend, waarin de
belangstelling voor vraagstukken van opvoeding en onderwijs zoo
groot, zoo diep, zoo algemeen was als het huidige. En die belangstelling
beperkt zich niet tot de vrouwen en mannen der wetenschap, niet
tot de opvoedkundigen van professie, maar is waar te nemen in schier
alle lagen van ons volk ; ja, sommigen meenen zelfs op te merken, dat
deze belangstelling bij de leeken het grootst is.
Hoe dit ook zij, zeker is, dat van alle kanten een roep opgaat
om vernieuwing van ons -onderwijs in al zijn geledingen -en dat ijverig
gezocht wordt naar nieuwe vormen en methoden. Sommigen meenen
den nieuwen weg reeds gevonden te hebben ; anderen hebben het gevoel,
dat wij ons nog bevinden in een periode van onzeker tasten ; en weêr
anderen slaan hoofdschuddend al dat nieuwe gedoe gade en zweren
bij het oude. Zoo is er een behoefte ontstaan aan discussie, aan grondige
uitwisseling van gedachten, meeningen -en ervaringen.
Het is de groote verdienste van dit congresbestuur, dat het de
gelegenheid tot deze gedachtenwisseling ons thans heeft geboden. Voor
het eerst zult Gij allen, die U op het uitgebreide veld der opvoedkunde
beweegt, in staat zijn Uw standpunt ten opzichte van de belangrijke
paedagogische problemen van dezen tijd te verdedigen.
Ik spreek de hoop uit, dat het meer zal zijn een gezamenlijk zoeken,
dan een elkaar bestrijden. Zij die liefst zouden vasthouden aan het
bestaande mogen niet vergeten, dat ook ons onderwijs onderhevig is
aan de wetten der Evolutie, en zij die meen-en hun tijd reeds ver vooruit
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te zijn, moeten bedenken, dat zij morgen de conservatieven van een
ander kunnen wezen!
Ons stelsel van onderwijs is het resultaat van een gloeiproces, dit
proces staat niet plotseling stil, het gaat verder, en wij moeten het
volgen, zoo mogelijk leiden.
Maar daarmee is al het bestaande niet opeens veroordeeld en is al
het nieuwe niet dadelijk begeerlijk!
Onderzoek en schifting zijn hier noodig.
Vat men het zoo op, Mijnheer de President, dan zullen de dagen van
dit congres voor ons allen ongetwijfeld hoogst leerzame dagen worden.
In het vertrouwen, dat dit congres moge strekken tot heil van het
opgroeiend geslacht, bied ik U namens het Gemeentebestuur der
hoofdstad de beste wenschen voor Uw arbeid !
De secretaris, de heer Van Veen : Dames en Heeren. Ik deel U mede,
dat bericht is ingekomen van de heeren Jhr. Feith, Dr. Van der
Meulen en Mr. De Meyere, dat zij tot hun spijt wegens ambtsbezigheden verhinderd zijn het congres bij te wonen, voorts van de
professoren : Dr. Ruitinga, Dr. Scholte en Mr. Steinmetz, dat zij wegens
verblijf buitenslands verhinderd zijn en verder van Prof. Dr. Sijmons
en Dr. Vinkesteyn, dat zij wegens familieomstandigheden en ongesteldheid
niet konden komen.
Verder moet ik U meedeelen, dat bij het Bestuur is binnengekomen
een telegram van begroeting uit Zuid-Afrika uit Stellenbosch van de
Zuid-Afrikaansche Onderwijzers Unie luidende : „Groeten. Succes verrichtingen. Zuid-Afrikaansche Onderwijzers Unie."
Voorts is een telegram binnengekomen van Mr. Romme, den voorzitter
van de R.-K. Raadsfractie te Amsterdam, luidende : „Ben tot leedwezen verhinderd uitvoering te geven aan voornemen openingsvergadering
bij te wonen. Wensch U alle mogelijke succes toe. Mr. Romme".

Het vrijheidsprobleem in verband mel de
ontwikkelings-sladia der kinderlijke psyche
door A_ Janse_
Prae - advies.
A. ALGEMEENE BESCHOUWINGEN.
Werkelijke en mogelijke vrijheid.
Dát hebben onze feestvierende vaderen wel niet kunnen denken toen
zij den vrijheidshoed omhoog staken op hun vrijheidsboom — dat in
den jare 1926 het Eerste Nederlandsch Paedagogisch Congres zou
zitten met het vrijheidsprobleem.
Hun feestelijke zekerheid om „'t Jaar der Vrijheid" („Liberté") is
door de werkelijkheid ontnuchterd. 't Zij ons ter waarschuwing om
met „woordjes" voorzichtig te zijn en in de werkelijkheid ons object
te zoeken. We komen dan vaak tot problemen — maar die verlegenheid
is beter, dan de zekerheid van de droomen en ijdele woorden.
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Als wij de werkelijke en mogelijke vrijheid in het hinderieven in het
centrum van ons Congres plaatsen, dan is er mogelijkheid om sarnen te
werken. Want al onze verschillende "woorden" en "begrippen" en
"opvattingen 11 wijzen toch heen naar die werkelijkheid.
Kin d e r 1 ij k e

p s y c h e.

Dezelfde realistische stelling wil ik innemen ten opzichte van mijn
tweede object: de kinderlijke psyche. Wat psyche is - we zouden er
lang vergeefs over kunnen praten. Maar wat kinderen zijn staat voor
ons allen weI vast. WeInu, ik spreek over kinderen als "levende· zielen ",
als gegeven objecten en sluit mij daarmee aan bij het Oud-Semitische
spraakgebruik, dat ook veelvuldig in den Bijbel voorkornt, waar .Jevcnde
ziel ' eenvoudig beteekent: dat levende wezen dat daar voor ons staat,
\vanneer wij een mensch - of dier - waarnemen 1). Deze realistische
beteekenis beheerscht zoo het oud-Hebreeuwsche spraakgebruik, dat
een pasgestorvene - dus een lijk - oak nog "zieI" heet. Men spreekt
dan van "doode ziel ' 2).
In onze volkstaal hoort men nog in denzelfden zin spreken van
"een goeie zlel " en in ruwe taal: "ik zal j e op j e ziel geven!" (slaan).
Ik vermijd daarmee de onderscheiding: "liehaam 11 en "ziel" en dat
komt mij zeer te pas, want ik zou niet weten, hoe ik het vrijheidsprobleem moest zien ten opzichte van een ziel, die niet het lichaam
omvai. Vrijheid staat tegenover gebondenheid - en als ik nu niet weet
hoe een "schimmenziel" of een bloedloos Subjekt gebonden kan zijn,
dan kan ik ook aan deze gegevens geen vrijheid waarnemen.
WeI kunnen we gebondenheid en vrijheid waarnemen aan onze kinderen zooals ze als "levende zielen" voor ons staan.
Wij gaan in de practijk heele dagen met "zielen" OIn. \YJe zien ze
gebonden aan hun bank, we zien ze vrij springen op de speelplaats.

o n t w i k k eli n g.
Zooals de touwtjes van een postpakket losgemaakt worden en de
inhoud voorzichtig uit de verpakking wordt gewikkeld en aldus bevrijd
uit zijn beschermende gebondenheid - zoo zie ik in de losmaking
uit den moederschoot en in het wegnemen uit de wieg en in het
openen der huisdeur voor het kind en in het naar school brengen en
in het de-groote-wereld-in-zenden een wegnemen van bescherrnende
binding, een bevrijding uit voorzichtige bewaring - een ont-wikkeling
in letterlijken zin, van buiten uit, een laten gaan uit de gebondenheid,
En zooals de kastanjeknop - in het voorjaar openbarstend voor de
drukking der zwellende levenssappen in het gebonden en gevou\ven
teere blad en aldus tot openbaring brengend een kastanjeboornblad in
volle glorie zoo zie ik den zuigeling en het kruipertje en het
krompratertje en het al-vragertje en het kleutertje-op-school en den
1) Gen. 1: 20, Gen. 2
2 : 43, Openb. 16 : 3.
2)
Lev. 19 : 28, Lev. 21

7, Lev. 24: 17, Rieht. 16: 30,
11 (, .d ood e ziel JI ), N um . 19 : 11.
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speelschen tienjarige en den rakker, en den knaap die verlegen is met
z'n lange armen en den jongeling vol ideaal en . . . „Weltschmerz" —
ik zie daar een doorgaande openbaring van aanzwellende levenskracht en
bewegingsdrang, een aannemen van eigen vorm en karakter, een veroveren van eigen plaats — een ontwikkeling van binnen uit, een groeien
van het kunnen.
Vrijhei d buiten of in het Subjekt.
Met deze tweeërlei ontwikkeling correspondeert nu tweeërlei vrijheidsopvatting.
Op een mooien zomerochtend zit Jaapje te pruilen. Hij mag nog
niet naar buiten van Moe en kan zelf de deur niet openen. Maar
straks opent zijn Moeder de deur en mag hij. Met schitterende oogjes
kruipt hij naar buiten.
Letten we nu op Moeder en de deur, die hem aan huis bonden, dan
zien we in 't verlof van Moe en in de open deur zijn vrijheid. En
we zien hem blij die vrijheid gebruiken. De wegvallende banden maken
hem vrij om te kiezen.
Maar we kunnen ook stelling nemen in het Subjekt van het pruilende
ventje — in z'n gebondenheidsgevoel. En dan zien we zijn vrijheid
als een innerlijk bevinden. We zien dan straks de vrijheid blinken
in z'n oogjes, we zien haar in de snel bewegende kromme beentjes,
we voelen haar mee in dat heerlijke buitenluchthappen. En als we
't heel scherp zoo innerlijk meebeleven, dan voelen we de vrijheidsberooving door Moeders verbod als een lastige autoriteit en die deur
als een ding dat je open zou trappen ! Hier zien we de vrijheid in het
Subjekt — een groeiende vrijheid, die de banden verbreekt.
Oude en moderne vrijheidsopvatting.
Met deze twee gezichtspunten naderen wij een geweldig vrijheidsprobleem — n.l. de tegenstelling van de vrijheidsopvatting der Oudheid
en die der moderne wereld.
Bij de Ouden beteekende „vrijheid" : het losgemaakt zijn van banden.
Het Hebreeuwsche woord voor vrijheid heeft zelfs ook de bijbeteekenissen van : weggeworpen, ontbonden, afgezonderd, los, zwak zijn 1
en staat evenals het Qrieksche woord 2 in het N. T. nauw in verband
met verlossing — verlost worden. Zo-oals men ziet komt dit geheel
overeen met ons eerste ontwikkelingsvoorbeeld : het postpakket en het
laten gaan door de geopende deur.

)

)

De Moderne vrijheidsidee heeft haar uitgangspunt in het Subjekt.
Hier beteekent het : zelfontplooiïng, expansie, zich vrij voelen, zich
vrij roemen, autonoom handelen uit innerlijke impulsen, (of naar
„kategorische Imperatief", Kant), zelfbevrijding. Hier past het voorbeeld van de groeiende kastanjeknop en van den pruilenden dreumes,
1) Gesenius, Hebr. Handwörterbuch, 11 e Aufl., pag. 285.
2) Cremer, Bibl. theol. Wörterbuch, i i e Aufl., pag. 426.
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die z'n innerlijke vrijheid wil uitleven en niet kan, of ook z'n „innerlijke
vrijheid" om „braaf" te zijn, voelt strijden met z'n neiging. (Kant).
Principiëele tegenstelling.
Hier is een principiëele tegenstelling.
Bij de Ouden is vrijheid een veelal begeerlijk goed, dat verkregen
wordt, en dat men door banden verliest.
Bij de modernen is vrijheid iets van onze natuur, dat door banden
gebonden wordt (dus onze vrijheid wordt gebonden).
„Ware vrijheid is gebondenheid aan . . ." is van het standpunt der
Ouden onzin. Vrijheid is geen gebondenheid.
Maar voor ons lijkt deze zin vol hooge wijsheid!
Vrijheid is bij de Ouden steeds : vrij van een bepaald juk, van een
bepaalden last, dus altijd relatief.
Bij ons is het een absoluut begrip, evenals blijheid en „leven".
„Wij leven vrij, wij leven blij" . . . !
Vrij worden was voor de Ouden in vele gevallen een buitenkansje,
dat men evenwel mocht weigeren l ).
Voor ons is het een recht, dat we niet mogen loslaten of zelfs
een plicht. (Kant).
„Mondig worden" was voor de Ouden hét bevrijdingsmoment in
hun leven.
Emancipathie is bij ons de steeds voortstuwende bevrijdingsidee.
De eerste kwam voort van de ont-wikkeling uit bepaalde banden
(meestal beschermende!).
De laatste groeit uit in zei/-ontwikkeling.
De eerste vrijheid brengt verantwoordelijkheid mee, als ze staat voor
van-buiten-tot-ons-komende-zedewetten. We kunnen 't gebod aannemen
of verwerpen.
De tweede is innerlijke — aan zijn „beter ik" 'verantwoordelijke —
noodwendigheid („kategorische Imperativ", Kant).
De eerste krijgt bij 't kiezen van 't kwade te doen met den rechter —
den handhaver der wet — en krijgt aanklagers.
De tweede zit in zijn innerlijk-zijn zelf als rechter en kent hoogstens

zelfbeschuldiging.
De hoop der Ouden ging uit naar verlossers.
Op ons program staat de zei/bevrijding.
Renaissance.
Onderstaande citaten spreken van den grooten ommekeer, waardoor
deze tegenstelling in ons moderne denken regel werd.
„das Italien der Renaissance . . . ist die G e b u r t s s t a t t e des m od e r n e n I n d i v i d u u m s welches in der Ausbildung seiner Anlagen
seine Pflicht und in der scharen Entwicklung seiner Krd f te sein Recht
sieht." 2)
1
2

) Exodus 21 : 5.
) Windelband, Gesch. der neueren Philosophie Is, pag. 8.
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„Diese grosze Umânderung in der Lebenshaltung der Menschen wáhrend
des 15 und 16 Jahrhunderts bringt zunâchst eine umfangreiche Literatur
hervor, in welcher menschliches Innere .... geschildert werden" .... 1 )
„Das individuelle Seelenleben wird als Realitát gefühlt und erregt Interesse
an und für sich ohne Rücksicht darauf, woran es g;ekni pft ist.'' 2 )
„Der Mensch erkannte und erwies sich also in der neueren Zeit als
eine ganz neue Lebensperspektive. Das Ich kann als Mikrokosmos eigne
Kráfte aufbringen .... Es erwacht der Mensch, er entdeckt in sich eire
Innenwelt und stellt . sich auf diese, ziekt sick auf sie zurück entgegen altera
áuszeren Zwang, im Widerspruche zu aller Autoritát von drauszen.
Autonomie, Selbstherrlichkeit des Individuums! ist die Parole" 3 ).

Bezwaren in het moderne standpunt.
Wanneer men ins de practijk vrijheid wil opmerken, dan levert het
moderne standpunt onoverkomelijke bezwaren op.
Wie de vrijheid ziet in hel Subject is meteen terechtgekomen in liet
donkere gebied van subjectieve strevingen en gevoelens en instincten
en heeft daar te doen met mysteriën als „leven" en ,,levenswet",
waarachter al spoedig de doodvijand van alle vrijheid : d e d e t e r m in a t i e — komt opdoemen. Kan het kastanjeblad wel anders dan zich
ontplooien ? Kan het jongske zwel anders dan naar 't zonlicht kruipen ?
dan toegeven aan innerlijken levensdrang ? En gesteld : hij kiest uit eigen
beweging — met verloochening van z'n lust-om-naar-buiten — willens
het omgekeerde : is die wil waarlijk vrij ? 4 ).
Is dat vrijheidsbewustzijn en het vrijheidsgevoel misschien niets anders
dan begeleidend verschijnsel van vervulde levenswet?
Is vrij zijn misschien synoniem met leven", „be-leven", „uitleven" ? b)
De relatie van Jaapje tot Moeders gebod en de open deur is waar
te nemen — maar wie zal de vrijheid ontwarren in het subjectiefbevinden (waarnemen, denken, voelen, willen, doen, ervaren, doorinnerlijke-wet-moeten,) van Jaapje? Wie zal psychologisch uit de „determineerende tendenzen" en de voorhanden zijnde motieven de „reine.
Freiheit" uithalen 6 )? Wie zal Jaapje z'n subjectief Ik en zijn subjectieve
„wereld" met vrijheidscriteriën beproeven ? 7 )
) Dilthey, Weltanschauung und Analyse des Menschen 2 pag. 18.
Hoffding, (lesch. d. n. Philosophie I 2 , pag. 10.
3) Hermann Leser, Das Paedagogische Problem in der Geistesgeschichte der Neuzeit I, pag. 50, 51, 43. München 1925.
4) Allen, die zich met subjectieve innerlijke vrijheid bezig hielden
kwamen tot het probleem der „wilsvrijheid", dat nog niemand heeft opgelost. De kwestie praedestinatie : vrijheid is nog iets anders. Vgl. C.
Friethoff, De predestinatieleer van Thomas en Calvijn, Zwolle 1925.
5)
,, Die Freiheit (bij Schleiermacher) ist ein Phânom en der organischen Natur, rein als Kraft bestimmt, der Natur überhaupt." F.
Brunner, Die Mystik und das Wort, pag. 317. Tübingen 1924.
6) Het vraagstuk der vrijheid van den wil ... is een metaphysisch,
dat de empirische psychologie als zoodanig niet vermag op te lossen."
Dr.
. F. Roels, De Psychologie van den wil, pag. 110, Nijmegen 1916.
Kant onderscheidt den mensch als „Ding an Sich , als behoorend
tot de intelligibele wereld, en als zoodanig vrij .— en den mensch als
„Erscheinung", die geheel causaal bepaald is. Hier is de „vrijheid" een
lranszendenle zelfwetgeving geworden. Hier hangt de vrijheid al zeer
hoog. . . in de lucht!
1

=2)

,
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Ik vermijd liever dezen doolhof en kies de frissche
nuchtere vrijheidsidee der Ouden.
Vooral uit overtuiging doe ik dat, maar ik hoop, dat het ook voor.
dit Congres vrucht zal geven, als de kwestie ook eens van dien kant
gezien wordt. 't Is ons toch om de practijk te doen en de oude idee
geeft een prachtige methode om de werkelijkheid om ons heen te
beschouwen.

;

„Gaan, waar hij wil."
Een factor lieten we tot nog toe buiten beschouwing. Als Moeder
de deur openzet is Jaapje vrij. Maar nu is het nog de vraag hoe en
wanneer hij van die vrijheid gebruik zal maken. En dat hangt af van
zijn iwil.
Hij is waarlijk vrij om te gaan waar hij wil. Natuurlijk niet absoluut
— maar relatief : in dit bepaalde geval mag en kan hij naar zijn wil 1 ),
naar zijn keuze, naar het goeddunken van zijn hart kiezen.
Hier komt bij de Ouden de Persoonlijkheid tot haar recht. En dat
persoonlijk voortgaan door het leven brengen zij in beeld door gedurig
te spreken van een levensweg, dat is een gaan door het leven met eigen
wil, onder bepaalde, telkens wisselende omstandigheden — hier gebonden, daar vrij — nu eens langs hooge steilten en diepe afgronden,
dan weer op een kruispunt waar te kiezen valt. In een ravijn valt er
niet te kiezen — op een viersprong maakt de keuze verlegen.
Vrijheden veronderstellen een „gaan" — een actie van de persoonlijkheid.
Niet de uitbottende rozenknop, maar de gaande mensch op den weg
is het levensbeeld voor de persoonlijkheid.
„Stadia".
Nu treft het bijzonder, dat mijn lastgevers in den titel van mijn
onderwerp niet spreken van phasen maar van stadia.
Phasen zijn opeenvolgende „verschijningen" in een groeiproces. Dus
bij de kastanjeknop en het groeiende kind. Voor het vrijheidsprobleem
zijn deze phasen m. i. alleen van zijdelingsche (groote !) beteekenis.
Stadia zijn afstanden op een weg, waarlangs men gaat (dus actief
handelende is).
Welnu, onze kinderen ,,gaan" langs den levensweg, waarop zij door
de levensomstandigheden gaandeweg bevrijd worden van beschermende
bindingen en voorzichtige bewaring (postpakket, geopende deur enz.).
Ontwikkelings-stadia zijn dan de opeenvolgende tijdperken waarin
steunsels en bindsels worden weggenomen en de willende mensch mag
1) Of die wil in z'n diepste wezen vrij is? — Ik laat dit zware
probleem over aan hen die van absolute vrijheid in het subjekt spreken.
Ik spreek over relatieve vrijheden en daarbij behoort een relatief willen,
dat de vrijheid gebruikt. De mensch gebruikt de vrijheid ,,willens",
zooals hij ook „willens" denkt. Vgl. Calvijn, Institutie II, 2, 7.

14
en kan gaan naar zijn keuze en wil en lust. Dan komt openbaar
wat hij is, wat eerst nog gebonden was.
En déze ont-wikkeling — dit wegnemen van staketsels op den levensweg — dit láten „gaan", láten kiezen wordt door den opvoeder gedeeltelijk geleid.
Vrijheden — welke? — en hoeveel?
Voor opvoeders — en dus ook voor dit Congres — concentreert zich
de kwestie van het vrijheidsprobleem om deze vraag:
Welke vrijheden zullen we het kind op de verschillende stadia van
zijn levensweg, dien hij (willendhandelend) „gaat", verleenen ?
We zullen dat doen door banden los te maken. En daarbij zullen
we terdege moeten opletten, hoever zijn willen en handelen kan gaan,
m. a. w. of hij reeds in staat is het goede te kiezen.
Wie een „kruipertje" vrij laat om op een drukken verkeersweg te
scharrelen doet een misdaad. Eveneens wie een knaap van 10 jaar vrij
laat om zooveel wijn te drinken als hij „wil".
Niet minder — wie het ouderlijk gezag eenvoudig wou ontbinden.
Niet de groeiphasen in de eerste plaats, maar de stadia van het willendhandelen geven ons den regel daarbij.
En daar nog nimmer een menschenkind zoover is gekomen op den
levensweg, dat hij in het stadium kwam van álles-mogen en alleskunnen — is absolute vrijheid voor ons even doodelijk als voor
't kruipertje op den automobielweg. Dat zou worden de felst-knellende
gebondenheid -- de dood!
De maatstaf.
Hoe zullen we nu den maatstaf vinden om te weten welke vrijheden
we geven moeten?
Wie een jongen van 12 jaar bij schoon zomerweer willekeurig in
huis opsluit, doet onrecht.
En wie door onrechtvaardige geboden en overmacht jonge menschen bindt op hun weg en hun wil breekt, en hun „gaan" belemmert,
zal zich — niet voor de rechtbank van Het Kind, maar voor den
Oppersten Rechter — verantwoorden.
Het recht, dat van God is — de perken door Hem gesteld in het
menschen- en kinderleven — dat is onze maatstaf.
Gunsten.
Maar er zijn ook -- gelukkig ! — vele vrijheden, die we mogen
geven als gunsten, als blijken van genegenheid ; als gunsten waarop
het kind geen recht heeft. Een kind mag vrij kiezen wat hij gaarne
wou hebben voor z'n jaardag. Heerlijke vrijheid ! Maar . 't is geen
onrecht als de oudere iets van te voren uitkoos voor verrassing!
Gunsten zijn dan al heel mooie dingen in een kinderleven. Arme
kinderen die overal récht op hebben ! Wie als kind het werkwoord

15
„moeten" steeds in den ,,Imperatief" gebruikt (ik moet dit, ik moet
dat !) zal, ouder geworden, den Indicatief wel moeten leeren.
Christus maakt vrij.
De Bijbel leert ons eerst den Indicatief spellen : Ik moet de Wet
volbrengen, ik moet mij bukken onder den vloek Gods over de zonde,
ik moet mij krommen onder de banden van den komenden dood.
Hier is van keuze noch vrijheid sprake.
Doch nu is Christus Jezus gekomen en heeft Zijn volk vrijgemaakt
van de Wet 1), de kluisters der zondestraf gebroken 2 ), en de macht
van het graf geknakt 3 ).
Christus maakt waarlijk vrij. Uit gunst!
Vrij van de Wet — zij vervloekt ons niet meer.
Vrij van de zonde — we kunnen er aan ontkomen.
Vrij van 't graf — wij komen er uit
Mozes bindt ons aan Gods heilige Wet — en meteen als overtreders
met ijzeren ketens aan vloek en dood.
Kant bindt ons aan den „kategorischen Imperativ" (door ons hoogste
Zelf „gesetzt") — wat ons de „Selbstherrliche" illusie geeft van
(moderne) vrijheid. Maar deze zelfbinding is het tegengestelde van
vrijheid.
Christus bindt ons alleen aan Hem met lie fdebanden 4 ) — van Zijn
kant eerst — en dan mogen we doen wat -we willen. En dan wandelen
we uit liefde tot Hem vrijwillig „naar den Geest" en willen niet b)
„naar het vleesch" wandelen.
Deze vrijheid van Christus is ook ons ideaal voor onze kinderen.
Daarom wijzen we onze kinderen op Hem, door Zijn Woord.
B. TOEPASSING OP DE ONT-WIKKELINGS-STADIA.

Pasgeborene.
Als de pasgeborene begint op den levensweg te „gaan" is hij nog als
hulpeloos wezentje alleen maar in staat om te schreien en om de
armpjes en beentjes te bewegen. Bij vele volken acht men dat laatste
niet doelmatig en bindt den schreeuwer stevig in het bakerpak. Wij
gunnen hem die bewegingsvrijheid wel.
Zuigeling.
Hij gebruikt zijn vrijheid om te schreien-als-hij-wil reeds zeer doelmatig om Moe te roepen als hij wil drinken, als hij nat ligt — of ...
als 't hem niet naar den zin is en hij gedragen wil worden.
1) Rom. 7 : 6.
2) Gal. 3 : 13.
3) 1 Cor. 15 : 54.
4)
„ Heerlijk, indien de ziel vrij van de wet mag worden door de
liefde!" A. Steketee, Beschouwingen van -een Christen-denker, pag. 124.
5 ) Rom. 7 : 15.
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Vaak wordt hij nu gebonden aan vaste „maaltijden" en — als 't
Moeder gaat vervelen om hem te dragen — aan de wieg, waarin hij
vrijwel machteloos met de kleine voetjes ligt te stampen. Regels en
banden vallen niet mee ! Kunnen toch een weldaad zijn. Vrijheid kan
ook ongelukkig maken. Dat ondervindt de kleine die zooveel en zoo
vaak mag drinken als hij wil. De dyspepsie plaagt hem geweldig.
Brabbelperiode.
Wat men ook binden mag, z'n tongetje daar zijn geen banden voor.
Daarmee doet hij vrij naar z'n lust. En als hij dan warm en welgevoed
in z'n bedje ligt begint hij naar hartelust met keel, mond en lippen
te gorgelen, zuigen, spuwen, sissen, blazen en klik-klakken, dat het
een aard heeft 1 ).
Kruipertje.
Het vrij pakken, wegwerpen, trappelen met de voetjes is geworden
tot overeind kruipen — een worstelen om de gebondenheid van eigen
lichaam te overwinnen. Moe helpt hem wat en laat hem vrij om zich
over den vloer te bewegen. Maar straks is 't weer tijd van eten en dan
van slapen en is hij weer de gebondene, die niet mag en kan doen
wat hij wil. Met de uitbreiding van z'n scharrelgebied vermenigvuldigen
de banden : loophek, mag niet aan vuur, messen, tafelgerei komen, enz.
Moet de vrijheid om zich in de kamer te bewegen goed leergin gebruiken. Moeder leert hem dat. Niet den kolenbak op de tafel maar
op z'n plaats en 't verbod : vingertjes af. Ook is Moeders voortdurende
zorg hem de vrijheid om maar luk raak z'n broekje vuil te maken —
tot nog toe hád hij die vrijheid — af te leeren. De bindende regel is
beter voor hem. Deze vieze vrijheid maakt hem op ander terrein weer
dubbel gebonden. De wijze Moeder verzet geregeld de bakens — al
naar het stadia van den „Weg". Hier neemt zij ze weg, daar zet ze een
heele reeks nieuwe er bij als waarschuwende perken van onveiligheid
en gevaar.
Haar bindingen zijn soms allesbehalve „prettig" voor den kleine —
lijken hem zoowaar soms al onrecht (waar haalt ie die „moderne wijsheid?") maar de Moeder doet niet zoo spoedig onrecht aan haar
kleine kind — zij geeft hem nog tal van gunsten — vrijheden, waar
hij niet eens recht op heeft -- erbij.
Krompratertje.
Ook de vrijheid om z'n tongetje te gebruiken is aan den eenen kant
aardig ingekort. Hij mag niet meer schreeuwen en „praten" onder 't
bidden of als Vader uit Gods Woord voorleest. Hij moet ook z'n
mondje in toom houden als er menschen zijn — of als Vader en
Moeder praten. Maar anderzijds is zijn praatterrein aardig uitgebreid en
beweegt hij er zich met 'n vrije wilskeuze, die bepaald aan alle gebonden1

) Van Ginneken, Roman van een kleuter, pag. 6 en 7.
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taalsprekers (cliché-gebruikers) ten voorbeeld is. Hij gebruikt niet
zoo heel veel woorden, maar des te vrijer springt hij met de beteekenis
om. 't Clichéwoord heeft haast geen „zin" meer, maar zijn woorden
zijn boordevol van „zin". I Jë — beteekent : ik wil rijden in het wagentje.
Papaa ! Mamaa ! kan beteekenen : kom eens ! of : daar komen ze . .
of : ik hou zo,oveel van ze . . .
Verscheidene taalwijze ouders vinden 't gebruik wat al te vrij en
leeren hun kinders gebonden zinnetjes zeggen. Zij binden de heerlijke
tong-vrijheid der kinderen aan bepaalde modelletjes. Zoo leert men
papegaaien praten. Maar geen menschen.
Of 'n krompratertje dan alles mag zeggen ?
Vanwaar zou hij daartoe 'l recht hebben ? Wie mag dat?
Maar vrije kinderlijke woordkeus en woordbeteekenis legge men
niet aan banden. Dat is onnatuur. Ook al geschiedt het uit verkeerd
begrepen taalvormingslust bij de ouders. Wij „vormen" op cultuurgebied
al 1neer dan genoeg.
V r a g e r t j e.
Gelukkig het kind, dat steeds Moeder na mag loopen en vrij laag
vragen wat z'n groeiende geest aan kennis begeert. Vooreerst namen.
Moe wat is dat? Wat een heerlijke vrijheid : te mogen vragen en . . .
te kunnen vragen aan Moeder. Wat binden die Moeders, die „geen tijd"
hebben om te antwoorden en ze afsnauwen, hun kroost in slavenbanden.
Wijze Moeders laten 't kind vrij tot vragen en geven ze 't antwoord dat
ze begeeren. Onwijze vrouwen gaan nu reeds de wijsheidsbegeerte aan
banden leggen door er een soort onderwijs naar vaste methode van
íe maken. Zoo richten ze haar arme kleinen af om allerlei „wetenschap"
te onthouden en als er dan visite komt, dan mag de trotsch van Moeder
als een aap in 't circus (arm dier) z'n kunsten vertoonen.
Daarmee begint reeds het aan banden leggen van de ieder mensch
ingeschapen zucht om vrij op te nemen, te vragen en te verwerken wat
zijn aandacht trekt in de wereld om hem heen. Die band is onrechtvaardig. Wij hebben niet het recht om onze kleinen vol te stoppen
met een : „dit moet je weten, d tt moet je weten" — ter eere van onze
opvoedingswijsheid.
God heeft in elk kind den -drang gelegd om te weten van Zijn groote
werken. En die zijn overal om ons heen. Laat het kind dan vrij vragen
van dat alles en hij zal dingen vragen waar wij in onze eigen wijsheid
nooit over dachten.
Kleutertje naar school.
Daar komt de lang voorziene dag ! De vrijheid om 'n heelen dag te
spelen is uit. Vaste schooltijden : banden. Heelemaal geen onrecht.
Vaste regels zijn gezond. Maar er gaat een heel stuk vrijheid weg.
Niet erg, vrijheid is geen absoluut begrip — en zeker niet synoniem
met blijheid. Onrecht : als de school een drilinstituut is waar jonge
2
Verslag Paedagogisch Congres.
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levende wezentjes gebonden worden aan de bank uren lang — gebonden
in al hun bewegingen — zelfs de vingerbeweging bij 't schrijven voorgeschreven — gebonden in hun kennis-verwerven : slikken maar, precies
allemaal tegelijk, asjeblieft niet vooruit — en toe, gauw dan, schiet op,
anders moet je blijven zitten, o schrikbeeld — gebonden in hun
uitingen, alleen in afgemeten onnatuurlijke schooltaal spreken — gebonden
door een alziend oog — gebonden zelfs hun tongetje — alleen maar
bestemd tot „nuttig" gebruik.
En dat alles om de wettelijk voorgeschreven gepaste en nuttige
kundigheden (met negatie van alle andere heerlijke en schoone dingen)
machtig te worden.
De school is uitsluitend om „leerstof" te „leeren". — Ja, dát is onrecht.
Tegen het recht Gods, die voor alle terreinen — ook voor 't kinderleven
— bepaalde ordeningen stelde. En tot die ordinantiën Gods voor 't kinderleven behooren toch zeker — naast bepaalde banden — ook vrijheden: van beweging, van kenniszoeken, van uiting en van vragen en
van op eigen initiatief leeren handelen.
Dat alles is geen „leerstof" uit art. 2 letters a—k en behoort niettemin even wezenlijk tot het kinderleven als voorschrift, onderwijs,
regel en tucht. Een school zonder vrijheden is een plaats van onrecht.
Een martelplaats vooral voor kleutertjes, die op de bewaarschool of
bij Moeder reeds hadden geleerd vrijheden te waardeeren en te gebruiken
op de rechte wijze. En een gevangenhuis — geenszins ,,verbeter"huis —
voor jeugdige boefjes die teveel vrijheid hadden „genoten" en nu
in de banden zitten. Hier le eren zij ook niet vrijheden goed te gebruiken
— zullen ze 't dan moeten leeren in den tijd van de wilde haren?
-

Tienjarige.
Ja, ja, die kan al aardig wat ! De schoolgang zit er in. Hij heeft al
aardig wat kennis te pakken. Lezen, rekenen, schrijven, zingen, teekenen,
't gaat al goed. En hij weet al heel wat.
Och toe, laat hem daar dan ook eens vrij mee bezig zijn. Kiezen
wat hij eens wil lezen, vrij kiezen wat hij eens heel mooi schrijven zal;
laat hem eens vrij wat hij eens meten, tellen, berekenen zal, wat hij
eens teekenen wil. Dan leert hij ook in die dingen vrijheid gebruiken.
Neen, 't staat hem niet vrij om fout te rekenen — maar dat weet hij
al, hoop ik — dat zou geen voldoening geven.
Wie maakt onze „leerstof" ook eens tot vrij gebruik gereed ? De wet
zou er heusch niet aan tekort komen. En de cultuur evenmin. De wet
heeft groote behoefte aan menschen, die zelfstandig moeilijke leesstof
kunnen be-machtigen. En de cultuur schreeuwt om menschen met een
eigen oordeel en een paar open oogen. Napraterij en opzeggerij genoeg
Rakker.
Dat wil wat met die woeste jongens. Wat 'n bewegingsdrang en nog
zoo ondoelmatig en onbeheerscht, zoo onstuimig. Wat zullen we doen?
Uit laten buien ? Intoomen ? Breken ? Alles op z'n tijd. Vrijheden zijn
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hier vooral van belang om ruimte te geven aan den levensdrang
en . . . . om in de rechte banen te leiden. Banden zijn evenzoo,
noodig. Gelukkig de opvoeder, die tijd en wijze weet en 't kind dat
beide èn de vrijheid èn de tucht aannemen wil. Breken het misbruik
der vrijheid en het verwerpen der tucht. Maar dan wéer vrijheid geven
om 't gebod aan te nemen of te verwerpen — om te kiezen. God geeft
ook rakkers ! — die kiesvrijheid voor
aan al zijn menschenkinderen
een tijd.
—

Knaap.
Te groot voor kinderspel — te klein voor 't groote leven. Vrijheid.
geven om zelfstandig iets van ambacht of bedrijf aan te pakken — onder
toezicht en met hulp.
Reuzengroot als 't ie alléen met paard en wagen rijdt naar het
land — angstzweet als bij 't hek-inrijden de wielen den vijverkant
afzakken. Vrijheid bergt verantwoordelijkheid in 't groote leven. En
dat kost menig zwaar oogenblikje. Toch fijn ! Je steekt een cigaret
op — als 't voorbij is — en stoft op den goeden afloop. In betere
oogenblikken — veilig onder de banden van 't ouderlijk huis — dank
je den Almachtige voor de bewaring. En beef je voor den dood, dien
de hoog begeerde vrijheid in de levenspractijk je bijna berokkende.
Als 't eens ..... ? ?
Jongeling.
Haast „vrij man". Eigen standpunt gekozen in verscheidene opzichten. Levensideaal — zal doen zooals hij wil — vrij handelen naar
eigen inzicht. Overschat zijn vrijheid van handelen. Jong en sterk,
kan aanpakken wat hij wil.. vragen „die" hij wil, de levensomstandigheden zetten zoo hij wil ... Dat die ouderen zoo laksch zijn!
Straks komen de banden — het niet mogen en niet kunnen - weer
met volle macht op hem aan en drukken hem op zijn eigen plaatsjë
in -de groote wereld.
Gelukkig als hij heeft geleerd rechtvaardige banden te waardeeren
en vrijheid recht te gebruiken en bij onrechtvaardige banden recht
te zoeken op de rechte plaats. Gelukkig, als hij de ergste banden:
Wet, zonde en graf niet meer behoeft te vreezen, omdat hij Christus'
eigendom zich weet. Vrijheden en banden tezamen — dok onrechtvaardige
— zullen hem dan medewerken ten goede.
Mondelinge toelichting.
Mag ik voor een tweetal punten nog even Uwe aandacht vragen?
Wat het vrijheidsprobleem betreft wil ik de vraag stellen:
Is het waar, dat de moderne idee van innerlijke vrijheid 1) nood.zakelijke voorwaarde is voor zedelijkheid en verantwoordelijkheid. M.a.w.
als eens bewezen werd, dat wij innerlijk in ons diepste wezen niet
1)

Zie Prae-advies pag. 3---5.

,
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vrij zijn, zouden dan zedelijkheid en verantwoordelijkheid wegvallen ?
En in de tweede plaats wil ik de psychologische zijde van mijn
onderwerp nog nader uitwerken door u te wijzen op de gevolgen
van vrijheden voor de kinderlijke psyche.
Eerst dus de vraag : posfuleeren zedelijkheid en verantwoordelijkheid
Pen innerlijke vrijheid ?
Gij kent wel het spelletje van onze kinderen, dat ze een reeks
kegels opzetten, zoo, dat een stoot tegen den eersten k-egel de heele
reeks doet omvallen. Welnu stel u een honderdtal zulke rijen voor en
denk u in de middelste rij zulk een voortloopende valbeweging. Hier
hebt ge een eenvoudig beeld van de physische causaliteitsrij, die door
de mathematische natuurwetenschap in formules kan worden uitgedrukt
en verklaard.
Denk u nu echter midden in die rij een jong poesje, dat opeens in
een speelsche beweging met haar staart een kegel van die vallende
rij naar links omgooit, zoodat een nieuwe causaliteitsrij naar links
ontstaat, 'dwars door de rijen heen.
De oorzaak van deze nieuwe reeks ligt niet in de eerste maar . .
in de kat.
Gij zegt : deze oorzaak is nog physisch — de staart sloeg tegen den
kegel. Goed, maar waarom sloeg die staart naar links? Waarom niet
naar rechts ? En waarom bleef ze niet stil?
Hier staat de mathematische wetenschap voor het probleem van een
onberekenbare beweging (daad) van het levende wezen. Dat poesje,
als levend wezen, als ,,Zentralbezogenheit", is zelf 'causa geworden.
Dat ziet het spelende kind heel goed in en het stelt poes aanstonds
verantwoordelijk met de beschuldiging, weg, stoute poes ! Hoewel
het diertje 't niet willens deed -en er zelf van schrok, maakt de daad
zelf haar verantwoordelijk.
Zoo kan ik per ongeluk iemand aanrijden met de fiets en dit
oorzaak-zijn van een ongeluk als schuld aanvoelen.
Eerste voorwaarde voor verantwoordelijk-zijn is daarom niet vrijheid,
maar de daad, het oorzaak-zijn.
Het Grieksche woord voor „beschuldigen" (aiTu Oat) en het Latijnsche (accusare) wijzen dan ook direct op at'c a en causa, d. i.
oorzaak 1 ).
Zoo kent ook liet pittige Oud-Hollandsch van den Statenbijbel, de
uitdrukking : „wij vinden geen oorzaak des doods" 2), d. w. z. geen
schuld des doods.
Niet de innerlijke vrijheid, maar de daad 3 postuleert de verantwoordelijkheid 4 ). Door het causa-zijn komen de gevolgen van ons, ook
al hebben wij die gevolgen niet gewild noch voorzien.
)

1) Dr. H. Bavinck, Geref. Dogmatiek III, pag. 172.
2) Hand. 13 : 28.
3) Onder „daad" vallen ook denken, willen, voelen.
4) Toerekenbaarheid is nog iets anders. Zie Bavinck, Dogm. t. a. p.
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Stel nu, dat het kind z'n broertje daar aankomt en de kegels uit
nijdigheid willens omverschopt. Dat willen is 'n gevolg van een
psychische en geestelijke causaliteitsrij. De wil komt uit nijd en de nijd
uit jaloerschheid en de jaloerschheid uit de herinnering van gister toen
het kind een prijsje had van school en hij niet.
Dat willen is lang niet vrij — en toch- wordt dit nijdig-willens-doen
een zedelijk kwaad omdat hier een redelijk wezen zelf willens causa is.
Het kind voelt dit direct aan en schreeuwt om recht naar Moeder.
De andere had deze gevolgen niet bedacht 1 ) en staat nu beteuterd
te kijken — hij voelt zich schuldig.
Hier is innerlijke onvrijheid en toch besef van zedelijke schuld.
In z'n innerlijke onvrijheid van den door nijd gedreven wil en onbedachtzaamheid heeft het booze jongetje de uiterlijke vrijheid, dat
hij mocht gaan spelen en dat Moeder er niet bij was, misbruikt. Niemand
en niets heeft hem gedwongen om de kegels omver te schoppen en
hij had de uiterlijke vrijheid om willens en wetens een goede daad uit
liefde te doen.
Hier ontmoeten innerlijk zedelijk leven en uiterlijke vrijheid elkander
in de daad en kan ik overgaan tot mijn tweede onderwerp : de gevolgen
van vrijheden voor de kinderlijke psyche.
le. Het kind, dat zich in de vingers snijdt met een tafelmes, leert
het verband tusschen zijn daad en de gevolgen.
2e. Pietje, die niet wist, dat de roode besjes in den tuin vergiftig
zijn, weet het nu bij ervaring.
3e. Wim, die 'n vuurtje stookte, merkt uit de bestraffing door de
politie, dat er dingen zijn, die je niet ongestraft kunt doen.
4e. Gerrit, die gerust mag rooken van vader, komt tot de vernederende
ontdekking, dat ie niet alles Mn.
5e. Karel, die van vader mag zwemmen en die die kunst verstaat
als 'n rat, komt in de branding bijna om. Hij komt er achter,
dat het leven ernstig en gevaarlijk is en leert voorzichtigheid.
Ik noemde maar betrekkelijk onschuldige gevallen, zooals wij die
allen hebben meegemaakt en die we nu vaak met 'n tikje ijdelheid
vertellen. Zoo zijn we groot geworden en ervaren en bedachtzaam
en flink. Zoo moet ieder mensch „groot worden."
Maar hoevele kinderen zijn omgekomen door de gevolgen van hun
daad, van hun onkunde en onbekwaamheid en ongehoorzaamheid en
waaghalzerij.
Absolute vrijheid én absolute bewaring door angstvallige ouders
zijn twee gevaarlijke grenzen, waar kinderkerkhoven liggen.
Het hooge procent verongelukte kinderen — denk nu niet in de
eerste plaats aan 't moderne verkeer! — bewijst m. i. dat onze kinderen
van deze soort vrijheden-in-het-groote-leven te veel krijgen.

1 ) Had hij niet alleen willens, maar ook wetens gehandeld, dan was
z'n schuld als redelijk wezen nqg vergroot.
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Ik geloof dat onze jeugd hier schadevergoeding vindt voor wat
ze op een ander terrein tekort komt.
Iederen avond worden millioenen kleine menschjes veilig geborgen
onder het ouderlijk dak — en iederen dag nemen duizenden scholen
deze kleinen onder hun hoede. Welnu, laten wij ze dar vooral de
noodige vrijheden geven. Daar wordt het groote leven in het klein
geleefd, daar kunnen zij in vrijheid groot worden zonder al teveel
risico.
Daar ligt het terrein van het vrije spel, van arbeid in vrijheid, van
kinderlijk bezig zijn met de groote wereld in het onderwijs. Daar
spelen ze korfbal, maar 't komt niet in de krant, daar timmeren
ze een kast, maar niet voor de fabriek, daar schrijven ze Nota's,
maar ze worden niet betaald, daar studeeren ze, maar niet voor
promotie, daar doen ze desnoods examen, maar niet voor 'n positie.
Daar is de plaats van het kinderleven-in-vrijheid en voor de ontwikkeling uit beschermende banden. 1 )
Onze jacht naar de moderne ontwikkeling 2) van het Subject heeft
de school uit deze kinderlijke vrijheids-sfeer getrokken in de dwingende
atmosfeer van de broeikas en dan is 't geen wwonder, dat deze kas
plantjes eenmaal in vrijheid, ineens heele pieten schijnen te zijn.
Minder ontwikkelingscultuur en minder vrijheden in het groote leven
en meer kinderlijke vrijheden onder de bescherming van ouderlijk
huis en school zou aan de gehoorzaamheid en bedachtzaamheid aan
de echte kennis en de krachtige daad ten goede komen.
Of deze krachtige daad in den dienst der zonde of in het dienen van
God zal uitkomen, hangt niet af van vrijheden maar van de genade Gods.
Discussie.
Prof. Mr. Dr. Leo Polak: Mijnheer de Voorzitter, Geachte Aanwezigen.
Het zij mij vergund te beginnen met de opmerking, dat het mij toch wel
wenschelijk voorkomt, dat het thans gegeven voorbeeld niet gevolgd
wordt. De inleider toch heeft, in plaats van zich te beperken tot een
soort toelichting tot enkele punten van zijn praeadvies, weer geheel
andere punten besproken en dat wel op een andere en op zichzelf
principieele wijze, die niet met het praeadvies overeenstemt.
Het is toch dunkt mij zeer gewenscht, dat de praeadviseurs zich
zooveel mogelijk beperken. Wij hebben hun uitvoerigen gedachtengang
kunnen leeren kennen en bestudeeren en de tijd tot debat is toch
uiteraard reeds zoo gering, dat ik zou zeggen : lat-en wij toch allen tijd
die daarvoor kan worden uitgespaard gebruiken voor het debatteeren.
Nu hier menschen uit alle deelen van het land in de gelegenheid zijn hun
bezwaren in het midden te brengen, moeten wij geen minuut van den
beschikbaren tijd ,verloren laten gaan.
1
2

) Zie Prae-advies pag. 2. Ontwikkeling.
) Idem.
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En, Mijnheer de Voorzitter, ik zou na al hetgeen ik gehoord heb
meenen, niet aan mijn plicht als debater te voldoen, indien ik niet
even inging op het laatste van hetgeen ik uit -den mond van den inleider
heb vernomen. Ik zal dat zoo kort mogelijk doen. De heer Janse heeft
de groote principieele vraag aangesneden, of, indien zou blijken, dat
er geen innerlijke vrijheid — die moderne vrijheid, zooals hij het
noemde — bestond, er ook geen sprake meer zou kunnen zijn van
zedelijke verantwoordelijkheid. Hij heeft gemeend, die vraag ontkennend
te moeten beantwoorden ; Ik daarentegen meen bevestigend te moeten
antwoorden en hoop gelegenheid te hebben daarop principieel in
te gaan in de sectie, waar het probleem der vrijheid wijsgeerig aan de
orde zal worden gesteld.
Doch nu heeft de inleider zijn bewering voornamelijk etymologisch
willen staven, en gesproken van het Grieksche woord dtT1a en het
Latijnsche woord accusare. Dit lijkt mij toch wel buitengewoon gevaarlijk; immers, daaruit zou alleen kunnen blijken, dat in dien tijd,
waarin het woord die beteekenis kreeg, waarin dus de taal die
term schiep zoowel voor „oorzaak" als voor „schuld" en „beschuldigen",
het onderscheid nog niet voldoende werd gevoeld, dat onze nieuwere tijd
zoo fijn heeft uitgewerkt. Hetzelfde doet zich ook voor in het Russisch
en in tal van andere talen, maar bewijst nochtans voor de juistheid
dier vereenzelviging niets. Het is juist een der belangrijkste uitkomsten
van onze nieuwere wetenschap, en ik mag hier misschien speciaal
rechtsfilosofisch spreken, dat wij thans principieel uitgekomen zijn
boven elke zoogenaamde „Erfolgshaftung", boven elk verantwoordelijk
maken alleen reeds voor de gevolgen als zoodanig, boven elke verhaspeling van toerekenbaarheid en oorzakelijkheid!
De inleider heeft gezegd ter adstructie van zijn betoog, dat die
toerekenbaarheid nog iets anders is dan verantwoordelijkheid. Maar,
Mijnheer de Voorzitter, ik kan mij niet denken een verantwoordelijkheid,
die niet gebaseerd is op toerekenbaarheid ; toerekenbaarheid is het
prius en deze pas kan ten volle verantwoordelijk maken en stellen
voor datgene wat toegerekend wordt, maar dan -ook toegerekend ten goede
of ten kwade, als „schuld" of „verdienste" en nimmer alleen in de
loutere oorzakelijkheid. Dit is mijn principieel bezwaar tegen het
zooeven vernomene en het sluit aan bij een bezwaar tegen het praeadvies,
waarin ook op een m. i. toch wel wat al te lichtvaardige wijze een
tegenstelling wordt behandeld tusschen, zooals het hier heet, de vrijheidsopvatting van de Ouden en die van den tegenwoordigen tijd. Deze
tegenstelling, die hier als principieel voorgesteld wordt, lijkt mij
noch principieel, noch juist ! Niet juist in dezen feitelijken zin, dat
men aan de Ouden een zekere opvatting dienaangaande zou kunnen
toeschrijven welke in tegenstelling zou staan tot „onze moderne"
opvattingen. En ook schuilt er een onzuiverheid in, dat van dezen term
hier gebruik gemaakt wordt, want aanvankelijk denkt de lezer, dat
daarmee bedoelt wordt het standpunt van den inleider, doch juist
het tegendeel blijkt het geval te zijn. Wanneer hij toch spreekt van
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„onze" opvattingen, bedoelt hij daarmee juist : bij mij, en degenen, die
met mij gelijk denken, is dat niet het geval ! Dit lijkt mij een onzuivere
wijze van uitdrukken en dit stelt hem tevens in staat, om aan die
„onze" zonder den schijn van onvriendelijkheid, allerlei toe te dichten
mag ik wel zeggen — want het is een toeschrijven ten onrechte —
wat zeker de aanhangers van de nieuwere moderne vrijheid als Autonomie
zich in geen enkel opzicht behoeven te laten aanwrijven.
Ik wraak het in deze inleiding — en het blijkt ook bij de ardere
praeadviezen voor dit congres het geval te zijn — dat hier het
begrip vrijheid en ook de genoemde tegenstelling niet voldoende wordt
gedefinieerd. De Engelsche filosoof Hume heeft het ontbreken van een
definitie zelfs de grond van het gansche vrijheidsprobleem genoemd;
hij was dan ook zoo optimistisch te meenen, dat een enkele korte definitie
aan het gansche probleem een einde zou hebben gemaakt ! Dat was
wel wat al te optimistisch-rationalistisch, want het geldt hier een
essentieele diepe tegenstelling, maar ongetwijfeld zou toch door een
stellige definitie een groot deel van den strijd zijn geëcarteerd, doordat
een veel diepere eenheid en overeenstemming zou blijken dan aanvankelijk scheen te bestaan. Ik hoop dan ook, dat dit het resultaat zal
zijn van het onderzoek van het vrijheidsprobleem op dit congres
en het is te bejammeren, dat de praeadviseurs juist een anderen
weg hebben ingeslagen en omgekeerd een tegenstelling hebben geponeerd en geformuleerd, die ik in wezen niet aanwezig zie.
De inleider stelt de „oude" vrijhe:d voor als iets, waar tegenover
staat een gebondenheid, als iets, dat in banden zit, of aan touwtjes
vastligt. En daarnaast stelt hij de „moderne" vrijheid, die bestaat in
een van binnen uit vrijuit groeien. Nu is het merkwaardig, dat de
Spreker zich daarbij beriep op een Grieksch woord waaruit het
verschil in beteeken s van het vrijheidsbegrip zou blijken ; maar ik wil
daar tegenover stellen, dat het juist vaststaat dat in de Oudheid die
tweeërlei vrijheid — die vrijheid van binnen en die vrijheid van buiten
af — reeds is gevoeld en geformuleerd. En om nu ook eens een
etymologische weerlegging te geven, wil ik er op wijzen, dat het
Grieksche woord E'2EV6£po; en het Latijnsche woord „liber" dat daarmee samenhangt, juist komen van een stam, die niets anders beteekent
dan „vrij uit groeien". Ju st dus dat, wat de inleider heeft aangeduid
als de vrijheidsidee van den n:euweren tijd, hangt samen met het oude
Grieksche woord voor ,,vrij", van de stam l jud (waarvan lieden, „het
volk"), in het Sanskrit rodh(aíi), „groeien", gelijk de liberi nog de
„groeienden", de „kinderen" zijn.
Zoo gevaarlijk is het dus op etymologie gevolgtrekkingen te bouwen
Ik acht dus de bovengenoemde tegenstelling te lichtvaardig geponeerd
en in ieder geval zou ik die niet kunnen deelen ; doch dit neemt niet
weg, dat ik moet ontkennen, dat „bij ons" de vrijheid een absoluut
begrip zou zijn. Ik zou willen ontkennen, dat oot iemand van vrijheid
zou kunnen hebben gesproken, zonder daarmee te bedoelen een „relatie",
een „vrij zijn van iets" of „ten opzichte van iets", en dat vrijheid
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zin zou hebben, indien men niet nauwkeurig definieert tenopzichte
waarvan hier die vrijheid wordt geponeerd.
En ik heb mij ook veroorloofd dadelijk tegen dit praeadvies te
opponeeren, juist omdat naar het mij voorkomt dat groote vrijheidsprobleem daarin meer wordt geëcarteerd dan behandeld. Immers de
inleider zei al dadelijk : ik heb bedoeld te wijzen op die uiterlijke
vrijheid, d. w. z. die uiterlijke mogelijkheden van beperking. ik heb
Wat hij geeft als paedagoog en psycholoog en als kindervriend en kinderkenner met belangstelling en sympathie gelezen ; het zijn dikwijls
wijze en verstandige lessen, die hij geeft en die wij ook kunnen aanvaarden. Maar, zoodra het hier werd een principieel wijsgeerige uiteenzetting, was er nauwelijks een enkel punt of het werd behandeld met
groote lichtvaardigheid, ja soms zelfs geheel geëcarteerd. En zoo zegt
dan ook de heer Janse eenvoudig : „Ik vermijd liever dezen doolhof
en kies de frissche nuchtere vrijheidsidee der Ouden" ! Dit lijkt mij niet
de juiste wijze van debatteeren en ook niet de sfeer van de werkelijk
zakelijke hartstochtlooze bespreking, noch de ware wijsgeerige verdieping in het probleem zelf. Immers hier lijkt het, alsof degenen,
die de andere vrijheidsgedachte aanhangen, zich begeven in een doolhof
waar zij niet meer uit kunnen komen, en of dit terecht mocht worden
genoemd „minder frisch" — of „onfrisch" misschien? — ik weet
het niet!
Laten wij ons in het algemeen onthouden van dergelijke qualificaties,
die niets tot het wezen der zaak afdoen. Dat ik het niet eens ben met deze
qualificatie spreekt vanzelf.
Ook toont de inleiding een getuigen, dat ik niet deel en ik meen, dat
een congres als dit onvruchtbaar wordt, wanneer men er slechts een
getuigen tegenover getuigen stelt, want wij zijn hier toch — trots het
ietwat pessimistisch klinkende woord van den Voorzitter — in de
eerste plaats om naar vermogen te trachten elkander te overtuigen,
niet te overreden, maar te overtuigen ! Wij zijn hier, om argumenten bij
te brengen tot redelijke overweging van het voor en tegen ; wij zijn hier
op een congres, waar het juist betreurd wordt, dat het niet nog
algemeener is, en waar alle mogelijke richtingen worden ondersteld
vertegenwoordigd te zijn en tot haar recht behooren te komen en daarom
ook voor haar opvattingen gronden mogen bijbrengen. Daarom moet ook
naar ik meen elk getuigen, dat alleen kan uitgaan van een bepaald geloof
of richting en waarvan men dus van te voren weet, dat ieder van een
ander geloof -of een andere richting het er principieel oneens mee moet
zijn en moet blijven, zooveel mogelijk worden vermeden. Daarentegen
is nu m. i. in dit prae-advies weer in ernstige mate gezondigd.
Ik doel hier op plaatsen, als waar de inleider zegt : „het recht is van
God", en waar hij spreekt over „de perken, door Hem gesteld in liet
menschen- en kinderleven". Hij zegt : dat is onze maatstaf, en hier bedoelt
hij „onze" in den gewonen zin, waarin wij allen dat woordje gebruiken.
Maar zoo dringt men niet tot den laatsten maatstaf door ! Zoo blijft gij
open staan voor de vraag : hoe weet gij, welk recht van God is en
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welk recht van den duivel of uit een valschen god of uit elke andere
macht? Ook gij moet komen met de bronnen van Uw kennis daarvan.
Gij weet immers, dat de Mohammedaan met zijn recht komt en zoo komt
ook de Christen en de Jood met het zijne. Ten slotte zullen wij dus
immers moeten beschikken over een hoogeren maatstaf, die uitmaakt,
welke van al deze voorgewende maatstaven nu in waarheid de juiste is!
En zoo wil ik alleen nog even constateeren, dat de autonome rechtsfilosoof -ook de bronnen van het recht en in ieder geval de maatstaf van
recht of onrecht wederom niet zoekt in eenige macht ter wereld buiten
ons, maar in ons zelf, en dan ook in ons zelf het criterium vindt om uit
te maken welk als Goddelijk beweerd of voorgegeven recht inderdaad aanspraak mag maken op gezag en inderdaad en in wezen in het critischrationalisme als heilig kan gelden.
Nog krachtiger wordt datgene wat ik meen te moeten wraken, aan het
einde gedaan waar staat : Christus maakt vrij. Ook hier weet de inleider
natuurlijk, dat hij niet uitsluitend tot Christenen spreekt, maar dat er op
dit congres ook niet-Christenen zijn, die het toch in ieder geval als een
eenzijdigheid moeten beschouwen, dat hier gezegd wordt : Christus maakt
vrij ! Daaruit zou dan volgen, dat een bepaalde vrijheid alleen mogelijk
zou zijn in en door het Christendom — een vrijheid, die hier vereenzelvigd
wordt met de liefde ; een zekere vrijheid van zonde, een zekere vrijheid
van wet, een zekere vrijheid van den dood. Daarmee komen wij op een
terrein, dat zeker niet in de eerste plaats dat is van ons congres.
Zoo zegt de inleider : heerlijk, indien de ziel vrij van de wet mag
worden door de liefde; maar juist door de liefde — let U wel — en die
liefde is er, of zij is er niet, onafhankelijk van het feit of men Christen is
of niet, of men Mohammedaan is dan wel Boeddhist, of men geloovig is
dan wel ongeloovig. Dat is immers ook wat ons hier vereenigt, die „liefde
voor het kind", waarvan de Voorzitter zooeven sprak aan het slot van
zijn openingswoord. Welnu, laten wij het dan ook gevoelen, dat die
liefde onafhankelijk is van ons geloof of ongeloof, onafhankelijk ook van
metaphysische of intellectueele voorstellingen en . laat 'ons op dit congres
die liefde ook allereerst op den voorgrond stellen, die ons samenbindt
en niet deze metaphysisch-dogmatisch-theologische fundeeringspogingen,
die ons onherroepelijk en principieel blijven scheiden.
Tot slot nog een enkel punt, dat mij even heilig is, als hetgeen ik zooeven heb betoogd. Ook van deze moderne vrijheid, deze autonomie
wordt hier gezegd, dat deze zelfbinding het tegengestelde is van de
vrijheid. Het wordt wederom geponeerd zonder eenig argument en het
is nu merkwaardig, dat in bijna alle inleidingen, die worden gehouden,
juist het tegendeel wordt geformuleerd en betoogd. Het schijnt, dat de
Ouden het zoo precies al geweten hebben, dat het eigenlijk een dwaasheid is, volgens den inleider „onzin", dat die (innerlijke) vrijheid een
zekere gebondenheid zou zijn, aan het hoogste in ons zelf. Neen, Mijnheer
de Inleider, dat is niet modern, dat is al aan Pythagoras toegeschreven,
die legendaire Pythagoras, die reeds gezegd moet hebben volgens_
Stobaeus : „neminem liberum esse, nisi qui sibi imperaret".
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Die oude Pythagoras heeft dus al geweten, dat niemand „vrij" is, dan
die zichzelf beheerscht. Zoo klinkt het ook in het schoone gedicht van
een der andere Ouden : Wie is vrij ? De wijze, die zichzelf gebiedt ! 1 )
In plaats dus, dat die zelfbinding de tegenstelling der „vrijheid" zou zijn,
is zij daarmee zelfs in dezen zin synoniem, en ik vermoed zelfs, dat de
inleider dat niet eens bedoeld heeft te ontkennen.
Ik wilde er slechts op wijzen, hoe noodzakelijk het is, dat men onderscheidt de verschillende beteekenissen der „vrijheid" : de zedelijke en de
heteronome, die anderen zin heeft, en die vrijheid, dieeigenlijk het probleem van determinisme en indeterminisme beheerscht en waarop wij nog
wel gelegenheid zullen hebben in het vervolg van dit congres dieper
in te gaan.
Repliek.
De heer Janse Mijnheer de Voorzitter, Geachte Vergadering. Professor
Polak heeft bezwaar gemaakt tegen het naar voren brengen van deze
nieuwe punten ná mijn prae-advies en ik erken gaarne -de juistheid van
dat bezwaar. Maar ik heb lang geworsteld met de problemen, die mijn
rede meebracht en toen ik later de andere prae-adv•ezen doorlas gevoelde
ik, dat de verhouding van verantwoordelijkheid en zedelijkheid ten
opzichte van de opvatting der Ouden nadere toelichting vroeg : Mijn
opvatting die ik zoo even gaf is bij mijn nadenken over de vrijheid
der Ouden gegroeid. Dat dit zoo laat kwam kan ik niet helpen — de tijd
voor 't schrijven van 't prae*-advies was kort en het probleem was zwaar.
Dat p r o f. P o 1 a k mijn tegenstander zou worden heb ik verwacht,
waar ik hem ook -op de conferentie, die aan dit Congres voorafging heb
ontmoet. En ik hoor hem gaarne spreken, omdat hij principieel is en
van zulke tegenstanders kan men veel leeren.
Dat ik getuigd heb van mijn geloof is Prof. Polaks tweede ernstig
bezwaar. Maar hij mag mij dat niet kwalijk nemen, wij komen hier niet
om elkaar te overtuigen in den zin van het rationalisme, dat met
„bewijzen" conscienties wilde dwingen, maar wij kunnen wel in de
hartstochtlooze sfeer waarvan onze Voorzitter sprak van de waarheid
getuigen. Veelal zit iedere richting veilig in eigen loopgraaf, maar 't is
wel eens goed — en ik acht dit een voorrecht van dit Congres —
van aangezicht tot aangezicht elkaar te ontmoeten om ieder op zijn
wijze en naar zijn „geloof" van de waarheid te getuigen.
Want ook prof. Polak heeft van zijn geloof getuigd, want zijn verdere
critiek op mijn vrijheidsopvatting wortelt evenzoo in zijn wereldbeschouwing.
Nu heeft Prof. Polak mijn etymologie : dtr1aat9ac—aczía, accusarecausa bestreden met de opmerking, dat men toen nog niet beter
onderscheidde. Welnu, dan erkent hij zelf een onderscheid tusschen
de moderne en de oude opvatting van verantwoordelijkheid. Ik zie ook
in verband daarmee een principieele tegenstelling tusschen Modernen
en Ouden.
Ik heb lang gezocht en gestudeerd op het vrijheids-probleem. En
:
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Quis igitur liber est? Sapiens sibique imperiosus (Horet).
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'k heb aan de modernen gevraagd : Wat is vrijheid ? En telkens was liet:
„Vrijheid is gebondenheid aan" . . . . En toen heb ik gezegd : neen,
dat kan niet. Vrijheid is geen gebondenheid. En toen heb ik den Bijbel
opgeslagen en daar een gansch andere vrijheidsopvatting gevonden
— laat ik ze noemen die der Ouden, de Semietische — die geheel
verschilde van de onze. Daarmee ben ik voor den dag gekomen óók om
te zien of ze tegen critiek bestand was. Ik was zoo getroffen door
die frissche nuchtere opvatting, dat ik daartegenover de moderne
innerlijke vrijheidsidee als een doolhof zag. Nu heb ik daarmee niet
bedoeld, dat de moderne idee onfrisch zou zijn, zooals prof. Polak
opmerkt. Wanneer ik straks buiten kom, en zeg, hè wat is het frisch
buiten, wil dat dan zeggen, dat ik het hier binnen onfrisch vind?
Ook als ik m'n prae-advies zeg : „wij" voor de modernen, dan sluit
ik mijzelf daarbij in — ik denk óók „modern" en heb moeite om
me daaraan te ontworstelen.
Verder heeft Prof. Polak gewezen op het Latijnsche liber, dat
„vrij uit groeien" moet beteekenen. Maar ook de groeifunctie is in
zekeren zin een „daad" van het organisme evenals het instinct, dat
door Prof. Buytendijk als daad wordt gezien. 't Gaat dus over de
vrije actie, de vrije daad en die past ook in het vrijheidsbeeld der Ouden
als een mogen en kunnen doen.
Tegenover mijn opvatting, dat God het recht stelt, beweert prof.
Polak : dat vinden we in ons zelf, in den mensch. Dat is geloof tegen
geloof. Ik bestrijd niet het recht van prof. Polak om van zijn geloof
te getuigen, maar wanneer mij dat recht was ontnomen aan deze plaats,
dan ware ik hier niet gekomen. 't Zou zijn een verloochenen van
Hem, die mij vrij maakte.
Christus maakt vrij, of de mensch maakt zichzelf vrij door zelfbinding.
Maar die moderne zelf binding, zelf ontwikkeling, zelfvorming, zelfbeschaving legt een ondragelijk zwaar juk op ons — wanneer komt de
dag, dat zoo iemand vrede heeft ? De weg van Stoïcijnen noch die van
asceten maakt vrij. Dat zijn harde meesters. Daarom wil ik getuigen
van Hem, die zeide: „Mijn juk is zacht en mijn last is licht."
Prof. Polak heeft gezegd : de liefde tot het kind brengt ons samen
— daar ben ik het geheel mee -eens.
De Voorzifter: Dames en Heeren. De tijd, die ons aller meester is,
noopt ons thans dit debat af te breken en ik wil U wel zeggen,
dat ik reeds gevoeld heb in den korten tijd gedurende welken ik dit
V000rzittersgestoelte mocht bekleeden, dat aan die functie groote bezwaren zijn verbonden. Want gaarne zou ik mij mede in den strijd
hebben begeven over dat veel besproken vraagstuk van vrijheid en
gedetermineerdheid, gaarne zou ik, gelijk ik het in geschrifte reeds
herhaaldelijk deed, ook hier uiteengezet hebben waarom ik het daarover
in vele opzichten met den geachten inleider eens ben en tegenover
den debater zou gestaan hebben.
Doch als voorzitter en ook thans bij de resumtie staat het niet aan
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mij hierop uitvoerig in te gaan. Wij hebben hier tegenover elkander
gezien twee kampioenen met ongetwijfeld geheel verschillende soort
van wapenrusting; wij hebben hier gehoord den man van de wetenschap om baars zelfs wil, den hoogleeraar, die gewoon is te staart
voor een schare van heel- of in ieder geval halfgeleerden, die eenmaal
ook zeer geleerd zullen worden, -en daartegenover een man, die zijn
geheele leven doorbrengt in de school, te midden van de kleintjes en
ook daar voortdurend moet worstelen met de problemen van zijn
vak, maar op geheel andere wijze dan de man, die gewoon is te staan
op den katheder. Mijn eigen overtuiging plaatst mij, gelijk ik reeds
zeide, aan den kant van den inleider, doch beide heb ik ze als spreker
bewonderd om de kloekheid van hun woord en om de kracht en den
ernst, waarmee zij ten gehoore van een zoo groote schare op kwamen
voor hun diepste overtuigingen. Ik geloof dan ook, dat ik wel namens.
U allen zoowel den inleider als den debater dank mag zeggen.

Die vrijheid in de 4Ylon t essorimethode.
Mej. C. W. Tromp: Mijnheer de Voorzitter, Geachte Vergadering. Het
onderwerp, waarover ik spreken zal, wil ik noemen : „De vrijheid in
de Montessori-methode, en wat ik er van zag". Wel restte mij, toen
het verzoek om hier te spreken tot mij kwam, nog slechts korte
tijd van voorbereiding, doch het is ook niet mijn taak de vrijheid als
probleem te behandelen — ik wil U slechts de vrijheid laten zien
als deel eener methode, die haar practisch toepast ; en dat is heel iets
anders dan het bespreken van voor en tegen, dan het bepalen van
grenzen enz.
Dr. Montessori zei in haar Aulavoordracht in 1920: „La liberté
est une conquête bien précise". En zoo is het ook : een veroverde en
met precisie veroverde vrijheid is een product van ordening, van
onafhankelijkheid, van groei.
Laten wij daarom het kind, het normale kind als realiteit en als
actief wezen, eens plaatsen in een omgeving, waar die vrijheid mogelijk
is, om zoodoende te zien, wat er in hem omgaat en hem te leeren kennen
daar, waar werkelijk met exactheid en tot in kleinigheden de overeenkomst kan worden nagegaan tusschen de omgeving en wat er in
het kind • zelf geschiedt.
We willen vrijheid geven, maar : op welk gebied en met welk doel?
Geven we het kind, het actieve wezen, daar in de eerste plaats,
bewegingsvrijheid. Bewegingsvrijheid om te dartelen en te stoeien, zooals
de jonge hond en het jonge geitje dat zoo graag in het open veld
doen ? Bewegingsvrijheid die het kind moe maakt en een kleur van.
opwinding geeft?
Neen, niet daartoe geven we vrijheid, maar wel voor een soort
beweging, die een werkelijke behoefte is, -en welke ik zou willen
omschrijven als die speciaal menschelijke activiteit, waarbij de spieren
staan in dienst van de gedachte. Immers onze bewegingsdrift is niet
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in de eerste plaats geschapen om de longen en het hart te di-enen, maar
voor alles om aan die grootere en hoogere krachten te gehoorzamen,
die ons boven het dier doen uitgaan. En wij willen volop vrijheid
geven tot het voldoen aan dien drang, aan wat ik zou kunnen noemen
„beweging met een intelligent doel", b.v. bij het halen en terugbrengen
der dingen, die ze gebruiken ; bij het juiste hanteeren der voorwerpen ; bij het aannemen van de meest geschikte houdingen bij hun
werkjes ; bij het bewegen op het rhythme der muziek,, en bij de evenwichtsoefeningen op de streep. Vrijheid van beweging dus bij alles,
wat met een intelligent doel leidt tot spier-coordinatie en -beheersching.
Ik sprak hier o.a. van de vrijheid in het hanteeren der dingen. Dat is
dus niet : het maar even zien of hooren beschrijven dier dingen,
maar het hanteeren zelf zóólang en zóó dikwijls als het interesse
daarom vraagt. Hoeveel waarde dat heeft voor het beleven der dingen
door de jonge kinderen en zelfs ook voor de oudere — ja, misschien
mogen wij wel zeggen ook voor de volwassenen — weet ongetwijfeld
ieder van ons.
Maar hoe zou vrijheid mogelijk zijn zonder momenteele onafhankelijkheid ? Een kind toch is alleen in staat tot een vrije daad, als het in het
volvoeren van die daad onafhankelijk is van anderen. Als hij dus reeds
een groote mate van zelfredzaamheid in zich ontwikkeld heeft.
Daarnaast komt nu de vrijheid in de keuze van -de daad, en hier staan
wij voor een der grondpilaren der Montessorimethode. Dat, waarheen
de aandacht zich richt, en waarop het heele wezen zich concentreert,
zal geheel verschillend blijken naarmate men studie maakt van het
eene dan wel van het andere kind. Of dat b.v. zal zijn de kleur, of
de vorm der dingen, de feitelijkheid der dingen zelf, dan wel hun
classificatie, hangt ten nauwste samen met iets innerlijks, met den
staat der innerlijke rijpheid of met de in-persoonlijke verschillen, die
men ook nog bij ons volwassenen kan waarnemen, en die gerespecteerd
moeten worden wil men psychisch sterke activiteit zien ontwikkelen.
En dan, welk tempo-verschil is er niet waar te nemen tusschen
kinderen en volwassenen. Ook hier moet het kind vrij het eigen tempo
kunnen bepalen. Bezoekers van onze scholen worden er soms heel
sterk door getroffen, wanneer zij eenigen tijd het leven dier , 3 tot
5 1 / 2 - jarigen gadeslaan en in zich opnemen. Hoe langzaam gaat dat
alles ; hoe geduldig zijn ze bij het wasschen der handjes en het
opvouwen van de kleedjes, bij het toemaken der schortjes — er gaat
iets wonderlijk verzadigds en droomerigs door het geheele doen dier
kleinen. En als de bezoekers daarna komen bij de 6 tot 9-jarigen
vinden zij daar een liefde, een geduld voor het detail, een plotseling
oplichtende belangstelling juist voor het detail, die ons treft en verbaast,
maar toch ligt die sfeer ons al nader. Komt men dan bij de 9 tot
12-jarigen, met hun groeiend organisatievermogen en meer omvangrijke
doelstelling, dan erkennen wij ten volle de noodzakelijkheid voor onze
kleintjes van een geheel ander tempo, van vrijheid voor eigen tempo dus.
Ook hoelang de kinderen ergens mee bezig willen blijven staat
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hun vrij. Hoe zouden zij ooit tot werkelijke, tot groeiende concentratie
kunnen komen, als zij hun innerlijke krachten niet ten volle en ten
einde toe aan dat ééne werk zouden kunnen geven, wanneer zij onderbroken werden juist op het oogenblik misschien dat zich een nieuwe
mogelijkheid voor hen opent, dat de daad, de conclusie, zich in hun
geest begint te vormen? Hoe zeer verschillend is de duur d-er innerlijke
verwerking niet bij de verschillende kinderen ! Er zijn er, die - een
uur en langer met hetzelfde bezig zijn ; zelfs ziet men dit reeds bij
de 5-jarigen. Later duurt dit wel twee uren en meer, ja soms dagen lang.
En daarbij wil ik ook de aandacht vestigen op de vrijheid in de
wijze van verwerken — de vrijheid tot de spontane activiteit, en het
spontaan loslaten van het materiaal zoodra de kinderen er a. h. w.
innerlijk aan zijn ontgroeid. Zij zeggen dan „o, ik kan het nu wel
zonder". En dan vooral vrijheid in de toepassing op de omgeving
van het innerlijk verwerkte. Hier dus niet een : voort ! voort !, zoo
leeren, zoo toepassen ; maar rust en vrijheid in de wijze van het verwerken, van het bezinken laten.
Een zeer gewichtige vrijheid ligt ook in wat wij noemen : de werkcyclus. De behoefte tot afwisseling van inspanning en ontspanning,.
het rythme dus, is bij ieder verschillend ; zoo beginnen sommigen
altijd bij voorkeur met iets moeilijks en zijn dan dadelijk op peil —
terwijl anderen eerst een aanloopje noodig hebben en daarom liefst
eerst wat schikken en ordenen om zich heen, of met een makkelijker
werk beginnen. En na dat beginwerk verheft de werkdadigheid zich
tot arbeid van hooger gehalte (b.v. eerst een werkje dat ze reeds vroeger
deden dan moeilijk rekenwerk), en neemt ook de intensiteit der aandacht toe, tot ten slotte na 2 à 3 uur - werk een meditatieve voldane
geestesgesteldheid de cyclus besluit ; in den ,vorm van hulp aan
makkers, welwillendheid, behaaglijk opruimen, al naar ieders aard.
Voor een gezond verloop der activiteit heeft zeker ieder individu
hierin vrijheid noodig.
Vrijheid van groei en ordening dus. Aan de diepste behoeften van
't moment wordt voldaan ; en dit bereidt weer voor tot 't volgend
stadium in 't leven. En die vrijheid van innerlijk verwerken, van
innerlijke ordening is weer voor de groei van vitaal belang. Leert ons.
de embryologie al niet reeds over de lichaamsgroei, dat zelfs liet
leven, de functies afhangen van de mogelijkheid of de juiste ordening
der cellen tot stand kan komen?
U ziet, het is, alsof al deze punten ons onwillekeurig overtuigen,
van wat we zouden kunnen noemen een recht op vrijheid, omdat het
behoort tot het in-persoonlijke van elk wezen, omdat hetbehoort
tot het gebied waar zich het centrum van het activiteits- en bewustzijnsleven bevindt, wat dr. Montessori noemt de „.ego motor" waar
het kleine kind aan moet gehoorzamen voor zijn innerlijken opbouw.
Maar die „ego-motor", dat leidinggevende iets in 't kind, dat het tot
innerlijken opbouw brengt, dit echte leven van 't kind, kan niet zoo
maar raden wat er buiten dit gebied valt ; wanneer er b.v. in zijn
-
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omgeving bepaalde regelen te volgen zijn, of een bepaalde taal gesproken wordt, staat dat niet rechtstreeks in verband met de vormingswetten van zijn eigen persoonlijkheid en derhalve zullen wij deze
soort dingen aan de kinderen hebben te onderrichten.
En hiermee betreden we een ander terrein en wel 't gebied van
't gezag. Men kan zich nu afvragen, hoe dat onderricht, dat lesje te
geven is, zal het geen afbreuk doen aan de vrijheid van het kind.
En daarbij : wanneer moeten wij dat lesje geven?
Laten wij daarbij dan liet willekeurig persoonlijk gezag buitensluiten.
Maar in onze samenleving in de school komt heel duidelijk het
corrigeerend gezag naar voren ; daar waar het verkeerde gebeurt, moet
die daad verhinderd worden. Maar de werkelijke, diepere correctie
mag alleen gegeven worden, als de weg naar binnen toe werkelijk vrij
is, als de ego motor is in een periode van rust, van kalmte. Het feit,
of onze correcties al dan niet naar binnen gaan, ligt niet hierin,
of wij ze hevig of zacht uitspreken, maar daarin, of wij het juiste
moment goed weten te kiezen. Wanneer de banen op zoon moment
Werkelijk vrij zijn, zal men bemerken, hoe gretig de kinderen zijn
om de correctie in zich op te nemen en zich te vervolmaken.
Dan zou ik als gezag nog willen noemen „het leiding gevend gezag",
dat zegt : zóó hoort het ! Als de kinderen op school komen, vragen
zij ons in deze nieuwe maatschappij : hoe hoort het? Daarvoor moet
men hun lesjes geven, lesjes die moeten zijn als een wegwijzer
helder, feitelijk, en vast. Zoodat 't kind werkelijk weet, vat er van
hem gevraagd wordt. Elken dag in 't begin eenige van die lesjes, opdat
de vrijheid de vormen leert kennen, waarin ze zich kan uiten. En
als laatste nog, wat genoemd kan worden : het gezag der innerlijke
toetssteenen, door het verkrijgen van een kennis, helder doorleefd, waarmee hij zich tot de omgeving wenden kan, die omgeving daaraan kan
toetsen en zoo die omgeving tot verdere innerlijke vorming kan laten
meewerken. Is er orde in de omgeving om hem heen, heeft alles zijn
vaste, eigen plaats en kent het kind die eenmaal, dan zal het daardoor
ook de onorde onderkennen. Zoo geven wij het kind ook lesjes in
de namen der kwaliteiten, nadat die geïsoleerd eerst onderkend en
doorleefd zijn : dit is rood, en dat is blauw. Dan zijn dat alle innerlijke
toetssteenen, die wij aan het kind geven om er zijn omgeving mee te
kunnen zien, onderkennen. Evenzoo op het gebied van goed en kwaad.
Daar, waar de daad plaats heeft, wordt deze gequalificeerd als goed of als
kwaad-; en de kinderen krijgen zoo een helderheid van inzicht binnen
het kader dier gestelde,doch zelf ervaren normen. En op deze
helderheid van inzicht kan dan de ware vrijheid berusten.
Verplaats u nu in gedachten in de Montessorischool. U ziet een
groote ruimte — voorwerpen en leermiddelen — de leidster, — en
dan een 30 tot 40 kameraadjes. Die kinderen zich daar vrij bewegend,
vol activiteit. Maar welk een draad gaat er nu in werkelijkheid door
deze vrijheid heen? Wat maakt die ordelijke vrijheid mogelijk? Het is
niet de arendsblik der leidster, neen ; het is iets anders, het is wat
,
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men zou kunnen noemen : de intelligentie der kinderen, wat we misschien
mogen noemen : de rede; in ieder geval het typisch menschelijke„
wat de mensch van 't dier onderscheidt. Ik zeg : intelligentie, en niet
intellect ! Want wat we onder intelligentie verstaan, omvat veel meer
dan het „verstand". Het hangt samen met de wil, met het gevoel.
Het is psychologisch gezien, die activiteit, die uit de buitenwereld
opneemt -door de gewaarwordingen, innerlijk verwerkt en omzet tot daad.
De groeiende intelligentie is het _ dus, die a. h. w. een wonder
verricht : de omgeving, de buitenwereld, transformeert t-ot orde en
geestelijk bezit. Onze zorg moet niet zijn, om toch vooral het kind
alle dingen te laten leeren, maar : om dat licht, die intelligentie, steeds
brandend te houden. Die intelligentie mag niet misbruikt worden,
maar moet integendeel gevoed, en gezond gevoed worden. Hier kunnen
we een parallel trekken tusschen den geest en het lichaam ; geeft men
het lichaam goed voedsel, dat bij het organisme past, en de noodige
rust, dan volgt de rest, het voltooien van den vorm, de hoogere functies,
vanzelf. Zoo ook met de intelligentie. De twee grondgedachten, waarin
men moet doordringen, zegt Dr. Montessori, voor het opbouwen der
nieuwe pedagogie, zijn : 1 0 . door concrete voorwerpen het voedsel
geven, dat beantwoordt aan de innerlijke behoeften van het kind en:
2°. de vraag : hoe dan zoo volmaakt mogelijk de vrijheid van het kind
te eerbiedigen. Het voedsel moet dus zoo gevonden worden, concreet,
georganiseerd, dat het bevrijdend is voor de ziel, dat het de intelligentie
de sleutels in handen geeft, om er in vrijheid de buitenwereld mee te
openen. Dus geen interpretaties, geen ingeprente definities als voedsel,
maar concrete dingen, feiten, die beantwoorden aan den primitieven
toestand van den geest dier kleintjes. En ook later nog bij de oudere
kinderen moet steeds het toegediende voedsel blijven correspondeeren
met den innerlijken psychischen groei, al zal dat verband nu niet
meer zoo direct zijn als bij de kleintjes, maar dan is de bodem
nu dusdanig voorbereid, dat de aandacht haar poorten . ontsluiten
kan voor die dingen, die geleidel"ijk aan kunnen zijn de vruchten
der cultuur. Maar dan moeten die middelen beperkt zijn in kwantiteit
en kwaliteit, dan alleen zijn ze in sta at tot het wekken der zielekrachten,
die zich later in de buitenwereld voortdurend zullen sterken en
verrijken.
Wat zag ik als resultaten dezer vrijheid in onze scholen?

Onder den invloed van deze werkwijze ontstaat langzamerhand een
ordelijke activiteit, een blijheid -en innerlijk evenwicht ; en met de
toeneming der concentratie groeit de vreugdevolle gehoorzaamheid,
neemt de geestkracht toe, die zich uit in frischheid van aanpakken,
in vrije geestesuitingen getuigend van toenemend kunnen en steeds meer
produceeren. De verhouding tot de volwassene is er een van liefdevol
vertrouwen, op een wenk reeds doen ze, waar ze thuis niet toe te
krijgen waren, opruimen b.v. Er heerscht een sfeer van echte bereidwilligheid.
En hoe is het bij de grooteren ? Daar ontstaat liefde en werklust
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voor alle vakken, gezondheid van geest en vreugde, geduld om een
werk ten einde te volbrengen, zelfs nog te versieren vaak, een kunnen
aan alle kanten in plaats van net tegen de moeilijkheden op te tornen..
Vreugde in 't werk om het werk zelf. Geen scheiding van intellect en
gevoel, maar opbloei van beiden tezamen. Hier geen vervlakking
van de massa naar de middelmaat, maar een opleving naar het beste,
dat ieder te geven heeft.
Tenslotte nog een enkele vraag, die ik zelf wil stellen. Vooral de
menschen uit de praktijk zullen licht vragen : wat ' U hier meedeelt;.
zag U dat bij alle kinderen, en zoo ja, dan toch zeker niet dadelijk?
Neen, daarvoor is een lang, een zeer lang groeiproces noodig, de
groei tot vrijheid, maar vroeger of later komt liet toch ; en in ieder
geval is de beste leider hij, die hierin gelooft, omdat hij de sprankjes
dier intelligentie in de kinderen ook eerder zal onderkennen en weten
te leiden !
En dan nog een vraag : is, wat Dr. Montessori gaf, voldoende om
de verschijnselen waarvan U sprak in het leven te roepen ? Daarop
antwoord ik : tot het 12de jaar — ja ! Ook kan men vragen : wordt
dan alles gegeven ? Zou nog niet meer te geven zijn aan de groeiende
kinderziel ? En hoe met de voortzetting voor de ouderen ? Ja, zeker.
Daar is nog veel meer wat valt binnen het bereik van de menschenziel,.
alle geestelijke vruchten van kunst, van de geschiedenis der menschheid,
van de godsdienst. Naar wat de eerste wortels dier dingen zijn,.
geschikt voor de in vrijheid opbloeiende kinderziel moet gezocht
worden ; moge Dr. Montessori ook hiervoor haar medewerkers vinden.
Laten wij met vertrouwen onze aandacht en ons streven richten
op het bevorderen van de ware vrijheid — vrijheid als uitgangspunt,
om de ziel te leeren kennen, vrijheid als middel, om de groei mogelijk
te maken, vrijheid als doel in zijn hoogste gebondenheid. Het beginsel
der vrijheid is zeker niet een grondbeginsel van verwaarloozing, maar
in het wezen der zaak de meest positieve en doeltreffende kinderverzorging !

,

De Voorzitter . Ik deel aan het Congres mee, dat is ingekomen een
telegram van onzen eersten Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Dr. De Visser waaruit blijkt, dat hij voornemens was heden
op het congres te komen. In dat telegram staat de zeker voor ons
allen teleurstellende med edeeling : Trein helaas gemist : Dr. De Visser.
Men zou zeggen, hier paste toch wel eenige grootere vrijheid in den.
treinenloop ; deze trein had zeker wel een oogenblik later mogen
vertrekken ! In ieder geval echter mogen wij ons verheugen over liet
groote bewijs van belangstelling, dat in dit telegram ligt opgesloten.
,

Discussie.
De heer Hinnen : Mijnheer de Voorzitter. Mej. Tromp heeft gesproken
van „leiding". Stel nu eens, dat de kinderen anders willen, dan hun
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belang is, wat toch bij normale, en meer nog bij abnormale kinderen
kan voorkomen. Dan zal de leidster „leiding" geven ; maar waar
blijft nu die absolute vrijheid?
Het Montessori-onderwijs beperkt zich voornamelijk tot kinderen
van beter gesitueerden ; de kinderen van de minder gegoeden kunnen
ten gevolge van het heel andere milieu, waaruit zij voortkomen wel
eens blijk geven van een vrij sterke behoefte aan leiding. En als die
dan gegeven wordt, waar blijft dan de absolute vrijheid van zulke
kinderen ?
De vrijheid, waarover hier gesproken werd, is bij goed-willende
kinderen een heel eenvoudige zaak, maar hoe staat Dr. Montessori
nu tegenover kinderen, wier natuur tegen den goeden gang van zaken
ingaat ?
Ik wil betoogen, dat waar Dr. M-ontessori boogt op „de Vrijheid"
van haar onderwijssysteem, dit ook slechts kan zijn een „liberté bien
réglée", zooals overal en altijd. Zij wil gunstige arbeidsomstandigheden
en kan dan ook geven groote vrijheden.
Mevrouw C. Philippi—Siewertsz van Reesema: Mijnheer de voorzitter.
De nieuwere psychologie heeft aangetoond, dat vele dingen, die Dr. Montessori als reeds vaststaand aannam, in werkelijkheid nog slechts even
zoo vele problemen zijn. Het is wel overtuigend gebleken, dat de
structuur der kinderlijke psyche totaal verschilt van die der volwassenen en daarom zullen dingen die volwassenèn als absoluut noodzakelijk voor kinderen beschouwen, dit nog allerminst behoeven te
zijn of omgekeerd. Alleen als wij ons eigen volwassen standpunt geheel
verlaten en ons trachten in te werken in de kinderlijke psyche, zullen
we wellicht het kind kunnen gaan begrijpen.
En wanneer wij dan uitgaan van de uitingen van het kind, en daarbij
letten op de verschilpunten, zonder nog naar de verklaring te zoeken,
dan zien we allereerst een verschil dat ons allen bekend is, — n.l. het
kind speelt. Het spel wordt in de Montessori-methode als niet noodzakelijk, als onintelligent beschouwd en juist dit heeft aanleiding
gegeven tot veel verschil in de Montessori-beweging, hoewel niemand
meer de ontzaggelijke waarde van het werk van Dr. Montessori zal
ontkennen.
Het is niet de onbelangrijkheid van het spel, maar de onbegrepenheld • ervan, wat ons telkens weer treft. In het spel oefent het kind zich
op eigen wijze, waardoor het later in staat zal zijn zich aan de talrijke
levenseischen aan te passen. Waarom zouden het onderwijs en de
opvoeding de ontwikkeling van de vermogens die zich in het spel
uiten niet steunen?
Is niet één der schoonste en meest onontbeerlijke functies van
den menschelijken geest, de scheppende verbeeldingskracht, het vermogen om uit allerlei chaotische gegevens iets nieuws voor den dag
te brengen, inzicht te hebben in vele duistere en verwarde mogelijkheden.
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De nieuwste waarnemingen der psychologie hebben licht verspreid
over de vele bezigheden van het kind, die verband houden met het
vermogen nieuwe „ontdekkingen" te doen.
Moet het onderwijs de uitingen van het kind op dit gebied niet veeleer
gebruiken dan negeeren.
En zou de grootste paedagogische waarde dan liggen in een vast
omschreven leermateriaal, dat slechts op voorgeschreven wijze gebruikt
mag worden, zooals Dr. Montessori meent? Is niet juist het kenmerk
der intelligentie het met inzicht handelen in nieuwe situaties, in tegenstelling met het aanleeren door herhalingen van bepaalde kennis en
vaardigheden ? Voor beide gewichtige uitingen moet in de school
gelegenheid zijn. Mijn bezwaar ligt hierin, dat het kind door Dr. Montessori veel te uitsluitend in vaste banen wordt geleid, en dat zoowel
op het gebied van het verstand als van het karakter en van de kunst,
de scheppende kwaliteiten niet voldoende tot hun recht kunnen komen.
De heer P. A. Diels : Mijnheer de Voorzitter. Met eenigen schroom
zou ik de inleidster een enkele nuchtere vraag willen stellen. Het
propageeren van de vrijheid in de Montessori-opvoeding is een onderwerp, dat mij reeds geruimen tijd ten zeerste heeft geinteresseerd.
Nu heeft mej. Tromp met een kleine hyperbool gesproken over honger
van den geest, die met concrete voorwerpen moest worden gevoed en
ik meen dan ook gelezen te hebben, dat Montessori zich sterk keert
tegen sprookjes en dat zij de fantasie beschouwt als iets onwaardigs,
dat een mensch eigenlijk niet moest hebben. Ik zelf meen, dat de
fantasie een functie van den menschelijken geest is, die wel degelijk
waarde heeft.
En nu een zeer nuchtere vraag. Veronderstel eens, dat eenige kinderen spelen bij een kraantje en dat zij daar „herrie" gaan maken
en beginnen te spatten. Hoe zit het nu met de „vrijheid" ? Wat moet
die leidster dan doen ? Ik weet wel, wat ik als schoolman zelf zou
doen — ik zou ze bij den kraag pakken en zeggen : hoor eens,
je blijft er af. Ik heb altijd gedacht, dat Montessori nu die kinderen
maar in vrijheid bij dat kraantje zou laten knoeien, maar in de laatste
„Call of Éducation" heb ik tot mijn groote verwondering gelezen,
dat je ook volgens Montessori een heel goed werk doet, als je in
zoo'n geval de jongens maar in hun kraag pakt. Zij heeft er verscheidene leidsters op attent gemaakt, dat zij dit moest-en doen, zegt
aan het slot van haar artikel: „Een kleinigheid kan dikwijls een
middelmatig werk herscheppen in een meesterwerk". Nu, ik ben maar
blij, -dat ik me mijn heele leven met dat „m eester"werk heb beziggehouden !
In hetzelfde artikel werd gezegd, dat een kind soms wel maanden
lang kon zitten zonder iets te doen. Als dat nu gebeurt, moeten wij
dan ingrijpen of niet?
Tenslotte heeft mej. Tromp in navolging of in overeenstemming met
Dr. Montessori gesproken over de intelligentie. Ik vind het toch
,
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wel betreurenswaardig, dat men de Montessori-beweging altijd zien
moet in het licht van een streven naar meer intelligentie!
Repliek.
Me j. Tromp Mijnheer de Voorzitter. De eerste debater stelde de
vraag, hoe in de Montessori-school te handelen met kinderen —
en speciaal dan de abnormale — die anders handelen, dan hun
belang of dat van het geheel eischt. Juist daarom heb ik bij de
behandeling van mijn onderwerp de intelligentie in het middelpunt
gesteld, omdat die het juist is, die het normale wezen leidt. En
nadat zij jarenlang ervaringen met abnormalen had opgedaan, had
Dr. Montessori toen zij haar methode ontwierp, juist slechts de normalen op 't oog. Nu kan men zeggen : maar daar zijn allerlei nuances
omheen ! Zeker, en die zullen ook allen in meerdere of mindere mate
leiding vragen, doch hier poneer ik slechts het normale geval, waar
het intellect de leiding nemen kan, en wat onze richtsnoeren bepaalt.
De voorstelling, alsof het Montessori-onderricht speciaal op kinderen
uit de meer gegoede stand zou worden toegepast is volkomen onjuist;
integendeel, de scholen, die particulier begonnen, zijn nu zeer in
de minderheid vergeleken bij de volksscholen die daarnaast zijn opgericht.
Men denke slechts aan groote gemeenten als Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag, enz. en wat zij op dit gebied voor het volkskind gedaan
hebben. Daarbij komt nog, dat Dr. Montessori zelf begonnen is in
de armste wijken van Rome.
Nu is door volgende sprekers gevraagd naar het spel, naar sprookjes
e. d. De over deze onderwerpen gehouden beschouwingen zijn ongetwijfeld van het grootste gewicht, maar bedoelden de vragers daarmee,
of daartoe in de Montessori-school ook gelegenheid wordt gegeven?
dan wel meenden zij, of aan deze uitingen door de Montessorii
methode ook een bepaalde hulp wordt geboden ? wat lang niet hetzelfde is. Wat het eerste betreft, zijn er Montessori-klassen, die de
kinderen den geheelen dag houden, en waar voor dit alles volop
gelegenheid is, doch overigens geve men den kinderen in den korten
beschikbaren tijd zooveel mogelijk directe hulp, dat is „sleutels"
tot de wereld daarbuiten.
De verbeeldingskracht hoort zeker tot de hoogste der menschelijke
vermogens, onmisbaar voor 't zieleleven, maar zeker is het ook,
dat men door 't geven van heldere klaarheid, van helder -onderscheidingsvermogen, aan die hoogste menschelijke functie de bouwsteenen levert
om te komen uit vaagheid tot verrijking, tot versterking der ziel en
der samenleving.
Dan kom ik tot de zeer praktische vraag van „de herrie bij het
kraantje", -de spreker gaf reeds te kennen, hoe hij zelf daaraan met
vaste hand een eind zou maken. Ik zou willen zeggen : hoeveel misvattingen er ook over de Montessori-methode mogen bestaan, beschouw
het toch vooral nimmer als een methode, die het gezond verstand aan
banden legt. Ik heb zooeven' al gezegd, dat er steeds een corrigeerend
:
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gezag moet zijn, dat de domme en verkeerde daad als zoodanig
verhindert, maar dat de diepere correctie steeds moet plaats hebben
op liet moment, dat het kind daarvoor ontvankelijk is.
Het is waar, dat de kleine kinderen daar soms wekenlang kunnen
zitten zonder iets productiefs te doen en dat is wel wxwonderlijk.
Maar er blijkt achteraf veel in hen te zijn omgegaan, waar wij geen
vermoeden van hebben. Wij hebben kinderen gezien, die op die
manier zich innerlijk oriënteerden en dan op een gegeven moment die
„inactie" kwijt raakten en daarbij blijk gaven in dien tijd zoo veel
in zich opgenomen te hebben, dat zij plotseling een sprong vooruit
deden. Doch dit neemt niet weg, dat de leidster er is om te leiden,
en daarom behoeft in een bepaald geval als het volstrekt noodig is,
een kleine leiding niet te zijn uitgesloten. Leiding blijft altijd noodig
als die maar geschiedt met juist inzicht, de werkelijke vrijheid eerbiedigend.
De Voorzitter Dames en Heeren. Mej. Tromp heeft ons al in haar
inleidend woord gezegd, dat zij slechts een korten tijd van voorbereiding had. Inderdaad, het was misschien }vel wat onbescheiden
van het congresbestuur, om — toen wij nauwelijks een week voor het
congres de mededeeling kregen, dat een van de referaten moest uitvallen,
— nog te zoeken naar iemand, die bereid was in de bres te springen.
Krachtig door de liefde voor haar beginselen en door de overtuiging,
dat zij ons iets geven kon uit haar eigen praktijk, heeft mej. Tromp
die taak aangedurfd en gij hebt 't allen gehoord op welke wijze zij
dat heeft gedaan en zich in het debat ook — al mag ik het misschien
eigenlij;, niet zeggen van een vrouw — „mans" getoond heeft. Ook
waar zij haar tegenstanders had kunnen verpletteren, zooals daar,
waar zij feiten noemen kon, die onweerlegbaar waren, heeft zij getoond,
dat de methode van „het bij de kraag pakken" niet de hare is en dat
zij hoogex stelt die zachtheid van hand die, ik ben ervan overtuigd,
ook door den heer Diels zou zijn toegepast, al beweerde hij ook zo oeven,
dat hij mei krachtige hand de orde bij het kraantje handhaven zou.
Ook thans is weer gebleken, hoe goed het is, dat wij eens bij
elkander komen, opdat misverstanden worden opgeheven. Waarover
men op dit congres ook verdeeld moge zijn, zeker niet hierover, dat
Wij mej. "Kromp van harte dankbaar mogen zijn voor de zware taak,
die zij op zich heeft willen nemen om na zoo korte voorbereiding op
zoo uitnemende wijze te getuigen van haar liefde voor het Montessorionderwijs.
:

,

Het Vrijheidsprobleem van algemeen-paedagogisch standpunt
door P. Oosterlee.
P rae - advies.
In steeds wijderen kring wordt er in onze dagen op aangedrongen,
dat in de school het onderwijs meer als middel, wilssterking, karakter-
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vorming, zedelijke opvoeding meer als doel zal worden beschouwd.
Het onderwerp, op dit congres aan de orde gesteld, wint daardoor
niet weinig aan actualiteit. In den term „zedelijke opvoeding" toch
komt naast de hypothese der oorzakelijkheid ook die der vrijheid tot
uiting. Aan doelbewuste opvoeding immers ligt de deterministische!
gedachte ten grondslag, dat van elke opzettelijk aangewende oorzaak'
een bepaald gevolg mag worden verwacht, terwijl vrijheid van zedelijkheid de nadrukkelijke voorwaarde is.
Aan dit dualisme zoekt de een te ontkomen, door het vrijheidsbewustzijn als de illusie aan te merken, die bij de natuurvolken tot het
animisme geleid heeft, de ander, door als axioma te aanvaarden, dat
de beste opvoeding in niet opvoeden bestaat.
Welke dier beide wegen tot bereiking der eenheid zal ingeslagen
worden, is hiervan afhankelijk, of men de prioriteit aan het denk-, dan
wel aan het wilsleven toekent, de logica, dan wel het ethisch gehalte
als criterium der waarheid beschouwt, de wetenschap, dan wel het
leven het belangrijkste acht.
Daar èn vrijheid èn oorzakelijkheid begrippen zijn van zuiver psychische afkomst, zoodat de tegenstrijdige opvattingen haar voortreffelijkheid niet aan kunnen toonen, door op de soliditeit van een in de
ervaring vastliggenden grondslag te wijzen, vestigen èn determinisme
èn indeterminisme de aandacht op de zegeningen, die voor de menschheid de aanvaarding van hun beginsel zal hebben, maar meer nog op
de gevaren, die voor de opvoeding in de verwerping er van zijn
gelegen.
Voor wie vrijheid het hoogste goed achten en van meening zijn, dat
ze als geboortegift door de natuur aan den mensch is geschonken, voor
wie alleen normaal is hij, die, wat zijn aard beveelt, verricht, en die
onbelemmerde zelfontplooiïng dus als de ware zelfverwezenlijking aanmerken, moet alle paedagogisch doen in een absoluut laten bestaan.
Eerst als niet langer door gebod op gebod en regel op regel aan
niemand vergund wordt, zich zelf te zijn, als ieder beperkend voorschrift
als heiligschennis zal worden beschouwd, in elken dwang men de brutale
aanmatiging zal zien van wie hun recht doen rusten op hun macht, de
discipline met de . onaandoenlijkheid eener stoomwals niet meer alles zal
verbrijzelen, wat ook maar eenigszins uitsteekt boven het vlak der
gebenedijde middelmatigheid, eerst dan zal de opvoeding er mee ophouden, trekdieren af te richten, die verleerd hebben, de verzenen tegen
de prikkels te slaan, zal er een einde aan de verleugening komen, die
het resultaat is der gehoorzaamheid, welke men eischt, zal de majesteit
van het kind worden gehuldigd, dat eeuwen lang slaaf is geweest. Als
een Richard Dehmel de jeugd toeroept:
„Sei du, sei du,
Und wenn dereinst von Sohnespflicht
Zu dir dein alter Vater spricht,
Gehorch ihm nicht, gehorch ihm nicht,"
geschiedt dit, opdat wie als origineelen geboren werden, niet als copieën
,
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zouden sterven, is dit een protest van een altijd gereglementeerde, die
nooit zich zelf mocht zijn, tegen wie nog maar steeds blijven meenen,
dat opvoeden allereerst, allermeest in snoeien, in vervormen, in modelleeren bestaat. Toch zal men moeten erkennen, dat in naam van de
vrijheid door Dehmel de slavernij wordt verheerlijkt. Wie, opvoedende
in vrijheid, onbetoomden lust tot eenige wet maakt, waaraan gehoorzaamd moet worden, wie verkondigt, dat ieder onzer zijn doel slechts
in zich zelf, in zijn empirisch ik, heeft te zoeken, kan niet opvoeden
tot vrijheid, een geestelijk goed, dat alleen veroverd kan worden in
den strijd van ons zelf tegen ons zelf. Zeker de dieren des velds, wier
levensreinheid bezongen, wier levenseenheid benijd wordt, zijn geen
slachtoffers van wetenschappelijke of onwetenschappelijke paedagogiek,
hebben niet onder de moralisaties van brave catechiseermeesters te
lijden, liggen 's nachts ook niet wakker, tobbende over hun zonden,
weten niet, hoe conventie de menschen kan muilbanden, hoe de verplichting, trouw te zijn in het kleine, ongeschikt maakt tot volbrenging van het groote, maar hun vrijheid bestaat in het automaat
der noodwendigheid zijn. Accentueering van een der leden eener tweeeenheid bij negatie van het andere bewerkt altijd de alleenheerschappij
van dit laatste. Geanticipeerde, niet door den geest op de natuur veroverde vrijheid leidt dan ook ontwijfelbaar tot de meest volstrekte
verloochening er van door het absolute despotisme van het instinctieve
leven, dat in de bandeloosheid zich uit.
Zulk een algeheele uitschakeling der vrijheidsidee uit de opvoeding
achten sommigen een zegen. Prof. Kutzner is overtuigd, dat de verwerping van het psychisch determinisme nu lang genoeg voor de
ontwikkeling der paedagogische techniek een belemmering geweest is.
Strenge doorvoering van het causaliteitsbeginsel acht hij niet slechts
geoorloofd, maar gebiedenden eisch, als men met de opvoeding eindelijk
eens ernst zal kunnen maken en deze niet altijd een werk van toeval
zal blijven, gelijk ze tot heden is geweest. De algemeene aanvaarding van
het noodzakelijkheidsprin-cipe ook ter verklaring van het geestelijke
leven zal, naar hij meent, het keerpunt vormen in de ontwikkelingsgeschiedenis van de paedagogiek, die eerst dan een wetenschappelijk
karakter kan krijgen.
Er zullen er echter, naar ik vermoed, altijd wel blijven, wier vertrouwen in de juistheid van een psychisch parallelogram van krachten
niet bijster groot is en die aan de mogelijkheid twijfelen, om de analoge
wetten te vinden van die van Buys Ballot en van Stevenson, ten einde
van den wind des geestes, welke immers blaast, waarheen hij wil, de
richting en de kracht te kunnen voorspellen, en met Kant niet geneigd
zijn, een stuk ingeboet leven in te ruilen tegen een wetenschappelijke
paedagogiek, welke met Spencer mocht meen-en, dat het ontstaan van het
bewustzijn geen mysterie meer is, als men het maar transformatie van
moleculaire bewegingen noemt. Voor het determinisme is het een dwaasheid, met Augustinus te gelooven, dat de mensch enkel wil is, dat hij
kent door zijn °wil, liefheeft door zijn wil ; het beschouwt rede en wil
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als één en hetzelfde, of, als het wat rekkelijker is, laat het toe, „dat
de wil lijdelijk valt in het spoor, dat de rede hem groef," is hij „een
blinde macht, die slechts doet, wat het verstand haar dicteert." Maar,
zoo de. wil, als een overleefsel van het animisme, der verdwijning nabij
is, waar blijft dan de mensch, wiens handelend ik een der nieuwere
psychologen hem noemt? En als niemand anders kan doen, dan hij doet,
van waar dan het geweten, dat zijn bestaan zelfs in motorische verschijnselen ook bij hen openbaart, die met stelligheid verzekeren, „spiritueele automaten" te zijn? En als de consciëntie product van illusie
mocht wezen, zijn verantwoordelijkheidsbewustzijn, plichtsbesef, schuldgevoel en berouw toch eveneens ficties en gaat het bindend karakter
der zedelijkheid verloren. Deze conclusies bestaan niet nog slechts
als mogelijkheid, maar zijn reeds getrokken, niet enkel in de wijsbegeerte, doch ook in de paedagogiek. Berouw heet een tweed; dwaasheid
op een eerste gestapeld, een onlogische verzwakking van het zelfgevoel,
en omdat volgens I{olthoff de moderne mensch gansch en al persoonlijkheidsmensch is en boven diens persoonlijkheidsrecht geen enkel
gezag staat, hoe heilig het dan ook heete, kent hij het veto over zijn
doen en zijn laten niet langer aan de zedelijkheid toe, gebruikt hij voor
iemands waardebepaling niet langer een ethische, maar een dynamische
maat. Tot hen, voor wie het automatisme de afdoende verklaring
van ieder zielverschijnsel is, richt Charles Secrétan de waarschuwende
woorden : „Gij beeldt u in, dat gij nog een zedelijken levensregel over
zult houden, als gij alle vrijheid zoo beslist mogelijk ontkent. Schudt
dien waan van u af. Het geweten en de eer zijn, naar uw zeggen, u persoonlijk genoeg, maar het fatalisme, dat gij predikt, zal in de hoofden
uwer leerlingen gevolgtrekkingen geboren doen worden, die gij volgens
uwe eigen theorieën rechtmatig moet achten en die alleen uwe inconse.
quentie u weerzinwekkend doet vinden."
Voor wie meenen, dat tusschen het goede en het ware een correlatie
bestaat, dat het tweede niet in strijd is met het eerste, het eerste
niet in strijd met het tweede, is het criterium der waarheid in
het zedelijk bewustzijn gelegen, waarom ze eene hypothese verwerpen,
die hen dwingen zou, de realiteit te loochenen van wat ten
slotte aan het leven . alleen waarde verleent. Als de veronderstelling der
natuurnoodwendigheid, die wij buiten . ons oppermachtig zien gebieden,
en zonder welker aanvaarding zich geen wetenschap zou ontwikkelen,
in staat was, den mensch met zijne behoeften, zijn aspiraties, zijn
idealen te verklaren, als, zonder vernietigd te worden, het zedelijk
leven tot mechanisme te herleiden zou zijn, dan werd • de hypothese
van het determinisme, door hen ook op het gebied van den geest
toelaatbaar geacht. Wetende, dat leven alleen door leven van gelijke
soort kan worden gewekt, aanvaarden zij welbewust het dualisme van
vrijheid en noodzakelijkheid, ook voor de opvoeding, waarvan zij de
onbegrijpelijke synthese werkzaam zien in hun persoonlijk bestaan en de
bezielde natuur om zich heen. Dat zonder de tegenstelling tusschen
die twee, naar Schelling meende, geen philosophie meer mogelijk zou
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zijn, zal velen onverschillig laten, die toch inzien, dat dit contrast aan
den hoogeren, den geestelijken wil gelegenheid biedt, zich te st-erken en,
zich sterkend, de vrijheid te veroveren, die als doel des levens, doel
ook der opvoeding is. Het ideaal nu, dat gerealiseerd moet worden, levert
ook de kracht voor die realisatie, want „Es wáchst der Mensch mit seinen
höheren Zwecken."
Aan de vrijheid zal dus ook de energie ontleend kunnen worden,
onmisbaar voor wie in den geestelijken strijd tegen al, wat afhankelijk
maakt, overwinnaar zal zijn. Die energie openbaart zich als een macht,
welke van natuur en verleden verlost, maar ook als een macht, op de
toekomst gericht, die moed verleent, ons zelf te durven verloochenen,
om in het bezit van ons wezenlijke zelf te komen, ons lagere leven
te verliezen, opdat wij het hoogere zouden vinden. Wie tot vrijheid
komen, worden, wie zij zijn, steeds onafhankelijker van alles, wat niet
is hun eigenlijke ik", steeds meer gebonden aan wat hun ware veezen
uitmaakt. Vrij is de man, die zegt : „Ik kan niet anders", niet hij, die
zus, maar ook zóó kan. In het leven van wie aan „de wet der vrijheid"
gehoorzamen, die der determinatie door het absolute ik, is plicht de
leidende gedachte geworden, allereerst als eisch tegenover zich zelf, om
aan den eisch tegenover anderen te kunnen voldoen, en blijft de moraal
geen politiemacht, die excessen moet keeren, maar wordt hun tot opwaartsche stuwkracht, omdat zij het woord „Weest dan gelijk uw Vader
in de hemelen volmaakt", als hoogste roeping aanvaarden, wetende, dat
hun doen wordt gedragen door het zijn van Hem, die de mensch was,
zooals hij moest zijn.
Dat de vrijheidsidee voor de zedelijke vorming groote beteekenis
heeft, wordt ook door tal van aanhangers der causaliteitsleer erkend,
zij meenen echter, dat het determinisme moreel geen schadelijke uitwerking zal hebben, omdat het vrijheidsbewustzijn, het vrijheidsgevoel
toch op kunnen treden, als is de vrijheid zelf een illusie. Of het voor
de louterheid van een karakter wenschelijk is, er twee theorieën op
na te houden, een voor het dagelijksche leven, die onjuist, maar die
heilzaam is, een voor het wetenschappelijke denken, die waar is, maar
bij strenge consequentie gevaarlijk kan worden, mag echter worden
betwijfeld.
Een afdoend bewijs is nog steeds niet geleverd, dat Kant ten onrechte
heeft betwijfeld, of zedelijkheid, opvoeding, ontwikkeling wel mogelijk
zijn zouden, zoo alles do-or de natuurwendigheid beheerscht werd.
Ook in de intellectueele sfeer is de vrijheid het Archimedische punt,
waar de hefboom der rede zijn steunsel in vindt. Niet langs de rails der
oorzakelijkheid, maar langs ongebaande paden worden nieuwe' gebieden
ontdekt. In willen van wat zedelijk moet, ligt een hoofdvoorwaarde voor
kunnen. De overtuiging, dat men alleen doet, wat men genoodzaakt is
te doen, dat men niets denken kan, dan wat men gedwongen is te
denken, dat men enkel waarneemt, niet wat men wil, maar wat men
door oorzaken, van den geest onafhankelijk, waarnemen kan, acht ik
ook voor de verstandelijke ontwikkeling niet zeer bevorderlijk. Na
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maanden lang zich te hebben bezig gehouden met de werken van
Taine, voor wien de mensch louter product is van herediteit en milieu,
vatte Maurice Barrès den invloed, dien hij van het zich indenken in diens
stelsel ondergaan had, in deze woorden samen : „Die man ontneemt mij
mijn ik". En met dat ik verdwijnt ook, wat het opgroeiend geslacht.
niet kan missen : idealisme en initiatief. Maar zonder aanvaarding van een
consequent determinisme blijft onze opvoeding het dilettantisme, „dat
aansprakelijk is voor de tuchteloosheid der tegenwoordige jeugd" ! „Volmaking is noodig onzer paedagogische techniek, die juist ten gevolge
der vrijheidsillusie zoo schromelijk is verwaarloosd". Als eenmaal de
school in het bezit van louter wetenschappelijk gevormde leerkrachten
zal zijn, die hun bewustzijn van alle sporen van animistisch bijgeloof
hebben gezuiverd, wordt het mogelijk geacht, op grond van overgelegde
betrouwbare psychogrammen, te voorspellen, wat in een bepaald aantal
jaren uit een kind zal worden gemaakt. Eerst dan zal de opvoedkunde
de evenknie harer natuurwetenschappelijke zusteren zijn.
Daar de verwezenlijking dezer toekomstidylle nog niet onmiddellijk
is te wachten en we dus rekening moeten houden met het raadselachtige
feit. dat de absolute determinatie de idee d-er vrijheid, welke met
haar in lijnrechte tegenspraak is, kan doen ontstaan in menschen als
Kant, Fichte, Schelling en duizenden anderen — die toch niet bepaald
achterlijk waren — zullen we de vraag onder de oogen moeten zien, zal
het hun, dualisten, mogelijk zijn, paedagogischen arbeid van eenige waarde
te verrichten ? Is hun geloof, „dat uit de vrijheid een nieuw rijk ontstaan
kan naast dat der natuur ; dat de moraal geen schepping is van de
wereld der zinnen, maar energie voor den opbouw van een hoogere
wereld, waarin niet gedetermineerd wordt en welker waarde geheel en
al in zich zelf is gelegen, die geen erkenning van de zinnelijke ervaring
behoeft, zelfs er niet tegen op behoort te zien, als ze met deze in
tegenspraak komt," buiten machte, aan het opgroeiend geslacht de
gewenschte leiding te geven ? Ik meen, _ dat dit mogelijk is, al zal de
opvoeding dan minder zaak van wetenschap dan van kunst zijn, zich
minder door voorschriften, dan door intuïtie laten leiden, haar aandacht
meer samentrekken op het kind dan op de methodisch gerangschikte
leerstof. Opdat onder liefdevolle lei-ding iemand worde, wat hij potentieel
is, zal allereerst noodig zijn, dat men hem kent. De psychologie zal
bij de opleiding der onderwijzers den voorrang moeten hebben boven
de didactiek, die misschien wat al te lang en wat al te veel de hoofdzaak
geweest is. Men zal moeten breken met de gedachte, alsof, door beheersching van het voor allen geschikt geoordeelde voorstellingscomplex,
men bij ieder tot alzijdige, harmonische ontwikkeling zou kunnen geraken. De hypothese der vrijheid spoort meer dan eenige andere tot
differentiëering bij onderwijs en opvoeding aan. Voor haar is leidend
beginsel, dat ieder vruchten moet dragen naar zijn individueelen aard
en dat voorwaarde voor hooger ontwikkeling van elk organisch geheel,
dus ook voor de menschheid, de steeds grooter wordende verscheidenheid
der elementen is, waaruit het bestaat. Ze zal niet trachten, door forr
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ceeren, van huismusschen nachtegalen te maken, maar evenmin beproeven, een koningsarend groot te brengen met kippenvoer. Ze gelooft
aan de broederschap, maar niet aan de gelijkheid en is overtuigd, dat
van hem, wien meer is gegeven, ook meer zal worden gevraagd. Daarom
zal haar streven gericht zijn op de versterking van het verantwoordelijkheidsbesef en tevens van het vertrouwen, dat men kan, wat men moet.
Hieruit volgt, dat aan de jeugd meer gelegenheid moet worden gegeven
voor initiatief, dat de spontaneïteit moet worden bevorderd, zonder
welke de zelfwerkzaamheid meer schijn is dan wezen. Opvoeden wordt
dan : anderen behulpzaam zijn bij hun zich emancipeeren van het instinctieve leven, dat hen gebonden houdt, door zich in dienst te stellen
van den Geest, wiens heerschappij vrij maakt. Voortgaande realisatie
dier vrijheid eischt echter, dat de majesteit van het zedelijke gezag
ongerept zij gelaten. Gezag is onmisbaar, niet voor wie opvoeden,
maar voor wie opgevoed worden, omdat zijn roeping is, steun en beschermer der vrijheid te zijn. Dat gezag komt met geboden en verboden,
wier aantal en inhoud alleen wordt bepaald door hun onmisbaarheid
voor den geestelijken groei, die bewaakt worden moet. Een conflict
kan -dan ontstaan tusschen het „ik wil" van den opvoeder en het „ik
zou willen" van het kind. Men voorkome het niet. Zooals in de natuur
een kind de dingen leert kennen, waar het tegenaan botst, zal het ook
door deze botsing moeten leeren verstaan, dat het in gebod en verbod
is gestooten op plicht en op recht, dat is de geobjectiveerde plicht,
dus dat, waarvoor allen hebben te zorgen. De volbrenging van dien
plicht make men niet moeilijker, dan het ontwikkelingsstadium toelaat,
den inhoud niet lichter, dan noodig is, omdat niets later zoo zwaar
drukt, als een plicht, dien men licht heeft gemaakt. In plaats van in
naam der vrijheid de gehoorzaamheid te bannen, als Ellen Key en haar
volgelingen willen, zal de vrijheidsidee haar, om zuiver te blijven, niet
lang kunnen missen. Vrijheid zonder gehoorzaamheid ontaardt in het
despotisme der bandelooze instincten. De weg der vrijheid, die op de
volmaking uitloopt, gaat door de poort der gehoorzaamheid heen.
Maar ook hier, als zoo vaak in het geestelijk leven, treedt de wet op
der verwisselbaarheid van oorzaak en gevolg. Is gehoorzaamheid voorwaarde voor zedelijke vrijheid, vrijheid is voorwaarde voor gehoorzaamheid, welke niet is een buigen voor de overmacht, maar de stemming
van een hart, dat zich aan een ander hart onderwerpt. Die gehoorzaamheid is het principe der heiliging genoemd, dat is, naar den oorspronkelijken zin van het woord, het beginsel der afzondering, der individualiseering, van het worden tot een persoonlijkheid. Dat is het einddoel
der vrijheid, zich zelf te zijn geworden, zich zelf te bezitten, wat noodig
is voor ieder, die zich zelf wil geven, en deze zelfverloochening, die
zelfbezit onderstelt, is, naar het schoone woord van Maurice Barrès,
weer de beste zelfopvoeding. En deze zelfverloochening van wie zich
zelf bezaten, is door Hem, die altijd was, die Hij zijn moest, tot voorwaarde gemaakt voor wie Zijn discipel wil worden. Een, die dit in
waarheid geweest is, en die zonder zich dood te analyseeren, zelfkenner
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als weinigen zich betoond heeft, is uit het dualisme van het bewustzijn,
niet het goede te doen, dat hij wilde, tot de eenheid gekomen, welke
doet zeggen : „Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij." Aan
Dezen gehoorzamende, gehoorzaamt hij aan wat zijn innerlijkst wezen
is geworden en is dus vrij ; aan dezen gehoorzamende, gehoorzaamt hij
aan wie zich -de vlekkelooze reinheid, het normatieve ethos betoond heeft
en is dus zedelijk geworden. Nu bestaat er voor hem geen enkele wet
meer dan de volmaakte, die der vrijheid, en heeft een even polaire
natuur als de zijne, die als hij heeft moeten klagen : „Ik, ellendig
mensch, wie zal mij verlossen van dit lichaam des doods", Augustinus
van Tagaste, de geheele moraal in dit ééne woord leeren samenvatten :
„Heb God lief en doe dan, wat gij wilt," omdat in deze liefde de
synthese is gegeven van het gebondenheidselement der gehoorzaamheid,
die de weg, en het spontaneïteitselement der vrijheid, die het einddoel
der opvoeding is. Theoretisch moge het onmogelijk zijn, aan te toonen,
dat het vrijheidsbesef iets meer is dan een illusie, als beginsel van
handelen wordt het niet door de overtuiging verlamd, die een Spinoza
als consequentie zijner hypothese deed zeggen, dat alle arbeid, die
den mensch zou willen moraliseeren, volmaakt nutteloos is, dat het
absurd is, van gebod en verbod, van vermaning en aansporing, van een
beroep op geweten of het betere ik, eenig heil te verwachten, omdat
ieder het noodzakelijke resultaat is van zijn individueele organisatie en
het milieu, waarin hij geplaatst is. Tegenover de logica van ons eigen
intellect, die ons dwingt, in de vrijheid iets onbestaanbaars te zien,
plaatst het zedelijk bewustzijn manmoedig zijn : „En toch" en het geloof,
dat de realisatie der vrijheid mogelijk is, levert de energie voor de
verwerkelijking er van.
Het karakter der opvoeding zal den invloed ondergaan van het beginsel der vrijheid of dat der noodwendigheid, waardoor de opvoeder
geleid wordt.
2. Beide zijn psychisch van oorsprong en wetenschappelijk onbewijsbaar.
3. De absolute causaliteitsidee moge aan de ontwikkeling der systematische paedagogiek bevorderlijker zijn dan het vrijheidsprincipe,
haar consequenties zijn voor het zedelijk leven een ernstig gevaar.
4. Daar het leven meer is dan de wetenschap, verdient het aanbeveling,
de vrijheidsgedachte aan de opvoeding ten grondslag te leggen, omdat
zij den nadruk legt op de ideëele goederen, die het leven waardevol
maken.
5. Zal opvoeden in een steunen bij de realisatie der vrijheid bestaan,
dan is differentieering een gebiedende eisch, opdat ieder individueel
worde, wat hij potentieel is.
1.

Mondelinge toelichting.
De heer Oosterlee Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren. Er is
gezegd, dat de menschheid, voor haar de poort der geluksstad wordt
:
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geopend, eerst de oplossing moet hebben gevonden van het raadsel,
haar door een sfinx opgegeven. Nu eens meent ze, dat gezag, dan
weer, dat vrijheid haar den toegang zal verzekeren, maar nog altijd weet
zij niet, dat die twee niet gescheiden kunnen worden!
Toen men in het oude Israël, om het gezag te handhaven, de vrijheid
gedood had, ging met die vrijheid ook het gezag verloren ; en toen
men in Hellas, om de vrijheid te redden, het gezag vernietigde,
ervoer men, dat met het gezag ook de vrijheid verdween.
Sinds dien volgen met de regelmaat van een slinger na perioden,
waarin op onderwerping aan een uitwendige macht alle nadruk wordt
gelegd, tijden, waarin van onbelemmerde zelfontplooiïng alle heil wordt
verwacht. Als Thomas van Aquino in zijn Godsbegrip, dat zijn psychologie beheerscht, de physische noodzakelijkheid zóó sterk accentueert,
dat aan het element der vrijheid niet voldoende recht kan worden
gedaan, kan een reactie niet uitblijven, die bij monde van Duns Scotus
een vrijheid verkondigt, welke niet zelden het karakter van willekeur
draagt. De synthese, waarin de tegenstelling tot een hoogere eenheid
is opgelost, is dan ook nog altijd niet gevonden. Als nog slechts
nauwelijks het „pro" over een meerderheid beschikt, is reeds het
„contra" bezig, haar die weer afhandig te maken, en de verschijning
van Secrétan's Philosophie de la Liberté, welke Alfred Fouillée er toe
bracht, de volkomen eenheid van determinisme en logica te proclameeren en aan de vrijheidsidee het karakter van hallucinatie toe te
kennen, zal de laatste episode wel niet zijn uit een strijd, die beteekenis
heeft niet voor de wijsbegeerte alleen.
Friedrich Paulsen heeft er de aandacht op gevestigd, dat ook in
de opvoeding de nadruk op het eene lid dezer tegenstelling altijd
geleid heeft tot de suprematie van het andere lid. Er zijn echter, naar
ik meen, twee oorzaken, waardoor het conflict iets van zijn scherpte
en de periodiciteit iets van haar regelmaat verliest. Volgens Claparède
vormen wij paedagogen het meest conservatieve deel van een volk, hoe
radicaal wij ook overigens buiten ons speciale terrein mogen zijn
-- zoodat dus, wanneer buiten de school de gezagsidee reeds hoogtij
viert, in de school nog altijd met de vrijheidsgedachte wordt gedweept,
terwijl, wanneer de vrijheid in de buitenwereld haar intrede doet, wij
nog steeds zweren bij het gezag. En dan een tweede oorzaak : ook wij
worden bij onze daden niet zelden geleid door een geloof, dat wij
reeds lang hebben verloren. „De vrijheidsidee", zegt Fouillée, ,,blijft
een domineerend motief, ook nadat men de onhoudbaarheid er van
heeft ingezien", maar in gelijke mate is het een feit, dat de meest
overtuigde indeterminist in de praktijk zich wel dikwijls gedraagt
als een aanhanger der meest volstrekte oorzakelijkheid.
Hieruit meen ik het verschijnsel te moeten verklaren, dat in dezelfde
periode, waarin Ellen Key den ouders het recht ontzegt, om hun
kinderen de wet voor te schrijven, waarin geproclameerd wordt, dat
liet kind, dat tot nu toe slaaf is geweest, heer moet worden — waarin
wordt verkondigd, dat ook voor het opgroeiend geslacht boven liet
-
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persoonlijkheidsrecht geen autoriteit, hoe heilig ook geheeten, kan worden
geduld — waarin „niet-opvoeding" als hoogste opvoeding wordt aangeprezen, omdat alleen daardoor de jonge ziel zich zelf kan blijven ...
dat - in zulk een tijd tevens stemmen opgaan — zooals in ons land
die van prof. Blaauw, welke tegen deze onsociale individu-uitleving
protesteert en den paedagogischen arbeid in de kleuter- en in de
stabiliteits-jaren bijna uitsluitend in „snoeien" wil doen opgaan en
bij onze oostelijke naburen die van een zeer vrijzinnig protestant als
prof. Schleich, welke Ignatius van Loyola, door de wijze, waarop
deze zijn eerste discipelen tot onvergelijkelijke werktuigen heeft gevormd, en Leopold van Dessau, de beroemde uitvinder van den
Pruisischen dril, als de twee grootste opvoeders der menschheid uit
-cie Nieuwe Geschiedenis allen ter navolging aanbeveelt.
Dat vrijheid geen empirisch gegeven is, is voor ieder wel duidelijk;
zelfs onze wil is gebonden door aanleg, omgeving, hartstochten en
tal van andere machten. De hypothese er van is uit de behoefte geboren, geestelijke goederen te beveiligen, als geweten, schuldbesef en
berouw, die hoewel tot de wereld der ervaring behoorende, noch
door de wet der natuurnoodzakelijkheid, noch door psychische theorieën
zijn te verklaren. Zoolang de mensch uitsluitend als een waarnemingsmachine beschouwd werd, en niet werd betwijfeld, of er bestond grooter
overeenkomst tusschen onze voorstellingen -en de werkelijkheid, dan
tusschen tonen, die aan een snaar worden ontlokt en de hand, die
ze tokkelt, zoolang kan men meenen, dat aan oorzakelijk verband nu
ook wezenlijk een genetische verhouding beantwoordde.
Thans wordt wel ingezien, dat de causaliteitsidee haar ontstaan aan
de behoefte der logica dankt.
Het is wel begrijpelijk, dat in de dagen, waarin men. meende, met liet
voorstellingscomplex het geheele zieleleven te kunnen beheerschen, aan
een leerplan op wetenschappelijken grondslag groote waarde werd
toegekend en dus het determinisme in eere was, dat alleen wordt
ontkend door wie van de wetenschap afziet. Nu men met Claparède
steeds meer tot de overtuiging komt, dat boven het onderwijs aan de
zedelijke opvoeding de voorrang moet worden geschonken, wint de
vrijheidsidee weer aan invloed. De gedachte, die wie men is, door
het ontvangen geestelijk voedsel bepaald wordt, moet wijken voor
de gedachte, dat wie men is, beslissend is voor het geestelijk voedsel,
dat gedijen zal.... Dat de aandacht minder op de didactiek, en meer
op de psychologie van het kind zal worden gericht — acht ik net de
Benige winst, die daarmee is verkregen.
Dat dif f erenti.atie bij het onderwijs hieruit voortvloeit, is buiten kijf!
Dat naar eer. synthese van klassicale- en individueele opvoeding zal
worden gezocht, die voor elke opvoedingsphase weer anders genuanceerd
zal zijn, is te verwachten !
Hooger echter staat voor mij dit resultaat, dat met het vrijheidsgevoel
zich het besef zal verdiepen, dat men kan, wat men moet, — dat daardoor
de -consciëntie aan zuiverheid en aan energie zal gaan winnen, dat de
-
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levenservaring algemeener zal worden, dat daaraan gehoorzamende, men
zich vrijer zal gaan gevoelen.
Het geweten toch geeft getuigenis aan de zedelijke waarheid de
eenige macht, die vrij maken kan ; maar die zedelijke waarheid wordt
niet veroverd dan na geestelijken strijd van ons zelf tegen ons zelf!
Roeping van allen, die onder de jeugd arbeiden, moet zijn het
evenwicht te vinden van gezag en vrijheid, en daarbij nooit te vergeten,
dat het gezag geen andere roeping heeft in de wereld, dan om de
vrijheid te beschermen en dat vrijheid alleen zedelijken zin heeft, wanneer
zij zich laat binden door wat ons innigst wezen uitmaakt!
Discussie.
De heer Va/kema. Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren. Met
belangstelling heb ik geluisterd naar hetgeen door de achtereenvolgende
sprekers is te berde gebracht en hoezeer ik het ook waardeer, toch
heeft het mij getroffen, dat geen hunner gesproken heeft over de evolutie,
die de idee der vrijheid heeft doorgemaakt en die juist voor onzen tijd
zoo belangwekkend is.
Prof. Polak heeft gezegd, dat • vrijheid steeds een relatief begrip
geweest is. Vrijheid is het ontbreken van een uitwendige in het bestaan
van een innerlijke gebondenheid. Dat kan zijn een gebondenheid ten
opzichte van God, die zijn wetten heeft geopenbaard. Dat kan ook
zijn een gebondenheid, ten opzichte van zichzelf. Maar, Mijnheer de
Voorzitter — en hierop leg ik .den nadruk — er is nog een andere
gebondenheid, die ten opzichte van de gemeenschap!
Wanneer ik nu deze drie gebondenheden naga, meen ik te bemerken,
dat zich daarin weerspiegelen de ontwikkelingsphasen der menschheid:
de Oudheid en de tegenwoordige tijd en de toekomst. De drang
naar gemeenschapsleven openbaart zich steeds sterker. Maar daarmee
ontstaat tevens een nieuwe vrijheidsidee, de vrijheid, die gebondenheid is
aan de gemeenschap. Een evolutie van de vrijheid vinden we ook terug
bij het kind : In de eerste periode, — ik volg hier Rudolf Steiners
indeeling —, tot het 7e jaar, bindt het voorbeeld het kind, dus van
buiten af ; in de tweede periode van 7-14 jaar vraagt het kind naar
een autoriteit, die hem zijn innerlijke binding geeft, terwijl de vrijheid,
die aan de gemeenschap gebonden zijn inhoudt, eerst zal kunnen komen
na de puberteitsjaren. Dit is voor mij een bewijs voor de juistheid
der bovengenoemde ontwikkelingsstadia der menschheid. Tevens volgt
voor mij hieruit, dat in de komende cultuur vrijheid zal zijn gebondenheid aan de gemeenschap en het is ongetwijfeld voor de opvoeding van
het grootste gewicht dit te beseffen.
Prof. J. H. Gunning Wzn.: Mijnheer de Voorzitter, Geachte Aanwezigen. Wat ik te zeggen heb, sluit zich aan bij hetgeen reeds door
de vorige sprekers is opgemerkt, doch vindt zijn aanleiding in hetgeen
is opgemerkt door den laatsten inleider.
Doch eerst een opmerking van meer algemeenen aard en wel deze,

49
dat tot op dit oogenblik de signatuur van het congres meer een
filosofische dan wel een speciaal paedagogische geweest is. Nu is daar
op zichzelf geen bezwaar tegen, integendeel, het is voortreffelijk, dat
een zoo grootsch opgezet congres, dat bedoelt het eerste te zijn van
een lange reeks van dergelijke bijeenkomsten, met den filosofischen
grondslag der opvoedkunde begint — temeer omdat, zooals ook in
de secties blijken zal, onze wetenschap in den laatsten tijd meer en
meer psychologisch is geworden. Maar met dat al mogen wij niet
vergeten, dat wij hier tenslotte op een paedagogisch congres zijn.
De heer Oosterlee heeft in zijn praeadvies zooals wij dat voor ons
hebben liggen en dat hij heeft samengevat in vijf stellingen, vrijwel
uitsluitend gesproken over de tegenstelling : vrijheid en noodwendigheid.
Doch in de rede, die hij zoo juist gehouden heeft, plaatste hij daarnaast
en daarboven een andere tegenstelling, n.l. vrijheid en gezag ! En nu
acht ik het toch wel noodig er op te wijzen, dat dit twee geheel
verschillende tegenstellingen zijn en dat de eerste tegenstelling : vrijheid
en noodwendigheid, veel meer een philosofisch en de tweede meer een
paedagogisch vraagstuk is.
Opvoeding — en dit schijnt vandaag wel een beetje uit 't zicht te
zijn geraakt — is toch altijd een verhouding van menschen tot menschen
en wel van rijperen tot onrijperen. Opvoeding is een min of meer
geslaagde, min of meer door juiste beginselen geleide, min of meer
systematische inwerking van menschen, die wij opvoeders noemen, op
menschjes, die wij „opvoedelingen" noemen. En bij deze verhouding
komt de tegenstelling van vrijheid en noodwendigheid in het geheel
niet te pas. Immers men kan het geheele vraagstuk van de inwerking
van den eenen mensch op den anderen evengoed van deterministisch als
van indeterministisch standpunt beschouwen en behandelen. Maar dan
rijst het vraagstuk van vrijheid en gezag. Wanneer opvoeding is : inwerking op den groei van een nog niet geheel ontwikkelden en
ontplooiden mensch, dan komt men tot de vraag van het goed recht
dier inwerking en van de grenzen daarvan. Stellen wij dan, dat het doel
is de ontwikkeling van de vrije persoonlijkheid — waarbij ik nu,
omdat het hier niet noodzakelijk is, maar in het midden zal laten, wat
men precies onder een vrije persoonlijkheid heeft te verstaan — dan
komen wij dus te staan voor dit groote probleem : hoe kunnen wij
door inwerking, dus door beperking van vrijheid, opleiden tot vrijheid?
Men zal dan misschien meenen, dat het dan maar het beste is, in het
geheel niet in te werken en die vrijheid zich maar te laten • ontplooien.
Maar dan toont ons zoowel de theorie als vooral ook de praktijk,
dat dit standpunt onhoudbaar is!
O f onze opvoeding is nonsens, of er is inwerking ! Dan komt de
vraag naar het gezag, wat niet hetzelfde is als de macht, al komt die
natuurlijk praktisch tenslotte ook wel naar voren. Vaak verwart men
gezag en macht. We moeten hier denken aan „autoriteit". Men
kan groot gezag bezitten, zonder eenige macht uit te oefenen ; het
gezag is een persoonlijke invloed en daarin ligt het recht van de
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opvoeding. Doch daartegenover staat het recht van den opvoedeling
en daartusschen moet nu een synthese gevonden worden. Het komt
er dus op aan, het begrip „gezag" goed te begrijpen en daarom
ben ik den heer Oosterlee dankbaar voor zijn afwijking van het
eerste praeadvies. In hetgeen hij zooeven zeide, heeft hij de beide
tegenstellingen echter weer door elkaar gehaald.
Hier denk ik aan de laatste stelling van Dr. De Vletter en ook aan
hetgeen de heer Janse gezegd heeft, toen hij sprak over het losmaken
van de touwtjes. Hij bedoelde : hoever moet en mag de opvoeder
in de verschillende stadia met het vrij-laten gaan ? Wat is de verhouding
tusschen het noodzakelijk gezag van den opvoeder en de noodzakelijke
vrijheid van den opvoedeling?
Wat zegt nu Dr. De Vletter? „Behalve dat de vrijheid op de
opvoeding invloed heeft als uitgangspunt (de den mensch ingeboren
drang naar vrije doelstelling, op grond van aangeboren individueelen
aanleg), en als opvoedingsdoel (in de als ideaal gestelde zedelijk
vrije persoonlijkheid), heeft zij waarde als middel (de meest natuurlijke gelegenheid tot waarneming en bestudeering der opvoeding)."
Hier wordt gesproken van het uitgangspunt en van de doelstelling
en daarmee zijn wij weer op filosofisch terrein, waaruit tevens blijkt
hoezeer het gewettigd is, dat de paedagogische discussies in een
filosofische sfeer worden gehouden. Tenslotte wordt dan ook onze
opvoeding in hooge mate beheerscht door liet filosofische begrip der
vrijheid. Maar daarnaast staat ook de meer practische zijde der quaestie,
wat Dr. De Vletter hier eenigszins eigenaardig heeft uitgedrukt door
te zeggen : vrijheid is middel. Want, zoo staat er, dit is „de meest
natuurlijke gelegenheid tot waarneming en bestudeering der opvoeding." Dat geeft maar een zeer klein gedeelte van de zaak te kennen,
doch wordt ons direct veel duidelijker, wanneer wij ons de inleiding
van mej. Tromp herinneren — dat is toch immers het eigenaardige van
het Montessoristelsel, dat het juist de vrijlied van beweging van liet
kind wil gebruiken als middel om het kind te leeren kennen en het
kind daarbij de geschiktste gelegenheid wil geven om zichzelf te
ontwikkelen. Maar wij hebben juist weer in de woorden van mej.
Tromp hooren spreken van „leiding", en die leiding is tenslotte
weer gezag. Van den laatsten spreker hebben wij al gehoord, dat
er in de verschillende stadia der kinderlijke ontwikkeling een verschillende verhouding moet zijn van dat gezag tegenover het kind en
daaruit zien wij reeds, hoeveel vraagstukken hier verborgen liggen.
Ik meende dan ook, dat wij vandaag niet vaneen moesten gaan
zonder ook op deze wijze het probleem onder oogen te hebben gezien. De
quaestie is dus : hoe moet op ieder stadium van de ontwikkeling van
het kind de verhouding zijn tusschen de vrijheid van het kind en het
gezag van den opvoeder? Het kind heeft — juist omdat liet bestemd
is eenmaal een vrij zedelijk wezen te worden — liet gezag noodig, het
behoeft leiding; en de opvoeder heeft gezag, d. w. z. invloed noodig
omdat hij anders niet opvoeden kan. Maar dit gezag is niet een macht,

,
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waar misbruik van kan gemaakt voorden — en bijna zeker van gemaakt
wordt, omdat zulks ligt in de menschelijke natuur. Dit laatste toont
wel aan, dat het er bij de groote vraag, waar het hier tenslotte om
gaat nl.: „welke is de verhouding tusschen gezag en vrijheid", voor
alles op aan komt, dat men zich van „gezag" het juiste begrip vormt!
Repliek.
De heer Oosterlee: Mijnheer de Voorzitter. De eerste opponent meende,
dat wij vrijheid vooral nemen moeten in den zin van meerdere of mindere
gebondenheid aan de gemeenschap. Om zich aan de gemeenschap,
te geven, zal men moeten beginnen met zich zelf te verloochenen
en om zich zelf te verloochenen zal men zichzelf moeten bezitten
en daartoe zal men moeten zijn wie m-en naar zijn wezen was. Wat liet
eerst genoemd werd was voorwaarde voor het tweede en dit wederom
voor het derde, zoodat wij hier niet te doen hebben met verschillende
phasen, die niet naast elkander staan, doch juist uit elkander voortvloeien.
De opmerking van prof. Gunning betreffende mijn beide tegenstellingen
onderschrijf ik volkomen. Ik heb gedacht aan alle machten, die van
buiten uit inwerken op het kind. De tegenstelling, die er in de verschillende opvoedingsperioden tusschen gezag -en vrijheid bestaat, is voor mij
hierin gelegen, dat men nu eens getracht heeft den mensch te modelleeren, dan weer hem te laten groeien.
Wat nu samenhangt met de eerste opvatting, kan zijn dwang in
den vorm van gezag, dat kan zijn dwang in den vorm van wetten
of van causaliteit. Daardo®r is er helaas min of meer verwarring
in de terminologie ontstaan.
Het probleem is uiterst moeilijk en de vrijheid is dan ook wel eens
in losbandigheid ontaard, doordat het gezag zijn zedelijk karakter
niet had begrepen.
De Voorzitter : Dames en Heeren. De heer Gunning heeft ons wel
duidelijk doen gevoelen, dat het vraagstukomtrent gezag en vrijheid
nog lang niet uitgeput is en wij daarover nog heel veel zouden
kunnen spreken. Deze bijeenkomst heeft wel getoond, dat wij het
vraagstuk hebben aangedurfd met een deugd, die in ons opvoeders
heel sterk naar voren behoort te komen : de deugd der zelfbeperking.
Wij staan thans gereed om deze eerste zitting van het congres te beeindigen en dat dit op tijd geschieden kan, danken wij aan de groote
zelfbeperking, die vooral de laatste spreker zich bij de beantwoording
der debaters heeft opgelegd, want wij zijn ervan overtuigd, dat ook
hij gaarne veel meer gezegd zou hebben. Hij wilde een opvoedend
voorbeeld geven, niet in de eerste plaats door het woord, maar
door de daad. Daarom zal ook ik dat goede voorbeeld volgen, en met
een woord van hartelijken dank aan den heer Oosterlee en de debaters
voor hetgeen zij ons ter overdenking hebben meegegeven, sluit ik
deze eerste zitting van het congres.
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Toelichting van den heer Cornelis Dopper bij het demonstratief Jeugd-concert
op Vrijdag 9 April 1926, aangeboden door het Gemeentebestuur van
Amsterdam aan de deelnemers van het Eerste Ned. Paed. Congres.
Dames en Heeren,
Voor ongeveer vier jaren zijn hier te Amsterdam de z.g. jeugdconcerten
begonnen, en dat zij niet zonder resultaat gebleven zijn, blijkt wel
uit het feit, dat zij steeds druk werden bezocht en o-ok hieruit,
dat liet voorbeeld van Amsterdam door verschillende andere plaatsen
in ons land is gevolgd.
Wij streven ernaar, de muziek te doen begrijpen als „een taal in
klanken". Deze taal heeft een eeuwenoude cultuur en om deze goed
te kunnen verstaan is zeer veel kennis noodig; daarvoor is noodig
een natuurlijke aanleg en begaving en een levenslange studie. Iedereen
echter kan het wel zoover brengen, .dat , hij in staat is muziek te
genieten als een mooie kunst. Daarvoor zijn slechts noodig een paar
goede ooren, een ontvankelijk gemoed en vooral niet te vergeten : een
gezond stel hersenen !
De begenadigde Mozart, die het als geen ander weten kon, heeft dit
dan ook reeds uitgesproken ; en van dit standpunt zijn wij ook bij
het instellen der jeugdconcerten uitgegaan. Wij schreven van de op
te voeren werken de voornaamste thema's en motieven op, die dan
werden vermenigvuldigd en daarna aan de verschillende scholen en
deelnemers werden uitgereikt, teneinde zooveel mogelijk bij de voorbereiding te kunnen helpen en tenslotte gaf ik nog hier in de concertzaal
een uiteenzetting van den vorm en uiterlijken inhoud en van de instrumentale kleur der uit te voeren w-erken. Zoo zal ik ook het programma
van hedenavond behandelen ; van de symphonie van Haydn zal ik
trachten den vorm te verklaren, van de scherzo symphonique van
Dukas, den inhoud en van Les préludes van Liszt de klankkleur der
verschillende orkestinstrumenten.
Daarom wend ik mij nu tot mijn publiek, de jongelui!
Het woord „symphonie" beteekent eigenlijk zooveel als ,,klankstuk";
voor ons echter beteekent het een muziekstuk in drie of vier deelen,
voor meerdere instrumenten gecomponeerd. Deze deelen verschillen
van elkaar in beweging en karakter, maar behooren toch tot dezelfde
„familie". Zij komen hierin met elkaar over-een, dat zij zich allen
uit een of meerdere thema's ontwikkelen. Het woord „thema" beteekent hier in de concertzaal heel wat anders dan bij jullie in
de school.
Een thema is bij ons een muzikale volzin ! Als ik b.v. zeg : Jan
ging naar Amsterdam, om Artis te zien, dan noem ik dezen zin in de
muziektaal een thema of melodie. Zoo'n muzikale volzin bestaat
weer uit perioden en wat jullie op school: zelfstandige naamwoorden
enz. noemen zou, dat noemen wij ,,motieven". Evenzeer als men van
den zin, dien ik jullie noemde, een opstel zou kunnen maken, waarin
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men kan uitweiden over den persoon van Jan, wie hij is en waar hij
woont, zijn gaan naar Amsterdam, op welke manier hij reist, wat hij
onderweg ziet en over Amsterdam zelf, over Artis en de dieren,
die -daar leven .... zoo kan ook de componist uit een muzikaal
thema op dezelfde manier een muziekstuk ontwikkelen.
De meeste muziekstukken bezitten evenwel meer dan één thema en
de meerdere thema's zijn dan onderling verbonden door kortere of
langere tusschenmuziek.
De meest voorkomende vorm is deze -- waarbij ik de symphonie
van Haydn als voorbeeld neem. Eerst komt een korte, langzame inleiding, waarin geen eigenlijk thema naar voren treedt, en daarna
weerklinkt het eerste thema, dat ik jullie zal laten hooren. In zoo'n
thema zijn weer verschillende elementen of motieven te hoor-en, waarmee
Haydn ware wonderen verricht. Nadat dit eerste thema nog eens gedeeltelijk is herhaald, hoort men een tusschenspel en dan volgt het
tweede thema. Hierop volgen nog eenige slotmaten, die wij in de
muziektaal het „coda" noemen, dat zooveel wil zeggen als „het einde".
Dit gedeelte noemen wij het expositiedeel. De componist heeft ons
hierin zijn thema's laten hooren, hij heeft ze a. h. w. aan ons voorgesteld.
Wat nu volgt, noemen wij -de ,,doorvoering", d. w. z. de componist
neemt nu de thema's of motieven er uit en ook motieven uit liet
tusschenspel en het coda-thema, om ze te bewerken en te veranderen;
hij geeft ze aan een ander instrument ; wat wij eerst gehoord hebben
in de bovenstem, hooren wij nu in de onderstem, of in een middelstem.
Kortom, hij „voert ze door".
De Franschen noemen dit doorvoeringsdeel de „ontwikkeling" -développement ! — en de Engelschen betitelen het als „vrije bewerking"
— free fantasy.
Deze doorvoering kan lang of kort zijn, daarvoor bestaan geen
regels ; trouwens de geheele muziek kent als vrije kunst geen vaste
regels ! Het eenig vaste, dat wij er in vinden, is het „logische" er van;
doch overigens brengt iedere tijd haar eigen opvattingen en kunstuitingen.
Na -deze doorvoering volgt een meestal veranderde herhaling van liet
expositiedeel, waarmee het stuk dan eindigt.
Het is dus zoo : korte inleiding, expositie der thema's, doorvoering.
en -daarna veranderde herhaling van het expositiedeel. We gaan nu liet
eerste deel spel-en ; ge hebt nu de melodie der thema's nog in de
ooren. Luister met verstand en gespannen aandacht !
-

Het tweede deel is een „andante", dat beteekent „in rustig gaande
beweging" ; liet heeft slechts één thema, waarmee het stuk dadelijk
begint. Deze melodie is zeer eenvoudig en tegelijkertijd ook heel
bekoorlijk ; dit thema laat Haydn in steeds veranderden vorm hooren,
die wij „variatie" noemen. Onuitputtelijk is zijn vindingrijkdom om
dit thema steeds weer opnieuw te belichten. Dan klinkt het liefelijk,
dan barsch, dan sterk fortissimo, dan weer heel zacht — pianissimo --
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dan gracieus, dan gebiedend en hard. Haydn toovert eenvoudig met
het thema.
In het begin van het andante 1 aalt de oolijke Haydn als een leuke
kwajongen een muzikale grap uit, want schijnbaar heel ongemotiveerd,
laat hij geheel onverwacht midden in de zachte melodie een geweldigen
slag op de pauk hooren. Het is, alsof hij ons de stuipen op het lijf
wil jagen. Aan dezen slag heeft de symphonie haar naam „mit dem
Paukenschlag" te danken.
Het derde deel bezit weer twee thema's, of liever gezegd, het
bestaat uit twee bijna gelijke deelen, maar die toch ieder een eigen
thema hebben. Het heet „menuet" ; dat was oorspronkelijk een statige
dans. Haydn nam dezendans terwille van het dansrythme en ter afwisseling in de muziek op. Het stuk begint met de menuet, die dan
tegelijkertijd het eerste thema brengt ; het tweede thema heet trio.
Trio beteekent drie. Vroeger bestond de gewoonte — nu al lang niet
meer — om dit gedeelte voor drie instrumenten te schrijven ; vandaar
de naam. Een doorvoering als in het eerste deel der symphonie ontbreekt
hier. De vorm van dit heele stuk is dus : eerste thema, of hoofddeel;
tweede thema of trio ; daarna herhaling van het hoofddeel.
Het vierde deel bezit eveneens twee thema's ; het eerste thema
speelt hier een grooter rol dan het tweede. Wij spreken hier dan ook
van een hoofd- en een neventhema. Ook volgt weer de coda, dus
een korte afsluiting, waarna de doorvoering begint en daarna evenals
in het eerste deel een veranderde herhaling van het expositiedeel.
De vorm is dus gelijk aan liet eerste deel der symphonie, maar de
muzikale inhoud is een geheel andere. Hier kan men den oorspronkelijken
geest van Haydn bewonderen ; de geestige invallen zijn talloos en
om dat te kunnen genieten, moet ge, wat ik steeds herhaal, aandachtig
luisteren.
***

De symphonie, die wij nu gespeeld hebben, noemen wij classiek in
dezen zin, dat het een voorbeeld geworden is voor al meer dan een
eeuw. Haydn was de eigenlijke grondlegger van de symphonie en van
het moderne orkest.
Het stuk, dat wij nu gaan spelen, is van een modernen componist
en daarvan vertel ik alleen het uiterlijk verloop. De Duitsche dichter
Goethe heeft een ballade geschreven : De leerling van den toovenaar
genaamd, en de Fransche componist Paul Dukas, die nog leeft, heeft
naar aanleiding dezer ballade een schitterend muziekstuk geschreven,
De korte inhoud daarvan is als volgt. De toovenaar is uitgegaan en
de leerling, die nu alleen thuis is, heeft van zijn meester de opdracht
gekregen, om water uit de beek te scheppen. Maar de jongen, die lui is,
en opziet tegen het vermoeiende werk, zoekt en vindt in het tooverboek
van den heksenmeester de formule, waardoor hij in staat is een gewone
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huis- en tuinbezem het gehate werk te laten doen. Eerst heel langzaam
en houterig — stokkerig, zou men kunnen zeggen — begint de
bezem zijn werk; de jongen wrijft zich genoeglijk de handen. Maar de
bezem loopt hoe langer hoe vlugger, en het water begint te s'roomen ;
er komt veel te veel ! De vreugde -van onzen jongen vriend verandert
in ontzetting, als hij die watermassa ziet en tenslotte neemt hij een
bijl en hakt den bezem in twee stukken. Maar nu wordt het nog erger,
want wel vallen beide stukken eerst op den grond, maar dan beginnen
zij beide water te dragen. En de jongen is wanhopig, want hij weet
het tooverwoord niet, waarmee hij het onheil weer goedmaken kan.
Eindelijk komt de meester terug en op zijn tooverwoord is alles uit!
De muzikale inhoud van het stuk bestaat na een inleiding, waarin
de componist de thema's en motieven al laat hooren, eerst in het
houterige loopen van den bezem. Dan krijgen we de schildering
van de vroolijkheid van den jongen en hoort menduidelijk het
stroomen van het water. Daarna echter verandert de vroolijkheid van
den leerling in ontzetting. Ik geloof, dat jullie na deze korte verklaring
het stuk goed zult kunnen begrijpen.

Tenslotte vertel ik nog iets over de orkestinstrumenten. Deze bestaan
uit drie groep-en ; ten eerste de strijk- of snaarinstrumenten, dat zijn
instrumenten met snaren bespannen, welke met een strijkstok tot trillen
worden gebracht, of met de vingers getokkeld worden. De tweede groep
wordt gevormd door de blaasinstrumenten, die door het instooten
van lucht tot klinken worden gebracht. Zij worden zelf weer in
twee groepen verdeeld : de houten en de koperen blaasinstrumenten. De
derde groep eindelijk wordt gevormd door de slaginstrumenten.
De familie der strijkinstrumenten bestaat uit eerste- en tweede violen,
die volkomen gelijk zijn, maar dikwijls verschillende partijen spelen;
verder uit altviolen, violoncellen en contra-bassen. Al deze instrumenten
verschillen alleen in grootte.
We zullen nu de klanken der verschillende instrumenten met fraginenten uit het stuk van Liszt laten hooren. Wij krijgen dan : de
strijkinstrumenten ; de harp, een oer-oud instrument, dat reeds ten
tijde van koning David bekend was en een prachtig gouden klank
heeft. Daarna de houten blaasinstrumenten, die uit vier families bestaan,
n.l. fluiten, hobo's, klarinetten en fagotten ; terwijl de koperen blaasinstrumenten bestaan uit drie groepen : de hoorns of waldhoorns ; de
trompetten en de bazuinen. De tuba, is het koperen bas-instrument.
De slaginstrumenten bestaan uit pauken, en een aantal andere instrumenten, zooals de groote- en de kleine trom, bekkens, triangel, enz.
. De meeste dezer slaginstrumenten zijn wat wij noemen „rhytmische"
instrumenten, d. w. z. zij geven zekere tijdmaat of accent, doch de
pauk bezit tegelijkertijd ook het vermogen bepaalde tonen te laten
klinken.
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Dit zijn nu in hoofdzaak de instrumenten, waaruit het orkest is
samengesteld. Gij hebt wel gehoord, dat de klank dier instrumenten zeer
veel van elkaar kan verschillen. Nu bezit ieder instrument zijn eigen
klankkleur ; het eene klinkt helder, het andere dof, ja men zou zelfs
van rose, paarse, groene en blauwe klankkleuren kunnen spreken.
Zooals nu de schilder alle kleuren van den regenboog op zijn
palet heeft, zoo heeft de orkest-componist alle klanken vertegenwoordigd
in de verschillende orkest-instrumenten en de kunst, om deze instrumenten naar hun karakter en klankkleur goed te laten klinken, wordt
„instrumenteeren" genoemd.
In het stuk van Liszt kunt ge ongeveer het geheel rijke palet der
klankkleuren van de verschillende instrumenten bewonderen ; de componist gebruikt hier de zachtste tinten, maar ook de felste kleuren
Hierin was Liszt een meester.
De gedachtengang van het stuk is genomen uit een gedicht van den
Franschman De Lamartine : ons leven is niet anders dan een reeks van
voorspelen naar dien grooten onbekenden zang, welks ernstigste toon
de dood is. De liefde is het lichtende morgenrood van ieders bestaan,
maar in wiens levenslot werd de vreugde en het geluk niet door woeste
stormen onderbroken, die met hun kouden adem, de mooiste en
zoetste illusies wegvaagden ? Dan zoekt de mensch zijn troost in de
groote natuur, om daar zijn smart te vergeten ; maar de mensch
verdraagt niet altijd de rust, en de klank der trompetten roept hem
steeds weer ten strijde om in het gedrang van den levensstrijd weer
tot het volle besef van zijn kracht te geraken.

PLENAIRE SLOTZITTING
(ZATERDAG 10 APRIL)
Het vrijheidsprobleem van didactisch-organisatorisch standpunt
door Dr. S. C. Bokhorst.
Prae - advies.
Het probleem der vrijheid — van schoolorganisatorisch en van
didactisch standpunt bezien — is een zoo omvangrijk onderwerp, dat
een behandeling daarvan, de moeilijkheden en de mogelijkheden van
dit vraagstuk voldoende belichtend, in een enkele korte voordracht
op dit congres niet mogelijk is.
Immers men treft bij het onderwijs een aantal factoren aan, die
gezamenlijk deze vrijheid beheerschen, namelijk wet en traditie, schoolleiding en schoolorganisatie, de leerkrachten, de leerstof en de hulpmiddelen ; bij een grondige behandeling van mijn onderwerp zouden
de wederzijdsche verhoudingen en de invloed van ieder dezer factoren
afzonderlijk ter sprake gebracht moeten worden.
Het spreekt vanzelf, dat een dergelijke analytische bewerking van
mijn onderwerp niet de opgave kan zijn, die ik mij voor deze inleiding
heb gesteld. Ik heb mij daarom beperkt tot het bespreken van eenige
vraagstukken die m. i. de didactische vrijheid voornamelijk beheerschen.
Voor de practijk bepaal ik mij in hoofdzaak tot de omstandigheden
van het Middelbaar Onderwijs.
Laat ik beginnen met een paar inleidende opmerkingen. Indien wij
onder opvoeden verstaan het brengen van den groeienden mensch onder
de tucht van geweten en rede, dan is het duidelijk, dat het tweede deelt
dezer taak het didactische gedeelte aangeeft. Het vrijheidsprobleem van
didactisch standpunt bezien komt dan neer op de vraag, hoe men
voor dien jongen mensch kan scheppen de meest natuurlijke gelegenheid
,en de gunstigste omstandigheden tot het verwerven van die tucht. De
taak van den opvoeder is daarbij een tweeledige en wel in de eerste
plaats bestaande in het opsporen van de voor het gestelde doel meest
geschikte weg — individueel verschillend voor ieder kind — en in de
.tweede plaats in de leidinggevende hulp bij deze ontwikkelingsgang.
De nadere overweging dezer omschrijving brengt ons direct in aanraking met de vraagstukken, die ons in de didactiek tegenwoordig het
meeste bezighouden, zooals de — voor het M. 0. althans — zoo
belangrijke vraag omtrent de toelating tot de verschillende soorten van
scholen, de schifting der leerlingen naar hun specialen aanleg en hun
verdeeling over de verschillende schooltypen, de beteekenis van tests,
de programmakeuze der scholen en de vormende waarde, die aan de
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verschillende vakken kan worden toegekend, liet tweeslachtig karakter
der scholen, die zoowel eindonderwijs als voorbereidend hooger onderwijs geven, de tempokwestie, de zelfwerkzaamheid en de taak van
den opvoeder daarbij, tenslotte de waardeering van individueel en van
klassikaal onderwijs.
Het eerste onderwerp is vooral van het meeste belang in verband
met het vrijheidsprobleem. Willen wij aan het kind de meest gunstige
omstandigheden geven om tot volle ontwikkeling van zijn aanleg te
komen dan moeten wij dezen aanleg zoo goed mogelijk trachten te
bepalen en dienovereenkomstig het meest geschikte schooltype kiezen.
In dit verband moeten de volgende drie eischen gesteld worden:
a. dat de keuze-variatie voldoende is, dat het aantal schooltypen toereikend is;
b. dat de keuze geschiedt op de best mogelijke wijze;
c. dat de keuze geschiedt op het juiste moment.
Vragen wij ons af of de bestaande toestanden aan deze eischen
beantwoorden, dan moet m. i. het antwoord ontkennend luiden.
Gaan wij de stalenkaart van onze diverse soorten scholen na, dan
lijkt ons de keuzevariatie voldoende, tenminste voor de grootere centra.
Bezien wij de kwestie echter nauwkeuriger, dan merken wij op, dat
het verschil in werkelijkheid toch dikwijls niet zoo heel groot is. Boven.
dien blijken er nog veler wenschen onvervuld te zijn, bijv. die van
een school, waar wel Latijn, doch geen Grieksch wordt onderwezen,
of van een school, die naast de intellectueele opleiding behoorlijk tijd
beschikbaar heeft voor veel practisch werken en handenarbeid. Maar
vooral valt het op, hoe de bestaande schoolvariatie voornamelijk geo-riënteerd is naar de inhoud van het programma, niet naar het tempo,
waarin verschillende groepen van leerlingen een dergelijk programma
behoorlijk verwerken kunnen.
Oprichting van nog meer schooltypen, scholen met enkel Latijn, of
met veel practijk of scholen voor begaafde en voor zeer langzame
leerlingen zou echter de moeilijkheden der keuze nog meer verzwaren,.
zooal niet geheel onmogelijk maken.
Deze keuze heeft thans plaats aan het einde van de lagere school.
Aannemend, dat men op dat moment in het algemeen in staat is om te
beoordeelen of een leerling voor middelbaar onderwijs geschikt is, dat
men bovendien voldoende georiënteerd is omtrent de hoofdlijnen van
den individueelen aanleg der leerlingen, meen ik toch te moeten betwijfelen of het programma der lagere school wel de criteria levert voor
een juiste keuze tusschen een groeiend aantal schooltypen en of —
zelfs afgezien daarvan, op 12-jarigen leeftijd, dus voor de puberteitsaren, een dergelijke beslissende keuze wel mogelijk is.
Ongetwijfeld zal een goede samenwerking tusschen de drie bij deze
overgang belanghebbende groepen : L. 0., M. O. en de ouders --- een
samenwerking die thans veelal ontbreekt — verbetering kunnen brengen,
misschien ook kan het test-onderzoek daarbij in de toekomst van groot
nut blijken, indien echter de leeftijd van 12 jaar inderdaad onbetrouwbaar
-
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is voor de keuze zal men aldus niet tot definitieve oplossing kunnen
geraken.
Het meest logische en practische beoordeelingsmoment ligt m. i. niet
voor, maar tijdens het Middelbaar onderwijs zèlf. Maar als men deze
stelling aanvaardt, dan volgt hieruit vanzelf de wenschelijkheid van
programmadifferentiatie binnen het schoolverband, van scholen met
spreiding dus. Het komt mij voor, dat de oplossing der schoolkeuzekwestie in beide genoemde richtingen tegelijkertijd gezocht woet worden.
Na de lagere school voor de leerlingen, die verder gaan, een zoo goed
mogelijke, van verschillende zijden geadviseerde keuze — gebaseerd
op het oordeel omtrent den algemeenen aanleg — tusschen een zeer
beperkt aantal typen van scholen van duidelijke gradeering, daarna,
eenmaal opgenomen in het schoolverband, differentieering naar gelang
van den inmiddels gebleken, meer specialen aanleg en in verband met
de tempomogelijkheid.
De kwestie van de programmadifferentiatie hangt ten nauwste samen
met de vraag naar de vormende waarde van de verschillende vakken.
Het komt mij voor, dat bij de discussies, die hierover tegenwoordig
weer aan de orde van den dag zijn, maar al te zeer uit het oog verloren
wordt, dat de vraag, of een bepaalde groep van vakken vormende waarde
bezit, niet in de eerste plaats in den aard dier vakken gezocht moet
worden, maar vooral in den aanleg van den individueelen leerling, voor
wien zij als oefenstof bestemd zijn. Aldus beschouwd wordt de individueele programmakeuze een kwestie van efficiency.
De tucht der rede kan slechts verworven worden door langjarige,
harde en zeer ingespannen arbeid. Maar dan behoort ook deze arbeid
een zoo hoog mogelijk nuttig effect op te leveren. Pogingen om langs
andere dan de natuurlijke, de door den aanleg aangewezen weg tot
geestelijke verdieping en structuur te geraken leiden tot verspilling,
tot ondoeltreffend energieverbruik en wekken weerstanden op, die het
begaan van den verkeerdelijk ingeslagen weg steeds bezwaarlijker maken.
Een school met een breed-opgezet, doch uniform programma, waarbij
van alle kanten tegelijk op deze verdieping wordt aangestuurd, zal
-slechts leiden tot resultaten, die niet beantwoorden aan de groote hoeveelheid energie door hard werkende docenten en met werk overladen
leerlingen jarenlang aangewend.
Aan den anderen kant dreigt echter, bij een te ver doorgevoerde
programma-differentiatie het gevaar der eenzijdigheid. Een behoorlijk
gevarieerd programma zal steeds de basis moeten zijn, een programma,
beheerscht door de eischen, die de verschillende vakken elkaar wederkeerig stellen en leidend tot een niveau van algemeene ontwikkeling, dat
men redelijkerwijze eischen mag. Maar een dergelijk basis-programma
mag tijd en energie van den leerling slechts gedeeltelijk in beslag nemen,
.zoodat er ruimschoot gelegenheid in om voor den individueelen leerling
het accent te leggen op die vakken, die voor hem de meest geschikte
,oefenstof opleveren.
Teneinde niet misverstaan te worden wil ik nog even opmerken, dat
-
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ik met deze programma-differentiatie niet bedoel een regeling, zooals
men die bijv. in onze Lycea aantreft, waarbij men op min of meer willekeurige wijze twee bestaande schooltypen aan elkaar heeft geplakt. Het
is duidelijk, dat bij een geleidelijk groeiende differentiatie het organisch
verband bewaard kan en moet blijven. De eenheid der school mag natuurlijk niet verloren gaan. Op het gebied van programma-differentiatisg
is men vooral in Engeland, wat de wettelijke regeling van het onderwijs
betreft, het best voorbereid en men vindt daar — vooral in de scholen
met gedeeltelijk of totaal opgeheven klasseverband — hoezeer ook
alles zich nog in eerste ontwikkeling bevindt, toch reeds zeer merkwaardige toepassingsvormen dezer differentiatie-mogelijkheid.
Een doeltreffende regeling der programma-differentiatie moet gebaseerd zijn op een compensatie-systeem, waarbij binnen de door de
wettelijke voorschriften bepaalde grenzen verschuiving van het zwaartepunt van het programma voor verschillende groepen van leerlingen
mogelijk is. Een dergelijke regeling schept tegelijk met een veel grootere
bewegingsvrijheid ook grootere verantwoordelijkheid voor de school.
'eiding, doch maakt van de school een zeer levend organisme. Zij levert
voorts een aantal moeilijkheden op, die deels van technischen, deels
van financieelen aard zijn. De technische bezwaren blijken bijvoorbeeld
uit de moeilijkheden van den lesrooster, de financieele bezwaren spruiten.
voort uit de versnippering der klassen. Het spreekt vanzelf, dat dezebezwaren op scholen met een groot aantal leerlingen het minst drukken,.
zullen, trouwens, de geheele differentiatie-kwestie is op groote scholen
het eenvoudigst te regelen en biedt daar de meeste mogelijkheden. De
meest typische voorbeelden van programma-differentiatie vindt men
dan ook in enkele zeer groote Amerikaansche scholen. Voor de kleinere
scholen, de scholen in kleinere centra, zijn de genoemde bezwaren slechts
te ondervangen door gedeeltelijke opheffing van het klasseverband en
verruiming der zelfwerkzaamheid.
De programma-differentiatie maakt natuurlijk een overeenkomstige
differentiatie van het eindexamen noodzakelijk, deze laatste is trouwens.
op zich zelf reeds gewenscht, vooral voor die scholen, die op tree
gedachten hinken, die zoowel eindonderwijs geven als voorbereiden
voor diverse richtingen van hooger onderwijs. In Engeland maakt men
in dezen een duidelijk onderscheid : het General School Examination
is het gewone eindexamen der school, het Matric. Exam., tegelijkertijd..
afgenomen, geeft toegang tot de Universiteit en stelt eischen verschillend_
voor de diverse hoogescholen.
Naast de differentiatie van het programma noemde ik nog die van.
het tempo. Dat dit laatste een buitengewoon belangrijke factor is, is.
ons nog weer extra duidelijk gemaakt door de resultaten, die men hier
en daar verkreeg bij pogingen om op Middelbare Scholen onder het
heerschende klassikale systeem een enkel vak individueel te geven, te
„daltoniseeren" zooals men dit — feitelijk ten onrechte — noemt. De
leerlingen liepen in korten tijd zoo sterk uiteen, dat sommigen bevreesd
Werden voor te groote heterogeniteit. Bij klassikaal onderwijs merkt
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men dit tempoverschil niet in die mate op, men heeft het daar echter
voor een groot deel uit het directe gezichtsveld geschoven, zoodat
het zich voornamelijk uit in het groote verschil in tijd door de leerlingen
aan hun huiswerk besteed en bovendien in de frequentie van doubleeren
eener klas. Dat dit laatste, naast het huiswerk als een soort veiligheidsklep voor de tempo-differentiatie werkend, een bijzonder slordige,
energieverkwistende oplossing van een zeer ernstig bezwaar van uniform
klassikaal onderwijs is, behoeft geen nader betoog..
Het komt mij echter voor, dat een goede schifting . der leerlingen,
en een daarop volgende mogelijkheid tot programma-differentiatie binnen
het schoolverband de moeilijkheden van de tempovariatie grootendeels,
misschien geheel zal kunnen compenseeren.
Na de voorafgaande schoolorganisatorische opmerkingen kom ik tot
de meer didactische zijde van het vrijheidsprobleem. Dat de vrijheid in
deze betrekking niets te maken heeft met ongebondenheid is duidelijk,
daar toch het einddoel van het onderwijs juist een gebondenheid is,
een gebondenheid aan het inzicht, aan de rede. De critiek op de vrijheidsidee, als zou deze een teeken van verslapping, van verweekelijking
zijn, spruit voort uit onjuist begrip van hetgeen men onder de didactische vrijheid heeft te verstaan. Het vrijheidsbegrip in de didactiek
neigt niet naar de ongebondenheid, maar naar de zelfstandigheid. Het
is vervat in alle leuzen, die tegenwoordig gepropageerd wonden. Opvoeding tot autonomie, zelfwerkzaamheid, individueel onderwijs zijn
er op gebaseerd ; Montessori-, Dalton-, Howard-, Garystelsel zijn er de
uitingen van. Montessori stelt daarbij het beginsel van de spontane
belangstelling voorop, Dalton- en " Howard Plan kanaliseeren en richten
het intiatief bij de zelfontwikkeling door een takenstelsel, het Garysystem en zooveel andere schoolontwerpen van Amerikaanschen oorsprong zoeken hun heil in het scheppen van zoo gunstig mogelijke
omstandigheden voor de zelfwerkzaamheid, in uitmuntende outillatie
der scholen.
Als een der ergste vijanden van de didactische vrijheid noem ik de
geneigdheid tot encyclopaedisme, waarvan het intellectualistische onderwijs zich zoo moeilijk kan losmaken. Het is geen wonder, dat de
vrijheidsidee in de scholen van Amerika, Engeland en de Dominions
zooveel gereeder ingang vindt dan in die der cultuurlanden van ons,
continent. Dit verschijnsel heeft een historische oorzaak. Ons onderwijsstelsel heeft zich vooral geconsolideerd in een tijdperk toen alzijdig
weten als hoogste geestelijk goed vooropgesteld werd. Dit encyclo-paedisch standpunt is wel is waar reeds lang verlaten, maar de inhoud
van ons onderwijs staat nog sterk onder dien invloed. De vrijheidsidee
is met een encyclopaedisch getinte onderwijs-inhoud zeer moeilijk vereenigbaar en vindt daarom gemakkelijker ingang in die landen, waar zich
juist nu het onderwijs-stelsel in volle evolutie bevindt en zich onbelemmerd om nieuwe denkbeelden kan kristalliseeren.
Nu is het uiterst moeilijk om bij een klassikaal stelsel in 't algemeen
en vooral bij de doceerende onderwijsmethode, waarbij de geheele
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leiding en het initiatief bij den docent ligt, dit encyclopaedisme kwijt
te raken. Vrijwel alle leerboeken zijn gebaseerd op het „volledig overzicht" en dit kan ook moeilijk anders, daar men . met veler opvatting
rekening moet houden. Wee degene, die bij het samenstellen van een
nieuw leerboek wat al te veel aan het schrappen gaat. Aan de hand
van het „overzicht" wordt de leerling door de stof geleid. Bij het
onderwerp, dat speciaal hèm zeer geboeid heeft en dat door de opáewekte bélangstelling voor hem dus doeltreffende oefenstof zou kunnen
opleveren, geruimen tijd blijven staan, kan hij niet; in plaats daarvan
moet de energie aangewend worden op een hem minder boeiend onderwerp, waarvan de bewerking door de ontbrekende belangstelling meer
energie kost, maar minder nut brengt. Velen voelen zich na afloop
even onbevredigd en verward als de toerist, die in de gebondenheid van
een „conducted trip" langs een reeks monumenten wordt gevoerd.
Wie te- veel bereiken wil, bereikt niets, geldt ook en vooral bij het
onderwijs. Hoezeer ook iedereen hiervan overtuigd moge zijn, hoezeer
ook de leuze „non multa sed multum" vernomen wordt, de evolutie
gaat in dezen langzaam.
Wie eens de moeite neemt om alle boeken, die een leerling der
hoogste klasse gebruikt, achter elkaar door te bladeren, om alle leerstof
eens tegelijkertijd te overzien, komt tot het besef hoe weinig daarvan
werkelijk tot het geestelijk eigendom van den leerling wordt en kan
worden gemaakt. Met welk een, hartstocht verscheuren de leerlingen
dikwijls hun schriften, nadat ze deze met hun arbeid hebben gevuld;
met welk een gemak — nog erger : met welk een blijdschap soms —
scheiden zij van de meeste hunner boeken, die zij geruimen tijd hebben
gebruikt. Zoolang zij niet de vreugde van den arbeid hebben ontdekt,
zal hun de liefde voor het resultaat ontbreken en zal de verwerkte stof
hun vreemd blijven. Maar de vreugde van den arbeid wordt onmogelijk
gemaakt door -overlading en dwang.
Hoe langzaam de evolutie in de onderwijsinhoud plaats heeft, blijkt
als men bijv. de scheikunde-opgaven voor het eindexamen H. B. S. van
tegenwoordig legt naast die van voor 25 jaar of zelfs naast die van 50
jaar geleden. In den aard dezer opgaven — die toch een afspiegeling
behooren te zijn van het gevolgde programma — is nagenoeg niets te
bespeuren van de volslagen verandering, die zich in die jaren in het
wezen der scheikundige wetenschap heeft voltrokken. Voor den eindexaminandus is de scheikunde gebleven een vak van overwegend feitenmateriaal. Zoo de docent er niet in slaagde om ondanks programma
en examendruk gelegenheid te vinden tot verdieping, dan zou het leervak
der scheikunde voor het meerendeel der leerlingen als geestelijke ballast
beschouwd moeten worden.
Men kan de didactische vrijheid niet beter bevorderen dan door
.aan te sturen op voortdurende controle van den inhoud van het onderwijs.
Een duidelijke scheiding behoort gemaakt te worden voor ieder vak
van studie tusschen datgene wat als leerstof (in de meer beperkte zin
van dit woord) en dat wat als oefenstof is te beschouwen. De nadruk
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dient gelegd op de laatste ; de leerstof moet beperkt blijven tot datgene,
wat tot de bewerking der oefenstof als parate kennis aanwezig moet zijn,.
en tot datgene, wat men ter wille van de algemeene oriëntatie in het
bestudeerde vak niet kan missen. Een bezwaar van vele leerboeken is,.
dat met deze onderscheiding niet voldoende rekening is gehouden, dat
de fundamenteele principes en het meer of min willekeurige illustratieve
materiaal zoodanig vermengd zijn, dat ook aan dit laatste de beteekenis
van noodzakelijke memoriseerstof wordt gehecht. Een ruime oefenstof,.
overvloedig illustratief materiaal is noodzakelijk, de behoefte daaraan
stijgt naarmate men zich meer beweegt in de richting der zelfwerkzaamheid der leerlingen, maar men make van het middel geen doel.
Tenslotte wil ik in verband met het vrijheidsprobleem noemen de
zelfwerkzaamheid. Er bestaat inzake deze zelfwerkzaamheid veel begripsverwarring. Dikwijls ziet men als zelfwerkzaamheid der leerlingen be-stempeld iets wat niet veel anders is dan het op school maken van
huiswerk. Ook de zelfwerkzaamheid zooals het Dalton Plan met het
takenstelsel tracht te ontwikkelen wordt wel eens als zoodanig opgevat.
Nu is op zich zelf beschouwd het op school maken van een deel van
het huiswerk een nuttige instelling. Er wordt dikwijls te weinig op,
gelet hoe de kinderen thuis werken, of zij er w-el eenig besef van hebben.
hoe het huiswerk moet worden aangepakt. Tot in de hoogste klassen
der Middelbare School vindt men leerlingen, die het maken van een.
behoorlijk uittreksel of overzicht niet kennen, die nimmer potlood en.
papier gebruiken bij het memoriseeren van het geleerde, wier concentratie-vermogen niet is geoefend. Zij hebben veel moeten leeren, maar
de beginselen van het leeren zelf kennen zij niet.
Dat men het maken van een deel van het huiswerk naar de schooltijd
verlegt, is dus uitstekend, mits men dan ook deze gelegenheid benut
om de leerlingen te helpen bij het vinden en aanleeren van de voor hen.
geschikte methode van werken.
Maar men kan dit alles toch nog niet het bevorderen der zelfwerkzaamheid noemen. Bij de zelfwerkzaamheid gaat het er niet alleen om,
dat de kinderen zelf werken, maar dat zij werken aan het eigen inzicht.
Wij moeten daarbij vooropstellen, dat het zelf-gevondene van oneindig
grootere beteekenis is dan het gevolgde voorbeeld, dat het doel van het
onderwijs : de tucht der rede zelftucht is. De taak van den opvoeder'
ligt niet in het opruimen van alle problemen, in het minutieus gladstrijken van alle oneffenheden op den ontwikkelingsweg, doch in het
zorgvuldig ordenen en rangschikken der moeilijkheden, in het wijzen.
van den weg en het ondersteunend ter zijde staan.
Het doceeren en de luisterschool worden algemeen veroordeeld.
Maar wat kan men er voor in de plaats stellen? Voor vele vakken lijkt
het niet zoo gemakkelijk methodes te vinden, waarmee men het —
althans met examenmaat gemeten - even ver brengt. Men moet echter
wel bedenken, dat men met de zelfwerkzaamheid van de moderne
didactiek feitelijk nog geheel en al aan het begin staat en dat het.
grootste deel van het baanbrekend werk nog moet geschieden.
-
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Het zwaartepunt van het moderne onderwijs ligt niet meer in de
voortreffelijke voordracht der stof doch in de zorgvuldige voorbereiding.
Maar ook in de technische uitrusting. De meer zelfstandige beoefening
der stof door de leerlingen doet direct de behoefte ontstaan aan een
overvloed van hulpmiddelen, boeken, platen, objecten, instrumenten,
arbeidsmateriaal, werklokalen. Zeer veel hiervan moet nog ontstaan, moet
nog bijeengebracht, bedacht, geordend en beproefd worden, ook al
moet dankbaar erkend worden, dat hier en daar reeds een begin is
gemaakt. Een groot terrein ligt braak voor harde werkers op ieder
gebied ; met de ontginning hiervan zal het principe der zelfwerkzaamheid gelijken tred kunnen houden.
Toch zal ook bij de voortreffelijke outillatie, die wellicht in de
toekomst mogelijk zal zijn, het bezwaar van het tijdverlies blijven
bestaan. Het individueele programma van iedere leerling bevat echter
naast de vakken, die voor hem de vormende waarde van het onderwijs
bepalen ook vakken, die aan deze kern zijn toegevoegd om daaruit een
leerplan van algemeene ontwikkeling te formeeren, vakken, die om hun
directe practische waarde gekozen zijn. Het spreekt vanzelf, dat met
betrekking tot deze twee groepen van vakken aan de zelfwerkzaamheid
een verschillende beteekenis moet worden toegekend. Voor de vakken,
die voor den betrokken leerling om hun vormende waarde gekozen
zijn, mag het tijdsargument niet gesteld worden, wil men niet het doel
dezer vakken missen. Bij de vakken, die voor hem slechts practische
waarde bezitten, moet men de vorm der zelfwerkzaamheid kiezen in
overeenstemming met een zoo economisch mogelijk gebruik van den tijd.
De omvang dezer inleiding laat helaas niet toe het verband tusschen
het vrijheidsprobleem en het klassikale stelsel verder ter sprake te
brengen, een onderwerp trouwens, dat den laatsten tijd reeds van alle
kanten is belicht. Ik merkte reeds op, dat de programma-differentiatie
de behoefte aan een vrijer klasseverband doet gevoelen. Ook de zelfwerkzaamheid oefent aandrang in deze richting. Ik ben dan ook overtuigd, dat de verdere ontwikkeling van de vrijheidsidee met zich brengen
zal een geleidelijke en gedeeltelijke opheffing van het klasseverband.
Het onderwijs maakt tegenwoordig moeilijke tijden door. Men klaagt
eenerzijds over achteruitgang van het geestelijk peil der leerlingen en
over verslapte belangstelling, anderzijds over te weinig aanpassing aan
de eischen, die het practische leven stelt.
Niet in halsstarrig vasthouden aan de oude eischen zoeke men zijn
heil, evenmin in een geleidelijke, noodgedwongen terugstelling van den
algemeenen norm en in vervlakking.
Het begaan van nieuwe wegen vereischt moed, zeer veel moed.
Wij moeten deze wegen durven zoeken, herwinnend de belangstelling
der leerlingen, belangstelling in het zelfverrichte werk, telkens en
telkens opnieuw de stof schiftend en het overbodige verwerpend, door
volle benutting van den persoonlijken aanleg van den leerling de
efficiency van het onderwijs verhoogend en bij dit alles rekening
houdend met de eischen, die het practische leven stelt.
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Mondelinge toelichting.
De Heer Bok.horst : Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren. In
tegenstelling met de problemen der exacte wetenschappen, waarbij
steeds het streven gericht is op hun definitieve oplossing, een oplossing,
die in den regel vroeg of laat ook wel gevonden wordt, hebben de
problemen in de paedagogiek over het algemeen de neiging moeilijker
en ingewikkelder te voorden naarmate men er zich langer mee bezighoudt. En het vrijheidsprobleem maakt daarop geen uitzondering.
Immers waar reeds de vrijheid zelf als abstract begrip een wijsgeerig
vraagstuk en strijdpunt is van den eersten rang, hoeveel ingewikkelder
moet dan wel het probleem zijn van de toepassing van dit veelomstreden
begrip in de didactiek. Ik heb dan ook bij de bewerking met bezorgdheid de steeds groeiende omvang van hetgeen omtrent dit vraagstuk
te zeggen valt waargenomen. Ik heb mij daarom een aantal beperkingen
opgelegd, in de eerste plaats reeds deze, dat ik uitsluitend de leerling
in het centrum der belangstelling heb geplaatst, hetgeen des te minder
bezwaarlijk is, doordat de heer Thijssen straks de vrijheid van den
opvoeder zal inleid-en.
Aangezien de eerste plenaire zitting van dit congres vooral aan de
theoretisch-wijsgeerige bespreking van het begrip vrijheid is gewijd,
heb ik gemeend in deze inleiding mij vooral op vragen der practijk
te moeten richten. Ik ontkom daardoor echter niet aan de noodzakelijkheid van het stellen van eenige definities.
Het vrijheidsbegrip, zooals dit door den heer de Vletter in zijn derde
stelling is weergegeven, heeft ook mij als uitgangspunt gediend.
Wanneer wij onder opvoeden verstaan het brengen van den groetenden
mensch onder de tucht van geweten en rede en wanneer wij deze tucht,
deze innerlijke gebondenheid, als identisch met de vrijheid beschouwen.
dan zien wij dus de vrijheid als einddoel der opvoeding. Maar de vrijheid
kan bij deze opvoeding tegelijkertijd als middel optreden. In dit
opzicht moeten wij dan het streven naar vrijheid echter opvatten als
het pogen om de belemmeringen op de te volgen ontwikkelingsweg
zooveel mogelijk op te ruimen.
Het vrijheidsprobleem van didactisch standpunt bezien, komt dan
neer op de vraag, hoe men voor dien jongen mensch kan scheppen
de meest natuurlijke gelegenheid en de gunstigste omstandigheden tot
het verwerven van die innerlijke gebondenheid, van de tucht der
rede. De taak van den opvoeder is daarbij een tweeledige, in de
eerste plaats bestaande in liet opsporen van den meest geschikten weg
daartoe — individueel verschillend voor ieder kind in verband met
zijn aanleg — en in de tweede plaats in de leidinggevende hulp bij
dezen ontwikkelingsgang.
Willen wij aan het kind de meest gunstige omstandigheden geven om
tot volle ontwikkeling van zijn aanleg te komen, dan moeten wij
dezen aanleg zoo goed mogelijk trachten te bepalen en dienovereenV erslag Paedagogisch Congres.
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komstig het onderwijs inrichten en — althans voor het M. 0. -- het
meest geschikte schooltype kiezen.
Wij vinden v66r ons een oneindige verscheidenheid van kinderen, een
veelsoortigheid, gedifferentieerd naar den specialen aanleg en naar den
aard der belangstelling, naar de opnemingsmogelijkheid en naar het
opnemingstempo, naar karakter en naar zielsfactoren van allerlei aard.
Daarbij rust op ons de plicht ieder de ontwikkeling te geven passend
en in overeenstemming met zijn aard en eigenschappen.
De aandacht, die men aan de individueele aanleg schenkt, is groeiende.
In de eerste plaats omdat men meer en meer tot het besef komt,
dat die aanleg, waarover men dikwijls in zulke simplistische termen
spreekt, een product is van vele factoren, sterk beïnvloed ook door
psychische functies, die zich dikwijls eerst na lang zoeken openbaren.
Men moet dus met het uitspreken van een oordeel over den aanleg
uitermate voorzichtig zijn.
Maar in de tweede plaats omdat men tweeërlei soort aanleg scherper
gaat onderscheiden.
Wanneer ik zeg, dat een leerling veel aanleg heeft voor wiskunde,
dan bedoel ik daarmee wat anders dan wanneer ik zeg, dat de aanleg
van den leerling ' wiskundig is.
In het eerste geval bedoel ik, dat déze leerling de wiskundi^g'e
problemen, die voor hem passend zijn, goed weet te doorzien, dat
hij de trap der welgeordende, geleidelijk grooter wordende moeilijkheden
weet te bestijgen zonder daarbij den adem te verliezen en dat dus de
resultaten, met schoolmaat gemeten, bevredigend zullen zijn.
Maar in het tweede geval bedoel ik, dat de wijze van denken,
zooals de wiskunde die aankweekt, als het ware de voertaal is, waarvan
deze leerling zich bij voorkeur bedient ook bij onderwerpen van
gansch anderen aard.
Ik bedoel hiermede het vraagstuk der overdracht. En nu is het'
opmerkelijk, hoezeer de mate van -overdracht bij de verschillende
leerlingen kan uiteenloopen.
Het is duidelijk, dat men aan dezen laatsten vorm van het begrip
aanleg een veel grootere beteekenis dient toe te kennen dan aan dien
eersten, maar tevens, dat het opsporen van den aanleg — aldus
opgevat — ook zeer veel moeilijker is.
Volgens de door mij in den aanvang gegeven omschrijving van onze
taak moeten wij het kind de meest natuurlijke gelegenheid, de meest
gunstige omstandigheden geven om tot volle ontwikkeling van zijn
aanleg te komen.
Men kan hiertoe — schoolorganisatorisch bezien — twee wegen
inslaan, die ik wil toelichten aan een practisch voorbeeld, namelijk aan
de kwestie der schoolkeuze bij den overgang van lager naar middelbaar
onderwijs.
De eerste weg 'is deze, dat men een betrekkelijk groot aantal verschillende schooltypen -ontwerpt, ieder met een eigen, uniform programma, de tweede weg is, dat men slechts een paar schooltypen
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wenscht van zeer verschillende gradeering, maar dan ook binnen het
schoolverband programma-ruif ferentialie mogelijk maakt.
Bij het eerste stelsel — een betrekkelijk groot aantal scholen, ieder
met uniform programma — komt men onvermijdelijk te staan voor
de zeer moeilijke vraag hoe men op 12-jarigen leeftijd met voldoende
mate van zekerheid den individueelen aanleg zal kunnen bepalen en
af men op dezen leeftijd al wel gerechtigd is daaromtrent een min of
meer beslissende uitspraak te doen. Vooral voor de meisjes lijkt mij
deze laatste kwestie op zijn minst genomen zeer dubieus.
Bij het tweede stelsel — weinig schooltypen maar differentieering
binnen het schoolverband — is de schoolkeuze bij het verlaten der
L. S. zeer zwel mogelijk. De beoordeeling van die geaardheid van den
aanleg kan dan geschieden op het juiste moment. Men behoeft dan
geen conclusies te trekken op een tijdstip, dat duidelijk sprekende
criteria feitelijk nog ontbreken. Het spreekt vanzelf, dat de interne
organisatie der school bij programma-differentiatie belangrijk moeilijker
wordt. Wanneer men zich echter stelt op het standpunt, dat de belangen
van het kind primair zijn, en door tal van buitenlandsche voorbeelden
ziet, dat de bezwaren zeer goed te overwinnen zijn, dan mag m. i. dit
argument niet gelden.
Ik zeg met opzet buitenlandsche voorbeelden, omdat ik den vorm
van programma-differentiatie, zooals men dien vaak in ons land vindt,
o.a. in de Lycea, liever niet als voorbeeld wil noemen. Men doet zoowel
de Lycea zelf als de programma-differentiatie onrecht door deze combinaties critisch te bekijken, zoolang zij niet door een behoorlijke
wettelijke regeling een noodzakelijk versmeltingsproces h-ebben ondergaan.
De kwestie der programma-differentiatie hangt ten nauwste samen
met de vraag naar de vormende waarde van de verschillende vakken.
Na wat ik hiervan gezegd heb, zal het duidelijk zijn, dat ik de
vormende waarde van eenig vak niet als absoluut begrip beschouw,
maar dat ik haar zie in betrekking tot den aanleg van den leerling,
voor wien dit vak als oefenstof is bestemd. De individueele programmakeuze is m. i. een kwestie van efficiency.
De tucht der rede kan slechts verworven worden door langjarige,
harde en zeer ingespannen arbeid. Maar dan behoort ook deze arbeid
een zoo hoog mogelijk nuttig effect op te leveren.
Pogingen om langs anderen dan -d-en natuurlijk-en de door den aanleg
aangewezen weg tot geestelijke verdieping en structuur te geraken, leiden
tot verspilling, tot ondoeltreffend energieverbruik en wekken weerstanden
op, -die het begaan van den verkeerdelijk ingeslagen weg steeds bezwaarlijker maken.
Was het voorafgaande vooral van schoolorganisatorischen aard, ik
wil thans nog een oogenblik spreken over de vrijheidsidee in de
didactische methode.
Bij de beoordeeling van de vrijheidsidee in de didactiek moeten wij
ons het einddoel van de opvoeding in dit opzicht : „de gebondenheid
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aan de tucht der rede" voor oogen stellen. Wij moeten dan altijd
blijven bedenken, dat deze tucht zelftucht is. Wij moeten ook bedenken,
dat het de leerlingen zijn, die deze binding tot stand kunnen brengen,
niet wij, en dat het niet ons oordeel is, waaraan gebonden moet
worden, maar het eigen oordeel der leerlingen.
Wij moeten dus zorgen, dat dit oordeel zich kan vormen. Maar wij
doen verkeerd, als wij pogen hen ons eigen oordeel voortdurend op
te dringen. Ons oordeel moet voor hen blijven het objectieve oordeel,
Waaraan zij voortdurend hun, zich vormend, subjectief oordeel kunnen
toetsen.
Oordeel en inzicht kunnen slechts verkregen worden door oefenen
en nadenken. Wij moeten steeds voor oogen houden, dat het zelfgevondene van oneindig grootere beteekenis is dan het gevolgde
voorbeeld.
Wie van een berglandschap profiteeren wil, wie na de gezonde
staling der spieren wil kunnen genieten van het schoone uitzicht, trachte
niet ongeoefend en zonder hulpmiddelen een loodrechte wand te
bestijgen, hij volge het tree voor tree uitgehouwen pad, dat de gids
hem gebaand heeft en in geval van nood steune hij op dien gids, dien
hij vlak bij zich weet. Hij ga ook niet gemakkelijk in den wagen der
tandradbaan zitten en late zich niet omhoog trekken langs het gladde
spoor, dat de ingenieurs voor de gemakzuchtigen hebben aangelegd,
want hij zou voor een volgenden tocht geen training hebben gekregen.
Zoo ook gaat het met de leerlingen in de scholen. Men plaatse ze
niet voor problemen, die niet met hun leeftijd en kennis overeenkomen, maar — en dit wordt minder algemeen erkend — men make
het hen ook niet te gemakkelijk. De zeer suggestieve voordracht moge
in eerste instantie succesvol schijnen, we mogen nimmer vergeten
dat dit voor een deel schijnresultaat is.
De vrijheidsidee in de didactiek brengt mede, dat het initiatief bij
de zelfontwikkeling weer in handen van den leerling komt. Het
doceeren en de luisterschool worden vrij algemeen veroordeeld. Maar
wat kan men er voor in de plaats stellen ?
Voor vele vakken lijkt het niet zoo gemakkelijk methodes te vinden,
Waarmee men het — althans met examenmaat gemeten -- even ver
brengt. Men moet echter wel bedenken, dat men met de zelfwerkzaamheid van de moderne didactiek feitelijk nog aan het begin staat
en dat het grootste deel van het baanbrekend werk nog moet geschieden.
Het zwaartepunt van het moderne onderwijs ligt niet meer in
de voortreffelijke, suggestieve voordracht der stof, maar in de zorgvuldige voorbereiding, de ordening en rangschikking en ook in de
technische uitrusting. De meer zelfstandige beoefening der stof door
de leerlingen doet direct de behoefte ontstaan aan een overvloed van
nieuwe hulpmiddelen. Maar ook aan een omvorming van den aard
van de leerstof.
Want behalve de mogelijkheid van initiatief heeft de leerling ook
den tijd er voor noodig. Men hoede zich bij alle onderwijs voor over-
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lading, voor het „teveel". Zoo ergens, dan geldt hier het woord : ,,In der
. Beschrânkung zeigt sich der Meister". Niet wat wij leeren, maar
hoe wij het leeren is van primair belang.
Een voortdurende controle op den inhoud van ons onderwijs is
daarom noodig. Hoeveel volmaakt onnoodige bijzaken kunnen er telkens
en telkens weer geschrapt worden, hoeveel tijd doen zij verloren gaan
voor de behandeling der hoofdzaken, — tijd, niet te gebruiken door
den leeraar om langer en uitvoeriger daarover te spreken, maar tijd
voor den leerling om zich op het onderwerp te bezinnen.
Hoe onduidelijk is in vele leerboeken de scheiding aangegeven
tusschen datgene, wat als noodzakelijk gegeven, als parate kennis, als
fundamenteel beginsel door den leerling tot onvervreemdbaar geestelijk
goed moet worden gemaakt en vastgelegd en datgene, wat als toepassing van het beginsel, als min of meer willekeurig illustratief
materiaal, als oefenstof is opgenomen. Een ruime oefenstof, overvloedig.
illustratief materiaal is noodzakelijk, de behoefte daaraan stijgt, naarmate
men zich meer beweegt in de richting der zelfwerkzaamheid der leerlingen, maar men make van het middel geen doel.
Als een der ergste vijanden van de didactische vrijheid noem ik
de geneigdheid tot encyclopaedisme, waarvan het intellectualistisch,d
onderwijs zich zoo moeilijk kan losmaken. Het is geen wonder, dat
de vrijheidsidee in de scholen van Amerika en Engeland zooveel gereeder
ingang vindt dan bij ons. Dit verschijnsel heeft een historische oorzaak.
Ons onderwijsstelsel heeft zich vooral geconsolideerd in een tijdperk,
toen alzijdig weten als hoogste geestelijk goed vooropgesteld werd. Dit
encyclopaedisch standpunt is wel is waar reeds lang verlaten, maar de
inhoud van ons onderwijs staat nog sterk onder dien invloed. De
vrijheidsidee is met een encyclopaedisch getinte onderwijsinhoud moeilijk
vereenigbaar en vindt daarom sneller ingang in die landen, waar zich
juist nu het onderwijs-stelsel in volle evolutie bevindt en nog niet door
een te omvangrijke stof is gehandicapt.
Bij de bepaling van den aard en d-en omvang der leerstof moeten wij
bedenken, dat ook in de maatschappij het zwaartepunt niet ligt in
wat men „meent te weten" maar in wat men ,,blijkt te kunnen".

Dames en Heeren.
Ik ben mij bewust, dat ik van al hetgeen over de didactische vrijheid
te zeggen is slechts een paar hoofdzaken, onderwerpen, die mij althans
als zoodanig voorkomen, heb kunnen aanroeren. Het terrein is zoo
buitengewoon groot, dat ik mij noodzakelijkerwijze daartoe heb moeten
beperken.
Samenvattend merk ik dus op, dat naar mijne meening de vrijheid
van didactisch-organisatorisch standpunt bevorderd wordt door bij de
programma-keuze ten volle rekening te houden met den individue-elen
aanleg van den leerling en voorts door te streven naar 'een didactiek,
gebaseerd op de zelfwerkzaamheid der leerlingen.
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Discussie.
Prof. Casimir: Mijnheer de Voorzi ter. Ik stel er prijs op den geachten
inleider te verzekeren, dat ik zoo el zijn geschreven praeadvies als
zijn mondelinge toelichting daarop )p hoogen prijs stel en deze met
waardeering en sympathie begroet heb. Evenwel zou ik een enkele
vraag willen stellen, voorafgegaan door een enkeleopmerking. Het
is, geloof ik, de eerste keer, dat ik in een groote publieke vergadering
de vrijheid neem om een inrichting, waarmee ik wel i-ets heb te maken,
het lyceum, te verdedigen. Want hE is toch niet juist, te zeggen, dat
men daar maar willekeurig twee schooltypen vereenigde. Toen in
1898 de tegenwoordige hoogleeraar Gunning in De Gids zijn artikel
over Onderwijs schreef, waarin hij voor het lyceum pleitte, was zijn
bedoeling een school, waarbij men van de gedachte uitging, dat het
kind, gekomen van de lagere schc )l, nog slechts voor een beperkte
leerstofbelangstelling had — eerst 1 ter zou differentiatie plaats vinden
met behulp van verschillende midd ten, die men vond in de cultuur.
Er was echter alleen mogelijkheid c ,ze idee te verwezenlijken, wanneer
men zich hield aan de bestaande vet en dus het ideaal vervormde
naar de praktijk. Er kan dus gee sprake van zijn, dat men maar
willekeurig twee vormen tegen elk„ ir aangeplakt zou hebben. Omdat
geen levensvatbaarheid voor een g heel nieuwe inrichting was, heeft
men haar vervormd naar de nrakti k. Ten zeerste stem ik in met de
meening van den inleider, dat men moet wachten op een wettelijke
regeling, en dit brengt ons tot deze belangrijke vraag : moeten vrij
niet om tot de organisatorische vrijheid te komen eerst een wettelijke
regeling hebben, die de mogelijkheid tot oplossing der moeilijkheid
openstelt? Voor het L. O. is daarin voorzien, door het beroemde
artikel, dat bepaalt, dat speciale scholen onder zekere voorwaarden
kunnen opgericht en gesubsidieerd worden, en nu had ik gehoopt,
dat het praeadvies -en de voordracht er op zouden uitloopen, dat het
mogelijk worden moet onder zeer strenge waarborgen ook middelbare
scholen te kiezen, die een zeker maatschappelijk recht hebben en waarin
men dan dat kan probeeren. De heer Bokhorst kan wel wenschen,
deze didactisch-organisatorische vrijheid te verkrijgen, doch eerst
wanneer wij een eigen schooltype zullen kunnen maken, -dat dan kan
Worden nagevolgd en uitgebreid, zal dit denkbeeld eenige kans van
slagen kunnen hebben, al erken ik, dat de tegenwoordige wet op het
M. 0. in deze reeds veel tegemoet komt.
En dan een derde vraag : Is het wel waar, dat ons uitgebreid program
tegenover het Amerikaansche program alleen historisch te verklaren
is uit de zucht tot veelweterij. Ligt hierin ook niet dit andere
element, dat Engeland en Amerika zeer groote landen zijn, die over
een -wereldtaal beschikken -en daardoor geen kennis van vreemde talen
van de leerlingen behoeven te eischen. Bovendien kan daar ook veel
gemakkelijker een sterke differentiatie worden ingevoerd, terwijl wij
,
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Nederlanders slechts een klein volk zijn en eigenlijk onze mannen
soms a double usage moeten zijn. Een Nederlander vertelde mij, dat
ook bij den Volkenbond de idee heerscht, dat wanneer men voor
een of ander moeilijk werk iemand hebben moet, je daarvoor het
best een Hollander nemen kunt omdat die vaak voor alles geschikt is!
Ik zeg niet, dat ik daarmede Uw meening bestrijd, maar ik geloof, dat
het verschijnsel toch niet alleen een historische oorzaak heeft, maar
wel degelijk ook een sociologische.
Ook zou ik mij nog deze vraag veroorloven willen : heeft de
inleider niet een weinig te veel miskend den invloed, die uitgaat van
den docent, waar hij zoo voor alles den nadruk legde op de ordening
en de outillage? Het is toch wel bekend, dat men bij het H. O. liever
de menschen op zijn colleges ziet, dan te weten, dat zij alleen uit
boeken studeeren. Het schijnt, dat van persoon tot persoon toch wel
iets overgedragen wordt, dat wel van beteekenis is, zoodat de vrije
voordracht nooit geheel is weg te nemen.
Ik bedoel met deze vragen ook niets meer dan vragen, want ik vond
de voordracht van den heer Bokhorst zoo belangrijk, zoo helder en
zoo scherp gedocumenteerd, dat ik geloof hem wel namens het geheele
congres te mogen bedanken. Hij moge in mijn vragen slechts een
bewijs zien, dat men een zoo belangwekkende voordracht niet mag
laten voorbijgaan, zonder daarop te reageeren.
De heer Bolkestein Mijnheer de Voorzitter. Ik wensch slechts een
enkele vraag te doen aan den heer Bokhorst. Voor mij is de hoofdzaak
van het eerste gedeelte van zijn praeadvies datgene wat staat op blz. 22,
waar ik in de tweede alinea deze regel lees': „Na de lagere school
voor de leerlingen, die verder gaan, een zoo goed mogelijke, van
verschillende zijden geadviseerde keuze tusschen een zeer beperkt aantal
typen van scholen van duidelijke gradeering."
Nu zou ik den heer Bokhorst alleen willen vragen : welk beperkt
aantal schooltypen hij bedoelt, en verder waarin naar zijn meening
deze duidelijke gradeering moet bestaan?
:

Repliek.
De heer Bokhorst Dames en Heeren. Wat professor Casimir over
het lyceum heeft gezegd, onderschrijf ik ten volle. Hetgeen ik in
mijn gesproken woord vandaag heb gezegd, was de bedoeling van
liet in het praeadvies neergelegde. Ik herhaal, wat ik ook in het praeadvies reeds gezegd heb, dat programma-differentiatie niet in den meest
gunstigen vorm kan verkregen worden, door twee schooltypen, zooals
men die eenmaal heeft, aan elkaar te voegen. Prof. Casimir heeft ook
uitdrukkelijk gezegd, dat dit bij het lyceum geschied is om redenen
van practischen aard — daardoor heeft men het ideaal, zooals men
:
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het zich voorstelde, niet geheel kunnen verwezenlijken. Op een goede
wettelijke regeling wachten wij nog steeds.
Dat ook een dergelijk schooltype met een zeer soepele programmadifferentiatie, niet door den wetgever als zoodanig kan worden opgebouwd zonder dat daaromtrent uitvoerig proefondervindelijk materiaal
aanwezig is, onderschrijf ik ten volle.
In dit opzicht wil ik wijzen op de regeling, die de Engelsche wetgeving hieromtrent toelaat. Zoodra daar een of ander idee door serieuze
personen naar voren wordt gebracht en dit denkbeeld vertoont volgens
diverse autoriteiten bij nader onderzoek kans van levensvatbaarheid,
laat men van honger-hand zoo'n proef gaan, terwijl men veelvuldiger
en scherper de school controleert.
Prof. Casimir heeft gevraagd, of die uitgebreidheid van het programma niet voortvloeit uit de noodzakelijkheid voor ons Nederlanders om in zekeren zin „manusjes van alles" te worden ! Inderdaad
hebben wij door de ligging van ons land reeds behoefte aan het leeren
van een aantal wereldtalen, die om ons heen worden gesproken — een
behoefte, die in andere landen lang zoo sterk niet gevoeld wordt.
Doch dat neemt niet weg, dat op deze manier niet is te verklaren,
waarom wij bij het nagaan van de programma's der verschillende scholen
toch nog altijd getroffen worden door het zeer groot aantal studievakken. Vergelijken wij onze programma's in dit opzicht b.v. met die
in Frankrijk, dan zien wij, dat daar zelfs bij de meest ingewikkedte
programma's het aantal vakken toch nimmer grooter is dan negen,
of wanneer men het vak teekenen er af laat, acht ! En daarbij zijn
dan toch altijd nog een of twee vreemde talen inbegrepen. Stelt
men nu daartegenover — en dat is al een heel sterk voorbeeld —
het programma van de H. B. S., waarbij men in de vierde klasse
komt tot niet minder dan zeventien vakken of met aftrek van gymnastiek en teekenen tot 14 intellectueele vakken, dan is het verschil
toch wel opvallend.
Ik meen, dat prof. Casimir stellig gelijk had, toen hij aan de viva vox
van den docent groote waarde toekende en ik zal dit dan ook nimmer
tegenspreken, maar ook bij onderwijs, waarbij de zelfwerkzaamheid
van den leerling op den voorgrond wordt geschoven, behoeft deze
geenszins te ontbreken of belangrijk beperkt te worden.
Wat de vraag van den heer Bolkestein betreft, daarop zou ik
dit willen antwoorden : dat, wat op den 12-jarigen leeftijd practisch
mogelijk is, beperkt zich volgens mij tot het bepalen van den algemeenen aard van den aanleg, dus tot de algemeene geschiktheid
voor voortgezet onderwijs. Ik zou dus het beperkt aantal scholen,
dat voor dezen leeftijd zou moeten openstaan voor de leerlingen
niet willen laten differentieer-en naar den specialen aanleg, doch verkies
gradeering naar den algemeenen aard en den algemeenen omvang van
dezen aanleg. In de school zelf dus de verdere differentiatie. Met
opzet heb ik dan ook het woord gradeering gebezigd, dat voor
mij een geheel andere beteekenis heeft dan differentiatie!
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De Voorzitter : Dames en Heeren. Ik geloof wel te mogen onderschrijven, wat reeds door prof. Casimir is gezegd, toen hij namens
het congres den heer Bokhorst bedankte. Ongetwijfeld hebben wij
allen met belangstelling kennis genomen van de door hem ontvouwde
denkbeelden.
De heer Bokhorst is een der eersten geweest, die niet slechts de
leus van meerdere vrijheid heeft aangeheven, doch die ook practisch
trachtte de wegen te vinden en aan te wijzen, waarlangs men tot
een bevredigende oplossing zou kunnen komen. Hij heeft de daad bij
het woord gevoegd, en gepoogd deze gedachte nader uit te werken
ook toen hij niet meer aan het lyceum, doch bij een anderen tak van
onderwijs het M. 0. diende en wij verwachten dan ook, dat hij een
der baanbrekers worden zal, die het mogelijk zullen maken om zelfstandigheid aan te kweeken door de vrijheid om rekening te houden
met de capaciteiten van elk individu in het bijzonder. Aan de groote
nauwkeurigheid van gedachtenuitdrukking van den spreker danken wij
het bovendien, dat weinig vragen om opheldering noodig waren, en
al moge dit praeadvies weinig debat hebben uitgelokt, ik houd er
mij van overtuigd, adat het uitgestrooide zaad rijkelijk vruchten
dragen zal.
Ik wil den heer Bokhorst toewenschen, dat zijn arbeid slagen
moge in de richting, die hij zoo gaarne ziet en ik geloof te mogen
zeggen — al kunnen er zijn, die in wegen en middelen van hem
verschillen — dat er wel niemand op ons congres zijn zal, die
niet gaarne wil meewerken tot verwezenlijking van het ideaal, zooals
hij het zich stelde, n.l. gebonden zijn in gebondenheid aan geweten
en rede — gebondenheid dus aan een hoogeren norm, die daardoor
vrijheid laat voor de individualiteit en rekening houdt met de groote
verschillen van aanleg.

Het vrijheidsprobleem van didakties-organisatories stand puni
door Th. J. Thijssen
.

Prae - advies.
HET PROBLEEM VAN DE VRIJHEID VAN DE ONDERWIJZER.

Een pedagogies kongres met het vrijheidsprobleem als centraal onderwerp — doch waar het vrijheidsprobleem van de onderwijzer, het
probleem van de onderwijzersvrijheid, niet ter sprake zou zijn gekomen,
— zulk een kongres zou door een groot deel van het onderwijzerskorps
met bevreemding zijn aanschouwd. Want men kan verschillen in z'n
waardeering van wat er in ons land aan verandering is gepropageerd of
aan verandering is verkregen ten opzichte van de gezagsverhoudingen in
de school ; doch niemand zal ontkennen, dat diskussies over de onderwijzersvrijheid reeds een kleine halve eeuw het korps beroeren. De roep
om meerdere zelfstandigheid van de onderwijzer is niet langer te be-
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schouwen als een zaak, waarmee één geslacht van ontevredenen een
beperkt aantal jaren de maatschappij lastig viel. Een tweede, een derde
geslacht blijkt de roep over te nemen, en dit bewijst, dat hier de onderwijswereld staat voor een probleem, dat haar niet eerder met rust zal
laten, dan nadat het is opgelost.
Daarom zou het struisvogelpolitiek geweest zijn, wanneer een kongres
als dit uitsluitend de vrijheid van de leerling besproken had, en verder
gedaan, alsof er met de vrijheid van de onderwijzer geen kou aan de
lucht ware.
Deze inleidende woorden doen al zien, welk onderdeel van het
vrijheidsprobleem ik me voorgenomen heb te behandelen. En ik kan
me zo voorstellen, dat er deelnemers aan dit kongres zijn, die na
deze inleiding vragen : moet dat nu weer ; kunnen we nu nog niet
eens rustig bij elkaar komen op een wetenschappelik vakkongres, zonder
dat zulk . . . laat ons zeggen : minder-aestheties . . . strijdrumoer
klinken komt ?
Aan dezulken zou ik willen verzoeken : voldoe toch allereerst aan
de eis van wetenschappelikheid : de f e i t e n te erkennen. Immers het
feit bestáát, dat een groot deel van ons korps de kwestie der onderwijzersvrijheid gevoelt als het meest-urgente onderwijs-vraagstuk,. zowel
in didakties als in organisatories opzicht. Wat zou er tegen zijn, een zo
hardnekkig-blijkend probleem eens te brengen in een principiëel zo
hartstochtloze sfeer als wij op dit kongres menen te mogen verwachten ?

Eén voordeel heeft alvast de behandeling van ons probleem op dit
kongres : ik behoef geen vloed van woorden, om te voorkomen dat het
Woord „vrijheid" verkeerd begrepen wordt, wanneer we spreken over
de vrijheid, die voor een goed onderwijzerschap nodig is. Na wat hier
door andere sprekers is gezegd over het wezen der goede vrijheid : de
gebondenheid aan het hoogste in ons-zelf, zou het van verregaande onwil
getuigen, als nu nog iemand kwam met de aloude misvatting, dat de naar
emancipatie strevende onderwijzer het recht wil veroveren, eenvoudig
in school te doen, wat-ie verkiest.
Vrijheid van de onderwijzer betekent : volle verantwoordelikheid voor
zijn werk, en ik zou menen te kort te doen aan de waardigheid van dit
kongres, als ik me begaf in een weerlegging van de zotte interpretaties,
die er zo vaak zijn gegeven van de term : „zelfstandigheid van de
klasse-onderwijzer". Misschien is de uitdrukking „zotte interpretaties"
wat te hard, omdat de „zotheid" waarvan hier sprake is, gewoon
menselike zwakte is. In het algemeen, de opmerking geldt het vrijheidsprobleem in z'n ganse omvang, in het algemeen heeft de mens nogal
moeite, om het aan te durven met die hogere vorm van gebondenheid,
welke we vrijheid noemen. En doordat de groei der school tot een
maatschappelike instelling de onderwijzer heeft gemaakt tot ambtenaar,
is er eigenlik niets wonderliks aan het verschijnsel, dat de roep om
vrijheid voor de onderwijzer door velen verstaan werd als iets onzinnigs,
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in ieder geval iets ondoordachts : kan men zich groter tegenstrijdigheid
denken dan een ambtenaar . . . die vrij is ?
Het gevaar is dan ook groot, dat we tijdens de diskussie over ons
onderwerp te veel afzakken naar beschouwingen over de ambtelike positie
van de onderwijzer. Menigeen zou wel willen meegaan met de idee dat
de onderwijzer vrij moet zijn — doch slechts zolang die idee een onschadelik stukje kongres-abstraktie blijkt ; hij schrikt terug, omdat konsekwent aanvaarden der idee voor de praktijk, hem zou brengen voor
verhoudingen die hij ambtelik nog niet weet uit te drukken. Dit is
het gewone konservatisme, dat optreedt telkens als verandering van
v o r m e n aan de orde is. Een kongres als het onze moet zich niet
verliezen in bekommernis over dit vormen-konservatisme ; het moet
zich bezig houden met de i d e e; als het daarbij zich de beperking
moest opleggen, het huidige geslacht de schrik te zullen besparen van
de mogelikheid van nieuwe vormen, dan zou het de hoop wel kunnen
opgeven, iets van wezenlik belang te doen voor de opvoeding.
Beschouwen wij dus, onbekommerd om de uiterlike vormen, het
onderwijzersvak. Wat doet de onderwijzer in school ? Hij verricht er
dag aan dag reeksen van opvoedende daden, tenminste van opvoedendbedoelde daden ; als het woord niet wat zonderling klonk voor een
kongres, zou ik zelfs willen zeggen : opvoedend-bedoelde daad j e s,
want gróóts van aspekt zijn nu eenmaal de kleinigheden niet, uit welker
opeenvolging het schoolleven bestaat.
Het eigenaardige van deze kleine daden is, dat ze wel verband houden
met een algemene opdracht, en wel min-of-meer passen in een plan,
doch dat zij elk voor zich telkens zijn : een apart stukje s c h e p p i n g.
Zij zijn telkens reaktie op een waarneming of op een konklusie of op
een vermoeden ; zij zijn kleine peilingen ; kleine prikkels om een of
ander procesje in gang te zetten. Als wij tegenwoordig met zoveel nadruk
de stelling verkondigen dat de verhouding : onderwijzer-aktief, kindpassief verkeerd is, dat we moeten hebben : de arbeidschool, dan is dat
niet in tegenspraak met deze beschouwing : ook het zich passief-houden,
het zich onthouden van ingrijpen, geschiedt opzettelik en bewust, geval
voor geval, en is dus geestelik óók als daad te kwalificeren.
Het onderwijzerswerk is derhalve een aaneenschakeling van stukjes
initiatief, van een handelen naar omstandigheden, die niet voorzien zijn.
Waarbij telkens de situatie moet worden beoordeeld, de situatie klassikaal
en de situatie bij elk kind afzonderlik. Voor dit beoordelen is nodig:
allerlei mede-beleefd-hebben van wat in voorafgaande dagen geschied is
in de klas ; wetenschap van vrat er, ook buiten de klas vaak, met de
afzonderlike kinderen geschied is.
Het gehele karakter van deze reeks daden (waarover natuurlik nog
veel uitvoeriger zou kunnen worden gesproken) brengt mee : dat m e n
z e z e 1 f moet doen. Men kan als men onderwijzer is, voor deze
dingen geen knechtje nemen.
Bovendien is er, ik zou haast willen zeggen het overwelfsel van al
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deze kleine daden ; de sfeer waarin ze geschieden ; de stemming, bij
onderwijzer en bij kind, welke weer bij elke daad, elke groep daden,
z'n aparte variatie aanbrengt : de onnaspeurlike en toch geweldige
werking van het milieu. Dit milieu hangt ten nauwste samen niet alleen
met het doen van de opvoeder, maar ook onmiddellijk met z'n zijn,
met z'n persoonlikheid. En nog veel meer dan voor z'n daden, geldt het
voor het beïnvloeden door z'n persoonlikheid, dat de opvoeder geen
prokuratiehouder kan aanstellen, geen ondergeschikte kan belasten met
de „waarneming" van een deel van de hèm opgedragen taak.

Het onderwijzen moet de onderwijzer zelf doen.

Hiermede is nog geen antwoord gegeven op de vraag, of we voor het
onderwijs moeten hebben het stelsel van één onderwijzer per groep
kinderen of het stelsel van vakonderwijzers. Immers, men zou zich
zeer goed kunnen denken een splitsing van het onderwijswerk in afzonderlike stukken, waarbij voor de onderwijzer van elk afzonderlik onderdeel weer gold de regel: dat hij z'n werk zelf moest verrichten.
Die splitsing van het onderwijswerk zou dan moeten geschieden naar
de zg. „vakken". Doch de zg. afzonderlike vakken op de lagere school
hebben geen van allen het wetenschappelik karakter, dat scheiding nodig
of zelfs maar mogelik maakt. De vaardigheidsvakken worden u i t s 1 u it e n d „gescheiden" gehouden om redenen van techniek ; vele „kennisvakken" worden in de lagere school omgezet in vaardigheidsvakken, in
verband met de kinderlijke behoefte aan leren door automaties doen,
doen en doen ; terwijl het daarna overschietende „zaakonderwijs", naarmate het juister wordt opgevat, steeds meer als één geheel verschijnt:
kennismaking met de wereld die het kind omringt. De „Fácherung" der
lagere school, die trouwens óók nog veel bestrijders telt, is van een
geheel ander karakter dan de specialisering, welke in de wetenschap
wordt geëischt. Reeds de lagere school voorzien van een vaklerarensysteem, is intellektualistiese haast, en anders niet.
Bovendien brengt het optreden van telkens een aparte onderwijzer met
z'n aparte „vak", z'n aparte belangstelling en z'n aparte opvatting
voor het kind mede : een verbijsterend overstappen in een andere geestelike sfeer, enige malen per dag; het verschil met de zoveel eenvoudiger leefwijze in het gezin is te groot. Zelfs op de middelbare school,
waar het onderwijs wordt van zodanig karakter, dat één persoon de
vakken niet meer wetenschappelik kan beheersen, zelfs daar zoekt men
nog naar een vervanging van de centrale, vertrouwde figuur die voor
het kind de onderwijzer was. En als een der grote voordelen van het
U. L. O. boven het M. O. wordt algemeen beschouwd het minder verdoorgevoerde vaklerarensysteem van de U. L. O.-school.
De lagere school moet dus niet hebben het vaklerarensysteem.
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We krijgen dan voor het lager onderwijs deze organisatie : een groep
kinderen, geleid door één persoon, d e onderwijzer van de groep.
Naar welke principes men de groep kinderen bijeenbrengt, is een
kwestie van lager orde.
Men kan trachten een groep te vormen van ongeveer gelijke leeftijd;
men kan ook als groep bijeenbrengen kinderen van verschillende leeftijden. Men kan groeperen naar ongeveer gelijke ontwikkeling. En
daarbij hangt het er weer veel van af, hoe men dat „gelijke ontwikkeling"
opvat : hier bestaan allerlei schakeringen, van de streng-intellektualistiese
„bijeengehouden klas" tot de gemoedelik-weg als „aan elkaar en de
meester gewend stelletje" te karakteriseren groep.
Al naar de opvatting van de wijze waarop de groep tot stand komt,
zal men of nooit, of zelden, of geregeld overgaan tot hergroepering
van de massa der kinderen, voor welke het onderwijs georganiseerd moet
verorden ; evenzo bestaat er verschil van inzicht omtrent de tijdduur,
dat eenzelfde onderwijzer zijn groep leerlingen houden moet of
houden kan.
Doch overal zal men dit vinden : een leer-gemeenschap, gevormd door
een groep kinderen met één onderwijzer, die zelfstandig het onderwijswerk verricht.
Het woord leer-gemeenschap kies ik hier met opzet. Als karakteristiek
van de methode zou mij de term „levens-gemeenschap" wel lijken. Doch
aan de andere kant lijkt mij dit woord te brutaal-imperialisties voor
een gemeenschap waarvan het g e z i n niet een deel, laat staan het
hoofddeel, uitmaakt. De school kan men pas een levensgemeenschap
noemen, als zij met het gezin verweven is op een wijze die nog geen
enkele School-en-Huis-enthusiast zich zelfs durft voorstellen — of
als het gezin als opvoedend milieu weggewerkt is, een ideaal waarvan
te reppen mij reeds misdadig lijkt.
Het zichtbare werk en het voor het kind zichtbare doel van de school
is het onderwijs, en dat mag ongetwijfeld ook uitkomen in de benaming;
en dus noem ik de groep in gemeenschap „studerende" kinderen met
hun onderwijzer een „leer-gemeenschap".
En het zijn deze groepen, deze leer-gemeenschappen, die de cellen,
de samenstellende eenheden zijn voor de lager-onderwijsorganisatie.

Toen ruim een eeuw geleden het volksonderwijs werd georganiseerd,
is vrijwel overgenomen, wat op natuurlike wijze reeds ontstaan was:
cel, waaruit de organisatie was opgebouwd, was de groep kinderen
welke onder leiding van één onderwijzer stond. En die onderwijzer had
vrijwel de positie die hij pedagogies-nodig had : een algemene opdracht,
maar verder de vrijheid om zelfstandig te werken.
Alleen, de groep kinderen was te groot, behalve in de kleine dorpen,
waar nu eenmaal niet zo veel kinderen waren voor het onderwijs . . .
Doch overigens was de organisatie de juiste : elke groep kinderen onder
z'n eigen, zelfstandig-werkende onderwijzer.

78
Wel werd, eerst enigszins ruw, later meer geperfektionneerd, de
groep onderverdeeld in kleinere groepen van ongeveer gelijke ontwikkeling om het „hoofdelike" onderwijs te kunnen vervangen door het
„klassikale", doch deze onderverdeling was in wezen geen andere, dan
die welke we ook nu nog vinden op het zg. „éénmansschooltje".
Zodra echter het inzicht veld won, dat de groepen kinderen, de schoolmeester ter leiding gegeven, veel en veel te groot waren, ging de
omzetting van het hoofdelike in het klassikale onderwijs vergezeld
van een tweede organisatie-wijziging : er werd ingesteld de hulp-onderwijzer, en deze hulp-onderwijzer kreeg een of meer „klassen" „voor
zijn rekening".
De onderwijzer deed, wat onmogelijk is door het wezen van het
onderwijzerschap : hij liet zijn werk met een deel der groep door een
ander verrichten. Hij bleef verantwoordelik voor werk, waarvoor alleen
verantwoordelik kan zijn degeen die het werk doet.
En toen zette een proces in, dat heden ten dage zijn eindstadium
bereikt : overal waar de eenheid „school" te groot was om te blijven
één groep onder één onderwijzer, viel zij uiteen in nieuwe eenheden,
kleinere groepen, ieder weer onder een eigen onderwijzer.
Echter is in de wet maar weinig te bemerken van dit proces ; de
benaming „hulponderwijzer" is verdwenen, doch de wet ziet het personeel ener school nog slechts als : de schoolmeester van vroeger, de
zelfstandig werkende leider der groep kinderen welke de „school"
vormen — bijgestaan door anderen, niet zelfstandig dus werkenden.
Als we in de aanvangsklasse ener school de juffrouw bezig zien, de
kinderen lezen te leren, dan is volgens de wet de toestand deze, dat
het „hoofd der school" de kinderen dat lezen leert, en dat de juffrouw
hem daarin bijstaat. Misschien is het didakties tegenwoordig vaak
juister te zeggen : de kinderen leren zichzelf lezen onder leiding van
het hoofd der school — de juffrouw staat het hoofd in deze leiding bij.
Het onzinnige van de voorstelling, in de wet gegeven, is duidelik voor
ieder die weet hoe onderwijzen toegaat. Men moet zich niet van de wijs
later brengen door de mogelikheid van opzieners-bevoegdheden van dat
hoofd over die juffrouw. Indien niet het hoofd, dan is er in ieder geval
wel een schoolopziener of inspekteur, welke zonder enige twijfel opzieners-bevoegdheid over de juffrouw heeft ; -en toch zal niemand
op de vraag, wie in de klas van de juffrouw de leesles geeft, antwoorden:
Haar schoolopziener. Dat het hoofd de leesles van de juffrouw zou
geven is een even erge fiktie als dat de schoolopziener het zou doen.
De juffrouw doet het, en de juffrouw heeft dus nodig de zelfstandige
positie die het onderwijzerschap krachtens z'n wezen eist.

Een hoeveelheid cellen vormen nog geen organisatie ; en alzo komt
nu aan de orde : hoe zijn de cellen, de samenstellende eenheden, samen
te voegen ? Voor de hand ligt allereerst de samenvoeging tot grotere
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gehelen voor elke gemeente, omdat de verzorging van het onderwijs
gemeentelik geschiedt, en omdat in veel gemeenten het grootste deel
der bevolking geconcentreerd woont.
Ook in de per gemeente gevormde grotere gehelen is weer mogelik
de cellen éérst samen te voegen tot cel-groepen, en uit deze pas samen
te stellen het gemeentelike geheel.
In zeer veel gevallen zal de groep cellen welke men als eerste
samengestelde eenheid vormt, een „school" zijn, de school voor het
dorp, de school voor een buurtschap, de school voor een stadswijk.
Het samenvoegen tot „scholen" zal geschieden om ekonomiese redenen:
één gebouw voor verschillende leergemeenschappen is goedkoper dan
een stel afzonderlike paviljoentjes, vooral ook door de mogelikheid
van gebruik derzelfde gymnastieklokalen, speelzalen, speelvelden, badgelegenheden enz. enz. door verschillende klassen.
En bovendien zal men tot deze vorm van huisvesting „onder één
dak" komen doordat de bestaande toestand : waarbij de fiktieve eenheden,
de vroegere eenheden „school", één eigen gebouw hebben, daartoe
vanzelf voert. In de grote stad, waar gebrek aan bouwruimte in verschillende woonbuurten, een paviljoen-stelsel onmogelik maakt, zal ook
voor stichting van nieuwe onderwijsgelegenheden de oude vorm : „school
met meerdere klassen" gehandhaafd blijven.
Doch we dienen- goed in 't oog te houden, dat het wezen van zulk
een „school met meerdere klassen" anders is dan wat er tot heden is
volgens de lezing der wet. Het verband van de klassen ener „zelfde
school" is niet véél groter dan dat met de klassen van een andere
school. De onderwijzer der ene „klas" in zulk een school is niet een
soort zetbaas, voor die klas, van een onderwijzer welke in een andere
klas staat.

Ik geloof wel, enigermate te beseffen, hoe het voorafgaande velen
een onaangename sensatie geeft. Dat is destruktie, vernieling van de
school. Zes of zeven koninkrijkjes naast elkaar in één gebouw, waar
we vroeger de solied-gekonstrueerde eenheid school hadden. Het eenmaal
bestaande, zelfs al is het grotendeels fiktie, heeft altijd zekere dierbaarheid, en ook op schoolgebied is operatie niet steeds pijnloos.
Maar het proces, eenmaal begonnen toen men, in plaats van de schoolmeester een kleiner groep leerlingen te geven, meende iets onmogliks
als een sub-opvoeder te kunnen scheppen, dat proces zet zich onverbiddelik door, en men dient te erkennen, dat dit doorzetten ook
allesbehalve een pijnloze historie is gebleken. Steeds veelvuldiger, zij
het niet in de vorm van een wetenschappelik-nuchter erkennen, maar
meer als alarmerende jammerklacht, wordt gekonstateerd, • dat toch
inderdaad de scholen niets anders zijn geworden dan schijnbare eenheden,
dat de eigenlike cel, de eenheid, de klas is. Waarom zouden we dan
niet zoeken naar een organisatie-vorm die dit erkent ? Het is toch
niemands schande en niemands schuld en niemands nadeel, als het onder-
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wijzerschap nu eenmaal zo is, dat we wel sub-opvoeders kunnen aanstellen, maar dat elke sub-opvoeder toch weer onmiddellik aan 't
emanciperen slaat ?
Bekijken we nu „de school" als samengesteld uit een aantal leergemeenschappen, ieder met hun eigen zelfstandig-werkende leider. Dan
zal ik de eerste zijn om toe te geven, dat die in één gebouw saamgebrachte eenheden, of tot één gemeentelik geheel saamgevoegde cellen
maar niet ieder voor zich kunnen doen, alsof ze met de andere cellen
niets te maken hebben. De cellen moeten weer georganiseerd worden
tot het grotere geheel. Maar dat is geheel wat anders dan de splitsing
der „eenheid school" in afzonderlike klassen ; en wie dit inziet, vindt
onmiddellik de natuurlike organisatievorm : de leiders der verschillende
eenheden komen als gelijkberechtigden bijeen, en scheppen met elkaar
het grotere geheel. Er is , niet de minste reden om de ene leider enige
zeggenschap te geven over het werk van de andere leiders, en dus zal
de bijeenkomst der leiders eenvoudig komen tot de demokratiese methode
van samenwerking die elke vereniging heeft : ze kiest funktionarissen,
ze maakt regelingen, enz. enz. De uitwerking van deze idee kunnen
we gerustelik aan de praktijk overlaten. Hoe innig of hoe los de „band"
wordt tussen de bijeengevoegde cellen zal van allerlei omstandigheden
afhangen. Waar de verschillende groepen in één gebouw huizen, zal
van, elke groep meer schikken naar anderen gevraagd moeten worden
dan daar waar elke groep z'n eigen aparte huisvesting heeft.
Van het wezen van de „schoolvergadering", op deze wijze in te
stellen voor de samenvoeging van. in één gebouw ondergebrachte eenheden zal nog menig gelover aan de oude fiktie „school" zich slechts
met veel moeite een begrip kunnen vormen. Misschien komen deze
mensen wat gemakkeliker tot dit begrip, als zij zich eens voorstellen hoe
men te werk zou gaan als men in een gemeente de verschillende eenmanschooltjes der buurtschappen tot een groter geheel wilde verenigen.
Men zou het daar niet in z'n hoofd halen, één der schoolhoofden
autoriteit te verlenen over de andere; men zou natuurlik voor de nieuwe
eenheid zoeken naar een bestuursorganisatie met behoud van de zelfstandige positie der tezamengebrachte leiders aan hun „eigen schooltje".
In grotere gemeenten zal moeten worden opgelost het vraagstuk
van de samenvoeging der reeds samengestelde eenheden tot een gemeentelik geheel. Uitwerking hiervan kan op een plenaire zitting van
een kongres als dit natuurlik niet aan de orde komen. Hier kan ik
er slechts dit van zeggen : men zal zich moeten hoeden voor een stelsel
waarbij de leider van één cel autoriteit verleend wordt over de leider
van een andere cel, en is dus aangewezen op de vorming van een
centraal bestuurslichaam volgens de demokratiese methode. 't Spreekt
vanzelf dat het niet- verlenen van autoriteit volstrekt niet uitsluit
het ontstaan van natuurlike autoriteit ; in een vereniging van gelijkberechtigden komen natuurlik leidende figuren naar voren, zal zelfs

81
vaak zeer sterke beïnvloeding bestaan van de ene gelijkberechtigde door
de andere gelijkberechtigde. Onze Oosterburen hebben voor het moderne bestuurssysteem bij het onderwijs de zonderling-klinkende maar
filosofies-juiste naam uitgevonden van „Kollegiale Schoolleiding."
Oppervlakkig beschouwd schijnt bij deze „kollegiale leiding" de
vraag te rijzen van zeggenschap der overheid over de school, van taak
en bevoegdheid van het schooltoezicht.
Ik erken liet vraagstuk als gewichtig. Er komt zo langzamerhand óók
bij : het vraagstuk van zeggenschap der ouders, langs meer onmiddellike
weg dan via de overheid. De vraag van de „autonomie" der school
is op een der sekties van dit kongres reeds een onderwerp van bespreking.
Doch ik ontken, dat dit vraagstuk pas dan ontstaat, als men het feit
aanvaardt, dat de onder één zelfstandig-werkende en zelfverantwoordelike
leider werkende groep kinderen de cel is in de onderwijsorganisatie.
Het vraagstuk bestaat al lang, en zal altijd bestaan : het vloeit niet
voort uit het erkennen van de zelfstandigheid van de onderwijzer, die
wij nodig achtten blijkens de hier gegeven beschouwingen :
Die zelfstandigheid is steeds erkend voor de z.g. éénmanscholen.
En ten opzichte van de eenmanscholen heeft de overheid, heeft het
schooltoezicht ten allen tijde de vraag te beantwoorden gehad : in
hoeverre kunnen wij deze man kommanderen, hoe staat het met ons
recht om in te grijpen in zijn werk, hoe kontroleren wij, of hij zijn
plicht doet ?
Deze vraag nader onder de oogen te zien, behoort dus wel tot ons
onderwerp, doch zou even goed tot dat onderwerp blijven behoren,
ook al erkenden wij de mogelikheid van ambtelike autoriteit van de
ene onderwijzer over het werk van de andere.
Wel wordt het mogelik, de vraag veel zuiverder te stellen en de
behandeling er van eenvoudiger te houden, immers kan zij nu luiden:
Hoe is de verhouding tussen de gemeenschap als opdrachtgeefster
en de onderwijzer als zelfstandig-werkend uitvoerder van z'n opdracht.

Ons onderwerp betreft echter maar één deel van het vraagstuk der
verhouding tussen opdrachtgever en uitvoerder bij het onderwijs : n.l.
alleen het deel van : de mate van vrijheid, de uitvoerder te laten voor
zijn werk. Echter dienen wij ons er wèl rekenschap van te geven, dat
van oneindig veel verder strekking de vraag is : wie is de opdrachtgever?
En dat wij op dit kongres deze vraag niet behandelen, laat staan,
ons baseren op één bepaald standpunt. Is de opdrachtgever het gezin?
Is de opdrachtgever de Staat ? Is de opdrachtgever de 1{erk ? Of moet
de School in de maatschappij een autonome instelling zijn ? Zie
daar waarschijnlik de vier hoofdstromingen, waarvan echter ook verschillende verbindingen als stelsel worden voorgestaan. Zo kan men
hebben de idee van de Staat als opdrachtgever met gegarandeerde
invloed der andere machten, en aan deze Staats-school kunnen ook
weer zekere rechten van autonomie worden toegekend.
Verslag Paedagogisch Congres.
6
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Doch welk stelsel of welke kombinatie van stelsels men ook kiest, zelfs in het stelsel van de volkornen autonome school zal de eenlingonderwijzer toch nog verkeren in de positie van: een 0 pdracht hebben
uit te voeren; en dus 100nt het toch allicht de moeite, te trachten
aan te geven, welke vrijheid i n elk s tel s e 1 de individuele onderwijzer moet hebben.
Met ons. begrip van II vrijheid" betekent dit : welke gebondenheden van
de onderwijzer heeft elk stelsel te eerbiedigen?

***
En dan is de allereerste gebondenheid die van de onderwijzer aan
zijn vakwetenschap. 1) Niemand kan of mag van hem verlangen, dat hij
handelt in strijd met zijn vakwetenschap. Ik vermoed, dat menigeen
zonder aarzeling deze stelling aanvaardt, doch daarna glimlachend wijst
op . . . het ontbreken van een vakwetenschap der onderwijzers, of
het in nog zeer hybridiese staat verkeren er van. Oat wil dan zeggen,
dat nog niet aanwezig is een behoorlik toonbaar geheel van objektieve
waarheden over het yak, dat er nog niet is een respektabel stuk
objektieve theorie van het yak. Doch voor het handelen van de onderwijzer zit de gebondenheid niet in een objektieve theorie, maar in de
subjektieve. En nu moge men over de vakwetenschap der onderwijzers
als objektieve theorie zo pessimisties oordelen als men wil elke
onderwijzer houdt er weI degelik zijn subjektieve theorie op na; en
nu hebben wij te erkennen, dat die theorie zijn handelen beheerst.
Dus als een onderwijzer er een of andere malle, verkeerde theorie
op na houdt, moet· zijn opdrachtgever hem maar naar die theorie
laten handelen?
De vraag kan aldus met de nodige emfase gesteld worden; doch het
staat met de objektiviteit van onze vakwetenschap zo, dat met nag
meer emfase de tegenvraag te stellen is:
Ais de opdrachtgever er een of andere rnalle, verkeerde theorie op
na houdt, moet de onderwijzer dan maar naar die theorie handel en ?
Het is namelik bijna altijd nog zeer de vraag, of er voor de ene

1) Hier kan de vraag worden gesteld, wat verstaan wordt onder "vakwetenschap", en is ook de suggestie te verwachten, dat men voor de
onderwijzer niet zou rnoeten sprekeri van een, maar van verschillende
wetenschappen, waarmede hij te maken heeft. Waarbij oak de term
l1hulpwetenschappen " weer aanleiding kan geven tot interessant rneningsverschil. Ik geloof, dat het er voor ons onderwerp weinig toe doet, hoe
men de verschillende wetenschappen in een schema zet, en onderscheidt
in "zelfstandige" en "hulp"wetenschappen. Doch om te doen gevoelen,
dat ik volstrekt niet in zalige onbewustheid van dit vraagstuk maar
opereer met de vage term: vakwetenschap, wil ik wel dit zeggen: De
term "hulpwetenschap" is m. i. nooit absoluut, dus altijd betrekkelik;
d e va k \v e ten s c hap van de onderwijzer is voor mij: de didakiiek,
en aIle andere wetenschappen zijn poor de onderwijzer : h u I p wetenschappen der didaktiek,
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subjektiviteit niet evenveel te zeggen is als voor de andere. Alleen
voor een o b j e k t ie f ware theorie kan verlangd worden beheersing
der onderwijs-handelingen, en nooit staat per se vast, bij wie de objektieve waarheid zit : bij de opdrachtgever of bij de uitvoerder.
Herhalen wij de vraag derhalve zonder emfase, en nuchterder:
Moet men de onderwijzer maar laten handelen, ook als hij er een
theorie op na houdt, waarvan de onjuistheid objektief vast staat?
Dan antwoord ik zonder enige reserve : jà ; want niemand kan onderwijzen tegen beter weten in — al is zijn „beter weten" dan ook
objektief beschouwd een „slechter weten".
Is dit antwoord ontstellend ? Als men eens in aanmerking neemt, hoe
weinig dit konflikt zal vóórkomen in de praktijk, ach, niet eens. Bovendien is er een weg om het konflikt te voorkomen : men zorge slechts,
dat de objektieve theorie ook voorde tot des onderwijzers subjektieve —
en zijn handelingen zullen zich daarnaar richten.
„Men zorge slechts." Hoe?
Ten eerste dient de onderwijzer bij zijn opleiding in kennis gesteld
te worden met de wetenschap van zijn vak, en dient hij daarbij te
leren onderkennen, wat objektief vaststaat.
Ten tweede dient de onderwijzer tijdens het vervullen van zijn beroep
op de hoogte te blijven van de vorderingen der wetenschap, en zich
als subjektieve theorie te assimileren al het nieuwe, dat objektief juist
blijkt te zijn.
Dan is het hem uitgereikte diploma de waarborg, dat de grondslag
van zijn theorie wetenschappelik is ; en verder moet men vertrouwen,
dat de onderwijzer wetenschappelik „bij" blijft.
Hier komen we aan een punt waar weer velen cynies zullen worden.
Ach, dat vertrouwen is juist zo moeilik, gezien .... en dan komt -de
eeuwige litanie over sleur en konservatisme en weinig belangstelling
in het nieuwe, en weinig lust in vakstudie.
De litanie die naar mijn bescheiden mening één domme leugen is.
Dom — omdat de zangers van deze klacht voorbijzien de geweldige
nawerking, voor het hele verdere beroepsleven, van een wetenschappelike
opleiding ; de nawerking die ik aldus karakteriseer : wie eenmaal werkelik
heeft leren studeren, blijft altijd student.
Dom ook, omdat de meest-werkzame stimulans voor alle daden die
men van een mens verwacht, is : het vertrouwen op die daden. Waarschijnlik zal van dit kongres de grote vermaning aan alle opvoeders
uitgaan : de opvoedeling op te voeden tot de vrijheid ; hoe zal men
deze vermaning kunnen verantwoorden, als men huiverig is voor v e rtrouwen?
Dom dus ; maar ook een leugen, want in strijd met de ervaring.
In de eerste plaats : w Hr is in vredesnaam, het grote geheel van
objektief-vaststaande waarheden inzake opvoeding in onderwijs, dat dan
door het onderwijzerskorps zo verwaarloosd zou zijn, zo met onverschilligheid bejegend ?
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Ik vraag niet : welke al weer-weggeredeneerde nieuwigheden, welke
stukjes subjektieve waarheid, welke stukjes gesuggereerde „algemene
opinie", welke voorbijgaande mode-bevliegingen, welke ondoordachte
import-hervorming, welke staaltjes van pedagogiese kwakzalverij zijn
door het korps met onverschilligheid of vijandschap ontvangen. — De
geschiedenis van de kwakzalverij is niet alleen op medies gebied een
nimmer-eindigend sprookje. —
Ik vraag alleen : wat is er aan respektabele, objektieve wetenschap
,verwaarloosd?
Wat ons als wetenschap werd meegegeven bij de opleiding, wat ons
als wetenschap werd verkocht (dikwijls in de letterlike betekenis !) in
„handleidingen" en „methodes" en tijdschriftartikelen, ondanks al haar
objektieve hachelikheid hebben wij deze wetenschap met aandoenlike
piëteit behandeld, jaren lang. We zijn wat dat betreft, het tegengestelde
geweest van lichtzinnig, en harde, ondubbelzinnige ervaringen inl de
praktijk waren nodig, om onze gelovigheid aan 't wankelen te brengen.
Het is niet waar, dat de onderwijzers de vakwetenschap niet willen
kennen en de vakwetenschap niet willen gehoorzamen, zij hebben altijd
het vak willen uitoefenen zoals het moest; een theoretiese overtuiging
(zelfs een valse, zoals we mééstal hadden) heeft altijd het werk beheerst.
En anders handelen is steeds pas gevolgd, 'als het geloof aan die theorie
verdwenen was .... en men was gekomen tot een andere theorie.
Dit is geen braafheid van het korps, waarop gepocht kan worden.
Het is eenvoudig iets wat behoort bij het onderwijzen : men onderwijst
wat men gelooft dat onderwezen moet worden, en men onderwijst zoals
men gelooft, dat onderwezen moet worden.
't Moge mij vergund zijn, dit te bewijzen met één voorbeeld, uit de
praktijk, van gehoorzamen aan wat voor objektieve waarheid wordt
aangezien.
Zoals men weet, heet de onderwijzer voor zijn werk gebonden door
leerplan en lesrooster. D-och zoals men misschien niet weet, werd en
wordt op grote schaal gezondigd tegen wet en voorschriften in deze.
Toen op alle scholen het „vak" a a n s c h o u w e n een paar keer in de
week op de rooster der lagere scholen voorkwam, hebben ontelbare
onderwijzeressen de vrijheid genomen, dit vak „de nek om te draaien",
door eenvoudig op het voor „aanschouwen" bestemde uur iets anders
te gaan doen : vertellen, of lezen, of rekenen. Deze ongehoorzaamheid
aan de voorschriften was gehoorzaamheid .... aan de wetenschap. Die
onderwijzeressen deden zo, doordat hun geloof aan de wetenschap,
die „aanschouwingsles" verordineerde, verdwenen was.
Dit „nekomdraaien" van vakken, komt nog veel voor. Niet bij
„aanschouwen" : wat dat betreft zijn de mensen der praktijk tegenwoordig
en règle, doordat ook de officiële wetenschap het „vak" heeft verjaagd
uit de school. Maar de „physica" wordt op ontelbare scholen overgeslagen, evenals de „natuurlike historie" voor zover die verordineerd
is als uurtjes-vak.
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Maar nu is het merkwaardige dat met àl deze vrijmoedigheid om
de rooster en het leerplan knipogend te bekijken, met al deze „bestelerij" van sommige vakken, gepaard gaat een vrome eerbied voor
het aantal uren, dat aan andere vakken wordt besteed ! Stelen op de
uren voor rekenen bijvoorbeeld, dat v e r o o r d e e l t de ... „vakmoraal" — het misschien zonderlinge woord lijkt mij hier toch wel juist.
Vanwaar deze tweeërlei behandeling van roosteruren?
Men kan zich natuurlik een, onderwijzer-ambtenaar voorstellen, die
nooit een vak voor een uur besteelt ; maar als iemand nu eenmaal de
afwijking als zodanig niet meer als ongeoorloofd gevoelt — waarom
zou hij dan niet eens net zo goed een - uur of wat r e k e n e n de nek
omdraaien als een uur of wat van een ander vak ? Wel, omdat hij de
theoretiese overtuiging heeft, dat er voor het heilige vak rekenen geen
uurtje kan worden gemist. Naar mijn mening, een objektief-verkeerde
overtuiging, want er wordt op de Hollandse scholen veel te veel aan
rekenen gedaan ; doch dat doet hier niet ter zake. Ik konstateer alleen
het feit : hier beheerst wel degelik een stuk eigen overtuiging het handelen der onderwijzers. En wie kan ontkennen, dat dit toch eigenlik
de hoge vorm van gebondenheid is, welke wij als de goede vrijheid beschouwen ? Zelftucht, ziedaar het opvoedingsresultaat dat we ons als
ideaal stellen ; en liet blijkt dat het onderwijzerswerk, door z'n aard,
deze zelftucht, deze gehoorzaamheid aan eigen geweten, in de onderwijzers kweekt.
Win hem, de onderwijzer, voor uw ideeën ; weet hem als overtuiging
te bezorgen wat uw overtuiging is ; da't . is de aangewezen weg, als ge
hem wilt doen onderwijzen naar uw idee.
Wetenschappelik-juist onderwijzen moet men daarom nooit willen
bereiken door de onderwijzer het handelen naar een of ander theorie
op te leggen, maar door hem de vak-wetenschap te doen aannemen als
zijn subjektieve overtuiging.
De enige manier om van de onderwijzer „het juiste handelen" te
verkrijgen, is hem te laten handelen naar eigen geweten, naar eigen
inzicht, naar eigen kennis, naar eigen aard ; de enig-goede vak-tucht
voor de onderwijzer is zelftucht.

Zo ongemerkt zijn we, ons verdiepend in de verhouding opdrachtgever
— uitvoerder, gekomen tot een eigenaardige fiktie, die, gezien de wer•
kelikheid, min of meer komies is.
Tot een fiktieve „wij", tot een fiktieve „men", welke wetend zou
zijn, tegenover een korps vakmensen, dat onwetend zou zijn ; en wij
kwamen dan tot de slotsom, dat ondanks deze verhouding, toch de
onderwijzer de vrijheid van zelfstandig handelen, handelen naar eigen
geweten, moet hebben. De enige uitweg was toen, de onderwijzer óók
tot een „wetende" te maken.
Deze fiktie is werkelik ietwat komies ; de onderwijzer is daarbij zo'n
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soort passieve b e d e e 1 d e met wetenschap, en pas na afloop van de
bedeling erkenden we hem als de zelfstandige uitvoerder van z'n
opdracht. Het komiese zit hier in het, in de realiteit, ontbreken van
een wetende „men" als primair wezen, buiten het onderwijzerskorps.
Er is onlangs in Hamburg een interessante diskussie geweest over
de vraag, welke maatstaf-van-resultaten men een der proefscholen mocht
aanleggen. Van de zijde van het schooltoezicht was getracht, de resultaten
te meten met de voor alle scholen bestaande maatstaf. Het personeel
der proefschool ontkende dat men deze maatstaf mocht aanleggen : het
karakter van. proefschool bracht mee : recht op een nieuwe maatstaf
voor de resultaten, op een . . . nog te zoeken maatstaf. En het schreef
toen deze merkwaardige woorden : anders zou men e 1 k e school immers
een proef school moeten noemen.
Ziedaar een waarheid die erkend moet worden : in elke school, hoe
zij ook bemaatregeld en van bindende voorschriften voorzien is, in
elke school heeft het werk altijd voor een deel nog het karakter van
een proef. Onderwijs is nooit wiskunde, onderwijs is altijd voor een
deel: experiment. De school is een laboratorium, ook al is zij niet als
zodanig ingesteld. Op de school wordt dag aan dag een niet-geringe
hoeveelheid materiaal verkregen, waarvan de verwerking kan dienen tot
opbouw ener vakwetenschap.
Men kan dus de onderwijzer niet voorstéllen als degene die door
buitenstaanders bedeeld wordt met wetenschap over zijn vak, de onderwijzer produceert zelf 66k wetenschap ; hij is mede aktief vorser, als
ik dit grote woord even mag gebruiken. Er zou weer een afzonderlike
verhandeling te schrijven zijn over de wijze, waarop wetenschappelike
verwerking kan worden gedacht van het, ongetwijfeld ruwe, ervaringsmateriaal dat elke school levert ; maar ook zonder zulk een verhandeling
kan men toegeven, dat de vakwetenschap gediend is met zekere hoeveelheid i n i t i a t i e f in het dageliks werk van de onderwijzer. Initiatief
is slechts toe te laten bij de zelfstandig-werkende mens, bij hem die
voor z'n daden verantwoordelik is. Initiatief betekent : risiko, en alleen
de verantwoordelik-gestelde kan uitmaken welk of hoeveel risiko hij
aandurft ; alleen de verantwoordelikgestelde zal het moment moeten
bepalen, waarop beslist moet worden over al-of-niet doorzetten met
iets nieuws. Wie zou dan de verantwoordelik-gestelde anders kunnen
zijn dan de vrouw of de man, die het werk doet?
Ik konkludeer dus : de zelfstandigheid van de onderwijzer is in het
belang der vakwetenschap.

Uit het voorgaande blijkt reeds, dat ik erken dat de onderwijzer ten
allen tijde een o p d r a c h t zal hebben. Hieruit vloeit voort de erkenning
dat er ook kontrole moet zijn op het werk van de onderwijzer.
En ik zou mijn taak voor dit kongres niet vervuld durven achten,
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als ik tot slot van dit preadvies niet nog een korte beschouwing gaf
over deze twee punten:
Het tot standkomen van de opdracht, en:
Het schooltoezicht.
In theorie zou men kunnen hebben de opdracht, geheel als doelstelling van het onderwijs geredigeerd door de opdrachtgever, en afgescheiden daarvan de omzetting van deze doelstelling in een pedagogiese
formulering. Dat zou precies de taak van de samenstellers afbakenen
in een deel, te leveren door de niet-onderwijzer, en een deel, te
leveren door de onderwijzer.
Echter zal de praktijk altijd anders zijn. Daar is bijvoorbeeld de
kwestie van de mogelikheid om zeker resultaat te bereiken. Dit sluit
reeds uit een kommanderen door de opdrachtgever zonder bekommernis
over zaken als kinderpsychologie enz. enz.
Nemen we als opdrachtgever een de gemeenschap vertegenwoordigend
kollege, dan zal , dit kollege zeer moeilik kunnen uitmaken, welk eindresultaat-op-de-school garanderen zal het in de maatschappij verlangde,
daar het niet georiënteerd is over wat ik voor 't gemak maar zal noemen:
het school-aanzicht der dingen. Om maar één voorbeeld te geven : het
zou best kunnen zijn, dat niet in de school georiënteerde gemeenschapsvertegenwoordigers de kennis van de tafels van vermenigvuldiging
verwierpen als maatschappelik-nutteloze geestesballast, en tegelijkertijd,
als maatschappelik-onmisbaar, zekere rekenvaardigheden eisten, die onmogelik zijn zonder kennis van de tafels van vermenigvuldiging.
De „opdracht" zal altijd elementen bevatten, die ontleend zijn aan
de vakwetenschap.
Om het weer eens anders te zeggen (want het hier aangeduide probleem is buitengewoon lastig te „pakken" met enige woorden) : de
opdracht moet worden gelezen door de onderwijzer, en de gemeenschap
zal vooruit er enig begrip van moeten hebben, h o e die onderwijzer leest.
Daarom is het ondoelmatig, zich bij de samenstelling der opdracht
niet te verzekeren van de medewerking der uitvoerders.
Natuurlik is deze opdracht niet iets persoonliks : zij is iets algemeens,
waaruit iedere uitvoerder zijn persoonlike opdracht haalt.
Het is verder slechts een vraag van organisatie, hoe het lichaam te
scheppen, dat namens de onderwijzers van advies dient ; ik kan van
deze organisatie hier slechts dit zeggen, dat het lichaam, om zijn vertegenwoordigend karakter, op demokratiese wijze dient te worden
gevormd.
Er te dezer plaatse over te twisten, of we hier moeten spreken van
advies of van medezeggenschap of van zeggenschap, schijnt mij onraadzaam : naar mate men zich de school meer autononoom denkt, zal de
term medezeggenschap juister zijn ; een volkomen autonome school
zal zelfs meebrengen : zeggenschap der onderwijzers over de opdracht.
Doch bij elk stelsel zal men deze twee dingen moeten hebben:
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Samenstelling van een algemene opdracht, waaruit iedere onderwijzer
zijn persoonlike opdracht haalt.
En:
Medewerking van de vakmensen aan de samenstelling der algemene
opdracht.

Ten slotte : het schooltoezicht. Eerlik gezegd, acht ik het een onbegonnen werk, uiteen te zetten, hoe het schooltoezicht zal moeten zijn,
als wij de onderwijzer de vrijheid geven, welke ik in het voorgaande
trachtte te schetsen.
Ons geslacht van niet-tot-de-vrijheid-opgevoeden zou van die uiteenzetting verwachten, dat ze zo iets gaf als de hoofdpunten voor een
ontwerp-instruktie der schoolopzieners. En het kenmerkende van het
schoolopzienerschap bij zelfstandige onderwijzers zou juist weer zijn,
dat ook de opziener een taak had, onvatbaar om in een instruktie te
worden neergelegd door mensen die het vertrouwen in de vrijheid, als
hoogste gebondenheid, missen.
Indien wij er in slagen, ons de onderwijzer als een zelfstandig werker
te denken, dan kunnen wij ons ook wel denken de schoolopziener van
dezelfde levens-stijl ; de schoolopziener die de vrijheid begrijpt, en zelf
de vrijheid heeft. Deze schoolopziener zal weten dat hij slechts Beeft
te kontroleren, of de onderwijzer eigen geweten gehoorzaamt, en door
de uiterlikheden heen in de diepte weten te zien als hij „kontroleert".
Ik geloof, dat wij wat dit betreft, niet te zwaartillend moeten zijn.
Ook onder het tegenwoordige stelsel van de met voorschriften omringde
onderwijzer is de taak van het schooltoezicht reeds door de met takt
en intuïtie begenadigden onder de schoolopzieners toch wel anders
opgevat dan als een kippig bekijken der uiterlikheden. Waarom zouden
bij een onderwijsorganisatie, gebaseerd op vertrouwen in de vrijheid,
niet de wijze mannen gevonden kunnen worden, die de kunst wisten te
beoefenen van een de vrijheid respekterend toezicht?
En hiermede zijn wij vanzelf weer aangeland bij de kern van ons
probleem :
De onderwijzer maken tot een zelfstandig, van binnen-uit geregeerd
werker, dat vereist een geheel ander zich instellen op het leven. Een
instellen waarvoor nodig is : zekere durf ; zeker vertrouwen. Zeker
geloof, dat de beste tucht de zelftucht is ; dat men altijd en overal
het meest bereikt door een beroep te doen op het hoogste in de mens.
Ik durf het te beweren, nog voor ik kennis heb kunnen nemen van
de inleidingen, op dit kongres aan het vrijheidsprobleem gewijd : steeds
zal men in Iaatste instantie beland zijn bij een punt, waar niet meer
geredeneerd en niet meer bewezen en niet meer overtuigd kan worden,
waar slechts geloofd kan worden. Dit zal bij alle inleidingen het zwakke
punt schijnen : dat zonder geloof, zonder vertrouwen niemand de vrijheid
kan aanvaarden als de zekerste gebondenheid.
Ik heb de heilige overtuiging dat dit schijnbaar-zwakste punt in
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werkelikheid het sterkste punt is, omdat het geloof, als het er eenmaal
is, bergen verzet.
Ik durf niet de illusie hebben, dat mijn preadvies u dit geloof zal
schenken; zo ver gaat ook mijn eerzucht niet.
Wel hoop ik bereikt te hebben, dat men dit inziet:
A 1 s we tot het geloven in de vrijheid komen, en het in de opvoeding
aandurven met de vrijheid voor de leerlingen, als opvoedings-systeem,
dan is er ook geen enkele reden meer, om het niet aan te durven met
de vrijheid voor de onderwijzer!
Stellingen:
A. OVER DE CELLEN WAARUIT DE 'LAGER-ONDERWIJS-ORGANISATIE
MOET WORDEN OPGEBOUWD.

1.

Het wezen van liet onderwijzerschap eist voor de onderwijzer:
„vrijheid", in de betekenis van : volle verantwoordelikheid voor
zijn Werk.
2. Voor het kind beneden de puberteitsjaren is nodig een stelsel van
onderwijs, waarbij één persoon de leiding heeft over een groep
kinderen ; een stelsel van onderwijs door „vak-leraren" is voor de
lagere school af te keuren.
3. De samenstellende eenheid, de „cel" in de organisatie van het
lager onderwijs is de groep kinderen, welke onder de leiding van
dezelfde persoon staat.
4. De lagere school, zoals die ruim een eeuw geleden in ons land
Werd georganiseerd, en ook in de huidige onderwijswet Wordt
voorgeschreven, was in overeenstemming met de stellingen 1, 2 en 3.
De onderwijzer Was : het hoofd der school ; de cel in de onderwijsorganisatie Was : de school.
5. Het zoeken naar techniese verbetering der school, na Pestalozzi
algemeen en stelselmatig ondernomen, heeft gebracht de onderverdeling van de school in „klassen", ieder onder leiding van een
sub-opvoeder, een „hulponderwijzer(es)". Doch de onverbiddelike
Werking van stelling 1, sloot de mogelikheid van sub-opvoeders
uit, en alzo viel de eenheid „school" uiteen in nieuwe eenheden.
b. Het zich ondanks wet en traditie -voltrekkende proces van stelling
5 is geweest de emancipatie van de klasse-onderwijzer.
Het is wenselik, dat in de wet op het lager onderwijs de voltrekking van dit proces wordt erkend.
7. Indien om redenen van organisatie de „onderwijscellen" op haar
beurt weer in een groter verband worden verenigd, is de aangewezen weg die van samenwerking op demokratiese grondslag:
de leiders der eenheden vormen te zamen het leidend kollege in
het grotere verband. Zij komen daartoe bijeen als gelijkberechtigden,
en kiezen zich eigen leidende funktionarissen, waar het grotere
verband deze eist.
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B. OVER DE VRIJHEID VAN DE ONDERWIJZER.

De vrijheid, voor de onderwijzer nodig, is niet bandeloosheid,
is geen „vrijmachtig kneden" kunnen van kinderzielen, doch is
de hogere vrijheid zoals die verstaan wordt door alle inleiders op
dit kongres : gebondenheid aan het hoogste in ons-zelf.
9. Voor het onderwijzerswerk is nodig maar ook voldoende : akkoordgaan van de uitvoerende onderwijzer met de hem gegeven opdracht;
voor zijn handelen naar een theorie : zijn overtuigd-zijn van de
juistheid dier theorie. Dit betekent voor de onderwijzer de positie
van : zelfstandig werker.
10. Bij de opbouw ener vakwetenschap der onderwijzers is een der
voornaamste faktoren : verwerkte ervaring ; de school doet ook de
dienst van pedagogies (didakties) laboratorium. Zij kan dit te
beter doen, naarmate de onderwijzer meer zelf verantwoordelik
is voor wat hij in de school onderneemt.
11. De opdracht aan de onderwijzer bevat altijd elementen van zijn
vakwetenschap. Daarom zal ook bij een niet-autonoom schoolstelsel
de opdrachtgever advies nodig hebben van de vakmensen voor de
samenstelling der opdracht. Voor deze adviezen moeten uit de
bestaande eenheden in het onderwijsstelsel langs demokratiese weg
de lichamen worden gevormd.
12. Alle toezicht op de onderwijzer, alle instruktie voor zijn werk,
heel de regeling van zijn ambtelike positie kunnen slechts tot
doel hebben, hem te brengen tot gehoorzaamheid aan zichzelf.
8.

Discussie.
De heer Rienks Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren. De
belangrijke punten, die ik ter sprake zou willen brengen, moet ik
helaas door de beperktheid van mijn spreektijd wel zeer beknopt
samenvatten.
De quaestie, die mij het naast aan het hart ligt, is belichaamd
in de laatste stelling van den heer Thijssen, waarin deze zegt : alle
toezicht op den onderwijzer, alle instructie voor zijn werk, heel de
regeling van zijn ambtelike positie kunnen slechts tot doel hebben,
hem te brengen tot gehoorzaamheid aan zichzelf. Nu wil ik tegen
deze stelling niet in de eerste plaats opkomen, maar het komt mij
toch wel voor, dat op deze wijze de taak van den schoolopziener
wel wat al te eng wordt voorgesteld. Telkens — en daar geeft de
naam misschien ook aanleiding toe — wordt er gesproken van contróleeren, van toezien, en al heeft de heer Thijssen op blz. 42 gezegd,
dat het tegenwoordige schooltoezicht wel hooger staan zal dan dit
zuiver contróleeren, hetwelk hij dan qualificeert als „kippig bekijken",
dit neemt toch niet weg, dat men moet bedenken dat de taak van
het schooltoezicht niet zoozeer negatief, doch in hoofdzaak positief,
.
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dus opbouwend is. Hij, die langer in het schooltoezicht werkzaam
geweest is, zal ervaren, dat niet hij komt tot de menschen om hen te
contróleeren, doch dat de menschen tot hem komen, — tenminste
wanneer hij de „met tact en intuitie begenadigde" is, — om hun
verantwoordelijkheid aan hem af te dragen. Ieder, die een taak heeft,
van het kleine kind af, tot welken ambtenaar of werkman ook,
heeft daarmee op zich genomen een zekere verantwoordelijkheid, die
hij oh een zeker oogenblik verlangt af te dragen. Reeds kleine
kinderen zien we naar vader of moeder gaan, om hen te laten zien,
Wat zij hebben verricht ; -de grootere komen tot hun kameraden en
ook in het huwelijk is het niet anders, want als de vrouw iets
bijzorders heeft uitgevoerd, zegt zij : kijk eens man, hoe ik dat gedaan
heb ! Zij, die dan ook nauwgezet hun plicht d-oen, vinden het volstrekt
niet onaangenaam, wanneer een ander dit constateert. Dit is slechts een
korte opmerking, die ik echter wegens tijdsgebrek moet beëindigen.
Doch tevens houde men in het oog, dat de schoolopziener of
inspecteur juist doordat hij vele scholen bezoekt, gemakkelijk vergelijkingen maken kan, waardoor hij in staat zal zijn anderen met raad
ter zijde te staan. —
Er zijn in den laatsten tijd op onderwijsgebied verschillende dingen
vrijgemaakt en voor een deel heb ik ook zelf daartoe kunnen bijdragen.
Merkwaardig is het wel, dat toen eenmaal deze vrijheid ook bij het
examenprogramma voor de kweekschool was toegepast, dezelfde menschen, die vroeger zoozeer om die vrijheid hadden geroepen, in tweede
instantie om een nadere preciese uitleg van liet programma en daarmee
dus weer om gebondenheid vroegen. —
Volgens den inleider moeten hier opdracht en uitvoering in een
hand zijn, maar ik weet niet, of dit wel in alle opzichten gewenscht
is. Ik ben zeer voor het zelf-medewerken aan een opdracht, maar
of het zoover moet gaan, als de heer Thijssen vuil: dat dus iemand
alleen gehoorzaam moet zijn aan een opdracht, die hij zelf zonder
andere hulp heeft gemaakt dan van zijn medecollega's, weet ik niet.
Er wordt een beroep gedaan, op het vertrouwen, dat men hier heeft
te stellen, — maar waarom zou men dit vertrouwen niet evengoed
hunner steller in degenen, die thans met het toezicht zijn belast ? -Mijnheer de Voorzitter, tenslotte nog een woord tot U persoonlijk.
Gaarne zou ik U ook namens mijn collega Bolkestein bedanken voor
het welkomstwoord, dat gij bij de opening van dit congres tot ons
hebt gericht als vertegenwoordigers van Zijn Excellentie den Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Wij kunnen wel zeggen,
dat de opkomst niet alleen, doch ook de geest, die op dit congres
heerscht zoo overweldigend is, dat wij, wanneer wij aanstonds geroepen zijn den Minister verslag uit te brengen, hem niets dan
goeds zullen kunnen meedeelen. Met klimmende belangstelling hebben
wij het verloop van het congres gevolgd en van harte sluiten wij
ons aan bij Uw wensch, dat deze bijeenkomst nog door vele soortgelijke moge worden gevolgd.
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De Voorzitter Men heeft ons verzocht in dit kerkgebouw niet te
laten applaudiseeren ! Ik meen echter wel namens U allen te spreken,
Wanneer ik den heer Rienks hartelijk dank zeg voor zijn waardeerende
woorden, die ons bijzonder getroffen hebben en wij hopen zeer,
dat het Rijk ons werk, ook bij volgende congressen, door zijn machtigen
steun verlichten zal
:

De heer Van Ravesteyn: Mijnheer de Voorzitter . Ik kan mij gevoegelijk aan de vergadering voorstellen als een dergenen, die binnenkort —
wanneer tenminste de ideeën van den inleider verwezenlijkt mochten
worden — een zachten dood zal sterven ! En wanneer de oude gladiatoren
ten strijde togen, riepen zij wel : Caesar, zij, die gaan sterven groeten
U !, doch niettemin ontkwamen sommigen van hen aan net of drietand,
en dit geeft mij dan ook moed, om nog met den inleider van gedachten
te wisselen.
De heer Thijssen vergelijkt de meest primitieve onderwijsinrichting
met een cel, maar met dit woord cel moet men toch wel heel voorzichtig zijn. Hij wil dat woord vrijwel identiek opgevat zien met het
woord klas en wil ons nu op historische wijze doen zien, op welke
manier uit deze verschillende klassen een school ontstaat. Daarmee
zet hij de eerste schreden op het pad der „organisatie". Maar wie dit
doet, moet ook wel bedenken, dat dit tevens de eerste passen zijn,
die hem afvoeren van de vrijheid. Immers, hoe meer men organiseert
en hoe meer men tal van factoren tot een samengesteld geheel vereenigt des te meer ook moet men afstand doen van de idee der vrijheid
— en wel merkwaardig is, dat in onzen tijd, waarin alles om organisatie
roept, voor de school juist het tegendeel gepredikt wordt. De inleider
gevoelt dit ook wel, waar hij erkent, dat bij organisatie ook een
opdracht behoort en dat er dus noodwendig iets of iemand zijn moet,
die deze opdracht verleent. Wie dit doet, zal ook het recht daartoe
moeten hebben, om de volvoering te vragen ; zonder dit toch zou het
begrip opdracht geen zin hebben. Wanneer een opdracht niets anders
zijn zou dan een vriendelijk verzoek, behoeven wij ons geen illusies
te maken, omdat ieder wel weet, wat er in den regel van vriendelijke
verzoeken terecht komt bij menschen, die het met dit verzoek niet
eens zijn.
De opdrachtgever is dus wel verplicht tot het instellen van organen,.
di p° in zijn naam voor het nakomen der opdracht waken, en deze zullen
dan ook wel noodzakelijkerwijs omkleed moeten zijn met eenig gezag.
Ik zeg : met „eenig" gezag, doch ik moest eigenlijk zeggen met „alle"
gezag, dat ter zake dienstig is.
Ik vraag mezelf af : wanneer het gezag belichaamd wordt in de
helft plus een — en dit vloeit toch vrijwel voort uit hetgeen de inleider
in zijn stellingen meegedeeld heeft — of dit wel wenschelijk en mogelijk
is? Immers een gezag moet gelijk hebben, en die meerderheid, welke
niet de opdrachtgever vertegenwoordigt, heeft niet altijd gelijk. En zoo
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rijst dan bij mij deze vraag, of het eigenlijk den inleider wel ernst
geweest is ?
Wanneer de onderwijzer zich eens mocht laten leiden door principes,
die in strijd zijn met hetgeen de wetenschap als juist erkent, dan
mogen wij volgens den inleider daarop toch geen aanmerkingen maken.
Ik zou echter willen vragen : waarvoor dienen die principes dan, wanneer
men ze toch niet hoeft op te volgen?
De onderwijzer moet uitvoeren en hij, die toezicht houdt, moet
nagaan, of er wordt uitgevoerd op een wijze, die hij „toezicllthouder'r
de ware acht. Volgens den heer Thijssen zou hij evenwel moeten
toezien, of de onderwijzer wel les geeft volgens paedagogische beginselen, die de onderwijzer zelf goedkeurt, al zijn ze onjuist verklaard
door de wetenschap en al zijn ze in strijd met de meening van
den opdrachtgever — en hiervan kan ik de juistheid en de mogelijkheid
niet inzien.
De heer P. A. Diels : Mijnheer de Voorzitter. Ik heb mij voorgenomen,
den spreektijd niet te overschrijden en dus niet zoo ongehoorzaam te
zijn als mijn superieuren, want het zou toch niet goed zijn, wanneer
ik ook zoo'n slecht voorbeeld gaf.
Allereerst zou ik een soort geloofsbelijdenis willen afleggen. De
heer Thijssen schrijft op blz. 43 van zijn praeadvies : „De onderwijzer
maken tot een zelfstandig, van binnen-uit geregeerd werker, dat vereist
een geheel ander zich instellen op het leven. Een instellen, waarvoor
noodig is : zekere durf ; zeker vertrouwen. Zeker geloof, dat de beste
tucht de zelftucht is; dat men altijd en overal het meest bereikt,
door een beroep te doen -op het hoogste in de mens."
Dit zijn woorden, die mij uit het hart zijn gegrepen ; daar ben ik
het volkomen mee eens. Ik ben dan ook van meening, dat het
onderwijzerscorps niet eer een zichzelf respecteerende professie Wordt„
zoolang niet de gedachte, die hier op zoo voortreffelijke wijze be-lichaamd is, onder de onderwijzers leeft.
Wanneer ik dus hier mijn groote instemming betuig met deze
woorden van den inleider — een volgende stelregel, n.l. dat het onderwijzen door den onderwijzer zelf moet geschieden, kan ik slechts met
zekere reserve aanvaarden. Immers, ik zou den heer Thijssen willen
vragen, of hij wel eens gehoord heeft van „hulpmiddelen" bij liet.
onderwijs, waardoor het leeren terug gebracht wordt tot het gebruiken
van deze hulpmiddelen ! Ik meen in verschillende punten van het
praeadvies de leemte te hebben ontdekt, dat Thijssen niet altijd voldoende onderscheid maakt tusschen den -onderwijzer als opvoeder -en als.
zuiver ,,leer-mensch", als „leermachine".
Daarbij komt, dat hij groot vertrouwen heeft in de voortreffelijkheid
van den mensch ; hij ziet ieder mensch — tenminste zoo beschouw
ik het — als zuiver volmaakt, en daarom wil hij die groep kinderen
ook aan den onderwijzer overlaten. Daar mag geen enkele vakonderwijzer
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bijkomen ; de superieure persoonlijkheid van dezen man moet op
die kinderen inwerken en zoo moeten zij dan jaren samenleven.
Mij lijkt dat stelsel echter verderfelijk voor die kinderen, wanneer
zij tenminste altijd bij een onderwijzer moeten zitten, die zoo als ik
maar zeer beperkte gaven heeft. Ik besef heel goed, dat er gedeelten
zijn in mijn eigel onderwijs, die een ander veel beter zou kunnen doen
en daarom zou ik het toejuichen, wanneer er iemand komen zou,
die geschikt was om mij met succes voor die deelen te vervangen.
Misschien, 'dat ik omgekeerd weer sommige deelen beter doe dan
een ander. Waarom zouden wij de kinderen niet laten profiteeren
van onze gezamenlijke talenten. Waarom moet het volkskind altijd maar
,aan eenzelfden onderwijzer overgelaten worden ? Dat acht ik onsociaal.
Tenslotte wil ik nog een korte opmerking maken over de laatste
stelling van den heer Thijssen die reeds door een der vorige sprekers
in debat is gebracht, n.l. dat de onderwijzer alleen gehoorzaam zou
moeten zijn aan zichzelf. Hier spreekt in Thijssen de groote bewonderaar van de voortreffelijkheid van den mensch. Ik zou zeggen,
laten wij het aanvullen, en lezen : „tot gehoorzaamheid aan zichzelf,
ian het kind, en aan de gemeenschap!
De heer Valkenra: Mijnh-eer de Voorzitter. De heer Thijssen schetst
ons in zijn praeadvies het onvrij worden van den -onderwijzer, doch
spreekt niet over den samenhang van de school met de maatschappelijke
verschijnselen. Ik bedoel allerminst hier uit te maken, wat de oorzaken
zijn van dit gelijk-gericht zijn van maatschappij en school — gij moogt
dit aan maatschappelijke omstandigheden, aan God, of waaraan ook
toeschrijven, maar zonder dezen samenhang met de maatschappelijke
ontwikkeling in het oog te houden is onmogelijk aan te geven, hoe de
controle zijn moet en waarschijnlijk worden zal.
Niet datgene, wat wij in principe wenschelijk achten is in de eerste
plaats belangrijk. Nog steeds heeft de menschheid niet geleerd de
maatschappij bewust te sturen naar haar hoogste heil en in het bewustzijn
van onze onbekwaamheid moeten wij ons afvragen : hoe ontwikkelen
zich onderwijs en maatschappij.
De heer Thijssen spreekt over controle en doet dan een beroep op
het vertrouwen van de autoriteiten en wijst ook op het geweten van den
,onderwijzer, doch hij geeft niet aan, hoe de controle zou moeten zijn,
die de onderwijzer als een redelijke controle zou gevoelen. Onderwijzen
is van het standpunt van den onderwijzer uit een kunst, maar van maatschappelijk standpunt — en van daaruit zouden wij deze quaestie
moeten bespreken, is het „arbeid" ! Het onderwijs is in de 19e eeuw
.geworden tot loonarbeid, -en het karakter daarvan is nu eenmaal, dat
de werknemer zijn werkkracht — lichamelijke of geestelijke ! — „verkoopt" aan den werkgever gedurende de arbeidsuren. De werkgever
bepaalt dan, hoe deze kracht van den werknemer zal worden aangewend. Controle op loonarbeid is dan ook niet controle op de resul-
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taten van den arbeid, maar op het aanwezig zijn en op de wijze vare
arbeiden, de methode, en op het tempo.
In de 19e eeuw is het onderwijs tot loonarbeid geworden, waarbij
door lesrooster, methodenboek en leerplan werd bepaald, hoe de
onderwijzer had te arbeiden gedurende de uren, waarin hij zijn arbeidskracht had verkocht. Daardoor werd ook de controle op het onderwijs
een controle op de methode in plaats van op het resultaat, wat zij
toch zou behooren te zijn.
De evolutie in de maatschappij gaat naar verandering van den loonarbeid in dezen zin, dat door betere bedrijfsorganisatie de arbeider kennis—
krijgt van zijn aandeel in en zijn invloed op het resultaat van den
arbeid, m. a. w. de evolutie van de maatschappij leidt naar de vrijheid
van den arbeider.
Zal de controle op den arbeid worden tot een controle op het
resultaat, dan zal de arbeider daardoor ook de vrijheid van tempo en
methode terugkrijgen. Door den onderwijzer wordt een -controle op
den arbeid als een beleediging gevoeld ; een controle op het resultaat
daarentegen verdraagt hij niet alleen, maar kan er ook toe meewerken
hem de waardeering te geven, die hij voor zijn arbeid zoo hoog
noodig heeft.
De heer L. Nooter: Mijnheer de Voorzitter. Toen de heer Thijssen
in liet begin van zijn praeadvies vroeg : zullen wij deze quaestie niet
eens behandelen in de hartstochtlooze sfeer van het congres, heb ik
gezegd — laten zij nog wat verder gaan en zorgen bij de bespreking
van deze vragen steeds onzen hartstocht geheel het zwijgen op te
leggen.
Thijssen sprak van een ideaal onderwijzer in een goed-geloovige
maatschappij, maar er zijn niet veel ideale onderwijzers en de maatschappij is niet goed-geloovig ! En die ideale onderwijzers, die er zijn,.
met inzicht en met doorzicht, die zijn toch vrij en zijn ook altijd
vrij geweest. Ik bedoel daarmee niet, dat men vrijheid moet hebben om
een of ander vak „den nek om te draaien", wat de heer Thijssen
nogal een belangrijke vrijheid schijnt te achten, doch het zit hem
hierin, dat die onderwijzer vrij is • tegenover het kind zichzelf geheel
te geven. Waar de heer Thijssen voorts altijd spreekt van ideale menschen
schijnt hij met de anderen niet goed weg te weten. Toch begrijpt hij wel..
dat er ook „anderen" zijn, en hij zegt : als er eens een met verkeerdeprincipes onder loopt, laat hem dan maar doorwerken ! „Dat is niet
erg", gaat hij voort, ,,want je kunt hem bij zijn opleiding in kennis
stellen met zekere waarheden en ten tweede kan die onderwijzer zich
op de hoogte van zijn tijd houden." Ja, dit kan gelden voor de
onderwijzers, die nog komen, maar als hij eenmaal voor de klas staat,.
en hij is niet goed te maken, dan zou ik zeggen : laat die man liever
gaan keien kloppen, dat is veel beter ! Voorts spreekt hij over vakstudie en den lust daartoe. Maar ik zou zeggen : zoodra die lust er
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is over de geheele linie, komt U dan nog eens terug, want op het
flogenblik is de lust tot vakstudie — althans in de groote kringen van
het onderwijzerscorps — al zeer gering.
En tenslotte zou ik willen vragen : waarom zetten die heeren, die
het zoo roerend met het systeem Thijssen eens zijn, niet eens een
proefneming op touw, misschien komen we daar veel verder mee
dan met al dat redeneeren over de quaestie.
De heer Kalkman : Mijnheer de Voorzitter. Uit eenzelfde feit zijn
soms verschillende conclusies te trekken. Wanneer de heer Thijssen
constateert, dat sommige vakken „den nek om worden gedraaid"
,dan trek ik daar niet de conclusie uit, die de heer Nooter daaruit
trok, dat de onderwijzers dit zoo graag schijnen te doen, en ik trek
er ook niet de conclusie uit, die de heer Thijssen er uit trok, dat
onze schoolorganisatie niet deugt.
In dit opzicht meen ik, dat het bewandelen van den gulden middenweg
het beste is. Deze weg is ook historisch altijd gebleken de beste
te zijn. Ik zou willen vragen wanneer een onderwijzer het vak natuurlijke historie den nek omdraait, hoe komt dat? Dat komt, omdat wij
orderwijzers manusjes van alles moeten zijn, omdat wij een vak
moeten behandelen, ook wanneer wij in de stof niet erg thuis zijn,
terwijl wellicht vlak naast ons een ander onderwijzer staat, die voor
het vak „voelt" en leeft en ik geef U de verzekering, dat zoon
onderwijzer liet vak natuurlijke historie niet den nek omdraait ! Daarom
is liet ever schelijk, dat wij in de hoogste klassen meer gebruik maken
van het omwisselen van vakken. Ik zelf breng dit reeds gedeeltelijk
in toepassing en hoop het in het vervolg nog te kunnen uitbreiden.
Wannee: wij een onderwijzer hebben, die veel gevoelt voor physica —
en die zijn er Goddank — en een ander, die er niet zoo veel voor voelt,
welnu, lrat ze omruilen, en dan — ik spreek op het oog^enblik
over de organisatie van grootere scholen, de kleinere laat ik buiten
beschouwing — zal dit ongetwijfeld ons onderwijs ten goede komen
en zullen wij meer kunnen bereiken.
Tenslotte wil ik er den nadruk op leggen, dat ik niet het woord
heb gevraagd als onderwijzer of als hoofd van een school, maar als
ouder en daarom wensch ik thans datgene, wat het onderwijs betreft
niet in de eerste plaats te beschouwen van onderwijzersstandpunt
of van vakvereenigingsstandpunt, maar voor alles als ouder. Alles
_moeten wij ook toetsen aan dezen norm : vinden wij onderwijzers dat
ook gewenscht en goed voor onze eigen kinderen ? Zoo ook sta ik
-op het standpunt, dat wanneer een nieuw onderwijzer benoemd moet
worden, wij ons moeten afvragen : kunnen en durven wij dien onderwijzer
_gedurende een jaar of langer onze eigen kinderen toe vertrouwen?
Alle vragen moeten wij z66 onder oogen zien. We moeten ons niet
leger het onderwijs in Fransch verklaren en onderwijl zelf onze
kinderen privaatles in die taal laten geven, niet voorstander van de
.eenheidsschool zijn en zelf onze kinderen naar een opleidingsschool
,
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sturen, niet voorstander zijn van de openbare school en zelf onze
kinderen naar een schoolvereeniging zenden.
\ Tij moeten ons afvragen : durven wij aan _ zoo'n republikeinsche
school onze eigen kinderen toe te vertrouwen? Wanneer wij zien, dat
veertigduizend onderwijzers van hun 18e jaar af eiken dag bezig
zijn, en daarbij alleen gebonden zouden zijn aan het hoogste in
zich-zelf, dan geloof ik, dat de heer Thijssen toch veel te idealistisch
is. Ieder mensch heeft toezicht noodig, ieder onderwijzer evengoed —
ook ik — en wanneer wij toezicht hebben, dat niet is een „pietluttig
fitten", maar een gezag, dat opbouwt, dat steunt, dat schraagt, dat
gezag is, omdat het gezag is „bij de gratie Gods", dan kunnen
wij ons daar met gerustheid aan toevertrouwen en mogen wij daarvoor
dankbaar zijn !
De heer A. P. Jungcurl: Mijnheer de Voorzitter. Met buitengewoon
veel genoegen heb ik kennis genomen van de stellingen van collega
Thijssen. Dit wil niet zeggen, dat ik alles woord voor woord onderschrijf, maar het is mij sympathiek, dat op een congres, waar het
vrijheidsprobleem in het middelpunt staat, ook een pleidooi wordt
gehouden voor de vrijheid van den onderwijzer en ik stel er prijs
op, dat een stem uit het bijzonder onderwijs die leuze van grooter
vrijheid, van zelfstandigheid van den klasse-onderwijzer onderstreept.
Hoe kan het ook anders ? Het is nu ruim twintig jaar geleden, dat
Dr. Kuyper zei : wellicht zal in de toekomst de inrichting van de
school meer republikeinsch georiënteerd moeten voorden, en eenzelfde
geluid begroet ik ook in de stellingen var i collega Thijssen.
Doch nu zou ik hem deze vraag willen stellen : acht hij een schooi,
waarin de zelfstandigheid van den klasseonderwijzer behoorlijk tot
zijn recht kan komen alleen mogelijk in de schoolorganisatie, zooals
hij die in zijn eerste groep van stellingen omschreven heeft, of acht hij
het ook mogelijk een grootere zelfstandigheid voor den klasseonderwijzer te verkrijgen, wanneer wij ons houden aan het idee van de school
als eenheid, zonder overmatig \vaarde toe te kennen aan de cellen.
Als ik het goed gelezen heb, acht hij de cellen grooter van waarde
dan wat wij tegenwoordig als eenheid zien.
Ik kan mij daarin niet met hem vereenigen ; ik zie de school nog
steeds als arbeidsgemeenschap en meen, dat waar de school een
zeker doel nastreeft, die verschillende cellen op dat eene doel gericht
moeten zijn. Nu zou ik willen vragen : acht Thijssen het ook met behoud
van dit systeem mogelijk om te komen tot grootere zelfstandigheid
van den klasseonderwijzer?
Ds. R. Dijkstra : Mijnheer de Voorzitter. De lieer Thijssen is voor
een 10-tal jaren terug al een autoriteit voor mij geweest ten aanzien
van de wijze, waarop hij het taalonderwijs wenschte ingericht te zien.
Ook de Nieuwe School ligt mij nog versch in het geheugen.
Doch ik moet zeggen, op het thans behandelde terrein is de heer
7
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Thijssen voor mij geen autoriteit. Ongetwijfeld heeft de beminnelijkheid
van dit ' anarchisme iets aantrekkelijks, maar toch ben ik er heel
bang voor.
Ik ben er nog altijd dankbaar voor, dat zoovele vaders en moeders
wel zoo goed geweest zijn mij, toen ik achttien jaar was, hun kinderen
. toe te vertrouwen en ik geloof stellig, dat zij dat mede deden, omdat
zij wisten, dat ik ook nog een „hoofd" had. Het was een oude schoolmonarch, maar ik ben toch altijd nog blij, dat ik hem gehad heb.
De heer Thijssen is veel te idealistisch. Vooreerst komen onze kweekelingen al zoo vroeg op school en wat duurt het niet lang, voordat
Wij ons zelf kunnen zijn en voordat wij ons kunnen binden aan
het hoogste in -ons ! Ik herinner mij nog heel goed, bij een kardinale
fout — die ik in mijn jeugd natuurlijk even goed gemaakt heb als elke
beginner, en die ik maar niet nader vertellen zal — hoe toen het hoofd
naar mij toe kwam en ik een gevoel had, alsof ik door den grond
zonk. En ik ben blij, dat ik van die oogenblikken gekend heb ; ook
al was het hoofd zelf volstrekt niet volmaakt.
Mij dunkt, den heer Thijssen ontbreekt de idee van het rechtsgezag
en dat moet ook wel, want het hier geponeerde gezag ligt tenslotte
in het hoogste-zelf van den mensch, en wanneer men dit „zichzelf"
isoleert van het Hoogste Gezag, doet men iets, dat uiterst gevaarlijk is.
Ik voor mij wensch voor niemand — fook niet voor de besten onder U —
mij te binden aan Uw hoogste „zijn", en ik wensch ook niet, dat gij
dit voor mij doet. De groote fout van den heer Thijssen is dan ook
deze, dat hij het hoogste gezag niet weet teomschrijven en ook niet
weet, waar hij de rechte autoriteit vinden moet. Ik voor mij vind
het Hoogste Gezag en de hoogste Wet niet in mij, maar buiten mij.
En wanneer wij dan zoo vinden het hoogste gezag in God, dan is het
ook goed een school te hebben met een hoofd met gezag en die
herinner ik mij uit mijn twaalfjarige onderwijspractijk ook met de
grootste vreugde. En laten wij niet vergeten, dat de grond van het
gezag tenslotte ligt in den eisch der gehoorzaamheid. Als wij onze
kinderen zullen opvoeden tot strikte gehoorzaamheid, dan- moeten ook
de opvoeders in gehoorzaamheid voorgaan. En waar hoofd en onderwijzer
buigen voor die eene en groote Autoriteit buiten hen, daar wordt ook
geboren de rechte devotie en ootmoed. Die ootmoed hebben wij noodig
om te kunnen dienen eenerzijds de autoriteiten, dieover ons gesteld.
zijn en anderzijds de ziel van het kind.
De heer Lobstein: Mijnheer de Voorzitter. Uit het feit, dat tk zoo,
juist uit de - bank trad, waar ik naast mijn vriend Thijssen plaats genomen
had, is U misschien reeds duidelijk, welke houding ik tegenover zijn.
praeadvies aanneem en ik kan dan ook wel verklaren, dat ik zelden een.
praeadvies of artikel heb gelezen, waarin op zoo logische en kundige
wijze de zelfstandigheid van den klasseonderwijzer bepleit werd. Die
zelfstandigheid is niet slechts een ijdele leuze, maar leeft in de harten
van allen, die werkzaam zijn in onze scholen en al behoor ik op dit
,
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oogenblik niet meer tot de medestanders van den heer Thijssen, toch
gevoel ik als hoofd van een school de absolute noodzakelijkheid van
de zelfstandigheid der klasseonderwijzers. Immers geen opvoeder kan
zijn werk behoorlijk doen, wanneer hij niet moreel gesteund wordt door
het volle vertrouwen van hen, die boven hem staan en wanneer wij
vrijheid willen voor de kinderen, moet deze zeker niet minder gewaarborgd zijn voor hem, die deze kinderen onder zijn leiding heeft.
Daarom kan ik dan ook de zelfstandigheid van den klasseonderwijzer,
zooals Thijssen die verdedigt bijna geheel onderschrijven. Ik zeg echter
„bijna geheel", want er is een enkel punt, waarin ik hem niet bijvallen
kan en in zooverre sta ik dus hier om met hem te debatteeren. Het
verschilpunt ligt daar, waar gesproken wordt over de leiding van
de school, die door den inleider voorgesteld wordt als een democratische
instelling. Ik ben dit niet met hem eens. Hij zegt in stelling 7: „Indien
om redenen van organisatie de ,,onderwijscellen" op haar beurt weer
in een grooter verband worden vereenigd, is de aangewezen weg die van
samenwerking op demokratiese grondslag : de leiders der eenheden
vormen te zamen het leidend college in het grotere verband. Zij komen
daartoe bijeen als gelijkberechtigden, en kiezen zich eigen leidende
funktionarissen, waar , het grootere verband deze eist". Daarin ligt
de groote fout, want hoe moeten die functionarissen gekozen worden?
Door de schoolvergadering? Maar hoe moet het dan met een eenmansschool en zelfs met een tweemansschool ? En toch moet er een leider
zijn, die de schoolvergaderingen leidt, die de school vertegenwoordigt
en die een zeker gezag heeft, waarvan de onderwijzer ten aanzien van
zijn eigen leerlingen „een nuttig en gepast gebruik kan maken"!
Hoe moet nu die leider worden gekozen ? Thijssen zegt : precies
als in elke vereeniging, maar dit is niet juist, want zij, die in een
vereeniging een leider kiezen, zijn menschen, die alleen-belanghebbende
bij de keuze zijn. In een schoolgemeenschap zijn echter de onderwijzers
stellig niet alleen-belanghebbenden, -doch ook de autoriteiten en de
leerlingen, die wel zelf niet oordeelen kunnen, maar voor wie de
ouders moeten optreden.
Ik herhaal dus : hoe eerder de zelfstandigheid van den onderwijzer,
zooals de Bond die wil, komen zal, hoe meer ik dit zal toejuichen;
maar daarnaast wil ik gehandhaafd zien het gezag van het schoolhoofd,
ontdaan van het „aureool".
De heer J. Plooy van Rijnsburg: Mijnheer de Voorzitter. Ik acht de
heer Thijssen een gevaarlijk leidsman, want hij wil zich schuldig
maken aan niets meer of minder dan een viervoudige „nekomdraaiing".
Immers, wanneer hij zijn zin krijgt, draait hij den nek om : le van
het schooltoezicht, 2e van de vakonderwijzers, 3e van de schoolhoofden
en 4e van mooie vakken. Van zoo'n zacht man als Thijssen is dat
zeker wel verwonderlijk ; maar daarenboven is hij ook nog inconsequent,
want wel zegt hij tegen bandeloosheid te zijn, doch uit zijn toelichting
blijkt, dat hij er juist voorstander van is. Thijssen zegt : „elk onder-
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wijzer houdt er zijn subjectieve theorie op na" en verder : „bij
wie is de hoogste waarheid, bij den opdrachtgever, of bij den onderwijzer?" „Als hij het verkeerd doet, moet hij toch zijn gang maar
gaan !" Doch dit is bandeloosheid in den hoogsten graad ! Wel staat
er ook, dat wij moeten gehoorzamen aan het hoogste in ons zelf,
maar dit zou soms wel eens verbazend laag kunnen zijn. Stel U een
onderwijzer voor, die zegt : „het is mijn hoogste overtuiging, dat
men -den jongens met de liniaal op de handen moet slaan." Ik vind
dan ook dat „hoogste in ons zelf" een zeer fantastisch iets en
meen, dat wij gehoorzamen moeten in het geloof, dat alle gezag
van God komt.
De heer Thijssen laat de ouders buiten beschouwing, maar zal toch
wel weten, dat de hoofden der bijzondere scholen benoemd worden
door de ouders, vertegenwoordigd door de schoolbesturen ; het hoofd
der school is de verantwoordelijke persoon ook tegenover de ouders.
En bij het openbaar onderwijs zal het gemeentebestuur wel de ouders
hebben te vertegenwoordigen. Die ouders hebben recht op iemand,
die de school kan vertegenwoordigen naar buiten.
Ik wil wel democratisch hoofd van een school zijn, maar bij slot
van rekening moet er in kritieke gevallen toch iemand zijn, die zegt
ik ben de verantwoordelijke persoon en daarom hak ik den knoop
door ! De goede gang van zaken wordt er tenslotte door bevorderd,
wanneer er een autoriteit is.
Repliek.
De heer Thijssen Mijnheer de Voorzitter, Vergadering. De uitdrukking „principieel hartstochtlooze sfeer" is van mij geweest en
ik hoop dan ook mijn antwoord daarin te houden; doch ik mag wel
opmerken, dat een der debaters mij dit buitengewoon moeilijk heeft
gemaakt en wel de heer Kalkman. Immers, toen deze beweerde, dat
deze zaak niet moet worden beschouwd van den kant der onderwijzers maar van het standpunt der. ouders, mocht ik mij wel afvragen,
wat ter wereld in mijn praeadvies aanleiding kan hebben gegeven tot
de onderstelling, dat ik uitsluitend het oog had op het belang der
onderwijzers, met veronachtzaming van de belangen van het kind.
Dit heele praeadvies, dit geheele ideaal van nieuwere schoolorganisatie
heb ik niet gebaseerd op het belang van den onderwijzer maar zuiver
op de belangen der kinderen, want ik ben er heilig van overtuigd, dat
als wij eindelijk zoo verstandig zullen zijn in te zien, dat onderwijzen
iets is, dat alleen gedaan kan worden door den man zelf, wen het
opgedragen is, daarmee de belangen der kinderen zoo goed gediend
zullen zijn, als maar eenigszins mogelijk is. Wij begeven ons op Pen
gevaarlijk pad, wanneer wij bij de ouders den indruk vestigen : wat
daar door die onderwijzers besproken wordt op zoo'n paedagogisch
congres, dat zijn niet de belangen van onze kinderen, maar hun eigen
kleine belangetjes. Daarom sloeg de heer Kalkman hier een verkeerden
:
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toon aan, want ik eisch op dit congres de erkenning, dat het hier ook
vo-or ons gaat om het kind en dat wij er naar streven het onderwijs van
dat kind zoo goed mogelijk te maken.
En nu de beantwoording van de sprekers ! Ik zou wel graag willen
beginnen met mijn collega Jungcurt, die zooals ook te verwachten was
in het algemeen sympathiseert met mijn streven naar emancipatie van
den klasseonderwijzer. Hij vraagt alleen, of het nu noodzakelijk is bij
de schoolorganisatie het accent te leggen op de „cel", op de groep
onder leiding van één persoon en of ik geen kans zie, om met de
bestaande school te komen tot een organisatie, die den onderwijzer
meerdere zelfstandigheid verschaft ! Ik begrijp deze vraag, want in
den strijd voor emancipatie hebben wij altijd gevraagd om een andere
organisatie binnen de bestaande school, die den klasseonderwijzer meer
verantwoordelijkheid gaf. Daarom wil ik dan ook antwoorden, dat
ik stellig ook met behoud van onze tegenwoordige schoolorganisatie
wel gelegenheid zie om den onderwijzer zelfstandig te maken en voor
de naaste toekomst durf ik ook niet verwachten, dat de schildering,
die ik in mijn praeadvies gaf in de wet zou worden opgenomen. Dan
zal het wel zoo zijn, dat er aan de bestaande school een en ander
veranderd wordt om daarmee te consolideeren wat reeds in de praktijk
is ontstaan. Men behoeft dus nog niet eens de zaak zoozeer uit
elkander te halen als ik in mijn praeadvies heb gedaan om den onderwijzer meerdere zelfstandigheid te geven dan nu. Ik heb het dan ook
zoo erg niet gemeend met dat „uit elkaar halen" van de school. Als
het waarlijk in de lijn der ontwikkeling ligt, komt het toch wel en
men is er ook al een heel stuk mee gevorderd. Ik heb echter alleen
maar op papier onze school uit elkander gehaald om mijn bedoeling
te verduidelijken, En als men mijn bedoeling begrepen heeft, vind
ik het niets erg, wanneer men daarna de stukken weer bij elkaar voegt
tot een school. Wanneer men maar inziet, dat dan de menschen
op de „schoolvergadering" daar op een andere manier bij elkander
komen, dan op dit oogenblik het geval is. Het is de eisch van de twee
groote onderwijsorganisaties in ons land, de Bond en het N. 0. G., dat
men bij elkaar zal komen als gelijkgerechtigden, met gelijken invloed
op den gang van zaken. Wanneer echter thans een schoolvergadering
bijeen komt, zitten daar ontegenzeggelijk eenige menschen met hun chef.
Ik dank den heer Lobstein voor zijn waardeering van mijn praeadvies
— maar in vertrouwen gezegd vind ik hein met alle respect voor
de overigen, toch mijn gevaarlijksten tegenstander. 0, hij is het zoo
roerend met mij eens maar .... er moet een leider zijn en die kun
je toch niet op zoo democratische wijze laten kiezen. Maar het leiderschap in de school, die ik mij voorstel, is slechts een leiderschap in
zaken waarvoor de verschillende klassen met elkaar te maken hebben
en allerminst een leiderschap over het werk in de klas, over den
man -dus, die daar voor de klas staat. Een schoolvergadering inplaats
van een bovenmeester te laten uitmaken, wat ik van uur tot uur
in mijn klas te doen heb en hoe dat gedaan moet worden, vind ik
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geen verbetering ; als ik dáártusschen kiezen moet, prefereer ik nog
maar dien eenen man, want daar word ik het gauwer mee eens dan met
zoo'n heele schoolvergadering. Lobstein wil toch nog wel een leider
behouden ,,maar die moet niet het aureool hebben van het tegenwoordige
hoofd !" Ik vraag mij af, wat hij dan wèl moet hebben ! Immers, iets
anders dan het gezag en aureool van het tegenwoordige hoofd zie ik
ook voor dien man niet, als hij niet op democratische wijze verkozen
is, als in het verleenen van het gezag niet uitgesproken wordt, dat
hij optreedt namens een college van gelijkgerechtigden. Tenslotte ben
ik den heer Lobstein dankbaar voor zijn hulp, die mij de gelegenheid
geeft om -de grens scherp te trekken. Wat hij zei was een bewijs,
dat de mooie dingen, die hem in zijn jongere jaren hebben bezield,
voor hem nog wel iets van hun schoonen klank hebben overgehouden,
maar in wezen kan ik hem helaas niet meer als mijn medestander beschouwen.
Ik wil nu overgaan tot een spreker, die het mij -eigenlijk heel
moeilijk heeft gemaakt te antwoorden, en dat is dominee Dijkstra. De
moeilijkheid zit niet in het compliment aan mijn adres, waarmee hij
begonnen is want zulke uitlatingen geven mij altijd een gevoel, alsof
men zeggen wil: Kijk, met de eene helft van je hersens ben je wel
een verstandig mensch, maar .... met de andere helft .... ! Ik wou,
dat zoo iemand dan ook die eene helft met die „uitstekende"
capaciteiten maar niet ophemelde, doch een klein beetje normaliteit
aan de andere zijde erkende. Door Ds. Dijkstra is gesproken van
„beminnelijk anarchisme" en toen hebben wij een verhaal gekregen,
dat ik een „beminnelijk verhaal" zou willen noemen, van dat „door
den grond zinken" op een terechtwijzing van het hoofd. Ik heb
ook een kwart eeuw voor de klas gestaan ; en ik ben geen ruziezoeker,
maar ik ben nog nooit om zoo iets „door den grond gezonken",
ondanks de vele fouten die ik wel gemaakt zal hebben. Want dit is
het eigenaardige van het schoolmeestersberoep : de eerste, die zijn fout
constateert, is wel de onderwijzer zelf, zoodat hij ook allerminst
behoeft te wachten, totdat de bovenmeester het hem vertellen komt.
Die ervaring van dominee Dijkstra, met zooveel dankbaarheid herdacht,
is dan ook nooit de mijne geweest. Maar ik beluisterde bij hem ook
zoo dien angst voor de jonge menschen van achttien jaar in de
school, voor dien kweekeling, ,,die een paar dingen uit zijn hoofd
heeft geleerd", zooals iemand onze opleiding qualificeerde. Ik wil
wel zeggen, -dat ik dien angst voor de jonge menschen in de school
een eigenaardig soort van onbescheidenheid vind ! Want die jonge
menschen mogen dan fouten maken bij dozijnen — zij hebben toch
ook veel, waarin wij ouderen niet meer met hen concurreeren kunnen.
En -daarom, als ik het voor het kiezen heb, geef mij dan maar voor
mijn kinderen zoo'n onbedreven jong-mensch die, vol vuur en hartstocht werkend, fouten maakt. Wij vergeten veel te veel, hoeveel de school
aan die jonge menschen te danken heeft ! Is het niet een bekend verschijnsel, dat als aan een bepaalde school zoo'n stel oud, technisch
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ervaren personeel werkt en daar komt nooit eens een jonge onervaren
pittige kracht vol illusies en geestdrift .... dat die school dan achteruit
boert ? Dan moet er noodig weer eens een kwajongen of kwaje meid
bij, om dè boel weer levend te maken.
Het is onbescheiden van ons ouderen, om de jeugd altijd' maar
voor te stellen als het element, dat gevaar brengt in onze maatschappij;
van de jeugd zal de maatschappij het moeten hebben.
Maar ook dáárin zat voor mij niet de moeilijkheid om Ds. Dijkstra
te beantwoorden; die moeilijkheid zat in zijn beschuldiging dat ik
het gezag, het inwendig gezag geïsoleerd heb van het gezag, dat zijn
Godsdienst hem leert kennen. Ik heb niet gesproken over mijn Godsdienst, maar voor zoover ik begrip heb van religie, en van den
Godsdienst van anderen, heb ik altijd begrepen dat dat gezag van
God een gezag was, dat ook inwendig ervaren wordt. Als ik hier hoor
verdedigen het gezag, dat ons tegenwoordig nog door de overheid in
de school gezonden wordt, en ik moet dat, op welke manier dan
ook, in verband brengen met het gezag van God, dan lijkt mij dat
toch eigenlijk een te groot en griezelig kunststuk, waar ik maar
liever niet aan begin ! Als ik het hoofd der school moet erkennen
als iemand, die van God gezonden is, maar inwendig Gods gezag
op andere wijze hoor spreken, kom ik elken dag voor conflicten,
waar ik geen raad mee weet. Ik wil dus allerminst de scheiding maken,
waar Ds. Dijkstra van sprak ; ik wil juist, dat de onderwijzer zich zal
kunnen beroepen op wat hij inwendig als waarheid ervaart, doordat
hemzelf het uitwendige gezag wordt toegekend, dat Ds. Dijkstra Gods
gezag heeft genoemd.
Ook ben ik niet deemoedig geweest en heb ik geen respect gehad
voor de ziel van het kind ! Maar toen ik schreef, dat het werk, dat
de onderwijzer in de school doet, het telkens nemen van een stukje
initiatief is, het telkens verrichten van een nieuwe daad, moet daar
toch dunkt mij wel uit gesproken hebben, dat ik wel degelijk ook
volkomen ootmoedig ben en bij heel mijn onderwijs wensch uit fe
gaan, naar de bekende leuze der Hamburgers : „Vom Kinde aus !" Dat
ik het kind wil dienen en dat ik dit ook opvat als hèt groote werk van
den onderwijzer. Men bestrijdt mij niet, door te zeggen : „je moet het
kind willen dienen." Het kind al of niet te willen dienen is dan ook
een kwestie die mij buiten deze zaak schijnt om , te gaan : mijn tegenstanders en ik verschillen hoogstens over de wijze Waarop wij het
meenen te dienen.
Ik moet nu ook nog een klein, of neen, een groot misverstand
ophelderen, en dat is de kwestie van die „nekomdraaierij". Het schijnt
mij meer te moeten overkomen,, dat ik wat eigenaardige termen gebruik,
die mij later onverdiend voor de voeten gegooid worden als een leuze;
en ook nu schijnt dit weer het geval te wezen, doordat men een
door mij gebezigde uitdrukking niet met de noodige nuchterheid
heeft opgevat. Ik heb heelemaal niet bedoeld in mijn praeadvies het
verdonkeremanen van een of ander vak te verdedigen, doch heb slechts
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een voorbeeld gegeven uit de praktijk waar een onderwijzer door het
verdonkeremanen van een vak gehoorzaamt aan zichzelf — handelt
naar zijn overtuiging. Alleen dus voor de verduidelijking van mijn
betoog had ik het noodig, en allerminst om te zeggen : draai in school
maar alles den nek om!
Daarbij komt het misverstand, dat de heer Kalkman meent dat ik
het vak natuurlijke historie b.v. den nek om zou willen draaien.
Ik heb alleen van het vak natuurlijke historie gesproken als „roostervak", en daarmee bedoel ik iets heel anders. Iemand, die overtuigd is,
dat een vak als natuurlijke historie zich niet in drie kwartier per weeg,
samenvatten laat, maar dat het een ,,belevingsvak" is van vijf minuten
der eenen dag en misschien een minuut den anderen dag, een soort
samenlever met plant en dier gedurende den schooltijd — die is er
al heep weinig mee voldaan, als hij een kollega uit een andere klas
mag laten komen om nu een met succes drie kwartier natuurlijkehistorie te „doen". Dit verwijt raakt mij dus niet.
De heer Plooy was nog krachtiger in zijn uitdrukkingen en vond liet
gewoon verschrikkelijk, dat een onderwijzer een vak als physica zoo maar
den nek omdraaide een vak, waar hij toch ook voor gesalarieerd wordt.
Wat zou er van de vooruitgang terechtkomen, als die redeneering
opging ! urenlang zijn de onderwijzeressen betaald, om een uur of
drie in de week „aanschouwingsles" te geven. Maar zij kregen de
heilige overtuiging dat dit onderwijs onzin was, en zij hebben het
vak de school uit gekregen. Tegenwoordig ziet ieder in, dat het een
nuttige opruiming is geweest ; maar als -die onderwijzeressen geredeneerd hadden : we worden voor dat „aanschouwen" betaald, dus
we doen het eenvoudig — dan zat de school nu nog met die aanschouwerij opgescheept ! Neen, als de onderwijzers eenvoudig alles
hebben te accepteeren waarvoor zij „betaald" worden, dan versteent
het onderwijs ; en juist daarom vragen wij voor de onderwijzer het
recht, om naar eigen innerlike overtuiging te werken.
Nu de verdere debaters. Ik zou dan in het algemeen eerst willen
vragen : wat gaf eigenlijk mijn trouwhartige poging om het vrijheidsprobleem eens van deze zijde te belichten, waar blijven mijn stellingen
in dit debat en wie bestrijdt mijn stelling, dat de onderwijzer zijn werk
zelf moet doen ? Ja, de heer Diels heeft een poging gewaagd en gezegd;
heb je dan nooit gehoord, dat er -ook nog „hulpmiddelen" zijn bij het
onderwijs. ja, daar heb ik wel eens van gehoord, maar wat hij daarmee
bedoelt, is mij nog een raadsel. Hij bedoelt toch niet, dat je
die hulpmiddelen maar hun gang moet laten gaan ; en als de boodschap
van hooger hand via den onderwijzer aan de hulpmiddelen gegeven
maar goed is, dan komt het ook met het onderwijs wel in orde?
Voorzitter, het is hard mij zoo te moeten beperken, maar ik zal
mij naar uw aanwijzing gedragen, en trachten in een paar woorden
tot mijn slot te k-omen. Het is zoo merkwaardig, dat men mijn stellingen
niet stuk voor stuk heeft aangetast en neergeslagen, maar dat men
alleen geklaagd heeft over het vermoorden van de controle. De heer
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van Ravesteyn, voelde zich helaas reeds stervende en hij kwam ons
al een laatsten groet toeroepen — want Thijssen had de schoolopzieners
uit de school verbannen ! Voor mij blijkt daar wel uit, welk monnikenwerk ik weer verricht heb met mijn poging om voor de zooveelste
maal duidelijk te maken, wat wij onderwijzers met de onderwijzersvrijheid bedoelen. Men komt hier, en zegt : ,,Ik kijk er niet eens naar,
of je gelijk hebt .... want als je je zin eens kreeg, hoe zou het dan
met de controle moeten? . . . . " Zulk een mentaliteit, om de wereld
alleen te willen zien als controleobject, maakt het sommigen menschen
ten eeneenmale onmogelijk om met ons mee te gevoelen, wat het eigenlijk
is, dat wij verlangen.
Men heeft het heel erg gevonden, dat ik in mijn praeadvies heb
gezegd, dat men een onderwijzer, die niet wist hoe het moest en daardoor
misschien eens in strijd kwam met een objektieve waarheid over het
vak, toch maar moest laten begaan en naar eigen inzicht moest laten
handelen. Ik moet wel op dat standpunt staan, want ik meen immers,
dat niemand zijn vak anders kan uitoefenen -dan volgens zijn overtuiging.
Een van de sprekers heeft gezegd : zoo'n man moest gaan keien
kloppen. Daarmee ben ik het volkomen eens, maar het ongelukkige is,
dat men tegen zoo'n man niet zegt : ga keien kloppen, maar dat men
tegen hem zegt : je moet het doen zooals ik het zeg. En dan gaat het
nog niet goed! Ik heb een beter middel aangewezen : overtuig den
onderwijzer, dat Uw standpunt het juiste is. En zorg dat hij op de
hoogte is. Dat kunt ge voor een groot gedeelte gedaan krijgen bij
de opleiding, waarbij men niet maar zoo'n ,,paar waarheden" moet
instampen, maar die een behoorlijke wetenschappelijke vakopleiding
behoort te zijn.
Tenslotte. Men heeft mij verweten, dat ik zoo'n idealist ben ; maar
is een dergelijk verwijt eigenlijk wel op zijn plaats op een congres van
paedagogen ? Ik voor mij wil het dan wel erkennen:
Als ik geen Idealist was, zou ik geen paedagoog durven zijn!
De Voorzitter : Ik dank den heer Thijssen — ik mag zeker wel
zeggen : namens het geheele congres — voor wat hij ons gegeven heeft.
Wel geloof ik, dat in de diepste onderstrooming van de debatten nog
iets was, dat niet geheel bleef in de hartstochtlooze sfeer; zoover
zijn wij nog niet gekomen.
Gisterenavond heeft de Burgemeester van Amsterdam, toen hij liet
alg. bestuur, de sectiebesturen -en sprekers van het congres toesprak
in een korte receptie na afloop van het jeugdconcert, gezegd, dat
dit congres stond in het teeken van Locarno en hij doelde daarmee
op de mogelijkheid, die de pacificatie geschapen had om hier bijeen
te zijn gelijk thans het geval is.
Welnu, de kwestie, die bijna evenlang onze onderwijswereld verdeeld
houdt als de politieke schoolstrijd en die hier van middag aan de
orde was, stond nog niet geheel in de sfeer van Locarno, dat is
wel gebleken. Maar toch geloof ik, dat dit congres ons een stap
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verder in de goede richting brengen kan. En wanneer ik voor mezelf
een woord zou mogen zeggen ter verzoening van de tegenstellingen,
dan zou ik willen wijzen op de flamburger reis, die ik als gast
van het Amsterdamsche gemeentebestuur heb mogen maken. Daar in
Hamburg en in vele andere plaatsen van Duitschland bestaat de
school met „Kollegiale Leitung" en ik geloof, dat wij, door ernstige
studie te maken van dezen organisatievorm, gehoorzamen aan onzen
Wetenschappelijken plicht, die ons voor alles gebiedt aandachtig te
kijken naar hetgeen de feiten ons te zien geven.
Gisteren heeft mevrouw Boudier—Bakker gesproken -over de vrees
van het kind ; maar ik geloof, dat het goed is te realiseeren, dat ook
volwassenen er wel eens den invloed van ondervinden, en dat vertrouwen
iets van heel groote beteekenis is. Wanneer wij de verschijnselen
in Duitschland nauwkeurig bestudeerd hebben, zullen wij ten aanzien
van deze vragen misschien nog wel niet heelemaal in Locarno zijn
aangeland, maar toch stellig een verder tusschenstadium bereikt hebben
en ik geloof, dat de rede van den heer Thijssen — al heeft deze
ongetwijfeld op vele punten bezwaar gewekt — mede een belangrijke
stap in deze richting geweest is.
Ik onderschrijf ten volle zijn woord van idealisme, waarvan wij
geen van allen ons zouden kunnen of willen los maken. Wij zullen
ook elkaar moeten overtuigen om te kunnen komen tot een gemeenschappelijke oplossing van de moeilijkheden en ik hoop van harte,
dat de ernstige studie, waarvan op dit congres blijk gegeven is, moge
leiden tot steeds verdere verdieping van ons inzicht en wij daardoor
ook op dit tweede punt, dat de onderwijswereld zoolang in vijandige
kampen verdeeld heeft gehouden, tot overbrugging zullen komen.
Hiermede moet ik de debatten over dit onderwerp sluiten. Daar
het reeds laat geworden is, zullen wij helaas de nog komende referaten
zonder debat moeten aanhooren.
et Vrijheidsprobleem van
Sociologisch standpunt.
Prof. Mr. W. A. Bonger: Mijnheer de Voorzitter, Geachte Aanwezigen.
Wij zullen het er wel over eens zijn, dat de vrijheid een kostelijk
goed is, maar ik wil toch wel erkennen, dat de spreker, die hier
voor U staat wat minder vrijheid bij het behandelen van zijn onderwerp zeer op prijs zou hebben gesteld. Want het is een onderwerp
— het vrijheidsprobleem van sociologisch standpunt — waarbij men
buitengewoon gemakkelijk in de ruimte kan blijven en waar dit toch
waarschijnlijk niet in de bedoeling van mijn opdrachtgevers kan gelegen
hebben, was er voor mij niet alleen vrijheid, maar ook dwang tot
beperking ! Dit zal dan ook in den loop mijner voordracht wel blijken.
Een ding wil ik wel reeds van te voren zeggen : ik zal uitsluitend.
spreken over de vrijheid van hen, die opgevoed worden, dus van de
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jeugd ; het probleem der vrijheid van hen, die opvoeden houd ik dus
buiten bespreking, tenzij het indirect ter sprake komen mocht. Ook
de vraag van den vrijen wil en den onvrijen wil, van 'determinisme en
indeterminisme zal ik niet behandelen, want het komt mij voor, dat
een socioloog of paedagoog, die gelooft in den vrijen wil ongeveer met
een vierkanten cirkel gelijkstaat !
Ter vermijding van misverstand laat ik een enkele definitie en algemeene opmerking voorafgaan. Het definieeren van het begrip vrijheid is
van mijn standpunt niet bijzonder moeilijk : vrij is degene, die
eigen neiging en inzicht mag volgen, ongehinderd door anderen ! In
dit opzicht is echter nog nooit een mensch geheel vrij geweest, omdat
hij altijd in de maatschappij heeft geleefd, dus altijd in een bepaald
verband, en samenleving ten eenenmale onmogelijk is zonder vrijheidsbeperking.
Het gaat dus alleen maar over de mate van vrijheidsbeperking!
Welnu, in den loop der geschiedenis zijn er op dit terrein de meest
diepgaande verschillen op te merken : van de slavernij eenerzijds tot
aan de absolute monarchie anderzijds. En merkwaardigerwijze is het
meestal zoo geweest en is het nog zoo — vooral extreme vrijheidsbewonderaars vergeten dit nogal eens ! — dat hoe grooter de vrijheid
voor den eenen, des te geringer gewoonlijk de vrijheid voor den
anderen is!
De mensch is dus nog nimmer geheel vrij geweest. „Maar", zoo
zegt men, „het ideaal van een mensch is toch altijd de absolute
vrijheid geweest, zij het dan een ideaal, dat om practische redenen nooit
kan worden bereikt !"
Maar toch een ideaal !
Ik ontken met de meeste beslistheid, dat het een ideaal der menschheid
is geweest en is. Van sommige menschen misschien wel ; hoewel ik
uiterst wantrouwend sta tegenover hen, wien absolute vrijheid het
ideaal is. Ik sta uiterst sceptisch tegenover deze personen, daar zij
immers elken dag in de gelegenheid zijn hun ideaal te verwezenlijken:
er is nog ruimte genoeg op aarde om alleen de wildernis in te
trekken ! Dan kan men voelen, wat het zeggen wil, geheel vrij te zijn !
Want in een aangenaam -en modern gemeubileerd villatje op de hei
te wonen waar men gewend is zelfs op tijd de ochtendbladen op zijn
ontbijttafel te vinden — dat heeft al heel weinig van de waarachtige
vrijheid tenopzichte van andere menschen ! En ik vermoed dan ook,
dat de menschen, die zeggen, dat zij zulk een vrijheid als hun ideaal
beschouwen, maar die toch niet in practijk brengen, heel goed instinctmatig begrijpen, dat zulk een vrijheid niet den dood zou word-en
gekocht of op zijn minst toch met verlies van het mensch-zijn.
Wij danken ons mensch-zijn aan de maatschappij, aan de samenleving ! Zonder deze zijn wij maar armzalige stumpers. In dien zin
is absolute vrijheid — men, zou in dit verband daarvoor kunnen zeggen:
„terug naar de natuur !" niet het ideaal en ik beschouw deze leuze als
een van de evidentsche maatschappelijke ontaardingsverschijnselen, die
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steeds weer naar boven komen in een tijd, dat de maatschappij buitengewoon veel onaangename karaktertrekken vertoont.
Waarom is het niet het ideaal voor den mensch ? Omdat de mensch
in het algemeen gesproken -- uitzonderingen daargelaten --- nu eenmaal
een sociaal wezen is, dat wil zeggen, dat hij in zijn aanleg factoren
heeft, 'die mits ontwikkeld, maken, dat hij ook voor de vrijheid van een
ander gevoelt en dus zijn eigen vrijheid moet beperken en ook zich
wil onderwerpen aan anderer autoriteit. De mensch, de gewone gemiddelde mensch, wil wel degelijk geleid voorden ; hij is alleen afkeerig
van dwang, den physieken en den zeer dicht daarbij liggenden psychischen dwang. Het is inderdaad een zeer algemeen verschijnsel, dat de
mensch afkeerig is van dwang, hoewel zelfs daarop uitzonderingen te
constateeren zijn.
Maar tusschen dwang en vrijheid ligt een groot terrein. Tusschen die
beiden ligt de gebondenheid, en deze wil de mensch in het algemeen
Wel ! Velen aanvaarden haar zelfs gaarne, daarover valt m. i. noch uit
een sociaal, noch uit een psychisch oogpunt te twisten.
De gelukkigste tijden uit de geschiedenis der menschheid zijn die
geweest, waarin zij leefde in een zekere gebondenheid, in een vast=
gevoegde maatschappij.
En wanneer men mij vraagt, wat een der hoofdredenen is van het nu
zoo algemeene pessimisme, dan meen ik dat dit o.m. hierin ligt, dat
de mensch veel te los staat van de maatschappij, veel te vrij is, veel
te ongebonden en dat de practijk en de theorie hem in den waan
hebben gebracht dat dit het beste is.
Zeer groote vrijheid is een Danaërsgeschenk voor het overgroote deel
der menschen, waarmee zij niet goed raad weten en dat hun daarom
ongelukkig maakt.
.

„Maar de kinderen" zal men zeggen, „hebben toch als ideaal de
meest volledige vrijheid — en wie het kind liefheeft -en begrijpt, moet
het zooveel mogelijk vrijheid geven ; als het kan absolute vrijheid."
Ik ontken, dat dit het beste is ! Daar kom ik naderhand nog op
terug; maar ik ontken ook, dat het het ideaal van de kinderen zou zijn.
Kinderen haten dwang, kinderen voelen ook niets voor menschen, die
het niet goed met hen meenen, — alleen menschen, die kinderen lief
hebben, zouden paedagoog mogen zijn. Kinderen haten het allermeest
onrechtvaardigheid, maar zij zijn volstrekt niet afkeerig van tucht,
van gebondenheid!
Ik heb de meest volstrekte overtuiging, dat wie een enquête instelt
bij kinderen — niet de allerkleinste natuurlijk, maar de groote massa
der kinderen — en vraagt : verkiest gij den leeraar of onderwijzer,
die U in alles vrij laat, waar gij moogt doen, wat gij wilt, of
verkiest gij den rechtvaardigen, welwillenden, maar tamelijk straffen
leeraar ? — dat dan de laatste met verpletterende meerderheid uit de
bus zou komen!

109
Wat is opvoeding uit sociologisch standpunt? Opvoeding is voortplanting van de maatschappij — daardoor houdt de maatschappij zich
in stand ! Er is geen hulpeloozer wezen, dan het jonge menschen-kind:
maar er is ook geen leerzamer ! Het is de sterkste imitator, die
denkbaar is ! Hij zuigt alles in zich op, wat zijn omgeving hem maar
biedt!
Physiek vernieuwt de maatschappij zich voortdurend door middel
van nieuwe geboorten — psychisch vernieuwt zij zich echter zoo niet!
Nieuwe denkbeelden ontstaan niet bij de jeugd, maar bij de volwassenen ! Voor nieuwe denkbeelden zijn de 'jonge menschen wel
zeer vatbaar, maar zij komen van de oudere menschen.
Herhaaldelijk heeft men in den loop der geschiedenis geloofd in den
„almacht" van den opvoeder. De 18e eeuw heeft daarmee zelfs gedweept en zij die daar nog mee dwepen zijn nog steeds niet uitgestorven. Om een aantal redenen is echter de opvoeder, zooals U bekend is,
niet almachtig.
Zij, die de almacht van de opvoeding proclameerden, waren dikwijls
degenen, die via de opvoeding eigenlijk de maatschappij hervormen
wilden. Welnu, dit lijkt mij uitgesloten ;; zelfs voor een oogenblik
aannemende, dat alle opvoeding opzettelijk is, dan zou men nog geen
andere menschen kunnen vormen langs dezen weg.
Het overgroote deel van de -opvoeding is echter geheel en al onopzettelijk, vooral op moreel gebied ; niet wat iemand zegt, maar wat
hij doet is op moreel gebied de belangrijkste opvoeding en deze laatste
indrukken vormen voor de kinderen en jonge menschen de meerderheid.
Daarom moet ook iedere generatie zoozeer lijken op de voorafgaande:
zooals de ouden zongen, piepen de jongen !
Het is met de opvoeding als met de eugenese. Niemand weet
natuurlijk, wat -de eugenese nog eens aan het menschdom brengen zal,
maar ik zou zeggen, dat men voorloopig al heel erg tevreden zou
mogen zijn, wanneer de eugenese zou kunnen bereiken, dat de minderwaardigen zich ietwat minder voortplantten dan de -overigen ! En zoo
geloof ik, dat men ook op paedagogisch gebied zeer tevreden mag
zijn, wanneer het moreele niveau ten minste niet daalt.
Daarmee is natuurlijk niets gezegd omtrent de maatschappelijke
vooruitgang in het algemeen, want de nieuwe denkbeelden komen
van de volwassenen en worden ook door de volwassenen het meest
ingezogen ; ook zij worden nog voortdurend opgevoed --- als men
dat woord wat ruim neemt.
Nog een enkele opmerking zou ik in dit verband willen maken.
Tegenover den regel, dat eigenlijk het kind van nature goed is, zegt
men, dat de maatschappij alles aan hem bederft. Maar daar geloof
ik niets van ; dan zou men trouwens ook niet van „opvoeden" moeten
spreken, maar van „neerhalen". Dat is in strijd met alle ervaring,
evenzeer als de regel, die anderen decreteeren : „het kind is van nature
slecht". Ik geloof, dat er psychologisch en sociologisch absoluut niets
voor deze stellingen te zeggen valt. De factoren zijn in den aanleg
-
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van het kind beide aanwezig en kunnen ook beide tot ontwikkeling
komen. De slechte eigenschappen kunnen ontwikkeld worden en zullen
hem dan in conflict met de maatschappij brengen -- maar ook kan
de goede aanleg gemakkelijk tot ontwikkeling komen en hem een
anderen kant uitvoeren. De maatschappij kan inderdaad aan kinderen
-en menschen zeer veel bederven ; maar ook zeer veel goed doen.
De maatschappij is de moeder van de menschheid en er zijn wel slechte
moeders, maar nog meer goede.
En zoomin het kind zijn moeder missen kan, zoomin kan de mensch
buiten de maatschappij !
Wie discussies over vrijheid in de opvoeding meemaakt, vindt daarbij
dezelfde typen — want het zijn psychische typen, die bepaalde richtingen in de paedagogiek vertegenwoordigen -- die ook in de maatschappij voorkomen. Aan den eenen kant de voorstanders van de
absolute vrijheid, de anarchistisch aangelegde menschen, --- zij zijn
in zekeren zin verwant aan degenen, die de almacht in de opvoeding
verdedigen — en aan den anderen kant zij, die zich èn sociologisch
èn psychologisch liever op de feiten willen baseeren.
Wat nu het historisch gedeelte van mijn voordracht betreft, ik
geloof geachte aanwezigen, dat men gemakkelijk een geheel jaar zonder
in herhaling te treden over dit onderwerp college zou kunnen geven
en ik behoef dus niet te zeggen, dat ik op dit oogenblik daarover
slechts enkele opmerkingen maken kan.
De opvoedkundige problemen en feiten staan nimmer alleen ; zij
hangen altijd samen met de maatschappij, ja, hangen er meestal zelfs van
af en daarom geloof ik, dat alle paedagogen verstandig zullen doen,
Wanneer zij rekening houden met het sociologisch element.
Hoe is het nu met de vrijheid van het kind en van degenen, die
daar dicht bij staan, in de verschillende ontwikkeli-ngsphasen der
menschheid geweest ? Welnu, als men deze vraag in het algemeen wil
beantwoorden, dan is er van vrijheid van het kind meestal geen sprake
geweest. Dwang in d-en meest letterlijken zin van het woord heeft er
geheerscht en meestal is de lichamelijke tuchtiging van het kind het
arcanum van de opvoeding geweest en de ouders hebben hun meeningen
en opvattingen gedrukt op degenen die hen opvolgden. Ik denk hier aan
maatschappijvormen, waar alles precies van generatie op generatie
overgaat (kasten) ; daar is de meest- letterlijke dwang en van respecteeren der persoonlijkheid is geen sprake geweest. Ik noem nog slechts
één voorbeerd -- als uit ijzer gegoten en uit marmer gehouwen staat
daar de patria potestas van de Romeinen met het recht van leven
endood over het kind !
Geheel in het algemeen gesproken heeft als regel gegolden : dwang
en gemis aan respect voor de persoonlijkheid.
Tot nu toe sprak ik alleen over de historische volken ; merkwaardig
is het te zien, wat daaraan vooraf is gegaan. Het is de ethnoloog van
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deze Universiteit, prof. Steinmetz, geweest die aangetoond heeft, dat
de verhouding bij de primitieve volken geheel anders is en dat de
kinderen daar met zachtheid voorden opgevoed en men ze zelfs veel
vrijheid laat, wat echter nog niet wil zeggen : maatschappelijke ongebondenheid ! De primitieve menschen zijn zelf ook zoo in hun eigen
kring : iedere maatschappij vormt haar paedagogen naar haar eigen
beeld !
De harde opvoeding, die zoolang geduurd heeft, kwam voort uit een
hardvochtige maatschappij, geen was zoo hardvochtig als die, welke
op militaire basis stond en waarvan de Romeinsche staat wel het
voorbeeld bij uitnemendheid vormt.
***

De groote diepgaande veranderingen op dit gebied kondigen zich
aan in de 18e eeuw, voorafgegaan reeds door stroomingen in de
16e en 17e. De geweldige maatschappelijke wijzigingen in de 18e en
het begin der 19e eeuw hebben de individuen van de banden van
staat en kerk bevrijd of juister gezegd : gaven den stoot tot het begin
dier bevrijding. De formeele bevrijding van den mensch is in die periode
begonnen ; materieel staat daar tegenover dat toen de massa afhankelijker was dan ooit ! Maar toch was die formeele vrijheid niet alleen
belangrijk op zichzelf, maar ontstond daardoor ook de mogelijkheid
haar te gebruiken voor de materieele bevrijding.
Het recht op de persoonlijkheid voor de volwassenen is zich toen
ook gaan uitstrekken tot het kind ; althans er is samenhang tusschen
deze verschijnselen bij de maatschappij in het algemeen en de opvoedkundige verschijnselen. Men begon meer en meer in het kind te zien
den toekomstigen mensch en zachtere opvattingen, mildere practijken,
die zich in de maatschappij voordeden, vertoonden zich ook op paedagogisch gebied.
Wie nu meent, dat dit alles zoo mooi en zoo glad is gegaan als
ware het één stijgende lijn, vergist zich schromelijk. De „eeuw van
het kind" is de 19e eeuw, althans de eerste helft zeker niet geweest!
Immers de eerste helft van de 19e eeuw en reeds het einde der
18e eeuw heeft den kinderarbeid gebracht in den allergruwelijksten
vorm. Het was waarlijk een vrijheidsbeperking van de allerergste
soort. En in denzelfden tijd komt de groote verandering in het gezin;
door de vrouwenarbeid en de matelooze uitbreiding van den arbeidstijd verzwakte het vroegere gezin. Daardoor werd in dien tijd aan
vele kinderen een veel te groote vrijheid gegeven zich te bewegen
zooals zij dat wilden ; voor hen en voor de maatschappij even verderfelijk. De kindercriminaliteit is een van de afschuwelijkste verschijnselen
van de 19e eeuw. Met speciale middelen moest men ertegen optreden,
om haar binnen zekere perken te houden. De dwangopvoeding is
overal noodig gebleken.
De verdere loop van de 19e eeuw heeft de beperking van den
kinderarbeid gebracht. De arbeidsduur is verminderd en het materieele
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peil van de groote massa is gestegen. Daardoor is liet gezin niet weer
hersteld in zijn ouden vorm, maar toch wel verbeterd en men kan
zeggen, dat ook het kind het in de maatschappij beter gekregen
heeft. Zachtere tonen zijn in de opvoeding gaan klinken en het brute
gezag der ouders, de dwang der ouders over het kind wordt grootendeels door vriendelijker verhoudingen vervangen ; ouders en kinderen
zijn dichter bij elkander gekomen. Maar het allerbelangrijkste feit
van de 19e eeuw in dit opzicht ligt wel in de volksschool en de
leerplicht.
Beperking van de vrijheid der ouders en een zekere beperking van
de vrijheid der kinderen en een aantal andere factoren, te groot om
alle op te noemen, hebben de volksschool tenslotte noodzakelijk gemaakt
en de werking daarvan kan niet anders dan buitengewoon gunstig
genoemd worden. Men is er in geslaagd in de landen van Westen Centraal • Europa het analphabetisme bijna geheel te overwinnen.
En laten wij naast het intellectueele, dat bereikt is ook *het moreele
niet te gering aanslaan.
De school heeft op moreel gebied een ontzaglijken invloed gehad
en zij heeft dit gedaan ook zonder moreel onderwijs in optima forma.
Wat zou er van de groote massa der volkskinderen terechtkomen, als
de school niet bestond?
De school is dus algemeen geworden ; een volkomen nieuw verschijnsel in de maatschappij. En is die school nu nog in de laatste
halve eeuw verbeterd ? Ja, natuurlijk ! Het komt mij voor, dat men
op een paedagogisch congres over het bereikte toch niet alleen pessimistischbehoeft te zijn en dat het wel van beteékenis is eens vast te
stellen, welke belangrijke dingen men bereikt heeft.
Voor alles kunnen we constateeren, dat de kinderen tegenwoordig
gaarne naar school gaan ! Er is geen dwang meer voor noodig en dat
de kinderen thans aan het einde der vacantie zeggen : ik wil gaarne
weer naar school, is volgens mij een der schoonste triomfen der paedagogiek, een triomf ook voor allen, die onderwijzer of leeraar zijn.

En nu zijn wij aan den tegenwoordigen tijd gekomen ! Welken kant
gaan wij nu uit ? Gaan wij naar meerdere vrijheid in de paedagogiek
of gaan wij de andere richting uit? Het is een van de allergrootste
opvoedkundige problemen, waarbij ik trog geheel -onbesproken laat
de vrijheid van de ouders om den kinderen hun dogma's in te gieten
of de vrijheid der kinderen om eens, op wat lateren leeftijd hun eigen
richting te mogen kiezen.
Deze strijd is in Nederland gestreden en vrijheid der ouders om zoo
te doen heeft overwonnen tegenover hen, die een andere meening
toegedaan waren. Het is naar mijn opvatting smartelijk, maar men
moet er zich bij neerleggen.
Opvoeden is voortplanten der maatschappij!
Het is een question brulante, dat vrijheidsprobleem en men behoeft
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slechts in het programma van het congres te neuzen, om het te zien.
Het is bijna het nieuwste van het nieuwe!
Het komt mij voor, dat dit zoeken naar het nieuwste op paedagogisch
terrein prachtig mooi is, waar ik diepe bewondering voor heb. Het
misoneïsme, de haat tegen het nieuwe, het nieuwe alleen te haten
omdat het nieuw is, vind ik iets afschuwelijks ; zooals mij ook een
vijand van de vooruitgang lijkt het philoneïsme, dat het nieuwe verheerlijkt alleen omdat het nieuw is; dit laatste is m. i. een der ziekten
van onzen tijd. En ik -hoop, dat het niet onbescheiden is het te
zeggen, maar het komt mij voor, dat deze ziekte niet de laatste plaats
ook haar slachtoffers maakt onder de paedagogen. Critisch staan tegenover het verleden is heel goed, maar dan moeten wij ook critisch staan
tegenover het nieuwe. Het nieuwe is volstrekt niet altijd het beste,
dat is tallooze malen in de geschiedenis der menschheid gebleken.
Er is nu een streven om de kinderen — dus de vóór-schoolplichtige
kinderen en de schoolplichtige kinderen veel meer vrijheid te geven.
Ik begrijp, dat ik mij nu op glad ijs ga begeven, want ik ben in deze
niet deskundig : ik ben niet bij het Lager of Midd.è^lbaar Onderwijs
werkzaam. Daarom zal ik mij op dit technisch terrein dan ook nauwelijks begeven.
Een enkele vraag als belangstellende leek zou ik alleen willen stellen.
Is het wel zoo zeker, dat de kinderen die groote vrijheid en zelfstandigheid altijd willen? Wil eigenlijk het meerendeel der kinderen,
zelf op hun meest eigen terrein, het spel, niet heel graag leiding en zelfs
nogal straffe leiding aanvaarden ? Is het wel zoo zeker, dat de kinderen
altijd in staat zijn in vrijheid het goede te kiezen? Zijn er eigenlijk
wel zooveel kinderen origineel zoodat hun vrijheid zoo buitengewoon
gerespecteerd moet worden -en is er niet heel veel schijn-originaliteit
onder de kinderen?
Multatuli vroeg al : waar blijven toch al die knappe kinderen?
Is het voor de werkelijk origineel aangelegde kinderen niet volkomen
overbodig, ja zelfs schadelijk om ze zoo speciaal te behandelen, daar
immers hun originaliteit zich toch altijd handhaaft?
Is een school voor begaafden niet het toppunt van dwaasheid, door
den een of andere onbegaafde uitgevonden ? En is het niet verkeerd,
de kinderen maar voortdurend in den waan te brengen, dat zij zoo
gewichtig zijn en dat zij zooveel vrijheid noodig hebben om hun
krachten te ontplooien ? Is het niet veel beter, om kinderen heel lang
kinderen te laten en hun bij een passende gelegenheid nog wel eens te
laten gevoelen, dat zij nog maar kinderen zijn ; opdat als het eenmaal
menschen geworden zijn, zij de vrijheid kunnen veroveren -en apprecieeren !
Het zijn maar vragen Mijnheer de Voorzitter, die ik zoo vrij ben
over de vrijheid te stellen!
Geen vragen te stellen, maar een positief oordeel heb ik echter over de
kwestie, of men kinderen van jeugdigen leeftijd ,,menschen-maatschappijtje"
moet laten spelen ! Rechters kiezen e. d. acht ik zoo onkinderlijk
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mogelijk ! Rechter zijn, is een van de moeilijkste functies, die een
volwassen, rijp mensch uitoefenen kan en een kind in de diepste
zielsconflicten brengt, waaruit niets dan ellende voortvloeit. En waar,om moet men de kinderen al die blunders laten herhalen, die eeuwen
lang door de , menschheid op dit gebied gemaakt zijn en waardoor
men tenslotte wijzer is geworden ?
Ik zou tenslotte nog één opmerking willen maken over de vrijheid
van de kinderen in sociologisch verband ; immers alle opvoedkundige
problemen hebben naast een technische ook een sociologische zijde.
En wanneer ik het vrijheidsprobleem in sociologisch verband bezie,
zou ik de vraag willen stellen : heeft de tegenwoordige maatschappij
nog meer individueele vrijheid noodig, ja of neen ? En dan antwoord
ik met erkenning van den ontzaglijken vooruitgang, die de bevrijding
van het individu nu ruim een eeuw geleden gebracht heeft : op dit
-oogenblik is de vrijheid, de ongebondenheid, het individualistische „sich
ausleben wollen" reeds veel te groot!
De slinger der geschiedenis is al veel te ver naar dezen kant uitgeweken ! De tegenwoordige maatschappij lijdt veeleer aan schizophrenie, aan een uit elkaar vallen dan aan te weinig vrijheid. De maatschappij heeft cohesie noodig, samenhang, gebondenheid ; en zij die
in de tegenwoordige maatschappij willen, dat de school in haar klassenverband uiteenvalt -- want dat is het eindstation van den weg, dien nu
velen bewandelen willen — doet een misdaad aan het kind en aan de
menschen ! En dat in een tijd, waarin het gezin steeds kleiner wordt !
Niet meer vrijheid, maar meer gebondenheid, en zeker voor het
volkskind, zo,odat het niet meer op zijn 12e jaar van school gaat,
juist op het oogenblik, dat het onderwijs vrucht kan gaan dragen.
Dat men den leerplicht verlenge met nog twee jaar, opdat het volkskind
de elementaire vakken lezen, schrijven en rekenen, die toch den grondslag
vormen voor alle kennis, vooral goed leere ! Want nu kent de groote
massa van het volk dit niet eens goed ! Ik meen dan ook, dat geen
vergadering van paedagogen mag uiteengaan zonder te zeggen : en voor
het overige zijn wij van oordeel, dat de leerplicht tot het veertiende
jaar moet uitgebreid worden!
Nu tenslotte nog eenige opmerkingen over de rijpere jeugd ! Waarschijnlijk het grootste probleem in deze.
De rijpere jeugd van de volksklasse in de " groote steden heeft nu
maar voor een klein deel onderwijs ; de rest is vrij na hun werktijd
— hun ideaal is bereikt : zij verdienen al geld en hun ouders hebben
weinig over hen te zeggen. Dat zijn de vroegrijpe heertjes en dametjes,
die de straten van de groote steden bij avond helpen vullen'! —
barbaren, te midden van de beschaving!
Daar ligt een van de grootste maatschappelijke taken te vervullen.
Men tracht door vrije jeugdvorming aan deze moeilijkheid het hoofd
te bieden ; ik heb groot respect, voor wat op dit terrein geboden wordt
en gedaan wordt -- en ik heb ook veel critiek, waar ik op het
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oogenblik niet over zal spreken. Maar men kan de groote massa der
kinderen nu eenmaal niet vrijwillig naar zich toe krijgen en daarom
zal de gemeenschap hier met krachtige hand moeten ingrijpen. Zonder
dwang zal het niet gaan ! Wel moet men er rekening mee houden,
dat het geen kinderen in optima forma zijn, maar toch ook geen
menschen, al doen zij zich ook gaarne zoo voor.
Goed vervolgonderwijs is noodig. Ze weet nu veel te weinig, de
groote massa van het volk ; en niet alleen intellectueel, ook aan het
gemoed, de beschaving ontbreekt nog heel veel ! Zij moet begrip van
beschaving — zij moet liefde voor de beschaving krijgen.
Ik heb met onuitsprekelijke vreugde gezien, dat ook op dit congres
de beteekenis van de muziek voor de opvoeding is geschetst ; dat wist
men in de Oudheid, twee duizend jaar geleden al zoo goed. Laat men
daarom de volkskinderen met mooie muziek in aanraking brengen. En
laat niemand zeggen : daar zijn ze niet geschikt voor. De directeur
van „De Arend", te Rotterdam, waar de jongens uit de armste volksklasse komen, heeft mij verteld : altijd is er herrie en lawaai, maar
als er Zondags mooie muziek wordt gemaakt, kan je wel een speld
hooren vallen. Men moet ook de kinderen brengen tot karaktervorming door stalende sport onder deskundige leiding ; een kind,
dat geleerd heeft, zijn verlies te dragen, heeft iets moreels geleerd.
Dat alles zal geld en inspanning -en toewijding kosten maar het zal
rijke vruchten dragen.
Ik sta dus tegenover hen, die „meer vrijheid" als de meest vanzelfsprekende leus beschouwen. Het is altijd voor de menschheid verbazend
moeilijk geweest om het juiste midden te vinden, maar mijn vaste
overtuiging is het, de signatuur van dezen tijd bewijst het, dat men
te ver naar den vrijheidskant is uitgeslagen. En daarom moeten wij
niet nog verder, maar terug — en voor de kinderen geldt dit m. i. zeer
zeker.
Wie de kinderen lief heeft — en wie heeft ze niet lief? ze zijn ons
kostbaarste bezit — geve ze niet nog meerdere vrijheid, doch natuurlijk
ook geen dwang, dien niemand terug wil, maar brenge hun sociale
gebondenheid.
Ik heb gezegd !
De Voorzitter : Ik breng den heer Bonger den hartelijken dank
van het congres over voor hetgeen hij gegeven heeft en ik geloof ook.
dat nog wel eens onderstreept mag worden, wat hij gezegd heeft
over den vooruitgang van ons onderwijs en over het vele, dat reeds
bereikt is. Wanneer wij de school van honderd jaar geleden met de
tegenwoordige vergelijken, zullen wij erkennen moeten, dat een woord
van lof hier wel verdiend vaas ; en vooral ben ik blij, omdat het nu
eens door iemand, die niet van het gilde is, zoo nadrukkelijk is
gezegd.
En — die opmerking zij mij nog vergund — wanneer men bezwaar
maakte tegen ons congres, zei men dikwijls : menschen, die dezelfde
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wereldbeschouwing hebben, komen toch tot dezelfde resultaten ! Daartegenover heb ik altijd gezegd : die wereldbeschouwing is wel een
heel belangrijke factor, maar zij beheerscht toch volstrekt nog niet
alle resultaten, waartoe men komt. Dit blijkt ook wel, wanneer men
de redevoering van prof. Bonger vergelijkt met die van den heer
Thijssen en daarom zullen we wel allen er naar verlangen, om die beide
later in het verslag nog eens nauwkeurig te kunnen vergelijken.

Het vrijheidsprobleem van sociologisch standpunt
door M. van Wijhe Ezn
.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap is de uitbeelding van een begeeren, dat de eeuwen door, in een wereld waar zelfzucht hoogtij
viert, in allerlei toonaard heeft geklonken.
Hoe gretig vindt de kreet der bevrijding telkens weer ingang en
welk een bittere teleurstelling brengt hij altijd weer opnieuw.
En ook in de toekomst zullen de juichtonen der verlossing blijven
overgaan in schrille jammerklachten en in kreten van nieuwe gebondenheid, omdat bij het afwerpen van een juk, nimmer terzelfder tijd, de
op dat oogenblik geldende maatschappelijke orde verandert en de
oude vormen ongemerkt zijn blijven voortleven.
Toestanden blijvend verbeteren vraagt onafwendbaar, om menschen,
opnieuw te doen geboren worden.
Dat is een werk van jaren, waarbij schokken dienen vermeden
te worden.
Groeien gaat langzaam.
Wie er nu diep van doordrongen is, dat de verhoudingen, waaronder
de menschen leven, niet deugen, die rust niet, voor hij den weg ter
ontkoming gevonden heeft en een verloren evenwicht heeft weten te
herstellen.
Wij willen den mensch, weer mensch maken en hem liet lied
der verlossing, der ware vrijheid hooren zingen.
Dien weg vinden eischt allereerst zelfkennis en daarnaast kennis
van het schepsel, ook in zijne verhouding tot de schepping : geestelijk en
niaatsdhappelijk.
Als wij dus spreken van veelvuldig voorkomende wanverhoudingen,
dan zijn wij niet klaar met het opsporen en wegnemen van sociale
misstanden, er dient meer te gebeuren, wij moeten uit op zelfonderzoek
en daarna moeten wij het individu bewerken, om door het bijzondere
heen, het algemeene te verbeteren.
Nu zijn in het laatst der vorige eeuw denkbeelden ontwikkeld,
welke tot eene nieuwe wetenschap zijn uitgegroeid en wij hebben in
de sociologie gekregen de leer van de voorwaarden der menschelijke
samenleving en van de maatschappelijke verschijnselen. Daarin zitten
richtlijnen voor het bereiken van het voorgestelde doel, want de
socioloog gaat zuiver empirisch te werk en leidt zijne algemeene
wetten voor het sociale leven af, uit goed geconstateerde feiten.
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Zoo verklaart hij het groeien van den modernen staat uit zijn voorstadia en, om maar eens een voorbeeld te noemen, toont hij o.m. aan,
dat de door ons als zedelijk gestempelde monogamie zich gevormd
heeft nà en uit het matriarchaat, het leviaat, de veelwijverij en de
polyandrie.
De vraag is echter, of de socioloog met zijne natuurwetenschappelijke
methode van de geestesverschijnselen, ooit iets anders dan den buitenkant
kan benaderen en verklaren, het is immers onmogelijk het individu te
laten opgaan in de massa ; het blijft immer schepper en drager van
gedachten, gevoelens, intuities en wilsbesluiten. Geen mensch staat
op zichzelf ; hij is individu en tevens een sociaal wezen ; hij is tegelijkertijd : zelfstandig en afhankelijk ; hij oefent invloed uit, en hij ondergaat dien.
En de maatschappij is eenerzijds resultante van de samenleving
der individuën, maar zij begrenst anderzijds op haar beurt de individuën
weer. De maatschappij is voorwaarde en niet oorzaak der persoonlijkheid.
Dit neemt niet weg, dat de onderzoekingen der sociologen zonder
twijfel zullen bijdragen tot een beter begrijpen der geestesvoortbrengselen,
en dat zij kunnen meehelpen aan het opruimen van die belemmeringen,
welke een karakter in den weg staan, zich te ontplooien.
Wij moeten daarnaast rekening houden met het feit, dat elk mensch
zijn levens- en wereldbeschouwing heeft, waaraan allerlei verschillen
en schijnbare tegenstrijdigheden zijn toe te schrijven.
Zal er dus op den duur vruchtbaar werk geleverd worden, dan
moet de gansche menschheid zich gaan zien als kinderen_ van den^zelfdden Vader en ik ben overtuigd, dat op den bodem van elk hart,
die gedachte woont, en dat er de hoop leeft, dat allen zich eenmaal
rond dien Vader zullen vereenigen, dat alle knie, om een bekend
schriftwoord te gebruiken, zich eenmaal voor dien Vader zal buigen.
Alleen het bestudeeren van het vrijheidsprobleem zal op zichzelf
de geesten al dichter bijeen brengen.
Vrijheid ! dat woord roept het beeld van Socrates, het beeld van
den grooten denker voor ons op, in wiens veelzijdige persoonlijkheid wij
trekken ontdekken, welke hem losmaken van zijn tijd en hem plaatsen
midden in de problemen van onzen tijd.
Socrates maakte de levensvragen tot een onderwerp der dagelijksche
gesprekken, waardoor hij de schoolsche kennis voerde binnen in de
veelzijdigheid van het praktische leven. De Grieken zijn daarom het
eerste volk, waar de algemeens levensverhoudingen doordrongen zijn
van geestelijke ontwikkeling en het geheele bestaan beheerschen.
De wortelen, waarmede de enkeling vastzat in den bodem van
het onbewuste, raakten los en de Athener leerde bewust zijn eigen oordeel
-

vormen.
Van de Grieken mag getuigd worden, dat zij het volk zijn, dat de
vrijheid ontdekte; de vrijheid van het individu, dat zelf wil aanschouwen,
zelf wil denken, en allen dwang van zich werpt, om tot eenheid van
willen te komen.
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Herhaaldelijk is dit proces in de ontwikkeling der volken teruggekeerd,
als ik wijs op de Renaissance, op de 18de eeuw, op den tijd der
revolutie en het is onafwendbaar, dat in de naaste toekomst de vrijheidsgedachte opnieuw het hoofd krachtig opsteekt.
Oorspronkelijk, zooals bij ontdekkingen altijd het geval is, heeft
echter die ontdekking der vrijheid slechts eenmaal plaats gehad, de
eerste maal in Athene.
Ook in Nederland is met vrijheid gedweept, gesold, gespeeld, gespot.
Holland, het land der vrijheid — van ouds bewoond door den meest
vrijbuiterenden mensch — den Hollander.
Zeker er was in onzen bloeitijd, en zelfs voor- en nadien een vollen,
zuiveren klank in het woord en velen gelokt door den zoeten toon
vonden heul en hulp, in nood en druk, onder de vaan, van het land
der vrijheid.
En : vrijheid, als woord, kennen wij in ons land nog; het begrip
is ons echter vreemd geworden.
Oorspronkelijk beteekent vrijheid afwezigheid van uiterlijken dwang,
of van belemmering; men denke slechts aan vrijen val, vrije wandeling,
vrijheid van geloof, vrijheid van drukpers. Het uiterlijk wijst op een
innerlijk, dat zich op bepaalde wijze openbaart, dat er naar streeft zich
op bepaalde wijze te uiten.
Vrijheid in eigenlijken zin kan dus alleen bestaan bij wezens, bij
wiep een wil — een zelf — aangenomen wordt.
Nu doet zich de vraag voor, of een wilsuiting noodwendig product
is van karakter en van motieven, waarbij dan dit karakter door overerving
bestaat, en dus als een gegeven ding beschouwd wordt — dan wel, of
het van nature vrij is, en dus bij machte, in zijn handelen zijn „eigenlijk'
zelf" te openbaren, zoodat hij daarin dat diepere zelf toch verloochenend,
in het gevoel van berouw, het besef hebben kan, dat hij niet alleen
anders had behooren te handelen, maar dat hij ook anders had kunnen

handelen.
Hoe belangrijk deze vragen ook zijn, ik moet ze onbeantwoord laten,
omdat zij ons zouden voeren op weg van determinisme en indeterminisme.
Ik constateer daarom, dat vrijheid het tegengestelde is van slavernij
en dat het toch de hoogste gebondenheid in zich sluit ; gebondenheid
gedragen door de wetten van liefde en van gerechtigheid.
Vrijheid eischt tevens het geven van het volste vertrouwen.
Dit voert ons naar een geschilpunt met Dr. Kawerau, die in zijne
sociologische paedagogiek, met Kautsky, die in zijn voorlooper van
het nieuwe socialisme en met Prof. Kohlbrugge, die in zijn juist
verschenen boek over praktische sociologie allen vaststellen, dat de
sociale opvoeding in de twee woorden : dienen en opvoeden kan worden
samengevat, terwijl van mijn standpunt : dienen, uitsluitend dienen,
het essentiëele is.
Dienen is geven, in den volsten zin des woords en waar opvoeden
niet anders dan geven is, een zichzelf geven met het bewuste doel voor
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oogen zichzelf overbodig te maken, daar moet sociale opvoeding
volstaan met -dienen, met steeds de minste te willen zijn en — dreigt
het geven tot meerdere te maken — dan onmiddellijk weer térug, weer
de minste zijn. Altijd dragen en in dat dragen, samenbinden, samenvloeien, één zijn.
De opzettelijke opvoeding is hiermede geoordeeld. Lothsky heeft
zoo sober en juist gezegd, dat de beste opvoeding : geen opvoeding
is ; het is arbeiden en nooit vertwijfelen ; dan worden liefhebben
en lijden één — liefhebben is lijden.
Als oud-directeur van een onzer grootste opvoedingsgestichten is
mijne ervaring van lange jaren, gegrond alzoo op feiten en waarnemingen, dat liefde en gerechtigheid gewoonlijk tegenover elkander
worden geplaatst, als twee machten, welke los van elkander staan
en daarom gedurig met elkander in botsing moeten komen. 't krijgt
den schijn alsof elk haar domein heeft en ze soms een bondgenootschap
sluiten, maar : ieder met eigen drijfveeren ; ge-en sprake alzoo van
blijvende samenwerking van wezenlijke eenheid.
Onverzoenlijk zet de massa dus tegenover elkander : liefde en gerechtigheid, inplaats van de liefde altijd te zien in vereeniging met
de gerechtigheid. Dat is te verklaren, omdat het altijd nog gemakkelijker is gerechtigheid te oefenen, dan lief te hebben. De sociale
kwestie, 'd. i. de toestand van gekrenkt rechtsgevoel, op te lossen met
het beweren dat daarvoor uitsluitend noodig is de enkele daad van
liefde van den vrijen mensch, is verwerpelijk, trouwens de voorvechters
van opheffing van den verdrukte, en de handhavers van het recht,
zullen zich nooit laten afschepen met een vorm, welke op bange
zelfzucht lijkt.
Met welwillendheid wordt geen in banden liggende wereld vrijgemaakt, heet het ; de mensch wil recht. En als nu maar recht geschiedt,
dan neemt men de liefde op den koop toe.
Bolsjewisme, communisme en welk -isme ge ook wilt, gaan zoogenaamd uit van het recht. Recht, zoo heet het, heeft de volken
groot gemaakt ! Ja, het tijdelijk recht van den sterkste, dat van slavernij
tot nieuwe slavernij voerde. Maar, slechts dan zal een volk t-ot ontwikkeling komen, wanneer het zich door zuivere rechtsbeginselen laat
leiden en beheerschen.
Een groote daad is uitsluitend een daad van gerechtigheid en een
volk, dat dat beginsel overboord werpt, of slecht toepast moet kwijnen
en zal ondergaan ; die mensch was alweer gekneveld, vddr hij de
vrijheid had.
Nu zullen natuurwetenschappen met liet absolute menschenrecht als
ideaal, den mensch uit smaad en ellende niet kunnen opheffen, tenzij
zij gesteund en gedragen worden door waar geloof ; door geloof dat niet
door dogma's in boeien zit.
Sterk spreekt zulks in de litteratuur o.a. bij Ibsens Brand. Bij
hem pijnlijke conflicten tusschen liefde en plicht. Tusschen eene liefde,
die niet vergeven wil en eene plicht, die niet vergeven mag. Een mede-
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lijden met verlangen om te sparen, in een wanhopig gevecht gewikkeld
met den eisch, om het recht tot zijne uiterste consequentie door te
voeren.
Schoonheid van menschelijk ontfermen, tegenover menschelijke gestrengheid. Verzoenend en onverzoenlijk element, beide in onverzoende
tegenstelling ; bange, bittere tragedie van het menschelijk leven.
Die tegenstelling is niet te aanvaarden.
Geen waar mensch kan de liefde missen en evenmin de gerechtigheid.
De wereld breekt, zoo één van beide ooit wordt weggenomen.
En of die breuke nu verschillend is, doet er bitter weinig toe, de
wereld gaat er door te gronde.
Nu mogen wij gerechtigheid nooit zien, als zielloos moeten en
koelbloedig willen ; in met ijzeren vuist handhaven van regelen, waar
alle hart uit is, en waarin geen plaats voor deelneming is ; in verpletteren;
alles, eischen van een dood stelsel.
Als dat gerechtigheid zou heeten, laat dan de gerechtigheid verdwijnen.
En als liefde moet bestaan in koesteren van zoete gewaarwordingen,
in toegeven aan neigingen, waarin geen gewet-en is ; in liet doen van
wat men gaarne wil, om te kunnen nalaten, wat men doen moet;
als liefde beteekent plichten te verzuimen, laat dan de liefde ook.
maar zoo gauw mogelijk verloren gaan.
De menschen maken èn van de liefde èn van de gerechtigheid iets
anders dan ze zijn, zij maken er karikaturen van en daarom is het
zoo gemakkelijk ze als schijngestalten voor ons, en naast elkander te
plaatsen en den weg tot ware vrijheid in een bespottelijk daglicht
te stellen.
In werkelijkheid zijn liefde en gerechtigheid één, zooals liefhebben
en lijden één zijn. De eene bestaat zonder de andere niet, zij zijn onafscheidelijk van elkander.
Het zeker bij de meesten uwer bekende hoofdstuk uit den brief
van den apostel Paulus aan de gemeente van Corinthe, teekent zoo
zuiver en zoo ernstig, denken en doen van de liefde. Zij is daarin
de volmaaktheid, zij wil noch miskenning, noch on-oprechtheid, zij is
stipt eerlijk. Paulus teekent een handelen, een spreken, een willen,
een denken, geheel in harmonie.
Ik weet, dat vooral de jonge menschen dweepen met hetgeen over
de liefde geschreven staat, maar hoevelen hunner, die al lezende eenige
ontroering niet bedwingen kunnen, kennen iets van de teerheid en
van den eisch, niemand kwaad te doen en te vergeven, en dat, zonder
zelfbedrog, en zonder dat het inspanning kost.
Zoo goed als zelfzucht : diefstal mag heeten, is echte liefde ware
zelfopoffering ; zij leeft van geven, zooals zelfzucht bestaat uit nemen.
Dat helder voor oogen stellen, dat doorleven, dat als eigendom bezitten, is liet geheim kennen der ware vrijheid en is ook verstaan,
dat de zwaarste straf — vergeving heet.
Onder dit bewustzijn moeten heele volksklassen uit den toestand van
verdrukking en van gebondenheid worden opgeheven en daarin ligt de
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bron van een nieuw rechtsbewustzijn. Vrijheid alzoo gedragen door
liefde en recht. Wordt de liefde gedood en gaat gelden het recht van
den sterkste, dan breekt het beest in den mensch los — afgrijselijke
openbaring van bloeddorst, van gemeenheid.
Ten slotte wil ik nog wijzen op eene wonderlijke tegenstrijdigheid
in het leven ; n.l. deze : niets is gemakkelijker dan beheerscht worden,
niets moeilijker dan dienen ; want : beheerscht worden is dwang en
dienen is vrijheid.
De mensch nu, wil liever beheerscht word-en, dan dienen, daarom
heeten dwingelanden genadige heeren en wie zich laat gehoorzamen
krijgt oneindig meer van zijne ondergeschikten gedaan, dan wie dient.
Is gehoorzamen als het er op aan komt eigenlijk niet gemakkelijk?
Hoe krachtiger gezag, hoe blinder volgzaamheid, maar ook staat
vast, dat wanneer twee menschen een even billijken dienst vragen,
en gij dweept met den een en de ander laat. u onverschillig, dan
vindt de eerste u bereid niet alleen, doch ook overbereid, terwijl gij
voor den ander zekeren onwil of tegenzin haast niet kunt verbergen.
Ook aan onze verhouding tegenover den medemensch ontbreekt
zooveel ; ik noem slechts het op een afstand houden en het op een
afstand blijven, waardoor maatschappelijk werk iets kouds en beschermends krijgt. Ons geven, om anderen op te heffen, is grillig, is
beperkt, is gierig ; vandaag op -het kookpunt en morgen op het
vriespunt. Wij willen wel den een helpen, en niet den ander.
Als 't goed zal wezen, moeten wij de menschen nemen, zooals
ze zijn ; zonder aanzien des persoons.
Wij moeten ons onderling hechten, zooals wij zelf aan het hoogste,
aan het beste dat er voor ons is, gebonden zijn ; niet vragen dus wat
scheidt, maar wat vereenigt.
In onze dagen schijnt het gedurig alsof het christelijke en het stoffelijke een oorlog op leven -en dood zijn begonnen ; het einde zal
worden de overtuiging : wat christelijk is, is menschelijk en wat.
menschelijk is, is christelijk!
Zal het voor ons zijn, of worden : zonsopgang — zonsondergang —
zonsverduistering ?
Zult gij de stem verstaan : Ik ben hongerig geweest en gij hebt mij
te eten gegeven ; naakt en h-ebt mij gekleed, in de gevangenis en gij
hebt mij bezocht!
Weet, dat voor zooveel gij het een van de minste Zijner broederen
gedaan hebt, hebt gij het Hem gedaan, die de liefde, de vrede, de
Ware vrijheid, de gerechtigheid is.
De Zon dier liefde en dier gerechtigheid schijne niet tevergeefs.
Koester U in het licht van die Zon, tot gij zelf zon wordt,
uitgietende met vele stralen de ware vrijheid op de menschen.
Ik heb gezegd.
De Voorzitter : Ik dank den lieer Van Wijhe voor zijn voordracht.
Het was waarlijk ook hier wel een eenigszins onbescheiden verzoek
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van ons congresbestuur, om — toen een der sprekers voor onze
plenaire zittingen van de lijst moest uitvallen, omdat hij tot een
hooge functie geroepen werd, die al zijn tijd en aandacht vooral in
deze dagen in beslag nam, — den heer Van Wijhe nauwelijks veertien
dagen voor het congres te vragen, of hij de zware taak op zich nemen
Wilde, waarvoor nog maar zoo korte tijd van voorbereiding overbleef.
De heer Van Wijhe heeft ter wille van het congres zijn bezwaren op
zij gezet en ongetwijfeld zijn wij hem ook allen dankbaar voor zijn
prachtig slotwoord.
In dienende liefde zijn wij hier bijeengekomen en wij zullen toonera
onze Nederlandsche jeugd lief te hebben, ook wanneer wij niet meer
als congres vereenigd zijn.
De vertegenwoordiger van het Haagsche Gemeentebestuur de heer
Van Poelje heeft gevraagd, nog iets tot het congres te mogen zeggen,
en ik geef hem daartoe gaarne het woord.
De heer Van Poelje: Mijnheer de Voorzitter. Ik stel het bijzonder
op prijs, om aan het late einde van dezen middag nog enkele minuten
Uw aandacht te vragen als vertegenwoordiger van het Gemeentebestuur
van Den Haag. Stellig past hier aan het congresbestuur een woord van
dank voor de inrichting van deze uiterst belangrijke bijeenkomst, die
misschien in de eerste plaats is bedoeld geweest voor de' menscher
van de eigenlijke school-practijk, maar die toch stellig ook van groote
beteekenis was voor hen, die niet voor de klas het onderwijs dienen,
en die hier een gelegenheid vonden tot hernieuwde overweging van de
gevoelens en opvattingen, die in de kringen van het onderwijs zelf
heerschen.
Ik hoop, dat dit congres gevolgd zal worden door nog vele andere,
ja, ik durf zelfs wenschen, dat reeds het volgend jaar een tweede
congres gehouden moge worden, dat ons gelegenheid zou geven om
dieper in te gaan op verscheidene vraagstukken, die op dit eerste
congres aan de orde zijn gesteld. Zoo zou dan het praeadvies van den
heer Thijssen op zichzelf eigenlijk reeds een geheelen dag voor een
grondige bespreking toekomen. En indien wij een dergelijk onderwerp
behandelen konden in een kleinere vergadering, zooals de secties ons
geboden hebben, waar men niet alleen dingen, die men weet, maar
ook die, welke men officieel niet weet, kan zeggen, zou het ongetwijfeld
menigeen tot zijn verwondering gebleken zijn, hoe dicht, als men
zich tot het afzonderlijke geval bepaalt, de practijk hier en daar kan
naderen tot wat de heer Thijssen in het algemeen verlangt. Een dergelijk
onderwerp leent zich niet voor groote vergaderingen en daarom hoop
ik, dat wij daarop een volgend jaar niet alleen in de breedte, maar ook
in de diepte zullen kunnen ingaan.
De Voorzitter Dames en Heeren. Wij zijn dan nu genaderd tot de
sluiting van het congres. Zeker mag ik den heer Van Poelje er wel
:
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voor danken, dat hij het reeds als vanzelf sprekend beschouwt, dat
ons congres permanent zal worden en ik geloof, dat wanneer wij tot
een stemming konden overgaan, slechts heel weinigen zeggen zouden:
nooit weer zoo iets
Hoe wij . het precies zullen doen, weet ik nog niet ; maar gelukkig
hebben wij nog ons algemeen bestuur, dat nog zeer veel onverbruikte
reserve-kracht in zich heeft, 'die ons nu van groot nut zal blijken.
De wijze, waarop wij onze congressen moeten voortzetten, zal dan
ook allereerst moeten onderzocht worden in een vergadering van dit
algemeen bestuur.
In ieder geval meen ik wel te mogen zeggen, dat wij niet uiteen
zullen gaan : „auf nimmer wiedersehen".
Voordat wij uiteen gaan, moet ik echter nog een woord van dank
brengen aan allen, die tot het slagen van dit congres hebben meegewerkt, zoowel van de zijde der sprekers en debaters als van den
organisatorischen kant. Onze commissie van logies, onze perscommissie
en de sectiebesturen, onze penningmeesters en zij die hun hebben
bijgestaan, zij allen verdienen onzen dank. Veel dank zijn wij ook
verschuldigd aan de leden van de A. M. V. J. die als commissarissen
van orde zoo uitnemend tot het goede verloop der vergaderingen
hebben bijgedragen. En ook de pedel der universiteit en de ambtenaren van zijn bureau moeten hier worden genoemd. Hartelijken dank
brengen wij ook aan den kerkeraad en aan den koster van dit
,gebouw.
En dan kom ik tenslotte tot mijn laatste taak, waarvoor ik eigenlijk
de meeste woorden zou noodig hebben ; het is de dank, dien ik
nog brengen moet aan den man, die in de geheele voorbereiding en het
wezen van het congres steeds in het middelpunt heeft gestaan en die
ons nu tracht te ontloopen, wat hij echter niet kan. Wanneer het
congres zoo gunstig verloopen is, dan is dat grootendeels aan zijn
zorgen en toewijding te danken. Het is de heer Van Veen, onze
secretaris, dien ik reeds noemde als een der beiden, van wie het
denkbeeld tot het bijeenroepen van ons congres uitgegaan is. De
omstandigheden hebben er echter toen toe geleid, dat hij er alleen
zijn schouders onder heeft gezet.
Toen ik weifelde, of ik wel tijd en energie genoeg voor de
voorbereiding zou kunnen vinden, zei hij : ik zal zorgen, U het werk
zooveel ik kan uit -de hand te nemen — en ik wist ook wel, dat ik
daar voortdurend een beroep op zou kunnen doen en ik wist ook,
dat het veel werk zou zijn. Ik kon toen echter nog niet denken,
dat het een zoo ontzaglijke arbeid zijn zou, eer alle voorbereidend
werk was voltooid, dat ik zóó vaak een beroep op hem zou moeten
doen en hem zoo zwaar zou moeten belasten. En daarom wil ik
thans ons congres sluiten met een woord van zeer hartelijken dank
voor de toewijding van onzen secretaris, den heer Van Veen ; zonder
wiens arbeid dit Congres nooit zou zijn geslaagd.
Dames en Heeren ! Ik sluit het Eerste Ned. Paedagogisch Congres.
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Prof. Gunning : Mijnheer de Voorzitter. Er moet nog een woord
gezegd worden, dat U niet zeggen kon en waarbij het er overigens
minder op aankomt wie het zegt dan wel dat het gezegd wordt.
Wanneer ik de vrijheid neem, dat woord uit te spreken, is dat in de
eerste plaats, omdat ik geloof een der oudste onder de aanwezigen
te zijn en in de tweede plaats als vice-voorzitter van dit congres,
waardoor ik in staat was heel weinig te doen en heel veel te zien van
al den arbeid, die tot de voorbereiding en leiding van dit congres
noodig was.
Ook ik ben in de gelegenheid geweest veel van den omvangrijker
arbeid van den heer Van Veen te zien. Hem is reeds door U zelf
daarvoor verdiende hulde gebracht, maar ook U mijnheer de Voorzitter
verdient onzen hartelijken dank voor Uw leiding.
Men heeft dit paedagogisch congres telkens vergeleken met Locarno
en gesproken van den Locarno-geest, die hier heerschte. Twee mannen
traden te Locarno 't meest op den voorgrond : Briand en Chamberlain.
Nu heb ik onlangs gelezen, dat Clemenceau moet hebben gezegd,
dat Briand de man was, die niets wist, maar alles begreep. Nu zou
ik niet onzen Voorzitter in alle opzichten met Briand willen vergelijken,
maar toch durf ik te zeggen, dat hij heel wat grooter is dan
Briand. Immers, dat hij alles begreep, heeft hij getoond door zijn
beschouwingen over het behandelde en zijn geheele leiding; en dat
hij zoo niet alles, dan toch wel zeer veel weet, daarvan zijn wij
ongetwijfeld allen overtuigd. Een ding wist hij echter niet, en dat was,
hoezeer hij zelf tot het succes van ons congres bijgedragen heeft en
hoe gering de „fouten" zijn, waarvan hij sprak en die wij niet bij hem
hebben bespeurd.
Het zijn maar zwakke woorden, maar zij zijn goed bedoeld, waarmee
ik U op deze plaats, waar wij niet applaudiseeren mogen, namens alle
aanwezigen dank zeg. (De aanwezigen stonden spontaan van hun
zetels op.) Het feit, dat het geheele publiek hier als één man opstaat
om door een zwijgende hulde mijn woorden te bevestigen, is zeker
wel veelzeggend en geeft mij moed de hoop uit te spreken, dat wij
U voor de volgende congressen tot dictator perpetuus mogen uitroepen!

SECTIE-ZITTINGEN
SECTIE I.
SOCIALE PAEDAGOGIEK.
Die Maatschappij en de belangstelling
(interesse) van de jeugd in onzen tijd
door Prof. R. Casimir
.

Geen stellingen.
Zeer geachte Aanwezigen.
Door bijzondere en het Bestuur wel bekende omstandigheden was
ik aanvankelijk verhinderd, mijn aandacht aan dit onderwerp te wijden.
Tot vier maal toe heb ik dan ook gevraagd, van deze taak ontheven
te mogen worden, waarna ik tenslotte voor den aandrang ben gezwicht.
Dit is de reden ook, waarom U geen stellingen vindt. Ik zal evenwel
trachten mijn bedoelingen zoo scherp mogelijk te formuleeren, zoodat
U -de groote lijnen van mijn betoog zoo duidelijk mogelijk voor U
krijgt.
De titel van het door mij gekozen onderwerp - vereischt allereerst een
nadere toelichting. Mijn bedoeling is, voor U uiteen te zetten :
le. Hoe de interesse der jeugd beïnvloed wordt door de maatschappij ;
2e. Hoe de maatschappij beïnvloed wordt door de interesse der
jeugd en
3e. Welke algemeene conclusies hiermee zijn verbonden.
Voorts kan ik U noemen als bronnen van mijn studie:
le. De eigen empirie, de eigen ervaring dus, welke voornamelijk
op onthouden berust, doch gedeeltelijk ook op materiaal, dat schriftelijk
neergelegd is in schoolaanteekeningen;
2 e. De mededeelingen van anderen ; in het bijzonder de jaarcijfers
en andere aanteekeningen van het Centraal Bureau voor Statistiek.
Ik stel er prijs op, diteven vooraf te laten gaan, omdat een bronnertaanduiding steeds, doch vooral bij een wetenschap als de paedagogiek r
Welke nog in die kinderschoenen staat, van veel belang is.
De belangstelling nu van het kind is gedeeltelijk een algemeene en
gedeeltelijk een individueele. Dit wil zeggen, dat men, mag aannemen,
dat het kind in de verschillende stadia van zijn leven een bepaalde
,

126
belangstelling heeft — en ik bedoel hier niet een kind, maar het kind.
De onderzoekingen daaromtrent zijn in de zielkunde ook vrij algemeen
bekend; zij worden in hoofdzaak bepaald door den algemeenen aard van
het kind en wel in het bijzonder door zijn lichamelijke en geestelijke
behoeften. De kinderpsychologen leeren ons, dat het kind er behoefte
aan heeft, zijn zintuigen te laten functioneeren en met zijn lichaam te
experimenteeren. En dat het op deze wijze tracht, de wereld om zich
te leeren kennen en herkennen, is dan ook algemeen bekend.
Nu is naast deze belangstelling, die samenhangt met de leeftijdsstadia, ook van groot belang het milieu, het ras en daarnaast het individu
— de individualiteit van het kind zelf. De vraag, die ons vandaag zal
bezighouden is dan ook : Hoe beïnvloedt de maatschappij het kind
en zijn belangstelling?
En nu is mijn eerste stelling deze : de maatschappij oefent invloed
uit, niet zoozeer op de richting der belangstelling als wel op den
inhoud !der voorstellingen, waarmee deze belangstelling zich bezighoudt ! Zij oefent dus niet zoozeer invloed uit op de richting der
belangstelling. Het jonge kind stelt belang — om een enkel voorbeeld
te noemen — in het spel, en of wij nu nemen een kind bij de Grieken,
in de Middeleeuwen, of wel uit onzen tijd, steeds vinden wij dezelfde
„speeldrift". Of U het kind bestudeert in Nederland of wel bij de
negers, steeds vindt U dezelfde eigenaardigheid. Zoo herinner ik mij
b.v. eenige l'(afferkinderen zeer aandachtig bezig gezien te hebben
met een spel, dat bijna hetzelfde was als het kruisjes-zetten, waarmee
wij in onze schooljaren, toen er nog zulke groote klassen waren, onzen
tijd verdreven 1 ).
Nu moet het spel een inhoud hebben — het kind imiteert in zijn
spel ; heeft belangstelling voor bepaalde dingen en welke nu die dingen
zijn, waarop zijn belangstelling zich richt, komt voort uit de maatschappij. In den tijd, toen het rijtuig nog zeldzaam was, had het kind
groote interesse voor paarden en rijtuigen. Toen kwam de auto en het
is bekend, 'dat de tegenwoordige kinderen allerlei merken auto's kennen.
Zoo heb ik onder mijn ,,materiaal" een jongen man, die wel een dertig
van die insignes heeft, 'die op de verschillende automerken betrekking
hebben ! En na de auto's komt nu de belangstelling voor het vliegtuig;
— het zeer jonge kind speelt al met een vliegmachinetje en het
tracht reeds leendekkers en tweedekkers te onderscheiden. Uit dit
alles blijkt dus, dat, zooals ik reeds zei, niet de richting der belangstelling door de maatschappij wordt bepaald, maar wel de inhoud der
voorstellingen, waarop -die belangstelling zich richt en waarmee het
kind zich tenslotte bezighoudt.
Laten we goed opmerken, dat dit een buitengewoon belangrijk verschijnsel is, omdat hierdoor de jeugd klaargemaakt wordt voor de taak,
die later in het leven moet worden vervuld. Het is toch bekend, dat
-

1) Een der aanwezigen deelde mij mede, dat hij hetzelfde in Indië
.had opgemerkt.

127
door de theorie het spel wordt gezien als een voorbereiding voor het
werkelijke leven ; zoo is bij de primitieve volken het oorlogsspel een
voorbereiding voor den oorlog. We kunnen dus zeggen, dat de jeugd,.
juist door zich voortdurend met de nieuwe dingen bezig te houden,.
zich daarmee langzamerhand vertrouwd maakt.
Zoo levert dus de maatschappij het -materiaal, waaraan het kind:
kan imiteeren. In den tijd b.v., toen de kinderen nog mee naar de kerk
gingen, kon men zulke heel kleine kinderen ontmoeten, die den predikant.
imiteerden en nog thans is het schooltje-spelen een algemeen verbreide
liefhebberij.
We kunnen dus wel zeggen : Laat de maatschappij veranderen —
de belangstelling van het kind in de richting van het spel blijft, doch
krijgt een anderen inhoud !
Intusschen wordt de belangstelling van het kind door de maatschappij,
ook nog op een andere wijze beïnvloed en wel in uitgebreidheid en
in kracht. Ik geloof, dit in twee stellingen te moeten samenvatten
n.l. le. De maatschappij kan zooveel van de psychische energie vragen,.
dat de belangstelling op bepaalde gebieden vermindert, en 2e. De maatschappij kan door bepaalde inrichtingen de mogelijkheid van belangstelling grooter maken. Hier heeft U dus een negatieve en een positieve
zijde van de zaak!
De negatieve zijde is, dat, om belangstelling te kunnen hebben, er
een zekere hoeveelheid geestelijke energie ter beschikking moet zijn —
men zou kunnen zeggen, leen overschot van energie. Wanneer het werk„
dat wij moeten doen, datgene wat wij moeten verrichten, al onze
energie opvraagt, blijft er geenerlei belangstelling over voor iets, dat
daar buiten ligt. Welnu, wij kunnen merken, dat de tegenwoordigg
maatschappij tot op zekere hoogte een groote mate van energie verlangt
van het kind en voornamelijk is dit wel het geval in de groote steden.
Ik weet niet, of reeds in ons land onderzoekingen in deze richting hebben
plaats gehad, maar ik heb opgaven uit andere landen, die op deze
quaestie een duidelijk licht werpen. Alleen reeds de weg, die moet
worden afgelegd, om van huis naar school te komen, bedraagt soms
7 tot 8 K.M. Het is wel duidelijk, dat reeds dit gaan naar school heen
en terug door een groote stad met het oversteken van wegen vol trams
en auto's, met het verdragen van zeer veel geluiden en het opnemen van
zeer veel gezichtsprikkels een aanmerkelijke hoeveelheid energie ver-bruikt. En men is dan ook wel de meening toegedaan, dat een grootestadskind tot zekere hoogte reeds vermoeid ter school komt — als het
de school heeft bereikt, heeft het reeds een vrij groote arbeidsprestatieachter den rug. Geheel anders is het gesteld met het plattelandskind r
dat in een rustige omgeving een half uur of drie kwartier wandelt en
niet die vermoeienis ondergaat').
Doch niet alleen de weg van huis naar school, doch het geheele maat-

') Dit werd reeds in 1913 op het Eerste Paedologisch Congres opgemerkt naar aanleiding der rede van prof. Heymans.
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schappelijke leven in den tegenwoordigen tijd werkt afleidend, d. w. z.
versnipperend, verstrooiend en .doet daardoor minder energie overhouden
voor waarlijk ernstige dingen. Wanneer wij straks zien, wat men tegenwoordig over de energie van de jeugd zegt, zal dit nog nader ter sprake
kunnen komen.
De maatschappij heeft dus door haar inrichting een verzwakkenden
invloed op een aantal interessen, die het kind kan hebben, door de veelheid
van de prikkels, die zij biedt. Vergelijkt U maar eens het kind van vroeger,
dat thuis een paar prentenboeken had, die het a. h. w. „stuklas" en
om en om keerde, totdat het tenslotte zijn werkelijk levensbezit werd,
met het tegenwoordige kind, dat in den vorm van dagbladen met
plaatjes en reclameteekeningen een zoo groot aantal beelden voor oogen
krijgt, dat er geen voldoende rust en belangstelling meer overblijft, om
dit alles grondig te bezien. Het bezit wordt dus grooter, maar de
beheersching wordt tegelijkertijd veel minder diep en de interesse dus
minder intens — de maatschappij met haar vele prikkels verstrooit,
Werkt negatief ! Ik nam nu als voorbeeld die plaatjes, doch dit is
lang niet het eenige; ieder van ons kan er vele andere voorbeelden
aan toevoegen.
We kunnen dus constateeren, dat de maatschappij, zonder zich
rechtstreeks te bemoeien met de opvoeding, dus zonder dat zij rechtstreeks opvoedkundige maatregelen neemt, toch invloed heeft op de
belangstelling van het kind en daaraan niet alleen inhoud geeft, doch ook
een aanval doet op die -energie en dientengevolge minder doet overschieten
voor datgene, wat het kind misschien noodig zou hebben. Dit is de
negatieve zijde !
D-och nu is er ook een pos/lieve zijde, doordat de maatschappij door
haar vormen en organen omgekeerd weer energie vrij maakt. Ik denk
hier aan -de sociale wetgeving en aan de sociale verheffing van het
milieu. We zouden dit in de volgende punten kunnen samenvatten:
le. De wering van den kinderarbeid. Wie naleest de rapporten en de
verhandelingen in de Tweede Kamer bij de kinderwetten Van Houten, of
wie nagaat, wat gezegd werd over de kinderwetten in de Engelsche
mijnstreken, bemerkt, dat heel jonge kinderen reeds zeer vroeg moesten
opstaan om naar de fabrieken te gaan, waar zij een zeer langen
arbeidstijd hadden en waarvan zij oververmoeid thuiskwamen, zoodat
er hoegenaamd geen belangstelling buiten de meest primitieve behoeften
overbleef. De afschaffing van den kinderarbeid en de verkorting van
,den arbeidstijd hebben dus voor de kinderen energie vrijgemaakt.
2e. De verbetering van de woningtoestanden. Het samenleven in
een kam-er van een geheel gezin, waar dus geen ruimte over is, heeft
voor het kind buitengewoon nad-eelige gevolgen en het is dan ook
bekend-, dat eigenlijk uit die ,,huurkazernen" daar in Rome het Montessorianisme is ontsproten. Het verbeteren der woningtoestanden is dus
een vrijmaken van energie voor het kind ; het geeft rust en daardoor kan
zijn belangstelling zich meer op geestelijke dingen gaan richten.
3e. Daarnaast heeft de maatschappij door haar inrichtingen zelf het
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mogelijk gemaakt, de belangstelling te toetsen en deze te voldoen, waar
dit vroeger niet mogelijk was — hetzij zijdelings door de ouders te
beïnvloeden (ik denk aan volksuniversiteiten, leeszalen, voordrachten,
radio en de . goedkoopere en talrijk verspreide pers), hetzij door meer
rechtstreeks voor het kind te zorgen door schoolbioscopen, muziek,
sehoolwerktuinen, Waardoor het kind op velerlei gebied zijn kennis
en ervaring uitbreiden kan.
Zoo zien we, dat positief de maatschappelijke ontwikkeling geleid
heeft tot verruiming en verdieping der belangstelling en gelegenheid geeft,
om aan de behoeften daaraan te voldoen. De maatschappij heeft dus
ook daar, waar zij geen opzettelijke opvoedkundige maatregelen beoogt,
een zeer grooten invloed op de belangstelling van het kind, zoowel
op den inhoud als misschien ook op de eigenlijke richting. Ik zeg:
„misschien op de eigenlijke richting", want hier staat naast de algemeene
interesse ook een individueelle die veroorzaakt wordt door de ontroering,
Welke een bepaald voorwerp wekt en welke niet kan gewekt worden
als niet een primitieve belangstelling aanwezig is. Deze moet aanwezig
zijn en kan dan geremd of bevorderd worden door bepaalde maatregelen;
wanneer een bepaalde persoon echter niet de geringste belangstelling
had voor een bepaald onderwerp, zou ik geen kans zien, deze bij hein
op te wekken.
Dit is dus de invloed, die de maatschappij heeft op de belangstelling
van het kind en ik kom nu tot mijn tweede vraag : heeft de belangstelling van het kind nu ook omgekeerd invloed op de maatschappij.
Men zou geneigd zijn, deze vraag. ontkennend te beantwoorden -en het
is wel denkbaar, dat iemand, deze vraag hoorende, zeggen zou : Hier
hebt ge weer een voorbeeld van de overdreven voorstelling van de
beteekenis van het kind, waarvan men zelfs invloed op de maatschappij
gaat verwachten ! En toch durf ik deze stelling neerschrijven. De
kinderlijke belangstelling — en ik heb hier voornamelijk het oog op
den puberteits-leeftijd, dus op de rijpende jeugd — richt zich vooral op
datgene, dat ligt in de toekomst der maatschappij en oefent daarmee
invloed uit op de komst dezer nieuwe dingen. Jonas Cohn in zijn
bekend werk over den zin der tegenwoordige -cultuur zegt dan ook:
„Wanneer wij willen leeren kennen, wat eigenlijk de cultuur is, moeten
wij niet nagaan, wat bij de ouderen, maar bij de jongeren en speciaal
bij de groote stadsjeugd leeft, want wat bij de jeugd op een gegeven
oogenblik leeft, dat verovert later de Wereld ! Hebt gij de jeugd niet,
dan kunt ge wel zeggen, dat, wat gij wilt, eigenlijk reeds veroordeeld
is, om nooit van beteekenis te zijn." En daarom ook kunnen wij gerust
beweren : Wanneer de jeugd voor een bepaald gebied belangstelling
betoont, realiseert zich dat in de maatschappelijke instellingen. Er ligt
misschien iets mystieks in, en ik kan het ook niet verklaren, maar
ieder weet, dat de jeugd a. h. w. gevoelt datgene, wat er aan nieuwe
stroomingen door de wereld en door de menschheid gaat. Zoo is het
gegaan bij de groote Godsdiensten, die in hun opkomst voornamelijk
aanhangers vonden onder de jonge menschen. Ik herinner mij, dat
Verslag Paedagogisch Congres.
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toen de Tachtigers kwamen, het vooral de jonge menschen Waren, die
deze opleving begrepen en mooi vonden en thans zijn het weer de
jonge menschen, die de moderne versieringskunst, zooals we die b.v.
zien aan het jaarbeursgebouw te Utrecht, als mooi aanvaarden, terwijl
de ouderen er vreemd tegenover staan.
Dit feit nu, dat vooral de rijpende jeugd den toekomstigen tijd in
zich gevoelt, maakt, dat zij de maatschappij tot op zekere hoogte
herschept. Als voorbeeld daarvan wijs ik op den triumf van de sport
in ons land. De eerste voetballers waren zeer jonge lui, hun voetbalveld.
was nog niets anders dan een klein stukje wei of niet-bebouwde grond
en hun kleedhokje was van den allerprimitiefsten vorm, doch zij.
voetbalden met hartstocht en langzamerhand ontstond een sportontwikkeling in alle mogelijke richtingen, die tenslotte zoo ver gegaan is,.
dat de groote dagbladen gansche kolommen zijn gaan. wijden aan
de sport, ja, daar gedeeltelijk zelfs op moeten drijven.
Dat wij bij de stadsuitbreiding rekening moeten houden met den
aanleg van sportterreinen, dat de H. B. S.-en en gymnasia sportmiddagen
hebben en zoo dus langzamerhand de sport een erkend gedeelte is
geworden van ons leven, is daar mede een gevolg van. Dat is niet van
bovenaf of van de ouderen uitgegaan — integendeel, het is uit de
jongeren gegroeid.
^' En zoo kom ik dus tot mijn stelling, dat de belangstelling van de
jeugd iets in de maatschappij herschept. Hetzelfde meen ik bemerkt
te hebben bij de radio ; het waren vooral de leerlingen van H. B. S.
en gymnasia, die zich daarmee bezighielden, die daar interesse voor
hadden. De jeugd oefent dus invloed uit op de maatschappij, doordat
zij tracht, haar belangstelling om te zetten en in daden te verwezenlijken.
Het is ook een bekend feit, dat de leiders op politiek gebied, van vakvereenigingen, of bij het onderwijs bijna steeds mannen zijn, die reeds
tijdens hun rijpende jeugd, toen zij 18, 19 of 20 jaar waren, blijk gaven
van belangstelling in deze richting. Wie dan ook aan de maatschappij
voor de toekomst vorm en richting wil geven, zal dat nooit kunnen
doen, zonder te letten op hetgeen in de meest geavanceerde kringen
van de jeugd, die zich bezighouden met wat hen interesseert, tot leven
komt.
Nadat ik dit dus uiteengezet heb, kom ik tot enkele algemeenere
beschouwingen en wel de volgende:
1 e. Hoe ver is nu, hoe ruim strekt zich uit de belangstelling van het
kind of van den jongeling. Wij moeten dan wel dit vaststellen, dat in
het algemeen bij de meeste menschen het gebied der intense belangstelling veel enger is, dan men denkt en zich gewoonlijk richt op het.
vervullen van de allereerste praktische behoeften. Men k-ent het beroemde
beeld van Bergson, dat -een paard met oogkleppen slechts naar één
kant ziet, en zoo hebben ook de meeste menschen de „oogkleppen
van de vervulling der oogenblikkelijke behoeften" voor zich.
In de erkenning van dit feit schuilt een groote mislukking van onzen
intellectueelen en onderwijskundigen arbeid, omdat wij n.l. uitgegaan
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zijn van het principe, dat de rijpende jeugd en die volwassenen belangstelling zouden hebben voor maatschappelijke en geestelijke -dingen
„an und für sich", -dat zij die aardig vonden. Dat is ook de worsteling,
die het onderwijs vooral aan de middelbare school zoo moeilijk maakt,
doordat men de jeugd dingen laat l-eeren, waar zij van nature geringer
belangstelling voor heeft. Ik zeg niet dadelijk, dat dit verkeerd is, dat
is een paedagogisch probleem van geheel anderen aard, maar wij dienen
ons dit als onderwijsmenschen toch wel voor gogen 'te stellen. En
indien gij daar een bevestiging van wilt vind-en, kunt gij dat op twee
manieren doen, als gij de Amerikaansche legertests, zooals die voor
Holland bewerkt zijn, laat invullen : Droogstoppel komt voor in de
Camera ! enz. Bijna niemand doet het goed ! Bijna niemand kan die
40 eenvoudige vragen beantwoorden. Mag ik misschien ter toelichting
met een kleine anecdot^e Uw aandacht ontspannen. Voor eenigen tijd
reisde ik in den trein met een onderwijzer en deze man bleek zijn
géheele leven nog nooit den naam Ligthart te hebben gehoord ! Ik mag
nog wel een enkel voorbeeld noemen. Mijn vriend Reindersma en
ik hebben jarenlang aan de militaire academie te Breda examen afgenomen
in algemeene ontwikkeling, verstandelijken aanleg en studiezin en daar
had-den we dus gelegenheid, jongelui, die eindexamen H. B. S. of gym•nasium hadden gedaan, zoo het teen en ander te vragen omtrent hun
interesse. Het was toen juist de tijd, toen Lloyd George een heel belangrijke rol speelde — en toen nu gevraagd werd, wie dat was, klonk het
antwoord : Dat is een man, ,,.die tegenwoordig heel veel van zich
doet spreken."!
Ik zal nu hier niet verder over uitweiden, want ieder, die werkelijk
onbevangen tegenover het leven staat en navraag doet, zal wel weten,
dat het gebied van onze interesse in Werkelijkheid zeer gering is,
En waarschijnlijk is dat goed, want de menschelijke energie is slechts
beperkt en het werk is veel en daarom zijn wij wel genoodzaakt, onze
aandacht te focusseeren op een bepaald, beperkt gebied. Doch hier
schuilt ook voor een gedeelte zooveel worsteling van het onderwijs,
omdat wij uitgaan van de onderstelling, dat de belangstelling aanwezig
is voor 'tal van dingen, waarvoor zij niet bestaat. Vooral zij, die bij
liet M.O. werkzaam zijn met zijn groote keuze van vakken, zullen
dit dadelijk bevestigen en beamen.
Mijn tweede vraag is : Wanneer houdt de groei van de interesse op?
Dit punt is eigenlijk nog maar weinig onderzocht. Bij James heb
ik de terloopsche opmerking gevonden, dat het eigenlijk na 25 jaar
Wel zal -eindigen, doch Ostwald zegt b.v., dat men na zijn 50e jaar
nog tal van nieuwe interessen krijgen kan.
Hier komt om den hoek het hoogst belangrijke probleem, dat ik
noemen zal ,,het probleem Van Wijk". Van Wijk heeft de theorie
ontwikkeld, dat de meeste kinderen na het 14e jaar eigenlijk geen verderen
intellectueelen groei meer •doormaken. Hij is daarover wel aangevallen,
doch het probleem is eigenlijk nog nooit wetenschappelijk onderzocht
en het is dus wel mogelijk, dat Van Wijk gelijk heeft. Ik voor mij
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onderstel, dat wie dit onderzocht, vinden zou, dat bij de meeste
kinderen alle energie opgeslokt wordt door hun werk en er daarom
geen verdere belangstelling is ; er is verbruik van energie, doch in
andere omstandigheden zou er waarschijnlijk wel groei zijn. Men ziet
in ieder geval, dat hier een groot maatschappelijk probleem ligt.
Indien voor de meeste menschen werkelijk na het 14e jaar het interessegebied wordt afgesloten, dan moet in ieder geval tot het 14e jaar gezorgd
w-orden voor zoo ruim mogelijk onderwijs, dat de kinderen met velerlei
dingen in aanraking brengt. Is het na het 14e jaar echter niet afgesloten.
dan kan een goede grondslag gelegd worden door leeszalen, voordrachten, enz. die de belangstelling verruimen. Het geeft een groot
verschil of men zegt : het is met de belangstelling na het 14e jaar
gedaan, dan wel niet ! Daarom acht ik het probleem Van Wijk een
van de allergrootste vraagstukken.
We kunnen dus zeggen, dat wij bij ons onderwijs rekening hebben
te houden met de uitbreiding en belangstelling, die de maatschappij
vraagt, maar die niettemin beperkt is en daaruit vloeit weer deze vraag
voort : moet het -onderwijs algemeener zijn, of gedifferentieerd en waar
moet deze differentiatie beginnen. Dit probleem hangt ook ten nauwste
samen met de vraag : in welke richting en in welke mate werkt de
belangstelling van het kind, wanneer eindigt deze en hoe sterk is zij.
Ik kom nu tot een tweede punt en dat is dit : kunnen wij iets
zeggen van de tegenwoordige belangstelling in de maatschappij. Voor
zàover ik het dan kan samenvatten, zou ik willen zeggen : De moderne
maatschappij biedt dit beeld : — bij de vrouw een verruiming van
belangstellingsgebied. U weet, dat er een tijd geweest is, dat men meende,
dat de vrouw zich met de drie K's moest bezighouden : Kinderen,
Kost en Kleeren, of, zooals de Duitscher het uitdrukte : Kinder, Kirche,.
Kuche ! Men bedoelde dus : met de huishouding en misschien met den
Godsdienst. Thans echter treffen wij aan een vergrooting van interessegebied van de vrouw en misschien zal spoedig de tijd komen, dat de
speciale vrouwenrubriek in de krant vervalt, of althans beperkt blijft
tot de huishouding.
Daarnaast echter bemerken wij, dat er toch een onderscheid blijft
bestaan tusschen de belangstelling van den man -en de vrouw ; wat zich
door een paar verschijnselen laat illustreeren : le. hierdoor, dat de
meisjes in steeds grootere mate naar het gymnasium dan naar de H. B. S.
gaan — op het gymnasium gaan + 40 o/ o meisjesleerlingen -en op de
H. B. S. :E25 o/ o ! Tevens zien wij, dat bij de jeugd na de puberteitsjaren naast de algemeen kinderlijke belangstelling in het spel nog
altijd blijft bestaan een belangstelling in het verzamelen, die dikwijls
een anderen inhoud aanneemt : albumplaatjes, postzegels en tegenwoordig
ook auto-insignes, dus naar den inhoud samenhangende met de wijzigingen
der maatschappij. Ook ontstaat er in den puberteitsleeftijd tegenwoordig
naar het schijnt een sterke belangstelling voor sport en techniek. Wanneer
op Zondagavond een aantal menschen voor een sigarenwinkel staan, is
het altijd een of ander sportbericht, dat men leest. De sport heeft dus
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een groote belangstelling, doch langzamerhand voltrekt zich ook hier
een wijziging, want bij vele menschen is het niet meer het zelfbeoefenen van de sport, maar het ondergaan van de sensatie, terwijl
mnensch'en, die het weten konden, mij verzekerden, dat langzamerhand
hoofdzaak wordt het wedden en dit zelfs een grooter rol speelt in
Nederland, 'dan men wel zou vermoeden. Gegevens hieromtrent zijn
natuurlijk heel moeilijk te krijgen; men moet afgaan op den indruk,
dien men krijgt van deskundigen. Tevens ontstaat een groote belangstelling in de techniek, welke zich reeds bij het kind openbaart in het
spelen met de mecanodoos en die ook op hoogeren leeftijd blijft bestaan.
In de gegoede kringen der maatschappij is de belangstelling voor
sociale vragen afgenomen. Terwijl b.v. in de 90er jaren de studenten
zich zeer interesseerden voor sociale vragen, is dit nu zoo goed als
verdwenen en gedeeltelijk vervangen in belangstelling voor vragen van
sport of -door Godsdienstige vragen ; terwijl in steeds sterker mate belangstelling ontstaat voor ,,geld verdienen". Het is in de studentenwereld
reeds een bekend woord geworden : Welke baan moet ik hebben ? Ook
in den Volkenbond is erover geklaagd, dat er geen jongelui meer
gevonden worden, die zich willen wijden aan de wetenschap om zichzelf
en dat in plaats daarvan het geld steeds meer op den voorgrond treedt.
Vele jongelui, die in de rechten studeeren, maken zich meer en meer op,
om, als zij kunnen, bij een of andere bank te komen. Ook hier treedt het
financieele sterk op den voorgrond. Gelukkig echter zijn er uitzonderingen
en ook in dit opzicht beschikken wij over merkwaardige gegevens. En
wel ten eerste in den bloei der volksuniversiteiten. Wanneer U de
verslagen doorziet, blijken de bezoekers hoofdzakelijk te behooren tot
den middenstand. Vooral de Rotterdamssche volksuniversiteit beschikt
over een groot aantal lieden. Daarnaast staat een geweldige groei van het
groote -dagblad, waarin in de laatste 25 jaar een totale omkeer is
gekomen. Voor 25 jaar was het in den middenstand vrijwel gewoonte,
een krant met een ander samen te lezen. Velen van ons zullen dan
ook nog wel als jongen de krant van vader naar oom gebracht hebben!
Op het oogenblik echter is gemiddeld elk Nederlandsch gezin van een
dagblad voorzien. U kunt dat als volgt nagaan : Wij hebben op het
oogenblik zoowat 1 1 /2 millioen gezinnen - is ons land en wanneer nu
blijkt, dat de gezamenlijke groete dagbladen een even groote oplage
hebben, ligt natuurlijk de conclusie voor de hand. Bedenkt men, dat
De Courant circa 230.000 abonnee's heeft en De Telegraaf 110.000,
dan komt U reeds tot 20 0/o van het aantal Nederlandsche gezinnen,
Berekenen we daarbij Het Volk op 50.000 abonnee's en plaatsen
we daarnaast De Rotterdammer, Het Handelsblad, De Maasbode, De
Tijd, De Standaard, Het Nieuwsblad van het Noorden enz. enz., dan
komen we waarschijnlijk wel tot een zeer groot getal. Niet alle kranten
geven hun oplagen, maar men mag toch wel vermoeden, dat gemiddeld
elk Nederlandsch gezin een krant leest. Deze dagbladen bieden in
wetenschappelijk opzicht zeer veel en ook hier blijkt dus een neiging
van aen middenstand, om zich te ontwikkelen.
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Wat betreft de arbeiders, wordt er tegenwoordig veel geklaagd door
de leiders der vakvereenigingen over een afneming van belangstelling.
Het zal U wel bekend zijn, dat onder ten invloed d-er malaise het
aantal leden over het algemeen gedaald is, en vooraanstaande leiders
zooals Stenhuis begrijpen, dat het noodig wordt, nieuwe banen in
te slaan. Gedeeltelijk is dit misschien ook wel hieruit te verklaren,
dat de toestand der arbeiders aanmerkelijk verbeterd is en de omstandigheden dus niet meer zoo dringen. Het is echter te hopen, dat ook uit
deze kringen een sterke belangstelling zal komen vooral voor opvoeding
en onderwijs. Gelukkig is reeds door vele onderwijzers opgemerkt, dat
bij den gevormden arbeider belangstelling heerscht voor onderwijszaken.
Ook kunnen wij als algemeen verschijnsel in ons land constateeren
een sterke afname van het gebruik van alcohol en tegelijk een toename
van het gebruik van tabak en kleeding. Eigenaardig ook is de sterke
toename van theologische en wijsgeerige belangstelling, gepaard gaande
met een belangstelling in literatuur, terwijl een daling is te constateeren
in het aantal menschen, die lid zijn van een kerkgenootschap. Natuurlijk
behoeven Godsdienst en lid eener kerkgenootschap zijn nog allerminst
samen te gaan. Opvallend is ook de dalende belangstelling voor politiek
— dit beweert men althans te constateeren ! Of het echter heelgemaal
juist is, weet ik niet, want ook vlak na de jaren 1848 en 1853 waren
er districten, waar nog niet 113 van die kiezers „opkwam" en Van
Welderen Rengers geeft daarvan dan ook tal van voorbeelden — ook hij
klaagt over het peil en de onbeteekenendheid van het parlement en de
malaise in de politiek. De toestand was toen dus al even treurig als in
1926. Zeer sterk is ook in onze opvoeding tot uiting gekomen de belangstelling in seexu eel e vragen. Tot voor 30 jaar werd het niet oorbaar geacht,
deze vragen in het publiek te bespreken, doch sedert dien tijd is er —
ook -door het optreden van verschillende schrijvers — in deze richting
een groote belangstelling ontstaan, welke ook invloed heeft gehad op
onze jeugd. In hoeverre echter dit laatste zich bij de jeugd weerspiegelt,
is voor ons land zeer moeilijk na te gaan ; wij bezitten hieromtrent
geen exacte gegevens. De Duitschers hebben dienaangaande wel gegevens gepubliceerd en deze wijzen -er op, dat hier bij de rijpende
jeugd altijd een groote belangstelling heeft bestaan, welke zich soms
zeer onzuiver uitte. Men mag dan ook wel vragen, of het spreken
over deze dingen niet de jeugd omringt met te scherpe prikkels.
Ten slotte zij nog te memoreeren die groote belangstelling in de
toekomst van ons volk, • Welke zich openbaart in tweeërlei richting,
n.l. ten eerste in het vele spreken over de toekomstige overbevolking.
Men kan tegenwoordig haast geen courant meer inzien, of men vindt
er dit probleem in behandeld. Het is ook een groot opvoedkundig
vraagstuk, doordat deze quaesti e ook op de jonge menschen sterken
invloed heeft. Ik ontmoette eens eenige studenten-ingenieurs, die zeiden:
Wat baat het al, of wij ons ook uitsloven, -om de productie te verhoog en ;^
het is onbegonnen werk bij het steeds toenemend menschental.
Dit is het beeld, dat ik getracht h-eb zoo objectief mogelijk te bouwen,
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van de interesse, die door de maatschappij loopt. Voor de opvoeding
schijnt mij wel duidelijk, welke conclusies daaruit te trekken zijn.
Het zijn -de volgende:
Ie. Dat die opvoeder altijd het geloof in het leven moet behouden,
wijl hij de toekomst en de jeugd in handen heeft, zoodat het dus
voor eiken opvoeder noodzakelijk is, de werkelijke belangstelling in
het leven te behouden. Indien wij neerzinken tot het peil van ,,onderwijs
geven is onze baan, en daarnaast zullen wij eenig vermaak zoeken",
dan hebben wij daarmee ons eigen werk ondergraven.
2e. Dat vrij een dieper gaand psychologisch onderzoek moeten hebben,
om de richting der belangstelling na te gaan, opdat een wijziging daarvan
in de samenleving kan geregeld worden in verband met de bestaande
hoeveelheid energie.
3e. Dat wij buitengewone aandacht moeten w jjden aan de belangstelling van de rijpende, niet schoolgaande jeugd. Kohnstamm en
Van Wijk hebben dat speciaal ook onderschreven. Wij kunnen maar
niet doorgaan op den ouden voet, maar zullen het probleem nader
moeten onderzoeken.
4e. Wij zullen moeten nagaan, hoe de nadeelen van de moderne
maatschappij te keeren zijn. Een enkel voorbeeld : — wanneer men de
city-scholen op-ruimt, zooals b.v. te Rotterdam, en nieuwe scholen sticht
in de buitenwijken, maakt men het voor het kind wel iets gemakkelijker.
Zoo zal men dus moeten vragen : hoe kan ik de nadeelen van de
maatschappij zoo gering mogelijk maken.
5e. Ten slotte doen zich in verband met de huiselijke opvoeding
de vragen voor : Wat moeten wij in onze huizen brengen en wat moeten
wij er weren ? Wat moeten wij er brengen, opdat er een sfeer zij, waardoor
het kind geprikkeld wordt tot belangstelling in de goede richting en
wat moeten wij er voeren, opdat het kind beveiligd voorde?
Ik zal het bij de voorgaande beschouwingen thans laten en hoop,
dat U door eigen ervaring en studie het beeld, dat ik heb trachten te
geven, wel zult willen corrigeeren, aanvullen en volledig mak-en.
Ik heb gezegd.

School en Beroepskeuze
door E. J. v. Del.
Stellingen:
1. De school, in het bijzonder de algemeene lagere school, wordt
steeds meer tot een instelling van sociale opvoeding, wier doel
verder strekt dan alleen intellectueele ontwikkeling, maar zich gaat
richten op alzijdige vorming der persoonlijkheid. Men mag - haar
daarom in steeds hoogere mate den eisch stellen naast de algemeene
menschvorming der leerlingen tevens hun algemeene beroepsgeschiktheid te ontwikkelen en hun eigen bewustmaking der geschiktheid
te bevorderen.
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Niet alleen de leerlingen, die de school verlaten om in het productieleven te treden, maar ook zij, die tot een hoogere schoolsoort
overgaan, doen daarmede in meerdere of mindere mate een beroepskeuze. De rol, die de school hierbij speelt, wordt steeds belangrijker.
Door de afschaffing der toelatingsexamens heeft de school niet alleen
het promotie-recht maar voor een belangrijk deel het recht van de
keuze der levensrichting van het kind verkregen.
3. Bij een zoodanige keuze spreken echter factoren van medischen,
technischen en sociaal-economischen aard mede, die buiten het
eigenlijke terrein der school liggen. Het is derhalve zoowel haar
plicht als haar belang hierbij samen te werken met instellingen tot
voorlichting bij beroepskeuze, welke zich meer in het bijzonder
op de kennis dezer factoren toeleggen.
4. Teneinde aan de eischen, die uit stelling 1 en 2 voortvloeien te
voldoen, dient de school zich op stelselmatige observatie van de
geheele persoonlijkheid harer leerlingen toe te leggen. De kennis,
daardoor verkregen, behoort den grondslag te vormen voor het
uitoefenen van het verantwoordelijke recht der keuze van de levensrichting der leerlingen.
5. De samenwerking met de instellingen tot voorlichting bij beroepskeuze zal voornamelijk dienen te bestaan in het verschaffen van
gegevens, aan bovengenoemde observatie ontleend. Daarbij mag aan
de school geen taak worden opgelegd, die niet in het wezen van
haar arbeid gelegen is. Zij mag derhalve niet gemaakt worden tot
een experimenteer-inrichting op het gebied van wetenschappelijke
psychologie.
Observatie echter is inhaerent aan den schoolarbeid. Het is
daarbij noodzakelijk de paedagogische observatie uit te breiden
tot een psychologische, wier doel niet gericht moet zijn op studie
der toegepaste psychologie als zoodanig, maar op het verkrijgen
van een zoo objectief mogelijk beeld van den intellectueelen aanleg
en de vaardigheden van den leerling.
2.

Behoeft het rechtvaardiging dit onderwerp te rekenen tot de sociale
paedagogiek ?
Dit veronderstelt toch, dat niet alleen de school een instelling van
maatschappelijke opvoeding is, maar dat ook de beroepskeuze een
meer dan individueele beteekenis heeft.
Wij gelooven echter te mogen aannemen, dat er weinigen zullen zijn,
die niet deze beide onderstellingen als waarheid accepteeren. Zelfs
de meest -extremistische aanhanger van het ouderrecht in de opvoeding,
erkent de school — zij het dan als gevolmachtigde der ouders —
als een instelling, die meer moet zijn dan een leer-instituut. Ook de
beteekenis, die de beroepskeuze van den enkeling heeft voor de maatschappij als zoodanig, wordt door niemand geloochend. Met het vaststellen van dit feit, met de erkenning dus van de sociale beteekenis
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der beroepskeuze wordt deze echter nog niet tot een onderwerp van
sociale paedagogiek. Eerst wanneer men haar beteekenis zoo hoog
aanslaat, dat men daarbij leiding en zorg door de gemeenschap noodig
acht, eerst dan wordt de beroepskeuze tot een onderwerp van sociaalpaedagogiek.
Alleen reeds door het feit, dat men het onderwerp „School en
Beroepskeuze" geplaatst heeft in de sectie sociale paedagogiek, is uitgemaakt, dat volgens het Congresbestuur leiding en voorlichting bij
de beroepskeuze onder de maatregelen van sociale opvoeding een plaats
behooren in te nemen.
Dit zou mij zelfs het recht geven het onderwerp te lezen als de
school en de maatregelen ten behoeve eener juiste beroepskeuze. Toch
zou ik meenen daardoor mijn onderwerp te eenzijdig op te vatten.
Allicht toch zou men dan geneigd zijn enkel in zijn beschouwingen
op te nemen het verband tusschen de school en de instellingen tot
voorlichting bij beroepskeuze. Hoewel dit een belangrijk onderdeel van
de hier volgende besprekingen zal uitmaken, geloof ik mij niet enkel
daartoe te moeten bepalen, maar allereerst de vraag onder de oogen te
moeten zien, hoedanig moet de school zijn om haar leerlingen tot een
verstandige en welbewuste beroepskeuze te brengen. Men kan dit ook
op deze wijze zeggen:
Hoe moet de sociale opvoeding van het kind zijn, teneinde dit later
als sociaal wezen het best te doen slagen.
Wij staan dus voor twee groepen van vraagstukken, de eerste omvattende de vragen van schoolinrichting ten opzichte der beroepsgeschiktheid, de tweede omvattende de vragen van de maatregelen, die
de school moet nemen, om de instellingen van voorlichting bij beroepskeuze in haar werk te steunen.
Ik ben mij zeer wel bewust, daarbij een derde reeks van vraagstukken
geheel uit te schakelen, namelijk hoe moet de maatschappij, hoe moet
het productie-leven zijn teneinde de beroepskeuze, door de school
voorbereid en bewerkt, te doen slagen.
Niemand zal van mij verwachten, dat ik mij met deze laatstgenoemde
vraagstukken hier bezig houd. Dit toch zou beteekenen het overstappen op een terrein, dat buiten mijn onderwerp valt. Ik heb deze
zijde van het vraagstuk alleen willen noemen, opdat men mij straks
geen tegenwerpingen maakt als bijv. de volgende : Wat baat al Uw
praten over beroepskeuze, wat baten alle maatregelen van opvoeding
ten behoeve eener juiste beroepskeuze, als de maatschappij zelve voor
velen geen mogelijkheid van beroepskeuze open laat.
Dat dit feit bestaat, zij het dan ook niet in zoo sterke mate als
weleens wordt beweerd, wordt ook door mij niet ontkend. Natuurlijk
zal ook ik toejuichen alle maatregelen, die kunnen strekken, om dit
gebrek te verhelpen, maar 't schijnt mij een eisch van goede arbeidsverdeeling, dezen kant van de zaak over te laten aan politieke en
vakorganisaties, terwijl de vraag : wat kunnen Bureaux voor Beroepskeuze in dezen doen, in het verband van mijn onderwerp ook niet
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aan de orde is. Ik onttrek mij derhalve ook niet aan deze taak, maar
wil haar behartigen in andere kwaliteiten, dan waarin ik hier sta. Hier
kan ik mij bepalen tot de beide eerstgenoemde zijden van het groote
vraagstuk betreffende het verband der school met de beroepskeuze harer
leerlingen.
Ook in dezen vorm echter kan dit vraagstuk niet volledig behandeld
Worden. Nemen wij toch het woord school in zijn uitgebreidste beteekenis, dan valt -daaronder alle groep-matig onderwijs van de voorbereidende school af tot de universiteit toe.
Zal men wellicht een glimlach niet kunnen onderdrukken ten opzichte
der combinatie voorbereidende school en beroepskeuze, bij samenvattingen als vakschool en beroepskeuze, universiteit en beroepskeuze'
schijnt 't verband zoo nauwkeurig bepaald, dat dit voor geen andere
besprekingen vatbaar lijkt. Dit laatste is echter wel degelijk het geval,
al zullen wij er ons hier niet in begeven. Wij beperken ons dus
welbewust tot de Lagere School en de beroepskeuze harer leerlingen.
Het zou alleszins juist zijn ook de kwestie der U. L. O. school en der
Hoogere Burgerscholen in verband met de beroepskeuze harer leerlingen onder onze beschouwingen te betrekken. Wij zien daarvan echter
af teneinde ons tot den algemeen-en principieelen kant van het probleem
te kunnen bepalen.
De Lagere School toch is de algemeene onderbouw der maatschappelijke
opvoeding, aan het einde daarvan gaat de jeugd in verschillende richtingen uiteen, begint de maatschappelijke differentiatie, die dadelijk
reeds uitsluitend of in hooge mate beroepsdifferentiatie is.
Ziehier meteen het principieele belang, dat de Lagere School heeft bij
de beroepskeuze. Haar einddoel is geen eindpaal, maar het beginpunt
van iets nieuws, de aanvang van richtingen, die zich waaiersgewijs uitspreiden en óf uitkomen in het maatschappelijk leven, in de beroepen
óf in ander onderwijs van minder algemeen karakter dan de Lagere
School.
Ik geloof niet, dat ik meer woorden behoef te gebruiken, om het
innige verband tusschen de school en de beroepskeuze aan te toonen.
Mag men zich derhalve de vraag stellen, hoe moet de Lagere School
zijn teneinde de beroepskeuze harer leerlingen in goede banen te leiden,
daaruit volgt nog niet de stelling : de school moet gericht zijn op
de opleiding tot het beroep.
Natuurlijk niet, dit zou de Lagere School maken tot een vakschool,
die weer in allerlei vakschooltjes uiteen zou vallen. Evenmin echt-er
mag men van de school eischen, dat zij direct beroepsbekwaamheden
zou aanbrengen. Bij alles, wat men van de school vraagt, behoort
men zich te bepalen tot datgene, wat in het wezen der school gelegeff,
is en daaruit ongedwongen voortvloeit.
Wat is het wezen der Lagere School?
Definities zijn altijd moeilijk, maar deze wel in bijzondere mate.
Elke tijd toch, elke andere maatschappijvorm zal er een ander antwoord
op geven.
-

-

139
Wij gelooven de hedendaagsche opvatting het meest te benaderen,
wanneer wij zeggen, de school is dat deel der sociale opvoeding, hetwelk
de staat voor al haar burgers onontbeerlijk acht en waartoe hij ze
derhalve verplicht.
Hieruit volgt tevens, dat de school in onze samenleving niet optreedt
als de gevolmachtigde der ouders, maar als liet zelfstandigorgaan
der gemeenschap.
Daarmede is niets gezegd ten nadeele der huiselijke opvoeding en
geen aanslag gepleegd op het ouderrecht. Daarmede is niet aangetast
de hooge beteekenis van den ouderlijken invloed, noch tekort gedaan
aan het feit, dat in het huisgezin onder moeders vleugelen de kiemen
der diepst innerlijke persoonlijkheid het best tot ontwikkeling komen.
Een scheiding te maken tusschen het arbeidsveld van het gezin en dat
der school — ook dat kan hier ons doel niet zijn. Het onderwerp
gezin en beroepskeuze zou met evenveel recht een volledige behandeling
verdienen, als wat wij hier bespreken. School en gezin toch bewegen
zich in velerlei opzicht op hetzelfde terrein. Zij gaan echter niet van
hetzelfde gezichtspunt uit. De school gaat uit van het kind als maatschappelijk wezen, het gezin van het kind als individu.
Wat zijn wij menschien : in de eerste plaats leden der gemeenschap
of enkelingen ?
Ziedaar de groote strijdvraag van eeuwen, die ook de onze niet tot
oplossing zal brengen. Moge al onze tijd het gemeenschapswezen op
den voorgrond brengen en de waarde van den mensch zien in zijn
betrekking tot de maatschappij, hij erkent evenzeer zijn individueele
beteekenis. De school doet ook aan deze laatste recht wedervaren,
maar via de vorming van den mensch als gemeenschapslid.
Wij eischen tegenwoordig van de school, dat zij streeft naar de opvoeding van het kind in zijn kwaliteit van gemeenschapswezen.
Niemand zal beweren, dat de school reeds in alle consequenties dezen
eisch heeft uitgewerkt.
Het klassikale onderwijs is nog maar al te vaak een innerlijke tegenstrijdigheid, gegeven aan een groep van kinderen, die men alle gelijktijdig en toch als enkelingen onderwijst. Het streng doorgevoerde
alleen-werken, alleen-keren, alleen en geïsoleerd zijn te midden eener
klasse, dat is de contradictie, waaraan het klassikale onderwijs tot op
onzen tijd toe in hooge mate heeft geleden. Wie heeft niet in zijn
loopbaan als onderwijzer medegedaan aan dit strenge isoleeren van
kind tot kind in zijn klasse, elk dienstbetoon verbiedend,elke hulp
straffend, elke samenwerking verhinderend, allen steun van zwakkeren
door sterkeren verijdelend; wie heeft niet zijn krachten uitgeput in
den dwang tot het leveren van „eigen werk", daarmede bedoelend werk
in tegenwoordigheid en in de omgeving van aan gelijke taak arbeidenden verricht, maar toch geïsoleerd, toch als enkeling gemaakt?
Er is hier gevaar verkeerd te worden verstaan. Vooral buitenstaanders,
goed-willende hervormers hebben niet altijd de grenzen in acht weten
te nemen. De feilen van het klassikaal onderwijs hebben hen verleid
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de klasse als zoodanig te willen afschaffen, de billijke eisch van
individueele behandeling der kinderen is bij hen misvormd geworden
tot de leuze onderwijs van onderwijzer uitsluitend tot leerling!
Daarmede zou echter de beteekenis der school voor de sociale
opvoeding meteen te loor gaan. Juist de opvoeding in groepen, in
kleine gemeenschappen is de goede vorm van maatschappelijke opvoeding,
maar dan moet dit ook het werken worden van en door die gemeenschappen. Niet derhalve, dat wij ook nu geen „eigen werk" van de
leerlingen zouden wenschen, zeker, maar verkregen in gemeenschappelijken arbeid, niet, tenminste niet uitsluitend als eigen geïsoleerde taak,
maar als deel eener gemeenschappelijke taak.
Hiermede is tevens het kernpunt gegeven voor het onderscheid
tusschen de ,,arbeids"school en de verkeerdelijk zoo genoemde „luister"
of leerschool.
In elke school zullen de kinderen moeten luisteren en leeren, ook
moeten leeren luisteren, en in elke school is steeds ge„arbeid". Wij
hebben in vroegere dagen ons ingespannen om de „zelfwerkzaamheid"
onzer leerlingen te bevorder-en. Wij hebben in dat opzicht voor geen
enkele „arbeids "school ondergedaan, maar wat wij voorheen niet gekund,
niet begrepen misschien, maar in elk geval niet gemoogd hebben, dat is
van onze school te maken een instelling van gemeenschappelijken arbeid,
een arbeids-gemeenschap, een leer- en ontwikkelingsgemeenschap.
Dit schijnt mij het groote voorrecht van het hedendaagsche onderwijzersschap, -dat men dit nu wel gaat inzien. Vanzelf moet men
daardoor komen tot de bewuste opvoeding van nog andere kwaliteiten
dan intellectueele ontwikkeling, egoïstische vlijt en afzonderlijk goed
gedrag.
Voor de school doemt hier echter een . nieuw gevaar op. Men hoort
immers met steeds grooter klem van minachting uitgesproken, allerwege
het woord intellectualisme ja, de term intellectualistische school is al
haast tot een scheldwoord geword-en.
De school echter, de onderwijzers, die actueel het vak uitoefenen,
zullen nimmer vergeten, dat de hoofdtaak is en blijft, opvoeding door
onderwijs, ontwikkeling van het intellect, het onmisbaarste wapen in
den levensstrijd, de schoonste gave van den mensch.
Het schijnt noodig, dit eens op te merken, daar ook vijanden van
volksontwikkeling smalen op de intellectualistische school en haar gaarne
tot een minimum zouden willen reduceeren.
Wanneer wij gereedelijk hebben toegegeven, dat een andere vorm
van schoolopvoeding -den mensch - als gemeenschapswezen beter zal
vormen, dan willen wij niet een nog geringer dosis intellectueele ontwikkeling aan het kind, en vooral aan het volkskind, voor wie de
Lagere School veelal het eenigste stukje maatschappelijke opvoeding is,
in het leven medegeven.
Neen, een arbeidsschool, die ook niet tevens een hoogere intellectueele
ontwikkeling bracht, zou mij niet begeerlijk lijken. Onder deze voorwaarde echter accepteer ik haar gaarne, omdat ook de andere kanten der
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menschelijke persoonlijkheid in haar beter tot ontplooiing kunnen geraken en ik de uitsluitend op kennis gerichte school zeker geen
ideaal vind. Daarom heb ik ook gesproken van intellectueele ontwikkeling en niet van kennis. Verstaat men onder intellectualisme
alleen het opnemen van kennis met desnoods nog daarbij wat oefening
van het formeele denken, ja, dan keur ik dat intellectualisme evenzeer af .
Ik geloof na het voorafgaande de Lagere School nu te mogen definieeren als de instelling voor sociale opvoeding, die den grondslag legt
voor de intellectueele, de lichamelijke -en de moreeLe vorming van
het kind als gemeenschapswezen.
Wanneer men daarbij den term lichamelijke vorming in wat br-eeder
beteekenis wil nemen, dan wij gewoonlijk hechten aan lichamelijke
opvoeding, dan zijn wij klaar.
Hebben wij reeds zulk een school?
Neen.
Zijn wij op weg er naar toe ?
Zonder twijfel!
Indien de onderwijzer slaafs alle voorschriften en regelingen van
leerplan, lesrooster enz. gevolgd had, zouden wij er veel verder af
zijn dan nu.
Want zij, die nu roepen om vernieuwing der school, zij vergeten
of weten niet, dat het voorheen den onderwijzer als misdrijf zou zijn
aangerekend, indien hij niet zijn klasse als de meest tot stilheid. en
bewegingloosheid gedwongen massa had beheerscht. Ja, 't ideaal scheen
bereikt, indien al wat lichamelijk was op de school kon voorden uitgeschakeld en gearbeid werd met en voor een collectie van enkel
hersenen.
Gelukkig de vrijheid, die de Nederl. onderwijzer tot op zekere
hoogte steeds de zijne heeft kunnen noemen. Zij heeft het ergste
voorkomen.
Is het nu betreurenswaardig, dat hij dezelfde vrijheid gebruikt, om
zich te verdedigen tegen een klakkeloos medegaan naar het andere
uiterste ?
Als een nieuwe opvatting der klasse, een uitbreiding van de intellectueele groepsindeelings-gemeenschap plaats zal hebben, dan moet
deze uit vrije overtuiging door den onderwijzer aanvaard word-en.
En dat dit gebeuren zal, dat wij daarmede reeds een eind op streek
zijn, zal geen kenner van het onderwijs weerspreken. Iets van dien
aard heeft ons echter altijd, ook bij strenge beperking tot intellectueel
onderwijs, voor oogen gestaan.
Laat ik ten slotte mijn meening met -een voorbeeld, zij het dan
ook niet aan ons eigen land ontleend, " illustreeren. In 1925 verscheen
de 3de druk van -een werkje getiteld : „Beelden uit de praktijk der
A,beidsschool" door Otto Erler te Oelsnitz bij Leipzig. Hij beschrijft
daarin zijn eigen school. In het voorwoord zegt hij : „Het zal noodig
zijn, zich eerst een beeld van het uiterlijk voorkomen der klasse te
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vormen, teneinde zich te kunnen voorstellen, hoe leven en werken daar
verloopt. Een klasselokaal, maar zonder schoolbanken ; in het lokaal
vier lange tafels met aan elk acht stoelen. Twee en dertig knapen,
het vijfde resp. zesde leerjaar vormend, nu eens op de stoelen zittend,
dan weder neergehurkt of geknield, soms staande om de tafel of —
om zich met de andere leden der arbeidsgroep te onderhouden —
leunende over de tafel, ja, in een enkel geval zelfs de een of ander op
de tafel zitten-de, steeds echter bezig, nimmer nietsdoende."
De taak der school omschrijft hij als volgt : „Alle in kiem in het
kind liggende krachten en vaardigheden en goede neigingen wil zij
tot ontwikkeling brengen. Zulke krachten en vaardigheden zijn, vlugheid, behendigheid en weerstandsvermogen, opmerkingsgave, vastberadenheid, zelfbeheersching, organiseerend talent, geheugen. Van de goede
neigingen verzorgt de arbeidsschool inzonderheid, zin voor natuur- en
kunstgenot, liefde tot plastische en mimische uitdrukking der gedachten, hulpvaardigheid en kameraadschappelijken zin."
„Deze taak tracht zij te vervullen door haar arbeidsprocédé, dat
— en dit zij met nadruk vermeld — volstrekt niet van enkel of ook
maar voornamelijk lichamelijken aard is. In geen enkele klasse van de
laagste tot de hoogste, bestaat het werk uit zuiver mechanischen arbeid,
maar steeds uit de innige verbinding van lichamelijker en geestelijken
arbeid. Slechts zoodanige arbeid als van beteekenis is voor de geestelijke
en lichamelijke ontwikkeling des kinds, waaruit zich vooral waarden
voor zijn geestesvorming lat-en afleiden, vindt een plaats in de arbeidsschool.
Maar even beslist — en ook dat moet met nadruk worden vermeld
--- wordt abstract geestelijke arbeid, inzonderheid de bloote oefening
van denken en geheugen teruggewezen". 1)
Ik acht het niet noodig verder uit dit geschrift te citeeren. Laat ik
er bijvoegen, dat het een volledig werkplan voor de hoogste klasse
bevat met uitwerking der leerstof, voorbeelden van behandeling, enz.
Het onderwijs in taal, rekenen, natuurkunde enz. wordt er evenzeer als
de handenarbeid in behandeld. De Hollandsche onderwijzer, die dit
leest, is geneigd uit te roepen : Is dit nu de arbeidsschool, nu dan
heeft mijn Hollandsche schoolklasse haar reeds een goed stuk benaderd.
Het nieuwe erin, het principieel nieuwe is het maken der klasse tot
een arbeids- en ontwikkelingsgemeenschap. Maar dit nieuwe is dan
ook juist voldoende, om het kind inderdaad „alzijdig" te ontwikkelen.
Voorheen hebben wij dien term ook gebruikt en dan bedoelden wij
met alzijdig, iets dat in werkelijkheid verre van alzijdig was en slechts
zooveel beteekende als kennis van alle schoolvakken. Nu krijgt dit woord
de beteekenis van oefening -- door tewerkstelling — van alle " zintuigen, waarbij vaardigheid van oog en hand een groote rol spelen,

1) Zie Otto Erler: Bilder aus der Praxis der Arbeitsschule. Julius
Klinkhardt, Leipzig.
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deze oefening intellectueel verwerken, en daardoor komen tot weten
en denken.
Het lijdt geen twijfel, dat het kind in dit veranderde opvoedingsmilieu
veel meer kanten zijner persoonlijkheid zal openbaren, dan bij een
schoolsche abstraheering van al wat lichamelijk is.
De onderwijzer zal het praktisch inzicht, de redzaamheid, de vindingrijkheid, de vaardigheid van uitvoering voor elk zijner leerlingen dagelijks kunnen waarnemen.
De karakter-eigenschappen van den mensch-in-de-gemeenschap zullen
voor hem blootliggen, de neigingen op arbeidsgebied, de richting, die
den leerling 't liefste is, zal zich als vanzelf aan hem doen kennen..
Het hooge doel der school, de algemeene menschvorming zal meer dan
voorheen kunnen nagestreefd worden.
Prof. Ziertman 1 drukte dit aldus uit: ,,De school wil het kind niet
vroegtijdig verstrikt zien in al de nooden, al den strijd, al de
zorgen der volwassenen ; zij wil het zoolang mogelijk, innerlijk en
uiterlijk ver van dat alles houden en als 't ware in dit kind een beeld
zien van den onbezorgden, vreedzamen smart- en schuldeloozen mensch,
die wij zelf zoo gaarne zouden zijn."
Zoo is het, de school mag den band met het maatschappelijk leven
niet verbreken, maar zij mag evenmin dienaresse van de dagelijksche
praktijk wezen, zij kweekt in haar leerlingen de eigenschappen, die deze
ook als beroepsmenschen noodig hebben, maar zij kweekt ze niet om des
beroepswille, maar ter wille van hun menschvorming.
Dat bij een opvatting als bovenstaande de school haar leerlingen
„alzijdig" zal leer-en kennen toonde ik reeds aan, dat de leerling daardoor
ook aan zichzelve geopenbaard wordt, behoef ik niet aan te toonen.
Dit spreekt voor zich zelf.
Het kind zal zich bewust worden niet alleen van wat het weet, maar
meer en beter van wat het kan. Het zal zich vertoonen als deel van
een arbeidsgemeenschap, die een meer getrouwe afspiegeling is van
den georganiseerden arbeid in het maatschappelijk leven, dan een klasse,
op individueelen grondslag werkende.
Smaak, neiging, voorkeur, geschiktheid, zullen zich ontwikkelen en
voor waarneming toegankelijk worden.
De onderwijzer zal de middelen krijgen tot het opstellen eener prognose
voor de arbeidsrichting van zijn leerlingen.
)

Moet hij in staat zijn tot een dergelijke prognose?
Is het niet genoeg, indien hij zijn beste krachten geeft aan de vorming
zijner leerlingen en hen daarna laat gaan?
Neen, dit is niet genoeg, het is nooit genoeg geweest, maar heden
minder dan ooit.

1

) Prof. Dr. Ziertmann : Berufsberatung und Schule.
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Onze tijd wenscht een organisch verband tusschen . de school en
het maatschappelijke leven, een organisch verband ook tusschen de
lagere school en de schoolvormen, die op haar volgen.
Tot voor korten tijd nog richtte men voor de aansluiting van de
Lagere School bij verder onderwijs, zich voornamelijk tot de schoolkennis. Wanneer de Lagere School zich als einddoel een norm van
intellectueel kunnen stelde, die door de middelbare of vakschool als
haar aanvangsstadium geëischt werd, dan had zij genoeg gedaan.
In dit opzicht is er heden reeds veel veranderd.
Allerwege begint men in te zien, dat dit niet het juiste verband is
van de Lagere School met verder onderwijs of met het productieleven.
Het betreurenswaardige feit, dat de leerlingen der Lagere School na
zesjarigen leertijd mogen weggaan, zoodat dan alle aansluiting ontbreekt,
laat ik voor het -oogenblik terzijde, al zal hierin eerst verbetering
gebracht moeten worden, voor wij tot goede toestanden komen.
Zooals nu de zaken staan, heeft aan het eind van het Ode leerjaar der
Lagere School een selectie naar velerlei richtingen plaats. De kinderen,
die verder onderwijs krijgen gaan naar U. L. O. scholen, Hoogere
Burgerscholen, Gymnasia of Vakscholen ; de kinderen, die dadelijk
Burgerscholen,
aan het werk moeten, gaan ook daar weder in verschillende richtingen
uiteen. Het is een waarheid, die bijna geen commentaar noodig heeft,
dat de keuze eener school volgende op de Lagere School voor een
belangrijk deel een beroepskeuze is. De beroepskeuze toch is meestal
niet één enkele daad, maar een voortgezette selectie en uitsluiting
van richtingen.
Wie zoo gaarne spreken van opschuiving der beroepskeuze en meenen,
dat deze geschiedt door het kind naar een U. L. O. of H. B. S. te zenden,
beseffen m. i. niet ten volle, hoezeer dit reeds -een beroepskeuze inhoudt.
Door geest en inrichting dezer scholen sluiten zij ongeveer alle richtingen van handenarbeid uit. Onze U. L. 0.-scholen zijn op dit punt
even exclusief als H. B. S. of gymnasium. Welke jongen, die een
U. L. O.L,school met goed gevolg heeft afgeloopen, wil nog smid,
timmerman, schilder, electricien, enz. worden ; welk meisje costuumnaaister of mantelmaakster, of kinderjuffrouw, of — vreeselijk woord
— dienstbode ?
Zij allen willen ... . naar kantoor in administratief werk, of in elk
geval in een witte-boord-beroep.
Toch is er van opschuiving der beroepskeuze in zooverre nog sprake
als de eenmaal ingeslagen richting, omvat een groep van verwante
beroepen, waarbinnen tenminste nog wat uitkiezingsmogelijkheid bestaat.
Dat bij de keuze van gymnasium de kring nog nauwer genomen
Wordt, dat bij de keuze van een vakschool, volgende op de Lagere
School, de beroepskeuze reeds volledig heeft plaats gehad, behoeft zeker
niet nader te worden aangetoond.
Ik mag dus hier de conclusie trekken : aan het eind der Lagere School
heeft de beroepskeuze, óf in engeren zin, óf in meer algemeenen zin
plaats.
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Welke rol speelt de Lagere School bij die keuze ; welke is haar
invloed daarbij ?
Aan de eene zijde uiterst gering, aan de andere zijde overwegend.
Bij de kinderen, 'die de Lagere School verlaten, om direct het maatschappelijk leven in te gaan, hetgeen voor heden vaak beteekent om
eerst twee jaar rond te zwerven, speelt zij nauwelijks een figuranten-rol,
bij -de kinderen, die verder leeren heeft zij haast het uitsluitende
zeggenschap.
Beide uitersten hebben haar groote gevaren.
Bepalen wij ons eerst tot het laatste.
De algemeen doordringende, in Amsterdam bijna geheel doorgevoerde
afschaffing der toelatings-examens heeft (]en invloed der Lagere School
op het verdere schoolleven harer leerlingen enorm doen toenemen.
Jarenlange propaganda is noodig geweest, om den onderwijzers het
promotierecht hunner leerlingen te doen toekennen.
De onderwijzers hebben deze propaganda gevoerd niet een andere
bedoeling dan invloed op de beroepskeuze hunner leerlingen te krijgen.
Zij hadden daarbij een zuiver paedagogisch doel: De Lagere School
mag geen africhtings-instituut zijn voor op haar volgende scholen ; zij
moet haar -doel in zichzelve vinden ; alle dril, alle af richterij behoort
buiten haar muren te blijven. Hierbij komt, dat de examens geen betrouwbare maatstaf opleveren en dus het onderwijs bederven zonder
een goed selectie-middel te zijn.
De erkenning van de juistheid dezer eischen en bezwaren heeft tot de
afschaffing der toelatingsexamens geleid.
Men heeft nu echter reeds bemerkt, dat men er daarmede nog
niet is.
Nu geeft het Hoofd der School in overleg met den klasse-onderwijzer
een briefje aan het kind, waarop het zonder meer tot de Hoogere
Burgerschool wordt toegelaten, of tot de U.L. O.-school, of zelfs
tot een ambachts- of meisjesvaksch•ool.
Zou men eigenlijk wel ten volle beseft hebben, welk een hooge
en buitengewone bevoegdheid hiermede aan de Lagere School is toegekend?
Ze heeft meer, veel meer ontvangen dan zij gevraagd had.
Zij heeft den strijd gevoerd voor afschaffing der toelatingsexamens
en zich het recht willen verzekeren te beslissen over doorleeren,
zij heeft echter het recht verworven van de keuze der levensrichting
harer leerlingen.
Zij heeft slechts de verklaring af te geven, dat zij het kind geschikt
en bekwaam acht 't verdere onderwijs te volgen en de richting is bepaald.
Of het kind een studie-natuur heeft, een voor administratief of
intellectueel werk aangelegde persoonlijkheid, dat behoeft zij niet te
beoordeelen.
Natuurlijk niet, — men heeft immers alleen gedacht aan doorleeren;
men heeft alleen de school willen toekennen het recht te beoordeelen
of het kind kan doorleeren.
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Meer niet, meer hadden de onderwijzers ook niet gevraagd. Men
heeft hun echter meer gegeven.
Men heeft hun het recht gegeven te beslissen over levensrichtingen,
die ieder voor zich geheel verschillenden aanleg eischen.
Het is niet mijn bedoeling met deze opmerkingen aan dit recht
te willen tornen, eventueel zelfs een pleidooi voor wederinvoering der
toelatingsexamens te leveren.
Wie 't boven uiteengezette nauwkeurig overdenkt, zal erkennen, dat
dit mijn bedoeling niet zijn kan.
Wel heb ik willen doen gevoelen, dat met het verkrijgen van dit
recht een nieuwe en zware verantwoordelijkheid op de Lagere School
is gelegd.
Men heeft het haar willen geven, zij kan het echt-er niet inderdaad
bezitten zonder het te koopen.
De prijs is een nieuwe verantwoordelijkheid, een zware verplichting,
n.l. de plicht de geheele persoonlijkheid van het kind te leeren kennen!
Zoo monden stelling 1 en 2 uit in hetzelfde resultaat. Aan de
eene zijde wordt de school de mogelijkheid geopend het kind in
zijn geheele persoonlijkheid te leeren kennen, aan de andere zijde
wordt de kennis dier geheele persoonlijkheid vereischt, opdat de Lagere
School haar recht van keuze der levensrichting kan uitoefenen.
Men zou zeggen, — nu kan de rest veilig aan haar worden overgelaten ; dat zij nu slechts beslisse en alles zal wel goed gaan.
Toch niet alzoo.
Wij betoogden reeds, dat de keuze -eener andere schoolsoort in velerlei
opzicht dezelfde consequenties mede brengt als een directe beroepskeuze.
Onverschillig dus, of het kind na de Lagere School dadelijk in een
beroep gaat of een andere school gaat volgen, steeds dient daarbij het
oog gericht te worden op zijn geschiktheid — niet alleen in intellectueelen zin, maar ook wat betreft zijn andere psychische eigenschappen
en zijn lichaamsgesteldheid en zeker in niet mindere mate op de
eischen en kansen van het beroep of de serie beroepen, die met de
schoolkeuze implicite gekozen worden.
Kan de school al deze factoren zelf in aanmerking nemen?
Neen — natuurlijk niet!
Indexdaad, natuurlijk niet. Het ligt in de natuur der school haar
doel te stellen in de opvoeding tot een algemeenen norm, daarop is al
haar aandacht geconcentreerd. Hoe zou de onderwijzer daarnaast nog de
eischen leeren kennen, die de verschillende beroepen aan den mensch
stellen, hoe de economische en materieele aangelegenheden uit het
productieleven, hoe den stand van een arbeidsmarkt, hoe zou hij den
groei en vervorming der beroepen bijhouden, hoe de industrialiseering
van het ambacht volgen, met haar splitsing en deeling van bestaande
beroepen en haar scheppen van geheele nieuwe?
Het is geen wonder, dat overal instellingen verrezen zijn, die in de
studie van dit alles haar levenstaak vinden.
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Zij en de school sluiten nauw bij elkaar aan, misschien is het voor
heden veiliger te zeggen, behooren nauw bij elkaar aan te sluiten.
Beide arbeiden aan het kind, aan de opvoeding van het kind, beide
weliswaar van verschillend standpunt uit en met verschillende bedoeling,
maar toch wel zooveel gemeen hebbende, dat onderling contact onmisbaar is, ja, dat beide het als hun plicht en hun belang moeten
beschouwen zoo innig mogelijk samen te werken.
Een goed werkend Bureau voor beroepskeuze is het beste — wellicht
het eenige — middel, den arbeid der school ten volle aan zijn doel
te doen beantwoorden ; wederkeerig kan een goed werkende school,
den arbeid van een bureau voor beroepskeuze eerst ten volle doen slagen.
Laat ons hopen, dat beide instellingen de beteekenis dier samenwerking begrijpen.
Dat de school van haar kant overtuigd zou zijn van het nut der
bovengeschetste coöperatie, mag niet beweerd wworden. Als verzachtende
omstandigheden kan gelden, dat de bureaux tot voorlichting bij beroepskeuze nog jonge instellingen zijn, die nog hebben moeten toonen,
dat zij iets konden.
.Ik geloof echter, dat de tijd wel reeds is aangebroken, waarin
zij het vertrouwen en dus de medewerking der school mogen vragen.
Dat omgekeerd de bureaux voor beroepskeuze er steeds van overtuigd
gefeest zijn, dat samenwerking met de school hun onmisbaar was,
is een onmiskenbaar feit.
Wij zijn nu genaderd tot de vraag, wat kan de school doen ten
opzichte der beroepskeuze harer leerlingen. Deze vraag mogen wij
na het voorafgaande anders formuleeren, n.l. welke maatregelen moet
de school nemen, om de instellingen van voorlichting bij beroepskeuze
in haar werk te steunen ; immers, wat • de school doen, moet om zoo
groot mogelijk arbeidsgeschiktheid in haar leerlingen te kweeken, hebben
wij reeds besproken, evenals reeds is aangewezen, wat gedaan kon
worden, om haar leerlingen zooveel mogelijk bewust te maken van hun
eigen arbeidsgeschiktheid.
Onbesproken is gebleven de vraag, hoe moet de opleiding van den
onderwijzer zijn, om hem van zulk een goed ingerichte school het
rechte prognotisch gebruik te doen maken. Ook dit gedeelte van mijn
onderwerp, hoezeer het tot behandeling moge uitlokken, wil ik hier
stilzwijgend voorbij gaan.
Tot bovengenoemde vraag terugkeerende, merk ik dus op, dat op
dit gebied reeds veel is beproefd en veel getheoretiseerd.
Een paar dezer proefnemingen, een paar dezer theoretische desiderata
mogen hier vermeld worden.
Het radicaalst is men te werk gegaan in Pruisen.
Daar heeft men eenvoudig bij decreet de gelieele voorlichting bij
beroepskeuze aan de school willen opdragen.
Merkwaardig is in dit opzicht de circulaire van 28 Maart 1918
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uitgaande van het Pruisische Ministerie van Eeredienst en Onderwijs
en gericht tot de lagere en Middelbare scholen.
Daarin wordt er op gewezen, dat de school reeds veel op het gebied
der voorlichting 'heeft gedaan. „Haar bemoeiingen", zegt de Minister,
y ,toonen aan, dat de school een. levendig belang stelt in het wel en
wee der aan haar zorgen toevertrouwde knapen en meisjes en de
zorg voor hen ook tot na beëindiging van het onderwijs voortzet."
Welke verwachtingen hij van den arbeid der school in dit opzicht
koesterde, blijkt allerwege uit deze circulaire, inzonderheid echter uit
de volgende passage : „Het is tevens voor het leven van ons geheele
volk van groot belang, dat de jongelieden, die de school, op welken
leeftijd dan ook verlaten, ten einde zich tot een beroep te gaan
voorbereiden, behoed worden voor een verkeerde keuze en dat zij
op een levensweg worden geleid in overeenstemming met hun aanleg

en vaardigheden."
Dit staat nog wel gecursiveerd in het oorspronkelijke stuk.
Wie het nu leest, nadat 8 jaren verloopen zijn, wordt getroffen
door het naïeve der daarin uitgesproken verwachtingen. Men gebruikte
dezelfde woorden, die nog heden gebezigd worden, maar van de
geweldige problemen, die zij bevatten, had men nauwelijks eenig idée.
De Minister, van wien bovengenoemde circulaire uitging, meende
zelfs de school een beetje te moeten remmen. Zij moet zich beperken,
zeide hij, tot het verstrekken van voorlichting alleen, wanneer haar
daarom gevraagd wordt en nimmer moet zij haar raadgevingen opdringen of de verantwoordelijkheid voor de keuze van een beroep
op zich nemen. Zij is wel gerechtigd bedenking-en tegen de een of
andere keus aan te voeren ; zij kan waarschuwen tegen beroepen,
die door overmaat van aanbod weinig vooruitzichten op een goed
bestaan aanbieden ; zij kan er de kinderen op wijzen, als zij voor een
door hen gewenscht beroep met de noodige geschiktheid bezitten.
In het bijzonder moest worden gewaarschuwd voor het kiezen van
beroepen, die een universitaire voorbereiding vereischen en voor het
ambtenaarschap.
Verder werd aan de school voorgeschreven, vooral de aandacht te
vestigen op het belang van het leeren van een ambacht.
„Inzonderheid in de groote steden moet met alle middelen aan
ouders en leerlingen duidelijk gemaakt worden, dat het slechts schijnbare
voordeelen oplevert dadelijk werk te zoeken als ongeschoolde arbeider,
dat dit later op teleurstelling uitloopt en het aanbeveling verdient
een plaats te zoeken als leerling in een ambacht of geschoold beroep."
Hoe de school deze taak moest vervullen werd eveneens in de
circulaire uiteengezet.
„Reeds in het laatste schooljaar der Lagere en M. U. L. 0.-scholen
wordt occasioneel onderwijs gegeven in de kennis van eenige beroepen,

opdat de leerlingen leeren kennen de lichamelijke en geestelijke capaciteiten, die voor diverse beroepen noodig zijn."
Daarnaast geven de onderzoekingen van een schoolarts hem gelegenheid
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de kinderen te waarschuwen voor sommige beroepen, waarvoor zij
lichamelijk niet geschikt schijnen.
Verder worden vaak eenigen tijd voor het afloopen der scholen
kleinere geschriften uitgereikt, waarin de beroepen worden besproken.
Bovendien krijgen de kinderen kaarten of circuláires, uitgaande van
de openbare bureaux voor beroepskeuze en leerlingplaatsing.
'Voor middelbare scholen wordt aanbevolen aan tusschentijds vertrekkende leerlingen gelijksoortige formulieren uit te reiken.
„In de scholen op het platteland en in kleine steden moet tegen den
trek naar groote steden met haar menigvuldige gevaren gewaarschuwd
worden en moeten alle pogingen gesteund worden, die dienen om de
kinderen het beroep hunner ouders (landbouw, visscherij, enz.) te
doen volgen.
Aan de leerlingen der hoogere scholen moet na afloop van den
leertijd, voor zoover zij of hun ouders raad vragen, voorlichting
worden verstrekt over de lichamelijke en intellectueele eischen . der
verschillende beroepen : handel en industrie, ambtenaars- en militaire
loopbaan en die beroepen, welke in het bijzonder een studie aan de
universiteit vereischen.
Daarbij moet inlichting gegeven voorden, . hoe de: vooruitzichten, die
dergelijke beroepen aanbieden, zich waarschijnlijk in de toekomst zullen
ontwikkelen.
De Minister had ter uitvoering van al deze opdrachten het Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht opgedragen, het noodige materiaal
te verzamelen en ter beschikking der regeering te stellen. De' scholen,
zoowel openbare als bijzondere, konden het op aanvrage toegezonden
krijgen.
De scholen kregen derhalve de opdracht als bureaux voor beroepskeuze te fungeeren. Toch achtte men speciale bureaux daarnaast noodig.
Vaak zal het gebeuren, zeide de Minister, dat de scholen inlichtingen
over beroepen en beroepskeuze noodig hebben. Deze kunnen zij ver-'
krijgen bij de bureaux voor beroepskeuze. Dikwijls zal de school de
ouders naar deze instellingen moeten verwijzen.
De wijze van uitvoering der aan de school verstrekte opdrachten, stelde
de Minister zich als volgt voor. Er konden algemeene besprekingen
gehouden worden op ouderavonden of op leerlingavond-en ; ook individueele besprekingen achtte hij mogelijk. Verder zou men lezingen
kunnen laten houden door vakmannen en paedagogen.
De eigenlijke adviseur zou zijn het Hoofd of de Directeur der
school. Wanneer deze om de een of andere reden de zaak niet zelf kon
terhand nemen, zou uit het college van leeraren een vertrouwensman of
een commissie van voorlichting gekozen kunnen worden.
De voornaamste werken op het gebied der voorlichting moesten dezen
vertrouwensman of deze commissie ter beschikking staan. De regeering
nam op zich voor de toezending der benoodigde boeken te zorgen.
Ten slotte werd voorgeschreven, dat de vraagstukken op het gebied
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der beroepskeuze een onderwerp van bespreking moesten uitmaken in
de Directeuren-vergaderingen der hoogere scholen.

Echt Pruisisch dit stuk!
Men komt tot het inzicht, dat de kinderen bij hun intreden in de
maatschappij moeten geholpen worden in de keuze van een beroep,
welnu draag de school dit werk op.
En dan begint de regeling.
Over alles wordt gedacht en alles wordt voorgeschreven.
De school moet onderwijs geven in de kennis der beroepen.
De school moet de geschiktheid der kinderen voor de verschillende
beroepen beoordeelen.
De school moet uitsluitsel geven over de toestanden in de beroepen.
De school moet geschriften uitreiken over de beroepen.
De school moet ouderavonden, leerlingavonden, lezingen houden, waar
het onderwerp der beroepskeuze benevens de kennis der beroepen
moest worden behandeld.
Verder wordt alles in de puntjes geregeld.
Het aanschaffen der gegevens; de aanwijzing der personen, die de
eigenlijke voorlichting geven ; het verslag harer werkzaamheden op dit
gebied, enz.
Alles is fijntjes doordacht en overwogen
Op één ding na.
Er is alleen niet nagegaan, of de school in staat en bevoegd was dit
werk te doen.
Waar moest de onderwijzer de kennis vandaan halen om les te geven
over den aard en het wezen der beroepen, hoe moest hij de geschiktheid
der kinderen voor die verschillende beroepen bepalen ; wie zou hem
op de hoogte stellen van de toestanden op de arbeidsmarkt, om te beoordeelen „hoe -de vooruitzichten zich in de naaste toekomst waarschijnlijk
zouden ontwikkelen?'

Al zou de onderwijzer geen seconde besteed hebben aan het geven
van onderwijs, maar enkel getracht hebben bovenstaande vragen op
te lossen, dan was hij er nog niet mee klaar gekomen.
Het naïeve in deze voorschriften zou alle perken te buiten gegaan
zijn, indien de circulaire niet bedoeld ware om een bepaald aangewezen
richting voor te schrijven.
Want de bedoeling was niet, vrije, zelfstandige instellingen van voorlichting bij beroepskeuze in het leven te roepen. De bedoeling was zeer
uitdrukkelijk het ambacht van leerlingen te voorzien, den trek naar de
groote steden te breidelen, den toeloop tot de universiteiten te remmen.
Zóó opgevat had de school kennis genoeg om de voorlichting uit te
oefenen.
De practijk van het leven vroeg echter wat anders en wel een voorlichting zonder vooropgestelde richting, alleen rekening houdende met
de belangen en de behoeften van individu en bedrijf.
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En daarom is het niet te verwonderen, dat deze opdracht in de
practijk niets heeft uitgewerkt.
De scholen zijn nimmer tot instituten van voorlichting bij Beroepskeuze
geworden. Gelukkig niet.
Men heeft steeds zoo veel van de scholen gewild, wat . buiten haar
eigenlijke sfeer lag -en steeds zijn zij op haar terrein gebleven of er
spoedig weer op teruggekeerd.
Bij al wat men doet of wil, behoort bedacht te worden, dat de
school tot taak heeft : volksopvoeding door onderwijs.

Ook in Pruisen is men spoedig tot dit inzicht gekomen. Nauwelijks
een jaar na bovengenoemde verordening verscheen een nieuwe, uitgaande
van een combinatie vanministeries, n.l. Handel en Nijverheid, Binnenlandsche Zaken, Kunst en Volksonderwijs, die in naam een voortzetting was van het besluit van 1918, maar inderdaad een geheel andere
koers insloeg. Inplaats van alles aan de school op te dragen werd in
Art. 1 voorgeschreven : „Ter bevordering eener stelselmatige voorlichting bij beroepskeuze moeten naar gelang van behoefte Bureaux voor
Beroepskeuze worden opgericht."
In art. 7 werd de medewerking der school ingeroepen, inzonderheid
, door het invullen van voor de raadgeving noodige leerlingkaarten."
Hiermede was men gekomen tot een wijze van samenwerking, die
ook nu nog gevolgd wordt ; al het in de eerste circulaire gewenschte
was grauwe theorie gebleken.
Het tweede voorbeeld ontleen ik aan de stad Boston. Voor hen, die
de geschiedenis der voorlichting bij beroepskeuze kennen, behoeft niet
nader te worden medegedeeld, dat hier de bakermat dezer instellingen
gezocht moet worden.
Reeds in 1908 stichtte Prof. Frank Parsons hier een Bureau voor
Beroepskeuze, dat nog steeds bestaat, al is de stichter sedert lang overleden en dat zich nog steeds in grooten bloei mag verheugen.
Het is verwonderlijk, hoe innig in deze stad de school en de
voorlichting bij beroepskeuze onderling saamgeweven en dooreengevlochten zijn. Zooiets is alleen mogelijk bij de Amerikaansche inrichting
van het onderwijs.
Wanneer wij ons voorstellen, dat het onderwijs van het Ede en 7de
leerjaar af uit een reeks van vijf of zes daaropvolgende leerjaren bestaat
en dat aan het eind van elk dier leerjaren de leerlingen kunnen van
school gaan, of tot een hooger leerjaar overgaan met een ruime vrijheid
van keuze der vakken, dan begrijpt men reeds, voor hoe geheel andere
toestanden wij daar staan.
Het gebeurt ook vaak, dat een leerling na een paar maanden in het
leven geweest te zijn, spijt krijgt of inziet, dat zijn kennis nog te kort
schiet en weer naar school terug keert. Dit vindt men daar niets bijzonders, niemand die er hun iets bij in den weg legt.
De scholen zijn veel grooter dan bij ons en het aantal vakken is zoo
;
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talrijk, dat één leerling ze nooit alle kan volgen, maar een groep moet
uitkiezen. Daarbij is leiding en voorlichting echter onmisbaar.
Het personeel der school is zeer uitgebreid, zoodat men zonder
bezwaar een der onderwijzers(essen) geheel of grootendeels vrij kan
maken om als raadgever en voorlichter dienst te doen. Deze onderwijzer
maakt deel uit van het Bureau voor Beroepskeuze. Geregeld worden
op het Bureau vergaderingen gehouden van de respectieve raadgevers onder leiding van een Directeur van het Bureau. De adviseurs,
aan het Bureau verbonden, bezoeken de scholen en verschaffen materiaal
aan de onderwijzers-raadgevers en houden gezamenlijk met hen besprekingen met de leerlingen.
Elke keuze van het te volgen onderwijs in een hoogere klasse wordt
alzoo beschouwd uit het oogpunt van de intellectueele capaciteit der
leerlingen en uit dat van beroepsgeschiktheid, arbeidsgelegenheden,
vraag en aanbod enz.
De onderwijzer-raadgever is in zijn lokaal op vaste uren voor de
leerlingen te spreken. Zij kunnen alle moeiten en bezwaren in den
loop van het onderwijs aan hem voorleggen en met hem gezamenlijk
hun keus toetsen aan de werkelijkheid.
De gedachte, die aan deze uitwerking van het vraagstuk ten grondslag
ligt, is ongetwijfeld praktisch en gezond. De meer starre vormen van
het 'onderwijs in ons land zouden navolging onmogelijk maken. Véél
voordeelen heeft deze vrijere inrichting van het onderwijs. Zij maakt
een combinatie van intellectueele vakken met die van handenarbeid
gemakkelijk ; wetenschappelijk en technisch onderwijs, zoowel als wetenschappelijk en kunst- of kunstnijverheidsonderwijs kunnen gecombineerd
voorden ; de keuze is op allerlei wijze te varieeren.
Toch is 't niet onmogelijk, dat zich hieruit eerst later meer speciale
schoolsoorten zullen ontwikkelen en dat de raadgevende arbeid zich meer
buiten de school in de Bureaux voor beroepskeuze zal gaan concentreeren. In elk geval is te ver''achlten, dat een nauwe samenwerking
zal blijven bestaan en als dit voorbeeld ons i-ets kan leeren voor ons land
dan wel dit, dat èn bij de keuze van een beroep èn bij die van een
andere schoolsoort, overwegingen van maatschappelijken, technischen en
medischen aard behooren mede te spreken, die slechts door samenwerking
met een Bureau voor Beroepskeuze tot hun recht kunnen komen.
Aan de staalkaart van theoretische desiderata uit de eerste Pruisische
verordening behoeft niet veel toegevoegd te voorden. Slechts op nog
één zaak zij hier gewezen. Bij alles, wat men van de school gevraagd
heeft, heeft men haar ook nog willen belasten met het geregeld bezoek
van fabrieken -en werkplaatsen. Natuurlijk is het bezoek van een fabriek,
een werkplaats, een museum, enz. met -een onderwijsbedoeling niet af
t.e keuren. Men heeft echter gemeend hierin een middel te vinden om
de kinderen tot een welbewuste eigen keuze te brengen.
Dit denkbeeld is nog utopistischer dan het Pruisische.
Wie wel eens een groot bedrijf heeft bezocht, weet dat daar zooveel
te zien is, dat men weldra vergeten is, wat men in den beginne
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heeft gezien. Het is voor een volwassen mensch onmogelijk de serie
van machines, instrumenten, gereedschappen, grondstoffen, heel en half
voltooide onderdeelen, 'enz. te onthouden, al had men ook alles dadelijk
begrepen en er zich een voorstelling van gemaakt. Stel U een groot
machinebedrijf voor, een groote drukkerij, een werkplaats van houtconstructie, een rneubelfabriek, enz. enz.
Het duizelt den leek alleen reeds bij het doorloopen van zulke
etablissementen.
Wat voor oordeel zal een kind daarvan hebben?
En wat zouden de bedrijven beginnen als klassen van schoolkinderen
op eenigszins ruime schaal zulke bezoeken aflegden?
De leiders der zaken zouden er gauw een -eind aan maken -en daar
hadden zij groot gelijk in.
De voorlichting is in het ingewikkelde bedrijfsleven van onzen tijd
in zoo hooge mate een kwestie van kennis der arbeidersorganisatie, der
arbeidsmarkt, dat de school daarover onmogelijk voorlichting kan geven.
De Directeur van het Bureau voor Beroepskeuze te Weenen zeide
daarom terecht : „Het is derhalve een reactionnair pogen, als men van
de school eischt door een speciaal onderwijs in beroepskunde, door
bezoeken aan arbeidsondernemingen, door directe raadgeving, enz., een
functie uit te oefenen, die de •evolutie blijkbaar van haar heeft losgemaakt", en merkte verder niet minder terecht op : „Hand in hand met
de pogingen de school voor alles en nog wat te gebruiken, gaat de
opvatting, dat de onderwijzer alles moet kennen. Hij moet in de allereerste plaats zijn vakwetenschap, -de paedagogiek beheerschen ; hij moet
echter ook een overzicht hebben van de vakken, die hij onderwijst en
wordt daarenboven geoefend op de Technische Hoogeschool en op
andere plaatsen, om het Volk de technische en andere problemen der
toekomst duidelijk te maken. In vacantiecursussen worden hem de
laatste resultaten der Wetenschap medegedeeld en dan denkt men naast
dit alles nog aan een scholing der onderwijzers in Voorlichting bij
beroepskeuze".
Zoo is het ; al deze voorstellen en plannen hebben geen praktische
beteekenis. De hoofdtaak der school is en moet blijven : volksopvoeding
door onderwijs. Voor de zoo noodzakelijke voorlichting aan het einde
van den leertijd zijn speciale instellingen noodig.
Samenwerking dus met behoud van ieders eigen taak. Zonder aan die
taak, wat betreft de school tekort te doen, mag men van haar vragen
de kennis, die zij van het kind heeft, aan de Bur-eaux voor Beroepskeuze
mede te deelen.
Meer en meerzijdige waarneming van het kind mag eveneens gevraagd
worden. De school kan daardoor slechts winnen inplaats van bemoeilijkt
worden.
Het is daarbij om het even of het hier betreft den overgang naar
verder onderwijs of naar een beroep. Het in 1924 verschenen rapport
der Amsterdamsche Gemeentelijke Commissie van Advies voor de aan-
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sluiting van het Lager bij het Middelbaar en Uymnasiaal onderwijs,
vraagt ongeveer dezelfde waarnemingen van het kind als het GemeenteBureau voor Beroepskeuze. In de bijlage van dit Rapport vindt men
een model voor een geschiktheidsverklaring. Hierbij wordt gevraagd
naast mededeelingen over vorderingen in Nederlandsch, Rekenen, Geschiedenis en Aardrijkskunde, inlichtingen over den aanleg, de leerlust,
de vlugheid van begrip, de vlugheid in het van buiten leeren, het vasthouden van het geleerde, de oplettendheid (standvastige of niet), den
ijver, het karakter en het gedrag, en verder de physieke gebreken of
eigenaardigheden van den leerling.
Men heeft hiermede een geheel anderen weg ingeslagen dan voorheen,
inplaats van de vage algemeene verklaring, dat de leerling geschikt en
in staat is het middelbaar onderwijs te volgen, komt een stel vragen,
die alleen beantwoord kunnen worden na stelselmatige waarneming.
De vraag doet zich nu voor, kan de school deze gegevens leveren ?
Er zijn er, die weinig vertrouwen in haar hebben. De gegevens der
onderwijzers zijn hun te subjectief en te zeer op schatting gegrond. Zij
stellen daartegenover de op wetenschappelijke wijze verkregen gegevens
der toegepaste psychologie. Zij schijnen te meenen, dat een Bureau voor
Beroepskeuze daar wel genoeg aan heeft.
Dit zijn de aanhangers van de zuiver wetenschappelijk gefundeerde
voorlichting, menschen die meenen, dat slechts een wetenschappelijk
onderzoek, medisch en psychologisch, tot het doel leiden kan, n.l. met
automatische zekerheid het eenig geschikte beroep voor een bepaald
individu te leeren aanwijzen.
Bij hen vindt men er, die van de school in dezen niets verwachten. Al
wat de onderwijzer weet -en heeft opgemerkt, wordt als minderwaardig
beschouwd en op verachtelijken toon gesignaleerd als : „intuitie".
Zij gaan uit van de meening, dat voor elk beroep een zeker aantal
nauwkeurig bepaalbare psychische eigenschappen noodig zijn en dat
slechts een experimenteel onderzoek . kan uitwijzen, of iemand deze
groep van eigenschappen bezit.
Wie praktisch wil blijven, zal erkennen dat deze meening geheel
onjuist is.
Wij zijn niet zoover, dat We de psychische eigenschappen voor een
bepaald beroep nauwkeurig kunnen vaststellen en zullen ook nooit
zoover komen.
Voor alle beroepen is een ondergrond van dezelfde eigenschappen
noodig, in welke verschillende mate die voor verschillende beroepen
vereischt worden, zullen wij nimmer kunnen uitmaken.
Gaat men na, wat in bestaande werkjes hierover gezegd wordt, dan
wordt men getroffen door het vage, nietszeggende der opgegeven kenmerken. In -een Brochure van het Wiener I{aritashaus, getiteld Berufsberatungstabellen vinden we bijv.:
Bankbeambte : geconcentreerde aandacht ; weerstandsvermogen, getallengeheugen ; levendige activiteit ; nauwgezetheid ; stilzwijgendheid;
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uithoudingsvermogen ; geschiktheid zich in een groep van medearbeiders
te voegen.
Boekbinder: geconcentreerde aandacht, gevoel voor vormen ; vlug
werker ; geduld ; nauwkeurigheid ; bewegingen zeker en nauwkeurig
uitvoeren.
Oeweermaker : geconcentreerde aandacht, handigheid ; geduld ; uithoudingsvermogen ; zeer groote nauwkeurigheid.
Drogist : geconcentreerde aandacht ; veelzijdige opmerkzaamheid ; getallen en namengeheugen ; vaardigheid in het spreken ; nauwgezetheid
zelfbeheersching; zin voor orde.
Wij zouden zoo door kunnen gaan, maar 't is waarlijk niet noodig.
Wie de vier genoemde beroepen aan de opgegeven kenmerken uit
elkaar kan houden, noemen wij knap. 't Zou nog eenigszins gaan als
een beroep is aangewezen, te onderzoeken of -de genoemde kenmerken
bij de jongelieden te vinden zijn. Maar hoe, wanneer het kinderen geldt
die zelf geen keus hebben?
Op deze wijze komt men er niet, dat is wel zeker.
Daarbij komt, dat een psychologisch onderzoek alle gebreken van
een examen bezit. De kinderen gevoelen zich daarbij evenzeer onder
den indruk, het is evengoed een moment-opname, waarvan het resultaat
door velerlei omstandigheden beïnvloed wordt.
Wat wellicht bruikbaar is als middel tot schifting van arbeidskrachten, die reeds in een bepaald beroep werkzaam zijn of zich als
sollicitant aanbieden, is onbruikbaar om de algemeene geschiktheid te
bepalen.
De hoofdzaak is echter, dat er geen bepaald stel van factoren is
aan te wijzen, waaraan een bepaald beroep beantwoordt.
De geschiktheid voor een beroep hangt niet alleen af van geestelijke
eigenschappen, niet alleen het intellect en -de vaardigheden beslissen over
deze geschiktheid, maar zeker in niet mindere mate de wil, het gevoel,
de levensgewoonten, de familietradities, enz.
Met andere woorden, hoe men de zaak ook onderzoekt en welke
splitsingen men daarbij ook maakt, het eindoordeel kan alleen gebouwd
worden op de persoonlijkheid als geheel.

De persoonlijkheid in al haar schakeeringen te vatten is een moeilijk
werk. Een onderzoek van een enkelen keer kan ons haar nimmer
leeren kennen.
De beste kennisbron -daarvoor is stelselmatige observatie.
Wij willen daarnaast in gegeven gevallen het psychologisch onderzoek
niet verwerpen, dit kan echt-er nooit zóó alle kinderen omvattende
gegevens leveren als de school.
De beste instelling voor stelselmatige observatie is de school.
Ja, zal men wellicht zeggen, de school, zooals gij die in den aanvang
hebt geschetst.
Zeker, die in het bijzonder, vooral wat betreft vaardigheid van
oog en hand, neigingen en arbeidsaanleg ; de tegenwoordige school
echter kan ons reeds volledig inlichten over eigenschappen van het
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verstand, over den aard en den graad van den intellectueelen aanleg.
De school is in dit opzicht altijd een instelling van observatie
en waarneming geweest. Men heeft haar echter weinig gevraagd zich
systematisch rekenschap van deze waarnemingen te geven. Ook heeft
zij haar waarnemingen bijna uitsluitend gedaan met een paedagogische
bedoeling.
Hoe toch is de gang van zaken ?
In den loop van het onderwijs onderzoekt de onderwijzer telkens
en telkens weder, of de aangebrachte kennis werkelijk het eigendom
der kinderen is geworden. Alle proefwerken, repetities, vragen naar
het vroeger geleerde, 't zijn alle waarnemingen over het gevolg van
zijn arbeid en tevens middelen tot bereiking van zijn doel.
De groei van het karakter, van de eigenschappen, die voornamelijk
voor het welslagen van het onderwijs noodig zijn, wordt ook voortdurend door hem bespied.
. Hoeveel opmerkingen over vlijt, volharding, geduld, ordezin, enz.
worden niet dagelijks door hen gemaakt.
Inderdaad, men kan geen tweede instelling aanwijzen, in wier wezen
de observatie van den voortschrijdenden groei der intellectueele en
moreele -eigenschappen z000zeer ligt opgesloten als dit bij de school
het geval is.
De resultaten harer waarneming moet zij ten overvloede geregeld
op schrift stellen. De rapporten met haar cijfers van vorderingen,
gedrag en vlijt zijn er de boeking van.
In het wezen der school ligt dus het observeeren van den leerling
en het welbewust mededeel-en van de resultaten dier observatie.
Wanneer een centrale inrichting van voorlichting bij de beroepskeuze
dus aan de school niet meer vraagt dan de mededeeling dier waarnemingen, dan vraagt zij slechts dingen, die in het wezen en den aard
der school zelve liggen.
Men leide hieruit niet af, dat het Bureau voor Beroepskeuze nu
wel tevreden kan zijn met de schoolrapporten.
Inderdaad niet.
Deze zijn wel resultaten van observatie, maar zij teekenen volstrekt
niet de geheele persoonlijkheid.
Aan den onderwijzer wordt slechts gevraagd eenoordeel over de
vorderingen der leerlingen met daarnaast een waardeering van vlijt en
gedrag beide als geheelen opgevat.
Indien dit de geheele persoonlijkheid zou beschrijven, dan mocht
men zich terecht afvragen : vanwaar het feit, dat de school zich vaak_
zoo jammerlijk in het kind vergist.
Wij mogen 't ons toch niet verhelen, dat de beoordeeling van den
onderwijzer vaak mistast. Vele kinderen worden heel wat meer, andereheel wat minder dan de school van hen verwacht.
Dit is naar mijn meening minder een 'gevolg van het subjectieve
in het oordeel van den -onderwijzer als wel van het feit, dat hij niet
geleid is in de richting van alzijdige psychologische waarneming. De.
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fout ligt eigenlijk niet in het feit, dat de onderwijzer geen waarnemingen
doet, maar veeleer hierin, dat hij niet genoopt wordt ze psychologisch
te verwerken en dat zij zich niet uitstrekken over alle zijden van de
persoonlijkheid zijner leerlingen.
Men vraagt van hem slechts rekenschap over vorderingen, gedrag en
vlijt ; al het andere laat men rusten.
Nu zijn de vorderingen resultaten, die niet in het kind alleen liggen.
-Het eene cijfer voor vorderingen geeft een complex van factoren als
eenheid samengevat.
Het is de samenvatting van wat de opvoeding der ouders, de suggestieve kracht, de helderheid van voorstelling, de bekwaamheid van
leiding der onderwijzers hebben doen groeien op den bodem van de
intellectualiteit van het kind. Zij hebben de moreele en de wilsfactoren
bij het kind in werking doen treden en daarmede het gezamenlijk
resultaat vorderingen bereikt. Wie zal zeggen, hoe dit resultaat zich
wijzigt onder het spel der maatschappelijke invloeden als straks de
suggestieve kracht van ouders en onderwijzers op den achtergrond is.
gedrongen -en de toevalligheden van het bedrijfsleven daarvoor in de
plaats treden ?
Vlijt en gedrag zijn uit dezelfde combinatie van krachten voortgesproten.
Wie kent niet het vlijtige kind, dat niet werkzaam is uit eigen
aandrift, uit innerlijke belangstelling, maar uit lijdelijkheid, waardoor
het gewillig aan den teugel van vader en moeder of onderwijzer gehoorzaamt?
Hoe zal het kind in het leven handelen als deze prikkels afwezig
zij n en zijn eigen lijdelijke aard door een of andere toevalligheid de.
overhand kan krijgen ?
Zoo is 't eveneens gesteld met het gedrag. Is goed gedrag niet vaak
meer willoosheid dan zelfgekozen richting?
En wanneer het bij de meeste kinderen willoosheid is, dan zegt dit
nog weinig, daar ook de wil met liet lichaam groeit.
Alles wijst er op, dat een diepere, een meer veelzijdige observatie
noodig is.
Wij moeten bij het kind nu eenmaal treden op het gebied der voor-spelling; elke maatregel, die over een grooter of kleiner deel zijner
toekomst beslist, is daarop gebouwd. Wij moeten voorspellen, wij kunnen
niet anders.
Dan dringt echter ook des te meer de plicht zich op, om het kind
in al zijn uitingen te observeeren.
Er is echter een groot verschil in het doel der observatie.
De onderwijzer is gewoon al zijn waarnemingen te doen met het oog.
op de opvoeding, op het voortschrijden der ontwikkeling zijner leerlingen. Daar mag in zulk observeeren zonder bezwaar een subjectief
element aanwezig zijn. Zijn tests, zijn proefwerken, ze zijn tevens.
middelen van opvoeding ten onderwijs, ze mogen, neen ze moeten een
element van aanmoediging en persoonlijke waardeering bevatten.
-
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Daarnaast staat de psychologische observatie. Het is niet gemakkelijk
het begrip psychologie te definieeren ; laat ons hier tevreden zijn
met deze omschrijving : de wetenschap van de werking des geestes, de
kennis der wetten en verschijnselen van den menschelijken geest. Een
psychologische observatie heeft alzoo ten doel zich een objectieve voorstelling te vormen van de wijze, waarop het innerlijk leven verloopt,
van de capaciteiten van d-en geest.
Alle bedoeling van opvoeding en leiding moet daarbij uitgeschakeld
worden.
Het subjectieve, dat juist een kenmerk der paedagogische observatie
is, vervalt.
Kan men van de school een dergelijke objectieve waarneming vragen
en verwachten ? Met andere Woorden kan men van haar vragen, hoe
is de geest, de persoonlijkheid van dit kind, daarbij alle goed- of
afkeuring, alle aanmoedigings- en opvoedingstendenzen uitschakelend?
Ik durf volmondig ja zeggen op deze vraag. Verschillende psychologen hebben hierop eveneens ja gezegd.
Het mag dan ook verwonderlijk heeten, dat men aan de school zoo
weinig gevraagd heeft objectieve verklaringen omtrent den intellectueel:en aanleg der kinderen en zich steeds beperkt heeft tot de

vorderingen.
Wij willen ons niet te veel verdiepen in de vraag, wat men verstaat
onder aanleg. Zeer in het algemeen genomen zou men kunnen zeggen:
de geschiktheid van eenig orgaan tot het verrichten d-er functies, waartoe
het bestemd is. Op deze wijze valt alle geschiktheid onder aanleg.
Neemt men den intellectueelen aanleg afzonderlijk, dan wordt daarmede
bedoeld de geschiktheid van den geest tot het verrichten zijner natuurlijke functies.
De hoofdfuncties zijn denken, oordeelen, besluiten. Wat dit laatste
aangaat komt men allicht op het terrein van den wil, wanneer men het
woord niet streng opvat in de beteekenis van gevolgtrekkingen maken.
Hoe kan men nu te werk gaan, om dien intellectueelen aanleg te m^eten.
Een der wegen is de aanlegschatting, de tweede is het proefondervindelijk onderzoek.
Wat is de beste manier?
Op het hooren af zou men den voorkeur geven aan proefondervindelijk onderzoek, dat klinkt veel wetenschappelijker. Inderdaad echter
liggen hieraan tallooze hinderpalen in den weg.
De observatie, waarop een schatting gegrond moet zijn, kan zich over
een langen tijd uitstrekken en gemakkelijker allerlei factoren in rekening
brengen.
Wanneer de onderwijzer zich daarbij scherp bewust is, . dat het hier
gaat om psychologische en niet om paedagogische observatie, dan
behoeft de vrees voor te subjectieve beoordeeling niet groot te zijn.
Verschillende wetenschappelijke onderzoekers hebben, hierop afgaande,
aan de onderwijzers een aanlegschatting gevraagd.
Bij het onderzoek van de opmerkzaamheid bijv. uitgaande van de
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Dr. Bos' stichting, hebben de heeren Dr. Brugmans c.s. hun onderzoekingen vergeleken met een d-oor hen aan de onderwijzers gevraagde
objectieve waardeschatting van den aanleg.
Het doel is daarbij niet een wetenschappelijk onderzoek in te stellen.
om psychologische wetten te vinden, psychologische verschijnselen te
toetsen of psychologisch-statistische gegevens te verzamelen.
Neen, de bedoeling is om langs psychologisch-en weg zich een zoo
objectief mogelijk beeld van den intellectueelen aanleg te verwerven.
Wanneer nu hiernaast, doordat de onderwijzer de kinderen ook in
hun andere uitingen psychologisch leert observeeren een meer alzijdig
beeld van hen geteekend kan worden, dan zal een vruchtbare samenwerking tusschen school en Bureaux voor Beroepskeuze eerst recht
mogelijk zijn.
De school zal aan het Bureau voor Beroepskeuze de kinderen leeren
kennen, voor zoover de persoonlijkheid van een kind te kennen is;
de Bureaux voor Beroepskeuze zullen hun kennis van het bedrijfsleven
daaraan toevoegen ;en een raadgeving zal mogelijk zijn, die inderdaad
kansen biedt te strekken tot welzijn van het kind.
Discussie.
De heer De Orcot: M. d. V., ik breng gaarne dank aan d-en heer
Voogd voor de wijze, waarop hij de punten van den heer Van Det
heeft toegelicht. Het is alleen jammer, dat zoo weinig tijd voor discussie
is overgebleven. Ik zal dan ook slechts enkele vragende opmerkingen
maken.
Is de lagere school niet meer dan overladen met leervakken en thans
zal aan den onderwijzer een nieuwe taak worden opgedragen, die weer
nauwlettende zorg van hem vraagt. Kort geleden heb ik daarvan
reeds voorbeelden gezien in een naburig land. In een groote stad werd
daar reeds aan den onderwijzer de verplichting opgelegd, om in een
reeks van tabellen allerlei gegevens omtrent de leerlingen te verstrekken,
aan het bureau van beroepskeuze.
Ook rijst bij mij de vraag, of de vrije beroepskeuze niet te veel
wordt uitgeschakeld. Zoo dikwijls blijkt, dat een jongen of meisje op
vrij jeugdigen leeftijd reeds een keuze omtrent zijn toekomstig beroep
heeft gedaan, ook al meenen anderen, dat hij of zij daarvoor ongeschikt
moet worden geacht. Bij ervaring weet ik, dat ook het oordeel van den
g. neesheer dikwijls geen zekerheid omtrent eene juiste beroepskeuze
geeft. Meermalen heb ik de jongens met een tengere gestalte door arbeid
zich zien ontwikkelen tot flinke, krachtige jongens.
Voorts dringt zich nog de vraag aan mij op, of de leeftijd, waarop
een beroepskeuze, althans voor ambachten, moet worden gedaan wel
geschikt is, om zekerheid omtrent al of niet slagen te geven, waar toch
voornamelijk moet worden afgegaan op hetgeen de lagere school omtrent
ontwikkeling enz. geven kan. Meermalen komt het voor, dat de jongens
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zich na betrekkelijk korten tijd weer van een geheel andere zijde doen
kennen. Dikwijls, dit moet erkend, kan men met eenige zekerheid afgaan
op hetgeen zij naar buiten te zien geven, maar bij anderen komt die
meerdere vastheid in willen en keuze wat later. Men zij derhalve voorzichtig : men kan m. i. niet alles van de lagere school verwachten.
De heer P. Voogd. M. d. V. Ook ik betreur, dat door de lengte
van het referaat, dat ik nog zooveel mogelijk heb bekort, het debat wat
in het gedrang gekomen is.
De opmerkingen van den heer De Groot staan eenigszins afwerend
tegenover de voorlichting bij beroepskeuze en tegenover het aandeel, dat
,de school daarbij kan leveren.
Ik vind dit jammer, -omdat de voorlichting bij beroepskeuze, waarover
wij pas hier in Amsterdam zoon goed bezocht congres gehad hebben,
m. i. ook van -de zijde van iemand als den heer De Groot meer steun
en waardeering verdient.
De bezorgdheid van den heer De Groot, dat de vrije beroepskeuze
te veel zou worden uitgeschakeld, doet vreemd aan, wanneer wij
bedenken, dat door den invloed der economische omstandigheden van
een vrije beroepskeuze ,in de meeste gevallen nog geen sprake kan zijn.
Begrijp ik den heer De Groot goed, dan zou hij meer waarde hechten
aan de neigingen der kinderen dan aan de bepaling van hun geschiktheid.
Daartegenover staat het m. i. onbetwistbare feit, dat de neigingen bij de
kinderen bij gebrek aan kennis van de beroepen óf niet aanwezig zijn,
èf op oppervlakkigen uiterlijken schijn berusten. Het zou onverantwoordelijk zijn, alleen de neiging in aanmerking te nemen, wanneer b.v.
vaststaat, dat het verlangde beroep geen uitzicht op levensmogelijkheid
biedt.
Als iets in elk geval noodig is, dan is het wel het beoordeelen van de
lichamelijke geschiktheid. Tegenover het geval van den tengeren knaap,
die in zwaren arbeid tot een krachtigen arbeider opgroeide, staan honderden gevallen van kinderen, die in en door den arbeid duurzame schade
aan hun gezondheid leden, doordat geen rekening was gehouden met
hun lichamelijke gesteldheid bij de ,,keuze" van een beroep.
De Meer De Groot bedenke bovendien, dat een bureau van voorlichting
bij beroepskeuze slechts adviezen verstrekt en dat de ouders hiervan
kunnen afwijken. Een ruime voorlichting echter kan slechts een goede
keuze ten goede komen.
Dat er in den puberteitsleeftijd ongedachte veranderingen in lichaam
en geest kunnen optreden, is een waarheid, waarmee de bureaux voor
beroepskeuze naar spr. met stelligheid weet, ernstig rekening houden.
Men zal echter moeten beginnen met het materiaal, dat de school
als vrucht van de waarnemingen der onderwijzers kan verschaffen.
Spr. zou den onderwijzers hiervoor niet een extra vak willen opdragen:
er zijn er al te veel op de lagere school. Ook zou hij zijn tegen zeer
uitvoerige vragenlijsten en tabellen, die binnen korten termijn moeten
-worden beantwoord en ingevuld. Niet alleen, dat men daardoor de
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taak van den onderwijzer onnoodig verzwaart, maar men krijgt inplaats
van waardevolle resultaten slechts vluchtige indrukken.
De onderwijzer moet toch zijn leerlingen waarnemen. Het kost niet
zooveel meer tijd, wanneer hij dit tracht m-eer stelselmatig en objectief
te doen.
In de inleiding is reeds opgekomen tegen een te grooten arbeid, dien
men de school in verband met de beroepskeuze zou willen opdragen.
Waar echter niet van kan worden afgezien, d. i. dat de onderwijzer
gewend worde Gok aan een andere waarneming der leerlingen, die
niet is een subjectieve waardeering met het oog op het doel van liet
onderwijs en de opvoeding, ook niet enkel zich bepaalt tot het resultaat
van het schoolwerk, maar een stelselmatige observatie ook van de wijze
van werken, waardoor een goede karakteristiek van het kind verkregen
kan worden.
Daar de huidige inrichting van het onderwijs te weinig gelegenheid
biedt om het kind in zijn. veelzijdige uitingen te leeren kennen, zal
het streven ter verkrijging van leerlingkarakteristieken er toe kunnen
bijdragen, dat de school in de goede richting wordt hervormd.
Spr. wijst nog op de pogingen, -die bij de opleiding der leerkrachten in dezen zin reeds worden gedaan en noemt als hulpmiddel
ter bevordering van een goede psychologische waarneming door de
onderwijzers het klasseboekje van D. J. van Lennep, dat natuurlijk voor
verbetering vatbaar is, maar als proeve de aandacht verdient.
-

Bezwaren tegen het psych,oiéchnisch onderzoek in verband met
de beroepskeuze
door Dr. S. T. Heiden.
Ste11ingen:
1.

Het psychotechnisch onderzoek heeft verwachtingen gewekt, die
tot nu toe niet verwezenlijkt zijn.
2. Het psychotechnisch onderzoek is gericht op het vaststellen van
afzonderlijke psychische eigenschappen, en rekent te weinig met de
geheele persoonlijkheid.
3. Dit onderzoek geschiedt op een kunstmatige wijze en met behulp
van middelen, die slechts onvolledig overeenkomen met de werkelijkheid van het practische leven.
4. Belangrijke psychische eigenschappen, die in de eerste plaats noodig
zijn voor het welslagen in een bepaald beroep, kunnen door middel
van het psychotechnisch onderzoek niet of onvoldoende worden
vastgesteld.
5. Erkend kan evenwel worden, dat het psychotechnisch onderzoek
wel een hulpmiddel kan zijn, zij het gebrekkig, bij voorlichting
in zake beroepskeuze, speciaal in die gevallen, waar op grond van
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de verkregen gegevens de keuze van een bepaald beroep kan
worden afgeraden.
De experimenteele psychologie is de wetenschap, die zich ten doel
stelt, door middel van bepaald daarop gerichte proeven en onderzoekingen nader door te dringen tot de kennis der psychische verschijnselen
en te zoeken naar wetten en regelen, die ook in het zieleleven bestaan.
Zij bestudeert de psychische reacties van den mensch op verschillende prikkels, die zorgvuldig door den onderzoeker zijn gekozen.
De uitkomsten,' die gevonden zijn bij een aantal proefpersonen, worden
met elkaar vergeleken en hieruit worden gevolgtrekkingen gemaakt,
of regels opgesteld, volgens welke de menschen naar verschillende
typen kunnen worden ingedeeld.
Ook vroeger heeft men de uitingen van het menschelijk zieleleven bestudeerd, maar sinds Helmholtz in 1850 voor het eerst de snelheid
bepaalde, waarmee een, prikkel door een zenuw wordt geleid, heeft
de experimenteele psychologie zich ten doel gesteld, ook de uitingen en
reacties van het psychische leven in getal en maat uit te drukken.
Deze experimenteele methode is echter niet anders, dan de oude
psychologie met nieuwe hulpmiddelen, zooals P/ nder zegt in zijn
„Einfuhrung in die Psychologie".
Een onderdeel van de experimenteele psychologie vormt de psychotechniek of het psychotechnisch onderzoek, dat bestaat in het toepassen
van de psychologie op die vragen van de praktijk.
Deze psychotechniek is uitgedijd tot een wetenschap, die op allerlei
wijzen heeft getracht de praktijk te dienen ; het psychologisch onderzoek,
dat eertijds beperkt bleef tot enkele laboratoria en waarvan de vondsten
bijna alleen beteekenis hadden voor de theoretische wetenschap, heeft
in korten tijd aller belangstelling opgeëischt, toen het bleek, dat dit
onderzoek voor het practische leven van belang kon zijn.
-Ontevredenheid heerschte er over zooveel mislukkingen in verband
met de beroepskeuze ; het probleem van : „de rechte man op de
rechte plaats" was nog steeds niet afdoende opgelost ; en toen door
den wereldoorlog zooveel nuttige arbeidskrachten waren verloren of
niet ter beschikking stonden voor het gewone maatschappelijke leven,
was het zaak, -de overblijvende krachten zooveel mogelijk uit te
buiten, zoodat er niets ongebruikt bleef en alles nuttig effect zou
afwerpen.
Daar kwam bij, dat de sterk doorgevoerde differentiatie van den arbeid
soms voor een enkel onderdeel van een vak bijzondere bekwaamheden,
of speciaal op den voorgrond tredende psychische eigenschappen vereischte.
De psychotechniek beloofde, hierin afdoende verbetering te brengen
en den weg te wijzen, waarlangs men zou komen tot een op juiste
basis berustende beroepskeuze. Door middel van experimenteel-psychologisch onderzoek, kon men precies vaststellen, welke geestelijke eigenschappen iemand bezat en zelfs in welke mate ; van de andere zijde
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kon men bij de bedrijven, de fabrieken, de industrieën bestudeeren,
welke geschiktheden het meest vereischt werden voor elk onderdeel
van den arbeid.
Met behulp van deze gegevens, die alle natuurlijk, zelfs op vernuftige
wijze, in kaartsysteem werden vastgelegd, kon men dan aan ieder, die
zich voor onderzoek en advies kwam aanmelden, precies zeggen, waarvoor hij de meeste geschiktheid toonde -en waarin hij dus het beste
zou slagen. Het paste precies en het leek zoo ideaal, dat zelfs mislukken
onmogelijk scheen.
En allerminst wil ik ontkennen, dat de psychotechniek groote verdiensten heeft gehad. Zij heeft in de weinige jaren van haar bestaan
inderdaad triumfen behaald. Door middel van het psychotechnisch
onderzoek zijn voor verschillende werkzaamheden, zooals van chauffeur,
trambestuurder, aviateur, de ongeschikten vaak geweerd en daardoor
veel ongelukken voorkomen ; ook zijn in de groote fabrieken en
bedrijven de werkzaamheden vaak beter verdeeld en is het nuttig effect
verhoogd, terwijl -ook toestellen en machines meermalen op grond
van experimenteel-psychologisch onderzoek verbeteringen ondergingen
en daardoor geschikter werden voor het gebruik. En dat het groote
Amerikaansche leger, -dat zonder veel voorbereiding in korten tijd uit
den grond gestampt is geworden, zoo goed is georganiseerd, was ook
te danken aan de medewerking van de experimenteel-psychologen.
Als men nu verwacht op grond van al deze gegevens, dat door het
psychotechnisch onderzoek het ideaal bereikt is, dat nu iedereen, die
zich aanmeldt, gemakkelijk kan word-en ingedeeld en ieder een beroep
wordt aangewezen, waarin hij niet mislukken kan, vergist men zich.
Ook nu komt het meermalen voor, dat de psychotechnicus, die
het onderzoek van de candidaten verricht, wel allerlei eigenschappen
kan vaststellen, maar niet weet, welk advies hij daarbij moet geven.
Bovendien is er nog een groote leemte, wat betreft de kennis van de
psychotechnische eischen van de verschillende beroepen. Van het groot
aantal beroepen is er slechts een zeer klein gedeelte psycho-technisch'
onderzocht en hoe wil men dan oordeelen, of iemand geschikt is
voor de vele beroepen, waarvoor nog geen tests zijn vastgesteld ? Nu
kan men zeggen, dat deze wetenschap nog in de kinderschoenen staat
en men daar niet van mag eischen, dat ze reeds alles weet, maar dan
mag men zich niet aandienen als een psychotechnisch adviesbureau voor
de beroepskeuze.; een advies zal daar in vele gevallen ook nog zijn
een slag in de lucht, die op goed geluk af wel eens raak kan zijn.
Op het Congres voor Beroepskeuze in December van het vorige
jaar in Amsterdam gehouden, heeft Prof. Roels ook gewaarschuwd
voor overschatting van de waarde der psychotechniek, speciaal tegenover
de beroepskeuze. Hij zegt, dat de jonge mensch beneden de 20 jaar
geestelijk, intellectueel en moreel nog niet af is, en de beroepskeuzeadviseur, die de ouders wil voorlichten, neemt een deel van de taak
der ouders in handen ; hij gelooft, dat de psychologische blik der ouders
meer beteekent dan de psychotechniek, zooals die thans is. Het psycho,
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technisch onderzoek kan volgens Prof. Roels wel beteekenis hebben
voor de bedrijven, maar minder voor de beroepskeuze. Tevens wijst
hij een anderen weg aan voor het geven van een advies, als hij zegt,
dat men moet komen tot het opstellen van een persoonlijkheidstype.
En Prof. Volmer zegt in zijn voorwoord op het boek van Dr. Stroomberg : „ De beteekenis der psychotechniek voor het bedrijf" : In hoeverre de psychotechniek thans reeds in staat is tot het geven van aanwijzingen bij beroepskeuze, selectie, onderwijs en reclame — en ook in
staat zal zijn — daaromtrent loopen de meeningen nog sterk uiteen.
Vaststaat, dat de psychotechniek nog in een beginstadium verkeert,
waarin niets zoo gevaarlijk is voor haar blijvenden groei dan het
„Eureka" van enthousiaste vereerders, ook al is de aanvang veel
belovend. En dat is hij."
Het voornaamste bezwaar, dat tegen het psychotechnisch onderzoek
in verband met de beroepskeuze kan worden ingebracht, is wel dit
dat het psychotechnisch onderzoek zich ten ` doel stelt het bepalen
van de afzonderlijke psychische eigenschappen en te weinig rekent met
de geheele persoonlijkheid.
Wanneer we de lijst van psychische eigenschappen bekijken, die
langs experimenteel-psychologischen weg kan worden vastgesteld, dwingt
deze onze bewondering af. Aan een dergelijk onderzoek dient in
't algemeen een lichamelijk onderzoek vooraf te gaan ; er zijn bepaalde
afwijkingen, b.v. van de zintuigen, die alleen bij een speciaal onderzoek
opvallen, die iemand beslist ongeschikt maken voor een bepaald beroep ;
b.v. kleurenblindheid, waardoor iemand terstond afvalt voor het beroep
van machinist of zeeman.
Dan volgt het onderzoek van een groot aantal geestelijke eigenschappen.
Ik spreek nu niet van het intellect-onderzoek, zooals dat gedaan
wordt met de tests van Binet—Simon of van Terman (de Amerikaansche
variatie), dat geen onaardig beeld geeft van de algemeene verstandelijke
ontwikkeling, die voor verschillende beroepen ook een bepaald vereischte is.
En toch zegt Prof. Ziehen, dat ook het intellect niet te meten is
door allerlei vragen ; wanneer iemand, zoo zegt hij, meedeelt, dat een
jaar 250 dagen bevat, behoeft dit nog geen bewijs te zijn van weinig
intellect; het bepalen van den verstandelijken leeftijd volgens Binet—
Simon noemt hij zeer oppervlakkig en onwetenschappelijk. 1
Het psychotechnisch onderzoek omvat het onderzoek naar de opmerkzaamheid, d. i. het opmerk-en, het waarnemen van verschillende prikkels,
waarbij onderscheiden wordt een d:stributi'eve opmerkzaamheid, d. i. het
kunnen letten op verschillende prikkels tegelijk, en het volhouden van
denzelfden graad van opmerkzaamheid gedurende langeren tijd ;
in de tweede plaats het wilsonderzoek, door middel van reactieproeven,.
waarbij de tijd bepaald wordt, die voor de reactie noodig is, volgens
)

1 ) Prinzipien und Methoden der Begabungs-, insbesondere der Intelligenzprufung, 19'24.
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welken tijd de menschen verdeeld worden in een musculair reactietype, dat snel reageert en een sensorieel reactietype, dat langzaam
reageert ; ook dit onderzoek kan men op allerlei wijzen compliceeren;
verder het onderzoek naar de vermoeibaaarheid, die oogenschijnlijk
een lichamelijke factor is, maar waarbij ook psychische invloeden van
groot gewicht zijn;
het oefeningsvermogen, de mate van gevoeligheid voor prikkels,
het geheugen voor zinvolle en zinlooze woorden, het . geheugen voor
plaatsen of getallen, het combinatievermogen, het associatievermogen, de
begripsvorming, de zin voor kritiek, de inhoud of omvang van het
bewustzijn, enz. ; en al deze psychische grootheden worden onder
verschillende omstandigheden bepaald en het geheel in een tabel of
een schema verwerkt, dat den naam van psychog ram draagt.
Ik kan niet ingaan op de verschillende proeven, die voor dit onderzoek
gedaan worden, welke op zich zelf zeer interessant zijn. De bedoeling
van dit onderzoek is, uit te maken, of iemand die bepaalde geschiktheden
heeft, die voor een bepaald beroep noodig zijn, hetgeen men echter
eerst dan kan uitmaken, wanneer men preces weet, welke speciale
eigenschappen bij een beroep in de eerste plaats noodig zijn.
Bij dit onderzoek wordt van de veronderstelling uitgegaan, dat
men het psychische leven werkelijk in zo oveel afzonderlijke functies
en uitingen kan splitsen -en als men al deze functies goed en wel
gecatalogiseerd en gerubriceerd bij elkaar heeft, men uit de optelsom
hiervan zich een goeden indruk kan vorm-en van de geheele psychische
persoonlijkheid.
Deze experimenteele psychologie is ontstaan op den bodem van een
atomistische beschouwing van het zieleleven, waarbij men de mensch elijke
ziel opvatte als de som van de psychische verschijnselen ; berustend
dus, zooals het meermalen uitgedrukt is, op een „Psychologie ohnee
Seele".
Den laatsten tijd is hierop evenwel de kritiek niet uitgebleven.
Men heeft gezien, dat men er zoo niet komt.
Allerwegen is er een streven, door te dringen tot datgene, wat toch
steeds de achtergrond is van al deze verbrokkelde en uit elkaar
gerafelde uitingen, dat is de mensschelijke persoonlijkheid.
Het. geheel is steeds meer dan de som van zijn deelen, het is een
totaliteit; en juist deze totaliteit geeft beteekenis en waarde aan de
onderdeelen en bepaalt tenslotte de onderdeelen.
Prof. L. Bouman heeft verleden jaar in zijn inaugureele oratie te
Utrecht 1 gewezen op de nieuwe theorie, die den naam „Gestalttheorie"
draagt, waarvan de algemeene idee is, dat de psychische eenheden niet
uit elementen zijn samengesteld, maar oorspronkelijke totaliteiten,
„Ganzheiten" zijn. Niet de afzonderlijke deelen wijzigen den totaaltoestand, maar de totaaltoestand wijzigt de afzonderlijke deelen. „In
,

,
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1 ) De nieuwere opvattingen omtrent de functies in het zenuwstelsel, 1925.
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de moderne philosophie is het een algemeene trek, de persoonlijkheid
als oorspronkelijke eenheid op den voorgrond te brengen. Deze wijze
van beschouwing culmineert in het zoogenaamde Personalisme, door
Slern ingevoerd en door Kohnstamm in ons land verdedigd."
In overeenstemmingdaarmede zegt Prof. Roels, dat men moet komen
tot het opstellen van persoonlijkheidstypen, waaraan de persoonlijkheid
van den beroepscandidaat getoetst moet worden ; dan heeft men de
kans, dat het .individu en zijne eigenschappen tot hun recht komen.
Dat dit geen theoretisch geconstrueerde opvatting is, moge blijken
uit de volgende gegevens.
Het kan gebeuren, dat iemand -een bepaalde functie of eenige functies,
die noodig zijn voor een beroep, in mindere mate bezit en hij op
grond daarvan afgekeurd zou worden, terwijl in werkelijkheid deze
onvoldoende functies ruimschoots gecompenseerd kunnen worden door
andere -eigenschappen, die zeer sterk ontwikkeld zijn, maar bij het
experiment misschien niet tot uiting zijn gekomen. Een sprekend voorbeeld hiervan is wel het geval van den Franschen aviateur Quyuemer,
die op grond van het psychotechnisch onderzoek ongeschikt bevonden
werd voor den vliegdienst, maar door een fout in de administratie
toch toevallig in het corps werd opgenomen en één der beste vliegers
uit den oorlog is geworden.
En de befaamde Amerikaansche legertests zijn van dien aard, dat een
Nederlandsch professor van algemeene Europeesche vermaardheid er
voor zijn graad van intelligentie niet meer dan „gemiddeld" op haalt.
Is het ook niet teekenend, dat een psycholoog, die zelf jaren lang
aan experimenteel onderzoek gedaan heeft, mij vertelde, dat hij bij een
onderzoek in Berlijn, waaraan hij zich onderwierp, voor de tests
van chauffeur geen „voldoende" kon halen, terwijl ik persoonlijk
ervaren heb, dat hij uitstekend zijn wagen . bestuurt?
Natuurlijk zal men mij tegenwerpen, dat er uit de historie tal
vara hoogst bekwame en zelfs wetenschappelijke mannen aan te wijzen
zijn, die op de verschillende scholen gesukkeld hebben, zakten voor
examens, of zelfs wegens onbekwaamheid om te leeren werden weggestuurd. Als voorbeeld noem ik alleen Liebig en Von Humboldt.
Dit is een feit, dat ook meermalen aangevoerd is tegen de waarde:
van de gewone schoolopleiding en de waardeering der ontwikkeling
door middel van de schoolexamens. En misschien ook wel terecht."
Maar het slagen of niet-slagen voor een examen heteekent in het
algemeen, dat men al of niet voldoet aan de eïschen, die op het examen
zelf gesteld worden. Het niet-slagen voor een examen wil dus niet
als zoodanig zeggen, dat men daarom niet geschikt zou zijn voor een
beroep, of ambt, waarvoor in onze tegenwoordige maatschappij nu
eenmaal diploma's vereischt zijn, die voornamelijk gebaseerd zijn op
een bepaalde dosis kennis.
Maar het psychotechnisch onderzoek bedoelt juist, aan te toonen,
of iemand een geheel van psychische eigenschappen heeft, dat noodzakelijk is voor een bepaald beroep. Wanneer nu volgens het psycho-
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technisch onderzoek deze eigenschappen bij iemand niet voldoende
aanwezig zijn en die praktijk wijst uit, dat zoo iemand wel degelijk
slagen kan in zoo'n - beroep, is de zaak toch heel wat bedenkelijker,
als men zich door een dergelijk onderzoek den weg tot een passende
loopbaan ziet afgesneden.
Verschillende factoren spelen hierbij een rol. In de eerste plaats
is het bijna niet mogelijk, alle psychische eigenschappen, die voor
eert beroep noodig zijn, door een experiment vast te stellen. Straks
kom ik op de e.genschappen, die geheel niet experimenteel kunnen
worden onderzocht.
In de tweede plaats is het mogelijk, dat in de werkelijkheid een
tekort van eigenschappen gecompenseerd wordt door andere eigenschappen, di: sterk overwegen en in het experiment soms niet tot
uiting komen.
In de derde plaats is van groote beteekenis de factor van de
oefening, die bij een psychotechnisch onderzoek, vooral als dit slechts
eenmaal gebeurt, niet geconstateerd kan worden ; menschen, die. iets
voor het eerst met moeite doen, kunnen door herhaalde oefening,
als ze zich er intensief op toeleggen, later vaak uitblinken.
In dit verband noem ik alleen den naam van den grootsten Griekschen redenaar Demoslhenes, van wien verhaald wordt, dat hij in zijn
jeugd stotterde, maar zich sterk geoefend heeft in het spreken, door
met kleine kiezelsteenen in den mond loopend, tegen het geluid van
de zee in te roepen en voor een spiegel zijn bewegingen en gebarenspel bestudeerde. Bij een psychotechnisch onderzoek zou hij zeker
ongeschikt verklaard zijn voor zijn later beroep. — Zoo zouden er
meer voorbeelden aan te halen zijn, maar dit ééne zij voldoende.
Juist de wilskracht wordt gesterkt, als de mensch bezwaren moet
overwinnen en met zijn eigen zwakheden heeft te strijden.
Adler heeft ook op den voorgrond gesteld, dat minderwaardigheid
van organen kan leiden tot krachtiger ontwikkeling door compensatie.
En deze wilskracht zou gedood worden, wanneer men op grond
var een onderzoek iemand zou afwijzen voor datgene, wat hij gaarne
worden wil, en er zou tekort gedaan worden aan de vrijheid van het
individu.
Thans wil ik wijzen op een ander groot bezwaar, n.l. dit, dat het
psychotechnisch onderzoek geschiedt op -een kunstmatige wijze en met
behulp van middelen, die slechts onvolledig overeenkomen met de
werkelijkheid van het practische leven. - Wanneer iemand een beroep.
goed uitoefent, wil dat zeggen, dat hij in 't algemeen beantwoordt aan
het complex van eigenschappen, hoedanigheden, vaardigheden, enz., die
voor dat beroep en in dat beroep noodig zijn. Het kan gebeuren, dat
iemand zeer speciale opmerkingsgave heeft voor bepaalde dingen, waar
hij ' veel voor gevoelt, terwijl buiten dat enge terrein van zijn belangstelling zijn opmerkzaamheid zeer beperkt is. Gaat men zoo iemand
onderzoeken met allerlei proeven, waarvan hij niets begrijpt, waarvoor
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hij niets gevoelt en waarvan hij nauwelijks de bedoeling verstaat, dan
kan hij al heel gemakkelijk een onvoldoenden indruk maken.
Of het kan voorkomen, dat iemand voor bepaalde handgrepen aan
een toestel of machine een zeer bepaalde handigheid moet hebben,
die hij. zich soms na eenige moeite eigen kan maken, of dank zij zijn
vroegere werkzaamheden zich misschien al spelenderwijze verworven
heeft en die op andere punten zeer onhandig kan zijn. Ook nu zou
men, door met hem een aantal experimenten te doen met allerlei ingewikkelde toestellen, die een eenvoudig mensch van streek kunnen maken,
een verkeerd denkbeeld kunnen krijgen van zijn capaciteiten. Nu tracht
men in een psychotechnisch laboratorium wel zooveel mogelijk de
verschillende eischeen van het practische leven te benaderen -en den
proefpersoon in een situatie te brengen, die, kon het zijn, een getrouwe
nabootsing is van de werkelijkheid van een bepaald beroep. Zoo heeft
men in Duitschland b.v. laboratoria voor onderzoek van het spoorwegpersoneel ; de adspirant-machinist wordt in een kamer gebracht, waar
hij staat in een hokje, voorzien van allerlei handles en knoppen, terwijl
hij, kijkend door een ronde ruit, een natuurgetrouwe imitatie van de
spoorwegrails voor zich ziet ; op allerlei seinen en teekens, die er
nu verschijnen langs dien weg, moet hij reageeren met bepaalde.
bewegingen. Zijn aandacht blijft maximaal gespannen, als hij zich
indenkt, dat een kleine onoplettendheid, of een niet snel genoeg handelen
me: een beweging hem een afwijzing kan bezorgen voor het gewenschte beroep. Maar welken waarborg heeft men op grond van den
uitslag van een dergelijk, toch steeds kortdurend experiment, dat ook
tijdens een lange route van uren achter elkaar zijn aandacht voortdurend
gespannen zal blijven, iets, wat toch een eerste vereischte is, om
ongelukken te voorkomen.
Wanneer men vergelijkt de situatie van iemand, die in zijn auto achter
het stuurrad zit en zich handig kronkelt en draait !door de straten,
met de positie van iemand, die op een laboratorium zit tusschen
allerlei dood materiaal, met knoppen en handles en lichtjes en seinen,
dan voelt ieder, dat dit niet hetzelfde is. Bestuurt men een auto,
dan let men eerst op alles, wat men ziet verschijnen, maar al spoedig
leert men allerlei grootheden verwaarloozen : een tram, die op zijn
vaste baan rijdt, vermijdt men al vanzelf; maar men moet elk oogenblik verdacht zijn op personen of rijtuigen, die bij eiken hoek den weg
kunnen kruisen ; en als men te hard rijdt, of een zwenking iets te vroeg
of te laat maakt, kan een ernst.ge botsing het gevolg zijn, die
menschenlevens kost. Het is de levende werkelijkheid, waar men zich
in beweegt, maar waar m-en zelf met zijn geheele persoonlijkheid
( geheugen, aandacht, overleg, handeling) , actief in deelneemt, maar
waar ook het eigen leven mee in die waagschaal gesteld wordt ; en
toch verloopen de verschillende handelingen, die zoo nauwkeurig afgepast moeten worden en waarbij een kleine aberratie aanleiding kan
zijn tot een groote catastrophe, bij een goed chauffeur op d-en duur
bijna automatisch, al is het dan een zeer ingewikkeld automatisme,
-

169
waarbij handen, vingers, voeten, oogen en ooren en zelfs het geheele
lichaam als van zelf meewerkt, en elk orgaan en onderdeel van het
lichaam, elke spier en zenuw zijn plicht doet.
Onmogelijk is het, deze veelzijdigheid, zooals het werkelijke leven
die biedt, in een laboratorium met instrumenten en toestellen na
te bootsen en dan een gelijkwaardige reactie daarop van een bepaalde
persoonlijkheid vats te st-ellen. Dit namaaksel is even gebrekkig als
de homunculus in Goethe's Faust en de kundig manoeuvreerende pop
uit het Jan-Klaassenspel een belachelijke imitatie is van den werkelijken mensch.
Nu wil ik wel toegeven, dat het mogelijk is, elementaire gegevens
te krijgen over de opmerkzaamheid, over de handigheid, over de
vlugheid van reactie, enz., maar deze gegevens zijn zeker geen bewijs,
dat ook hiermede gemeten is die bepaalde opmerkzaamheid, of die
handigheid, die voor een beroep noodig is.
Dit kan ik met het volgende voorbeeld nader aantoonen.
Een mijner kennissen heeft getracht, een proef vast te stellen, waardoor het mogelijk zou zijn, de geschiktheid voor diamantbewerker
te onderzoeken. Zooals ge weet, zijn er in Amsterdam een groot
aantal diamantbewerkers, waarvan het grootste gedeelte de middelmaat
vormt en enkelen het best geroutineerd zijn en het fijnste werk
maken, terwijl daarnaast ook de minder goede krachten aanwezig zijn.
Wat is nu één der voornaamste eischen voor dit vak en waarin
bestaat juist de kunst? Het gaat er bij het bewerken van een diamant
om, dat er aan den ruw-en steen een groot aantal facetten geslepen
worden, die alle aan elkaar gelijk zijn ; deze facetten bestaan b.v. uit
gelijkzijdige vijfhoeken of vierh-oeken, of driehoeken ; de hoeken en
zijden van elke facet moeten even groot zijn en ook zijn verschillende,
facetten weer geheel aan elkander gelijk ; en moeten zij elkaar weer
onder bepaalde hoeken raken. Pas als aan al deze voorwaarden voldaan
is, krijgt de edelsteen zijn schoonen glans, die berust op een zeer
bijzondere breking van het Iicht door al die facetten.
Van degenen, die deze facetten op de juiste wijze kunnen slijpen
en dit zelfs kunnen doen in zeer minimale verhoudingen, mag wel
aangenomen worden, dat ze nauwkeurig hoeken en lijnen kunnen
schatten. Van deze veronderstelling uitgaande, maakte de onderzoeker een
aantal driehoeken van karton, voor een deel gelijkzijdig, dus met drie
hoeken van 60 0 , voor een deel met hoeken van 59, 58, enz. tot 55°
en 61 °-65° toe. Voor een andere proef maakte hij rechthoeken en
daarnaast hoeken van 91-95 en 89-85° toe. Eerst werden deze
driehoeken en hoeken aan -een aantal willekeurig gekozen menschen
voorgelegd ; deze moest-en de driehoeken sort-eeren in gelijkzijdige en
ongelijkzijdige en de hoek-en in rechte en niet rechte hoeken ; natuurlijk
werden hierbij een aantal fouten gemaakt ; hoe grooter evenwel het
verschil was, hoe minder de fouten waren ; zoo werden de hoeken
van 89° veel meer bij de rechte hoeken ingedeeld dan de hoeken
van 85°.
,

170
Nadat dit vooronderzoek gedaan . was, werden dezelfde proeven genomen met de diamantbewerkers en werd daarbij verwacht, dat dezen
het er natuurlijk veel beter zouden afbrengen dan deeerste reeks
van menschen. Dit bleek evenwel geheel niet het geval te zijn. De
diamantslijpers maaktenevenveel fouten als de andere menschen ; en
ook de beste diamantbewerkers, 'die de mooiste en fijnste steenen
maken, toonden in dat opzicht zelfs geen enkel verschil tegenover
de slechtere vaklieden. Hieruit volgde dus, dat deze test, die op
theoretische gronden geconstrueerd was, om zoo veel mogelijk de
werkelijkheid te benaderen, ten eenenmale ongeschikt was, als toetssteen voor de al of niet geschiktheid voor het beroep te dienen.
Het was een theoretische constructie, die niet klopte op de werkelijkheid.
Ik stel me voor, dat een diamantbewerker zich misschien nooit
zelfs rekenschap geeft van gelijke zijden en hoeken en dat er voor
hem geheel andere criteria zijn, waardoor hij de schoonheid van
den edelst-een ziet. Hij probeert er den glans in te vind-en en slijpt
en polijst zoo lang, tot hij het ideaal voor eiken steen bereikt heeft;
de kijk, dien hij heeft op zoo'n steen, is van het grootste belang en
dezen kijk verkrijgt hij mee langs den weg van oefening.
En hoe vaak gebeurt het niet, dat, al leert men een bepaald vak
theoretisch, al weet men precies te construeeren : zoo en zoo moet
men dit doen, dat en dat moet men vermijden, deze constructie is
hiervoor noodig, deze formule daarvoor, dat men aan al deze theoretische constructies nog niets heeft. Degenen, die het best de theorie
van een bepaald vak kunnen uiteenzetten, zijn niet altijd de besten in
de praktijk. Geldt dit niet voor den arts, die zijn patienten moet leeren
behandelen, ook als hij zijn artsdiploma in !den zak heeft en alle
onderzoekingsmethoden en proeven op zijn best kent ? En staat ook
de onderwijzer, die zijn acte heeft en alle regelen van de paedagogiek
kent, niet als een beginneling voor de klas en moet hij ook dan
niet pas leeren, hoe hij in werkelijkheid de kinderen kan opvoeden?
Daarbij zal de een het op deze, de andere het op een andere manier
doen, ieder min of meer volgens zijn eigen persoonlijkheid. En is
het dan niet zoo, dat hij later in de praktijk zich vaak geheel los
maakt van alle theoretische regelen en formules?
Een voorname factor is hierbij juist, dat we de dingen pas dan
goed in ons bezit hebben en er mee kunnen werken, als we ze zelf
in de praktijk verworven of aangeleerd hebben. Beter dan alle theoretische scholing is de practische oefening, met welke uitspraak ik
allerminst bedoel, dat een goede theoretische vooropleiding overbodig
zou zijn. — Integendeel. Maar, als men de theorie kent, moet men
de praktijk nog leeren.
En wat voor de hoogere beroepen geldt, geldt ook, al is het
misschien in mindere mate, voor de eenvoudiger vakken, bedrijver,
en handwerk-en. Zeker, een telegrafist op een groot kantoor moet een
zekere onvermoeibaarheid bezitten voor het neerdrukken van den Morse-
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sleutel, een telefoonjuffrouw moet met de noodige snelheid en juistheid
de opgegeven nummers kunnen opnemen (voor zoover dat thans niet
overbodig gemaakt wordt door automatische toestellen) en een brievenbesteller moet gemakkelijk allerlei onduidelijke adressen kunnen ontcijferen, waarvoor een goed geheugen en een goed combinatievermogen
hem zeer van dienst kunnen zijn ; en het is niet zoo moeilijk, hem
proeven voor te leggen, waarbij deze verschillende functies en eigenschappen worden bepaald. Maar toch is de geschiktheid voor een vak
niet met een beter of slechter uitvallen van zoo'n enkel onderzoek
te bepalen.
In den begintijd van het psychotechnisch onderzoek heeft men
gezocht naar tests, die voor een bepaald vak van zeer groote beteekenis
zijn, de tests van zoogenaamd hooge symptoomwaarde ; b.v. voor
scheepskapitein werd een zeer groote opmerkzaamheid en doortastendheid vereischt ; en men meende op grond van deze ;eigenschappen dan
ook de geschiktheid voor dit vak te kunnen beoordeelen. Dit is
natuurlijk zeer eenzijdig, want -de mogelijkheid bestaat, dat andere
eigenschappen, die niet gemist kunnen worden, daarbij niet tot uiting
komen. — Thans neigt men er toe, een veelheid van psychische functies
te bepalen en op grond van al die uitkomsten tot een uitspraak over
de geschiktheid te komen, waarbij juist over het hoofd wordt gezien,
dat in de praktijk van het leven het tekort van de Bene functie vaak
gecompenseerd kan worden door -een overmaat van een andere functie,
veel meer dan dat het geval is bij het analytisch en atomistisch onderzoek'
op een psychotechnisch laboratorium.
Waar het in mijn eigen werkkring sinds jaren tot mijn taak behoort,
de sollicitanten voor den arbeid van verpleegster te keuren, h-eb
ik zelf ook eenige ervaring in het bepalen van de arbeidsgeschiktheid
voor dit beroep. Het is niet alleen liefde en toewijding, die iemand
tot een geschikte verpleegster maken ; daarnaast is er een zekere ontwikkeling noodig, een bijzondere opmerkzaamheid, teen doortastendheid
om te handelen, energie om aan te pakken en een bepaalde mate van
beschaving, om met patiënten van allerlei soort -en stand om te
kunnen gaan ; men moet niet te gauw bedremmeld staan kijken ; flinkheid
en beslistheid van optreden is noodig, om zich door moeilijke omstandigheden of drukke tijden heen te slaan ; daarnaast is kalmte en
rust bij den arbeid ook al onmisbaar.
Op al deze factoren is het van belang te letten bij een onderzoek,
maar ik zou niet weten, op welke wijze ik dit onderzoek door tests
zou kunnen verrichten.
Op allerlei andere wijzen krijgt men reeds een indruk, b'.v. door de
manier, waarop iemand een sollicitatiebrief schrijft, door de manier,
waarop de sollicitante zich gedraagt bij het onderzoek, dat voor
een deel bestaat in het lichamelijk onderzoek, voor een deel echter
ook daarin, dat men oenigen tijd met haar spreekt, allerlei vragen
stelt, naar verschillende dingen informeert. Uit allerlei uitingen
en gedragingen, die we daarbij opmerken, vormen we ons een indruk
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over de manier, waarop zij zich zal gedragen in het ziekenhuismilieu
en tegenover de patiënten.
Wanneer men daarnaast een ruime ervaring heeft van de eischen, die
in de praktijk aan de verpleegster gesteld worden, wanneer men weet,
waardoor er vaak moeilijkheden ontstaan in de verhouding tusschen
patiënten en verplegenden en op welke kleinigheden het vaak aankomt,
kan men reeds spoedig zeggen, dat deze of die sollicitant voor dat
werk, voor die eischen, die in die bepaalde omgeving gesteld worden,
niet geschikt zal zijn. Ook hierop krijgt men door deervaring een
kijk. En meermalen is het mij gebleken, dat in die gevallen, waarin
ik dubieerde, maar de schaal doorsloeg naar dien kant, dat de sollicitante
benoemd werd, later bleek, dat ze toch voor het werk niet zoo
deugde, als dat noodig was. Waarom dan ook in zulke gevallen een
ontslag kon volgen.
Toch zou ik mij bij deze beslissing nooit door een psycho-technisch
onderzoek willen laten leiden. Wanneer men op grond van een dubieuzen
uitslag van dit onderzoek iemand afwijst, doet men m. i. onrecht
aan den persoon, dien het betreft. Het psychotechnisch onderzoek
is voor vele beroepen nog geheel speculatief en voor andere beroepen
kan het toch nooit de praktijk vervangen.
Aan het optreden in de praktijk moet m. i., althans in twijfelachtige
gevallen, de beslissing gelaten worden ; daar kan men pas recht over
iemands geschiktheid een oordeel vellen. En ook op grond van het
in gebreke blijven in zijn practischen arbeid zal iemand tenslotte
eerder een onges-chiktverklaring dragen, dan op grond van het niet
voldoen aan enkele kunstmatig in elkaar gezette proefjes, waarvan
hij de beteekenis nauwelijks begrijpt.
Dit is een moreel bezwaar, dat ik tegen dit onderzoek zou willen
inbrengen.
Thans rest mij nog een laatste bezwaar, wat tenslotte met het bovenstaande samenhangt, n.l. dit, dat men belangrijke psychische eigenschappen, die in de eerste plaats noodig zijn voor het welslagen in
een bepaald beroep, door middel van het psychotechnisch onderzoek
niet zal kunnen vaststellen.
Ik wil hier niet spreken van de welbewuste neiging bij een jongen
voor een bepaald beroep. Wanneer deze er in duidelijke mate is, zal
het zaak zijn, daar zooveel mogelijk aan toe te geven. Voor zulke
gevallen is een psychotechnisch adviesbureau niet noodig, of het moest
zijn, dat men het gebruikt, om te laten vaststellen, of voor het bepaalde
beroep wel de noodige geschiktheden aanwezig zijn. Maar zelfs al
zouden deze niet geheel voldoende zijn, dan zou afwijzing voor het
speciaal gewenschte beroep bedenkelijk zijn, daar bij een uitgesproken
neiging en liefde voor een bepaald vak wilskracht, doorzettingsvermogen en oefening veel goed kunnen maken.
Wel noem ik de algemeene zedelijke eigenschappen, waardoor iemands
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karakter bepaald wordt ; dit zijn eigenschappen van hooger orde dan
die, welke door het laboratorium-onderzoek worden vastgelegd in cijfers
en curven.
Het is de trouw en de betrouwbaarheid, -de ijver, het plichtsbesef,
het verantwoordelijkheidsgevoel en de liefde ook voor den arbeid,
al is deze nog zoo eenvoudig, die iemand in deeerste plaats geschikt
maakt voor een beroep of een vak. Deze factoren zijn onmisbaar.
De opvoeding van onze kinderen moet in deze richting geleid worden.
Men moge dit idealistisch vinden, m. i. is de maatschappij hier meer
mee gebaat dan met de mechanistische strooming, die den nadruk
legt op het technische uitingsgebied van den mensch en daardoor
afbreuk doet aan de waarde van de persoonlijkheid.
Dit technische uitingsgebied ligt aan de peripherie, maar de persoonlijkheid is de kern en het wezen van den mensch, die in laatste
instantie de voornaamste factor is voor de beteekenis en de waarde
van den mensch.
En daarom kan het gebeuren, dat iemand uitstekend aan de geheele
reeks van psych otechnische experimenten voldoet, maar niet geschikt
is voor het beroep, waarvoor hij volgens de berekening, gemaakt op
grond van de experimenteele psychologie, zou passen.
Om een eenvoudig voorbeeld te noemen : Wanneer iemand een scherpe
opmerkzaamheid heeft en zijn aandacht naar verschillende zijden kan
richten en onmiddellijk kan reageeren op bepaalde prikkels, zal hij al
aan de voornaamste eischen voldoen, die gesteld worden voor een
wagenbestuurder van de tram. Als hij evenwel daarnaast niet doordrongen is van een gevoel van verantwoordelijkheid, waardoor hij
voortdurend tijdens den arbeid zijn aandacht gespannen houdt, maar
onverschillig is en zich niet realiseert, dat één onvoorzichtigheid of
onoplettendheid menschenlevens kan kosten, is hij ongeschikt voor
zijn werk.
En iemand, die bij een machine slechts eentonige en eenvoudige
handgrepen behoeft te doen, kan psychotechnisch hier al gauw voor
slagen, maar, wanneer hij niet het geduld en het uithoudingsvermogen
heeft, om ook dezen simpel-en arbeid vol te houden, wanneer de
eentonigheid leidt tot verslapping van de opmerkzaamheid, of de
gedachten gaan zwerven naar gephantaseerde regionen, dan kan hij
voor dezen arbeid ongeschikt zijn en zal hij werkzaamheden moeten
hebben, die meer zijn geheelen geest in beslag nemen. Of dit evenwel
psychotechnisch uit te mak-en is betwijfel ik. Veel zal men in dit
opzicht kunnen hebben aan de mededeelingen van hen, die, dank zij een
zekere observatie, eenige inlichtingen kunnen geven over de voornaamste karaktertrekken. De ouders en de onderwijzers hebben hierin
een taak te vervullen.
Doordat zij met de kinderen omgaan, leeren zij ze kennen, zooals
ze werkelijk reageeren in hun kleine maatschappij ; zij kunnen opmerken, welke karaktertrekken het meest naar voren komen ; zij leeren
hun gebrek-en ook het beste zien ; en dat alles niet in kunstmatige,
,
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schematische of examen-achtige verhoudingen, maar in het werkelijke,
volle leven.
En wanneer men dan adviesbureaux voor beroepskeuze wil hebben,
zal de adviseur, die psychologisch en technisch natuurlijk goed op de
hoogte moet zijn, wellicht meer hebben aan de gegevens, die hij
langs dezen weg kan verzamelen, dan die hij verkrijgt door middel
van het experiment.
Natuurlijk weet ik wel, dat niet alle ouders hun kinderen goed
waarnemen en ook alle onderwijzers zijn helaas psychologisch nog
niet zoo geschoold, dat ze een karakterschema van hun leerlingen
kunnen opstellen, maar toch moeten we deze richting meer uit. De ouders
moeten ook in dit opzicht zelf hun verantwoordelijkheid meer gevoelen, en voor de onderwijzers ligt er een schoone taak open,
wanneer zij hun kinderen niet alleen onderwijzen in allerlei verstandelijke kennis en -opvoeden in de christelijke en maatschappelijke
deugden, maar ook hen zoo trachten te leeren kennen, dat ze weten,
wat voor persoon het is — en daardoor hen ook verder kunnen helpen
in de maatschappij, waarvoor ze worden opgeleid, of althans daartoe
kunnen medewerken.
Allerwegen gaan stemmen op in deze richting. Ik herinner U aan
de uitspraak van Roels, dat de psychologische blik van ouders en onderwijzers meer beteekent dan de psychotechniek, Roels zegt ook, dat
we veel meer hebben aan de manier, waarop iemand zich uit, of een
bepaalde situatie ziet, dan aan lange lijsten gegevens en cijfers. De
onderwijzers hebben voortreffelijke gelegenheid tot het doen van waarnemingen. Die heer Van Del is ook van meening, dat het oordeel van de
school, die het kind ziet in een kleine maatschappij, van groote
beteekenis is voor de beroepskeuze.
En van Engelsche zijde las ik dezer dagen dezelfde opmerking
van den .paedagoog Prof. Bart, die zegt, dat de onderwijzer een
belangrijk aandeel zal moeten hebben in het beroepsadvies der kinderen.
Onder zijn leiding waren een groot aantal kinderen gedurende het
laatste schooljaar nauwkeurig bestudeerd en na het verlaten van de
school in een betrekking geplaatst. Bij een enquête twee jaar later
bleek, dat de resultaten boven verwachting goed waren.
De experimenteele psychologie, waarvan eertijds zulke schoone verwachtingen waren, heeft in vele opzichten teleurgesteld.
Eduard Spranger zegt, dat hij bij zijn streven, de kinderziel te leeren
kennen, in den steek gelaten wordt door de experimenteele psychologie
van het kind 1 ).
Ook in de psychiatrie heeft de experimenteele psychologie ons
weinig verder gebracht bij het leeren kennen en verstaan van onze
patienten en worden thans andere methoden op den voorgrond gebracht.
Zelfs scheen het, dat de experimenteele zielkunde ons zou helpen
bij het onderzoek van verdachten voor de rechtbank en dat door
1)

Spranger : Psychologie des Jugendalters, 1924.
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middel van experimenten de schuld van beklaagden kon voorden vastgésteld, maar dit is op niets uitgeloopen.
Evenzoo zal wellicht ook de experimenteele psychologie in haar
onderdeel de psychotechniek op den duur het veld moeten ruimen
voor andere methoden, waar het gaat om -een advies op de vraag:
,,welk beroep moet ik kiezen".
Toch is daarom het psych-otechnisch onderzoek niet geheel van
beteekenis ontbloot. Met name kan het misschien in sommige gevallen
er toe leiden, dat men op den grond van dit onderzoek kan zeggen,. dat
iemand voor een bepaald vak niet geschikt is ; het heeft dan dus slechts
een negatieve beteekenis. Evenals een bij het lichamelijk-geneeskundig
onderzoek gevonden kleurenblindheid leidt tot onvoorwaardelijke afkeuring voor beroepen als machinist of zeeman, kan ook de mogelijkheid
bestaan, dat het experimenteel-psychologisch onderzoek aan het licht
brengt, dat iemand b.v. ten eenenmale mist die snelheid van handelen
en reageeren, welke onmisbaar is voor het beroep van chauffeur.
Voorloopig dient er nog in verschillende richtingen gezocht te
w-orden en kan men ook trachten, door middel van de psychotechniek
het probleem van het geven van doelmatige beroepsadviezen te benaderen. En wanneer dit onderzoek dan gedaan wordt door een
psycholoog, die niet alleen afgaat op de uitkomst-en der proeven, op
de cijfers -en tabellen, die tot rekenkundige puzzles kunnen leiden, maar
als hij bovendien zijn proéfpersonen gadeslaat en verder dan tot de
oppervlakte tracht door te dringen en zoekt, wat er in den jongen
of in het meisje zit, kan hij wel adviezen geven, die toch van waarde
zijn. Het psychotechnisch onderzoek is dan slechts -een middel, om te
zien, hoe iemand zich gedraagt en hoe hij reageert op verschillende
omstandigheden. En als er dan successen te boeken vallen van op
dergelijke wijze verstrekte beroepsadviezen, is het zeer waarschijnlijk,
,dat deze daaraan te danken zijn, dat in plaats van het totaal ontbreken
van elk deskundig advies, er nu raad gegeven wordt door iemand,
die min of meer algemeene ervaring heeft en ook een tamelijk uitgebreide
kennis heeft van verschillende beroepen, maar die bovenal achter de
wisselende reactiewijzen zoekt naar de volle persoonlijkheid en tracht,
ook deze volle persoonlijkheid in _een passend beroep tot uiting te
doen komen.
Discussie.
De heer J. Baak Jz.: In hoofdzaak ga ik met de meeningen van
spreker mee, maar, waar hij aanbeveelt psychologische gegevens te
doen verzamelen door den onderwijzer, moet ik wijzen op een groot
gevaar. Ik meen, dat de onderwijzer in het algemeen te weinig studie
van deze tak van wetenschap gemaakt heeft om objectieve gegevens
te kunnen verzamelen.
In dit opzicht moet ik wijzen op het gevaar van dilettantisme,
vooral waar de psyche zoo gecompliceerd is, dat slechts ervaren vak-
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menschen eeniger mate den weg kunnen vinden in den doolhof van
het zieleleven.
Bovendien zal de persoonlijkheid van den onderwijzer een grooten
invloed uitoefenen op de uitingen van het kind. Denk aan onderwijzers,
die gemakkelijk orde houden en zij, die daarmee moeite hebben.
Hoe zullen daardoor de rapporten over hetzelfde kind uiteenloopen !
Ten slotte meen ik, dat de eigenaardige inrichting van de gewone
vragen den onderwijzer dwingen de kinderen naar uitersten in te
deelen. De breede schaar van kinderen, die daar tusschen ligt wordt
kunstmatig gesplitst naar links en rechts, waar zij niet thuis hooren.
De heer P. van Mever : Als leider v. d. Beroepskeuze te Zaandam,
heb ik met genoegen de rede van den geachten Spreker aangehoord.
Want, wat door Dr. Heidema werd opgemerkt omtrent de adviezen
van onderwijzers en ouders met betrekking tot de keuze van het
beroep, onderschrijf ik ten volle. Die onderwijzers moeten nog in
die taak ingroeien, de leerlingrapporten worden steeds vollediger ingevuld. Bij ervaring is mij dat gebleken. Ouders en onderwijzers
kunnen een op zekere hoogte zuivere biographie van het kind geven.
De observatie van jaren door de opvoeders is van meer waarde dan
de indruk, welken men verkrijgt door een momentopname.
En dan heeft de voorloopige keuze van het kind groote waarde,
zoo die met voorliefde is gedaan. Want daarmee is voor een groot
deel ook de wil gericht, om het doel te bereiken. De taak der
bureaux voor beroepskeuze is m. i. dan ook, indien tegen de keuze der
leerlingen geen ernstige bezwaren bestaan, het daarin te gemoet te komen.
Overigens is 't gewenscht bij de uit te brengen adviezen den tand idaten zoo mogelijk hun wilskracht te versterken, opdat zij „willen
is kunnen", in toepassing brengen.
De heer G. J. v. d. Ploeg wijst er op, dat zeker gevaar van overschatting van de beteekenis der psychotechniek bij haar introductie
in de beroepskeuzevoorlichting aanwezig geweest is. Hij meent, dat nu
echter een even groot gevaar van onderschatting dier bet-eekenis dreigt
te komen, mogelijk reeds gekomen is. Is de psychotechniek thans nog
niet voor haar taak gereed, de school, welker hulp allerwege — en
niet -ten onrechte — wordt ingeroepen, is dit evenmin. Spr. illustreert
zijn meening met een voorbeeld uit zijn praktijk als leider van een
adviesbureau. Een Amsterdamsch schoolhoofd, dat op paedagogisch
terrein een vooraanstaande plaats inneemt, geeft op de vraag naar de
verstandelijke ontwikkeling van een zijner leerlingen, die met zeer
Weinig verzuim van zijn 5e tot zijn 15e jaar diens school bezocht
en met zeer middelmatige cijfers in de eerste helft van het 5e leerjaar
zit, ten antwoord, dat deze normaal is ! Spr. juicht de pogingen van
prof. Roels c.s., die de onderwijzers en a. s. onderwijzers ten dezen
wegwijs wil maken, van harte toe. Hij vraagt den psychotechnici, ook
te willen werken aan de volmaking hunner methoden. Zijn tegen de
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toepassing der ps.techn. diverse bezwaren te ontwikkelen, hetzelfde
is te doen tegen de medewerking der school.
In de industrie past men de psychotechniek ook toe, doch alleen
uit bedrijfseconomische motieven, zonder zich te bekommeren om de
,,af "-gesel ecteerd'en. Spr. zou gaarne de hulp der ps.techn. aanvaarden
ook bij de beroepsvoorlichting, zonder evenwel aan het ps.technisch
advies een dwingende macht te geven.
,

De heer M. Ehrbecker : 1. Het tekort aan aanleg voor bepaalde
functies, dat in de practijk van het leven zijn compensatie vindt in een
overmaat in andere functies, zal bij het psychotechnisch onderzoek
leiden tot een ongunstig oordeel, deze invloed zal evenwel ook bij
een uitgebreid ps.tn. onderzoek. compensatie vinden in een bizonder
gunstige prestatie op ander terrein ; alleen waar in het leven die
compensatie wordt gevonden door karaktereigenschappen, zal het ps.tn.
onderzoek een te ongunstig eindoordeel geven.
2. De tegenstelling theorie en practijk, door den inleider geconstateerd
ten opzichte van onderwijzers en artsen (hun waarde op examens en
in de practijk) bestaat volgens inleider ook tusschen ps.tn. onderzoek
en de practijk van het leven ; dit is volgens debater onjuist ; het ps.tn.
onderzoek wil juist ook een stukje praktijk zijn, zij het in eer
laboratorium.
3. De test door inleider als onbruikbaar bevonden voor aanstaande
diamantbewerkers, was geen geijkte test ; de inleider heeft daarmede
niet bewezen, dat de ps.tn. wetenschap niet een goede test zou kunnen
vinden. Voor elke functie zijn natuurlijk onjuiste, maar wellicht ook
goede tests te vinden.
4. Debater zou gaarne van d-en inleider vernemen, wie toch beweert,
dat men tot beroepskeuze zou adviseeren uitsluitend na een ps.ín.
onderzoek ; wordt dit niet beweerd door voorstanders van ps.tn. onderzoek, dan komt hem het betoog van den inleider voor als een vechten
tegen windmolens. En juist bij het door inleider als voorbeeld gegeven
onderzoek van wagenbestuurders worden ongeschikte krachten uit het
bedrijf geweerd, wat toch van waarde is ; -dat alle vlug-reageerende
personen wel geschikt zouden zijn is daarmede nog niet gezegd, voor
hen kan volgen een onderzoek naar de karaktereigenschappen, die
naast het vermogen om vlug te reageeren, eisch zijn. De erkenning van
de negatieve waarde v. h. ps. tn. onderzoek door spreker, leidt
volgens debater tot de conclusie, dat naast 't oordeel van ouders en
onderwijzers een ps. tn. onderzoek van waarde kan zijn.
De heer H. J. de Groot : M. d. V. Ik zou den geachten inleider, wiens
beschouwingen, inzake het psychotechnisch onderzoek ik met belangstelling heb aangehoord, willen vragen : „Ziet gij er ook niet een
„ernstig bezwaar in voor den betrokkene, indien men alleen op de
„resultaten van het psychotechnisch onderzoek afgaat." Ik heb liet
voorrecht gehad nog kort geleden een der best ingerichte inrichtingen
Verslag Paedagogisch Congres.
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voor beroepskeuze in het buitenland te bezoeken. Fabrikanten en
industriëelen zonden aan dat bureau lange lijsten met namen van
jongelieden, die zich bij hen hadden aangemeld. Het spreekt van zelf,
dat de besten, — altijd volgens dat onderzoek — werd-en aangesteld,
want de nijverheid bedoelt telkens weer schifting. De vraag rijst evenwel,
of het billijk is tegenover het individu, wanneer aan het oordeel
van een dergelijk bureau een beslissende waarde wordt toegekend.
Ieder toch is er door ervaring van overtuigd, dat de ontwikkeling bij
den een wat vroeger en bij den ander wat later komt en dat velen
later geven, wat in de jeugdjaren allerminst werd verwacht. De proefnemingen, die ik heb zien doen, waren dan ook van dien aard, dat
ik met een gevoel van groote onvoldaanheid de inrichting heb verlaten
met de vraag voor mij zelf : moet door deze proefnemingen de toekomst
van den jeugdigen arbeider worden bepaald?
Repliek.
Antwoord van Dr. Heidemaa
Spreker dankt de debaters voor hun welwillende beoordeeling en
constateert met genoegen, dat de meerderheid van hen het met hem
eens is.
De bezwaren, die de heer Baak noemt, dat de onderwijzers niet in
staat zijn, objectieve gegevens over de kinderen bijeen te brengen, kan
spr. ten deele als juist erkennen, in zooverre als thans de meeste
onderwijzers daar nog niet geschikt voor zijn ; maar ook hierin kunnen
zij opgeleid Worden ; en als zij zich daar moeite voor geven en de
gegevens van de klasse-onderwijzers verzameld worden en het hoofd
van een school op grond van deze verschillende gegevens, gecombineerd met zijn eigen indrukken van de kinderen, eeneindrapport
opstelt, kan deze beoordeeling zeker van groote waarde zijn voor een
te geven advies in zake beroepskeuze. Het doet me daarom genoegen,
dat de heer Van Mever deze ervaring reeds opgedaan heeft bij zijn
arbeid. Als men op deze wijze de kinderen bestudeert, ligt hierin
een nieuwe, schoone taak voor den onderwijzer, die van groote beteekenis kan zijn voor de toekomst der leerlingen. Overal spreekt men
tegenwoordig over „nazorg." Het ligt niet op den weg van den
onderwijzer, deze „nazorg" uit te oefenen, maar wel kan de onderwijzer
door een goede observatie veel bijdragen, dat deze nazorg, ook wat
betreft de beroepskeuze, zoo doeltreffend mogelijk zij.
Aan de heeren V. d. Ploeg en Ehrbecker antwoordt spr., dat hem
gevraagd is, het onderwerp te behandelen, zooals dit geformuléerd
is. Zijn taak was daarom min of meer -eenzijdig, een „contra", terwijl
het ,,pro" ontbrak. Spr. blijft echter van meening, dat er groote gevaren
verbonden zijn aan het te veel waarde hechten aan het psychotechnisch
onderzoek voor de beroepskeuze ; natuurlijk heeft het wel eenige beteekenis, maar de resultaten hiervan mogen veel minder doorslag geven
voor een advies dan de andere gegevens. Dat een advies, dat gegeven
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wordt door een psychotechnicus, wel vaak juist is, is voor een deel
hieraan toe te schrijven, dat de psychotechnicus, die meestal toch
een psycholoog is, niet alleen let op de uitkomsten van de proeven,
maar tevens let op het geheele gedrag, de houding, het optreden van
den onderzochte ; hij rekent ook met de neigingen en de liefhebberijen
en met andere inlichtingen, die hij krijgt ; en als hij bovendien nog
eenige kennis van beroepen heeft, kan het resultaat inderdaad ook
beter zijn, dan tot nu toe, in .zooverre er geheel geen bijzondere moeite
is besteed aan dit vraagstuk. — Terstond geeft spr. toe, dat van het
standpunt van een groot bedrijf uit het psychotechnisch onderzoek
meer beteekenis heeft ; in een bepaalde fabriek met zeer verschillenden
arbeid kan men op grond van dit onderzoek beter de personen verdeelen
naar hun kundigheden. Een tekort aan aanleg voor bepaalde functies
kan op den duur beter in de praktijk gecompenseerd worden, dan
bij een experimenteel onderzoek. Het psychotechnisch onderzoek is
wel een stukje praktijk, maar toch nagemaakt en niet echt. De test
voor de diamantbewerkers toont juist aan, dat men de praktijk wel
kan trachten na te bootsen, maar dat dit lang niet altijd gelukt. Overigens
wil spr. gaarne toegeven, dat er andere proeven zijn, die in dat opzicht
beter de werkelijkheid nabij komen.
Met den heer De Qrool is spr. het volkomen eens, dat het niet
toelaten tot een beroep op grond van een psychotechnisch onderzoek
groot onrecht kan zijn tegenover het individu ; men moet ieder mensch
toch een kans geven ; en daarom late men in twijfelachtige gevallen
liever de praktijk zelf beslissen ; wanneer iemand op grond van in
de practijk gebleken ongeschiktheid wordt afgewezen en ontslagen,
zal hij dit ten slotte -eerder aanvaarden en als billijk beschouwen, dan
wanneer dit gebeurt op grond van laboratoriumproeven.

De beleekenis van de maatscha p pelijk-zedelijke
normen bij de groeps- (gestichis-) opvoeding
door J. C. Duburg.
Stellingen:
Sociale-zedelijke motieven stellen naast andere den eisch, dat onderscheiden categoriën van jongeren, in stichtingen of inrichtingen
worden opgevoed.
2. Deze dragen eigen stempel, ademen eigen geest ; bij de verspreiding
der pupillen worde hiermede rekening gehouden met inachtneming
van herkomst en persoonlijkheid.
3. Maatschappelijk-zedelijke normen beïnvloeden het volksleven, zij
hebben zekere constantheid, hoewel onderhevig aan evolutie.
4. Zij kunnen op paedagogische wijze de bevolking van Stichtingen
in niet opzettelijk verband brengen en houden met de samenleving.
5. Middels hare levende organen, onder gebruikmaking van ligging,
bouvc'trant en inwendige inrichting, scheppen de Stichtingen in hare
1.

180
afdeelingen passende sfeeren, waarin maatschappelijk-zedelijke normen het best tot haar recht komen.
i. Hoofd en verdere organen der leiding behooren nauw verbonden
te arbeiden, onmisbare vrijheid latende aan hen, bij wie de directe
leiding berust.
7. In z.g. groepsgestichten bestaat mogelijkheid gescheiden en toch
verbonden sferen te scheppen, maar direct correspondeerende op
de zedelijke behoeften der pupillen.
8. De meergenoemde normen grijpen daardoor . dieper in het individueele en gemeenschapsleven, en mogen als zoodanig belangrijke
hulpmiddelen heeten bij de opvoeding.
9. Op harmonische wijze kunnen zij school, vak en godsdienstige.
opleiding onderling en te samen verbinden, gepast gebruik makend
van rust en ontspanning.
10. De zedelijke winst zal bij terugkeer in de Maatschappij o.m. deze
ten goede komen, en steunend kunnen werken in en op het leven
der jongeren.
11. Résumeerend hebben zij beteekenis voor:
Pupil en Maatschappij;
beïnvloeden:
Stichting en leiding;
verbinden :
Pupil aan Stichting;
koppelen:
Stichting aan Maatschappij;
werken intensiever :
Naarmate het opv.-systeem meer intensief wordl toegepast.

VOORWOORD.
Waar maats ch. zedelijken normen zekere waarde wordt toegekend,
kan het nut hebben deze te benaderen in de gestichtsopvoeding. Alzoo
enger begrensd, kan deze b.eteekenis worden verhelderd door beschouwingen uit breeder kring. Middels hare beste organen kan het
jonge leven zich verbinden aan dat van ouderen, antwoord eischend
op vragen van heden en toekomst. Daarna wordt de éénling opgenomen
in het gemeenschapsleven : ,,Kind van Zijn' tijd, Heer van zich-zelf,
Schepsel van één' Vader".
,

De ontwikkeling deed behoefte ontstaan aan normstelling. Deze is
uitgestrekt tot het terrein der Zed. vorming, dat er zich slechts toe
leent. Zonder zich van den naam te bedienen, heeft het begrip norm
bestaan zoolang mensch-en van één stam, ras en taal zich als volk
organiseerden. De gewijde geschiedenis kent, voor zoover mij bekend,
het woord niet, maar met het begrip is evengoed gerekend als bij
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Egyptenaren, Grieken of Romeinen. Met het volksleven groeiden zij,
beïnvloed door karakter, traditie, zeden, gewoonten, geloof, levensvoorwaarden en andere factoren.
Als Mozes Zijn volk de tien geboden geeft, en de Heer Jezus
bekend maakt, dat Hij gekomen is om de wet te vervullen, zien velen
hunne opdrachten en bevelen als eerste-rangs zedelijke normen, waarop
het maatsch. leven rust. Men heeft dien Heer genoemd, den grootsten
norm-drager, dewijl Hij Gode gaf wat God, den Keizer wat dien
behoorde.
Het Chr. geloof heeft wel diep beslag gelegd op de conscientie, het
zieleleven bewogen, het Sociale beïnvloed. Het Romeinsche recht, de
Grieksche kunst mogen niet vergeten zijn, de Chr.-moraal kon zich
weven in de volksziel.
Toch is zed.-normstelling zeer bezwaarlijk in vergelijking van die,
waarvan het materieele leven zich zoo gemakkelijk bedient. Daar is
zij gangbare woordenmeting geworden. Zij vereenvoudigt omgang en
verkeer, biedt steun en uitgangspunt, zij stelt vast.
De ronde streep op den thermometer doet de norm-temperatuur aflezen,
de weegschaal voor de kleine kent merk-strepen voor norm-gewicht;
normale productie is standbegrip, het normale gewicht doet een artikel
treden in het vrije verkeer, normale huur aanvaarden wij als normale
prijszetting ; wanneer normale regenval of zonnewarmte ontbreekt wordt
de klacht gehoord, — Statistische tabellen toonen ons den norm. Menigmaal gaan stemmen op tegen normalisatie van alles en allen. Zoo zijn
er, die zich verzetten tegen maatschs-zed. normstelling. Het sociale:
leven met haar sterke -en begrijpelijke behoefte heeft deze klaagtonen
overstemd en zag zelfs naar verweer uit, wanneer men kwam of bleef
onder de aangenomen gangbare maat. Zij heeft onderkenning geëischt,
verzorging -en behandeling der uitgestootenen, zij doet elken dag luider
beroep op welm eenende en weldenkende menschen, en daarom kan
het nut en beteekenis hebben, te verwijlen bij die kleinere samenlevingen,
gestichten genoemd, waar èn in zedelijk èn in maatschappelijken zin
onder jongeren wordt gewerkt. Zeer zeker hebben de maatsch.-zedelijke
normen aldaar eene beteekenis, die door het onderstaande eenigermate
moge verduidelijkt voorden.
,

,

INLEIDING.
De kern van het onderwijs is verlegd naar het einde der stellingen,
maar de toehoorder zal verstaan, dat bij een onderwerp als dit, de
beteekenis bezwaarlijk te preciseeren is, voordat het begrip der normen
eenerzijds, het kindermateriaal anderzijds zijn bezien, terwijl de rol,
door de gestichten vervuld, duidelijk moet zijn, vooral in haar betrekking
tot de samenleving.
De gestichtsopvoeding: de geschiedenis van het sticht-wezen kan niet
diepgaand besproken. In vroegere tijden, waren het veelal vrome mannen
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en vrouwen die den stoot tot oprichting gaven. Weeshuizen, fundaties,
huizen van barmhartigheid getuigen nog heden, dat ons volk nimmer
doof of blind was voor de behoeften van jeugdigen. Toen maatsch.
verhoudingen daartoe aanzetten, kwamen verbeterings- en opv.-huizen,
nà 1905 trad een ander systeem op. De aanneming van de Kinderwetten
deed zien, dat mannen van allerlei richting konden samenwerken bij het
dienen van een zoo uitnemend belang als dat der kinderen. Sociale
motieven met zedelijke tendenz golden, maar niemand ontveinsde zich,
dat ruime plaats gelaten was aan beweegreden van anderen aard, zoodat
elke godsd. richting met voldoening aan dezen tijd terugdenkt.
Met zilveren ketting bond de regeering het gulden werk samen,
gelegenheid biedend tot uitgroei. De wassende stroom van onverzorgde,
niet bezorgde, verwaarloosde en misdadige kinderen kon naar behooren
afgeleid ; de sterke evolutie op maatsch.-juridisch gebied kon zich niet
tevreden stellen met vroeger bewandelde wegen. Toen zijn moderne opv.inzichten verrezen, gebruik makend van de beschermende en steunende
hand van de Wet, die ook scheppend optrad.
De Inrichtingen dragen eigen stempel, ademen eigen geest — met de
differentieering en classificeering zou gerekend worden -= deskundige
selectie. Naast Kruisberg of Mettray zou de volksmond straks een kind
naar Tuchtschool en Valkenheide verwijzen. Scherp en raak kan die mond
uitkomen, met -eigen normen ; met onweerstaanbare kracht openbaren
zich de begrippen uit dat volkskarakter, dat zich evenmin laat uitwisschen
als de landgrenzen.
Als God der vadren ons land ten pand geeft, eischt hij den
vrijheidsstrijd, doet Hij de vrijheidsidee bloeien, vormt zich de saamhoorigheid. Eeuwen verloopen, en één cycloon, één watersnood,
één Boerenoorlog is noodig om alle begrippen helder te doen opleven. Normen veranderen niet per dag, zonder onttrokken te zijn
aan evolutie. Hulplijnen zijn het.
O-ok in sticht., waarin vaste regels, tradities en gebruiken eigen
weg schijnen te gaan. Schijnen, inderdaad bestaat e-en onmisbare
schakel, die stempel en geest ongerept latende, verbindingswegen
zoekt en liegt naar de volle samenleving.
Stichting, Kind, Maatschappij.
Aan oordeelkundige leiding is overgelaten ook het St.-kind met normen
te doen rekenen. Draagt het gezinsleven deze in de plooien van haar
uiterlijke en innerlijke kleed, dat in stichtingen dient ze de haren op
andere wijze te toonen. Nimmer mag het gezin nagebootst, doch de
levende organen scheppen sferen, waarin het zed. leven tot gezonde
ontwikkeling kan komen.
Levende organen, geholpen en gedragen door bouwtrant en ligging,
waardoor de babieskamer niet de strenge lijn kent van het penitentiaire
huis. Maar hoe nu te onderscheiden, welk systeem toepassing vond:
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„de leiding zij gericht op de zed. behoeften der kinderen." Dan wordt
de Inrichting, levend organisme, gedragen door hoog beginsel. Dan
erlangen de haren geopend oog, warm hart, luisterend oor, juist gevoel,
vasten wil, taai geduld, zij zijn in !evenwicht en beproefden eerst zich
zelf in Gods heiligen spiegel te zien.
Het vermanend woord van den ouden spreukendichter, het gebod
van den Heiland, houden tucht, wijsheid en liefde voor oogen. Deze kan
de leiding niet missen, zoomin als het kind de englenwacht, die ongemerkt, den voet voor struikelen behoedt.
De nieuwe begrippen van kinderverzorging en opvoeding bewezen,
dat mannen en vrouwen, die zich aan den sticht.-arbeid gaven, normdragers behooren te zijn van zed.-maatsch. hoedanigheden van den
ten rang. Zij behooren in staat, de uitgewischte of afgebroken lijnen
te helpen trekken ; de menschen-ziel moeten zij kunnen terugvinden
bij onze pupillen.
Onze pupillen, wier aard, aanleg, persoonlijkheid van het normale
naar het misdeelde loopen, van het gewone naar het bijzondere,
misdadig en verwaarloozend bestrijkend.
a. Zonder en met zed. gebreken.
b.
„ „ „ lich. gebreken.
Bijzonderheden uitrafelen laat het bestek niet toe, de natuur wijkt
vaak af van den norm. Zwak intellect, geen krachtige vrije wil,
gebrekkig verantwoord^elijkheidsgevoel, geringe zelfkennis, -en zelfbepaling,
parasitaire neiging, prikkelbaarheid, onverschilligheid, onvatbaarhe:.d, zelfoverschatting, geen plichtsbesef, gevoel voor boetedoening scheidt hen
van de overigen ; of wel de verwaarloozing liet sporen na van achtergeblevenheid, eenzijdigheid, belemmering, storing, . ruwheid, egoïsme,
vagebondage.

Menigmaal is de invloed der omgeving merkbaar, waardoor lichamelijke noch geest. ontwikkeling tot haar recht konden komen. Met Rousseau,
Fröbel, Kant, Pestalozzi of Lombroso voor oogen, dienen wij de kinderen
zelf te loeren zien. Vaak ging de activiteit in verkeerden zin, werkte de
samenleving slecht, miste den gelukkigen invloed van school en kerk. De
grondslagen van het karakter wegens gemis aan gezonde zed. gewoonten
en denkbeelden niet gelegd, geen oefening van goeden wil of gezindheid,
geen smaak- en gevoelsontwikkeling, veeleer gebrek, armoede en tekort.
De voorwaarden voor gelijkmatigen zed. groei niet aanwezig; zedelijke
verkrachting en ongebondenheid. Verkeerde normen golden als gewoonten!
Later noch directe, noch indirecte controle — ge-en teugel of leiding
aan de verkeerde gedragslijn. Het zedelijk-maatsch. ik gebrekkig af
onvolkomen. Tehuis heeft dat ik de grondslagen van waarheid, eerlijkheid,
gehoorzaamheid niet gelegd ; geen plichten aangeleerd op school, geen
beheersching in gezelschap, geen benadering van Benig doel, de waarde en
noodzakelijkheid van de maatschappelijke orde kond-en geen norm-

gedachte worden.
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En toch zal die samenleving streng en hard eischen ook van hen:
„Rekenen met den maatsch.-zed. norm."
De Samenleving. Het mag de verdienste van het Christendom heeten,
dat het voor de sociale kultuur de liefde tot den levenden mensch stelde
tegenover de sociale-kudde-instincten. De gewetensstem der liefde deed
met de alzijdige ontwikkeling van het rechtsgevoel, die cultuur opleven.
Het Christendom doortrok de zedenwetten, onder de nieuwe bedeeling
zijn de Tien Geboden bevestigd.
Toch hebben wij tijdens den oorlog ervaren, dat der volkeren eigendom
hopeloos kon worden verkracht. Sociale normen zijn in beteekenis en
waarde relatief. De van het front teruggekeerde Duitsche opvoeder
zag zich den zedelijken moed ontnomen, te midden van tot klanken
verstorven normen, kinderarbeid te beginnen. Wanneer de samenleving
hen vertrapt, raken ze zoek of worden belachelijk.
Mannenmoed naast vrouwenteederheid worden vereis-cht, trots
onwil en tegenstand, zwakte en bederf, den goddelijken oorsprong
te beluisteren, wanneer de eeuwige bron niet meer in contact schijnt
met het aardsche.
Onze kinderen staan menigmaal als de Duitsche opvoeder tegenover zich-zelf en maatschappij.
De samenleving heeft een roeping ten opzichte van die jongeren.
Eischen mogen niet aanstonds gesteld ; zij vange aan in het do-en hooren
van tonen. Waaruit verlangen spreekt naar hare uitgestootenen. Daardoor
prikkelt ze de haren tot vorming, vervorming, benaarstiging, verzoening.
Mogen in tijden van depressie en verwarring de sticht. normbewaarders
zijn, in dagen van voorspoed moet de samenleving hare krachtige;
hand binnen de muren doen gevoelen.
Zonder de beveiligende gedachte te schaden moet het besef leven,
dat scheidingsmuren wegvallen, wanneer de norm kan gehouden worden.
Aan de inrichting over te laten, hoe zij dat element van zuiging moet
temperen. Bij verkregen contact zal 't kind de stichting leergin aanmerken als plaats des behouds, terwijl het trainingsstation mag heeten.
De demonstratie der normen van het kind.
a. In de zorgen voor uiterlijk voorkomen.
b. In vormen, manieren, spraak, taal en omgang.
De groepsleiding werkt bouwend of brekend. Zij verbindt school,
arbeid, godsd. opleiding onderling en tezamen. Rust en ontspanning
gebruiken.
De binnenleiding in het groepsgesticht heeft voor het kind gelijkenis
met de ontvangst in een andere wereld. Na het vorenstaande behoeft
dit niet te verbazen, daar vroegere steunsels wegvielen en de jongere
zich voelt in 't voorportaal van algeheele verandering. Er gaat invloed
uit allereerst van het uiterlijk.
De zorg voor het uiterlijke voorkomen is meer dan vorm, wanneer
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zonder ijdelheidsprikkel of overdrijving een metainorphose plaats grijpt,
die van kop tot teen reikt, de uiterlijke teekenen van verwaarloozing
terugdrijft, zonder te groote aanstoot te verwekken ; ieder is immers
zoo gekleed als 'de jeugdige zelf. En als naast het daagsehe, dan ook
het Zondagsche pak en de werkkleeding, zoo noodig, zijn ontvangen,
spreekt daaruit de maatschappelijke norm, die straks aanzet tot zorg,
zelfrespect, zelfopvoeding. Naar buiten kind te zijn, heeft ook waarde.
Aanvankelijk met tegenzin, straks vrijwillig, wordt het innerlijke leven
op gelukkige wijze geplooid. Gebeurlijkheden in de stichting, hoogtij
of rouw, feest of verdriet, arbeid of rust, zij zullen gepast kleed vergunnen, zooals de samenleving voor hen niet had. De jongens en meisjes
zullen het eenvoudige kleed dragen met smaak en gevoel, juister dan
menigeen daarbuiten, waar onvaste norm deed vergeten, dat de jeugd
zichzelf siert. Normale waarde leeren hechten aan het uiterlijk voorkomen, zal hen leeren, dat de kleeren den man niet maken.
Zuinigheid, spaarzaamheid worden bevorderd, netheid, stipt- en correctheid in de hand gewerkt.
In vormen, manieren, gewoonten, spraak, taal, en omgang wordt
de hoeksteen gelegd voor de zedelijke opvoeding, -door waarheid, eerlijkheid en oprechtheid te bevorderen.
Saamhoorigheidsgevoel kan door kameraad-, vriend- en lotgenootschap
worden aangekweekt. De onmisbare naastenliefde en het sociale verkeer
worden door opoffering, hulpvaardigheid, nauwkeurigheid, verdraagzaamheid, mededeelzaamheid, welwillendheid, ridderlijkheid aangemoedigd,
terwijl aan eer, eerbaarheid en fatsoen kan worden gedacht.
Het groepsleven doet acht slaan op leiding -en kameraad ; „de
dorpsbewoner kent alles en iedereen, de stadsbewoner komt tot negatie."
Men wordt gedragen en draagt elkaar, tevens controle oefenend.
Schijnbaar outsiderswerk, begrijpt men bij nadere kennismaking, innerlijken arbeid te dienen. ,,De louterende ontwikkelingsphase van het
eigen ik" werd de hier doorgebrachte periode wel genoemd ; strijd
met zich zelf, meeningsverschil met anderen, regels leerend in de
practijk, plaats voor zelftucht, beheersching, bereidvaardigheid ; voorportaal van den sociale-mensch, oefenplaats voor zed. structuur.
De kinderpersoonlijkheid leert onder vallen en opstaan, dat staan
blijven de kunst is, zoodat zelfs voor ouderen het schriftwoord moest
gesteld : ,,Wie staat, zie toe, dat hij niet valle". Hier begrijpt de kinderfiguur, dat de groepsnorm onverbiddelijke eisch is, en dat benadering
,daarvan de mogelijkheid opent- voor sociale vrijheid. De kleinere groep
met de menigvuldige aanrakingsvlakken werkt persoonlijken en gemeensch. arbeid ten meerste in de hand. Zoo ergens, dan ontwaakt hier
de lust, verkeerde neiging of gewoonte af te leggen of te bekampen.
De groepsleiding werkt in positieven zin : bouwend en brekend.
Zij heeft het vermogen, zonder in gedwongenheid te vervallen, sleur
en verveling te bannen. Zij draagt een scherp zwaard, wetende, dat
levende deelen slechts verwijderd mogen, wanneer hooger leven te
,
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verwachten is, of voortwoekering met den dood zou bedreigen. Normaliseerend zij haar arbeid, met open oog voor aanleeren, oefening, training,
waar noodig afleeren, onderdrukken.
c. De harmonische verbinding van school-arbeid en godsd.opleiding onderling en te zamen, gepast gebruik makend van rust
en ontspanning.
De van school thuis-komenden doen een beroep op moeder. Het gezin
vangt de overgangen op, al neemt de vrije jeugdvorming in onze
grootere steden -een deel voor zich. Deze functies zijn beduidender
dan zij schijnen : opwekkend, afleidend, kunnen oogenblikken, uren en
dagen tot korte perioden worden teruggebracht. De wijsheid, om het
kinderhart te leiden, kent niet ieder. Deze samenlevingsnorm is ook
al naar de groep verlegd, zonder den veredelenden omgangsinvloed
met zich te nemen.
De zetting voor het schooluur, de stemming voor den arbeid, de
wijding voor den kerkgang zijn van onderscheiden aard. De rust- en
ontspanningstijden zijn in het internaat niet de gemakkelijkste; individu
en gemeenschap kunnen samenvatten, uiteenvallen en ook hooger streven.
De kinderen voelen de individueele krachten vrij komen, zonder den
natuurlijken bloedsband te ervaren, het gemeenschappelijk belang te
proeven, waarin moeders warmte en vaders ernst medespreken. Het
spel, zoo binnen als buiten, vrij en geleid, moge van onberekenbare
waarde zijn, tal van oogenblikken moeten anders gevuld. Dan wordt
de groep : plaats voor spreken -en zwijgen, aanmoedigen en terughouden,
doen en laten, gebonden zijn in vrijheid, zwakkeren tot steun, sterkeren
tot rem, bezig zijn -en luisteren. De leiding weet gepaste brandstof aan
te dragen, als het vuur dooft. En wanneer het bange wordt, kleuren
van vroeger leed en tekort verbleeken, of de herinnering vervlogen
beelden te schoon toekent, wanneer verlangen groeit, dan wijst de
norm zwijgend den weg.
De norm, die onverpoosd moet benaderd, om een doel te bereiken!
Het Stichtingskind schijnt alles zoo onbereikbaar ver, juist als het
vrij is. Spoedig vermoeid, ontoegankelijk, gering van • energie, haakt het
naar de vrije uren en als deze aanbreken ! . . . . Voor een wijle bevrijd
van knellende banden, schijnbaar verruimd en herademend, moeten
zij nu nog leeren, gepast gebruik te maken van de moeilijke oogenblikken.
Gelukkig, wanneer de lei-ding zich van haar zware roeping
bewust, de haren weet te dragen, te omringen, zonder schokken
tot de plichten terugbrengt. Haar staan tal van hulpmiddelen ten
dienste, om aanknoopingspunten te zoeken en te leggen, waardoor
ook deze een gezegenden invloed kunnen oefenen.
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Onder onze ouderen wordt menigmaal slecht gebruik gemaakt van
de vrijheid ; onzen jongeren in opvoedingshuizen wordt de weg gewezen,
zoodat in het latere leven meerdere waarborg zij, dat de beteekenis
van de ledigheid en het duivelsoorkussen voor hen geen klank meer is.
Ten slotte nog stilgestaan bij de normen, waarvan de beteekenis
overschat, noch onderschat mag worden. Zij behoort gezien in het
volle licht, en dat vergunde dit bestek niet. Men heeft dit rijke
terrein willen beoordeelen naar het maatsch.-resultaat — dan ware
het zedelijke nog beter. Opvoedkundigen arbeid van deze hoedanigheid
naar resultaat te willen meten, is foutief.
In de opvoedingsgestie van Sticht-kinderen liggen o. m. elementen van
barmhartigheid, opheffing, herwinning. Doelbenadering spreekt daardoor
luider. Maar diediepere zedelijke vorming rekent nauwlijks met normen.
Zij heeft behoefte aan een herstelde betrekking van mensch tegenover
Schepper, de verantwoordelijkheid hechtend aan het onvergankelijke.
Gezin en milieu doen daarbij onvergelijkelijke diensten en straks plukt de
samenleving de vruchten, terwijl de mensch zelf ten deele oogsten
zal, wat hij zaaide.
Bij de niet-natuurlijke opvoeding, bijzonderlijk in gestichten, wordt
meer doelbewust gehandeld. Er isdaarom een verklaarbare neiging, op
te voeren tot den zoo geheel verlaten norm. Deze dient zich aan als
onmisbaar, noodzakelijk. Op paedagogische wijze dient de leiding haar
in te schakelen.
Zij houde -dien eeuwigen en oenigen norm voor oogen en kenne allen
anderen relatieve waarde toe. Dan kunnen door de eenige bron eeuwigheidsbeginselen verwekt worden vo-or practisch gebruik. Wanneer deze
beginselen gevoeld worden, krijgen deze normen -eigen waarde.
Is de kleine door sociaal-verweer aanvankelijk uit het gemeensch.-leven
gelicht, voelt hij zich aangerand, het gevoel gaat leven, dat terugkeer
slechts mogelijk is na groote verandering. Die wijziging brengt het
opv.werk dichtbij yen wanneer de zed.-opvoeding mede helpt aansturen
op gezonde ontwikkeling, gaat hij zelf rekenen met -den norm, toegang
verleenend tot ruimer leven. Dan behooren pupil en Maatschappij weer
bijeen -- het verweer der laatste verstomde, toen weerbaarheid van den
eerste verkregen was.
De verstandige stichting liet den norm recht wedervaren. Zij deed
dien aansluiten aan die tijdseischen, waardoor haar leiding kon winnei
in kracht en beteekenis.
-

Zag de pupil zich eens uitgebannen, te inniger verbond hij zich
aan haar, die hem opnam, en eerst ten volle deed medetellen, toen de
merkstreep van den norm was kbhereikt. Beide werkten samen tot
bereiking van één doel.
De stichting kon naast zedelijk, meer maatsch. instituut worden,
waardoor juistere beoordeeling uit de samenleving optrad ; de doeleinden
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van het laatste Waren onderdeel van de eerste. Straks zijn beiden gebaat,
bovenal het kind.
Het intensieve werk van het groepsgesticht wordt gedragen door
menschen met warmte, voor wie de benadering van den kouden norm
onvoldoende is. Voor hen zij de norm hulplijn, zich hechtende aan de
onbeweeglijke hoofdlijn. De opvoeding moet er zich van bedienen,
er mede rekenen, opdat ,,vooral voor zwakkeren", gangbaarheid in de
samenleving voorde verkregen. Zij houde voor oogen, dat de relatieve
waarde zal blijken, wanneer het maatsch. kleed dat der stichting gaat
vervangen. Rekent zij op deze wijze met de secundaire beteekenis,
dan kunnen rijke diensten worden verricht met de hulplijn. Die lijn
kan weder helpen voeren naar de levende hoofdlijn, beginnend en eindigend in den Schepper. Het levensschip kon middels de normen (mede)
zeewaardig worden afgebouwd ; deze konden het levenskompas helpen
planten, het vaarwater betonnen. Gelukkig, wanneer zij Eeuwigheidskoers niet onthielden.
Discussie.
De heer P. I(repel. Mijnheer de Voorzitter, hooggeachte Inleider en
geachte aanwezigen, over slechts een enkele uitspraak van dhr. Duburg
zou ik een woord willen spreken.
Dhr. Duburg heeft in de toelichting van zijn stellingen ook gesproken
over de resultaten van de groeps-(gestichts)opvoeding.
En hij oordeelde het vragen naar resultaten een ,,principieele fout",
gelijk hij het uitdrukte; bedoeld werd allereerst het letten op de resultaten, wat de maatschappelijke samenleving betreft ; àls nog naar resultaten
moest worden onderzocht, dan lette dhr. Duburg liever op de zedelijke
winst, en het allerliefst zou hij, zoo dat mogelijk was, op de resultaten
acht geven, wat het onzienlijke betrof.
Ik ben het met dhr. Duburg van ganscher harte eens, als er op gewezen
Wordt, dat die laatste resultaten het meest waard zijn, omdat zij zijn
van eeuwige waardij.
Maar toch . . . . ik kan het niet toegeven, dat het vragen naar resultaten een „erin-cipieeFe fout" zou wezen ; dat mag toch wel worden
onderzocht en genoteerd ; alleen — en dát heeft dhr. Duburg misschien
bedoeld — de gunstige resultaten moeten niet als een soort parademiddelen worden gebruikt.
Daarbij komt nog de practische waarde van het bekend-zijn met
de resultaten.
Zelf ben ik ± 9 jaren op stichtingen werkzaam geweest en het was
meer dan eens ter bemoediging, als uit brieven van oud-verpleegden
duidelijk werd, dat toch niet vergeefs was gewerkt.
Zou ik van dhr. Duburg eens nader mogen hooren, hoe hij zijn
uitspraak over het onderzoek naar de resultaten heeft bedoeld?
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De heer 0. 1. v. d. Ploeg. Toegegeven, dat, speciaal wat betreft de
tegenwoordige dameskl eeding, een correctief naar zedelijke normen geen
overbodige weelde zou zijn, betwijfelt de debater toch zeer ernstig,.
of de normen voor meisjes- en vrouwenkleeding te ontl-eenen zouden zijn
aan de kleeding, welke in het Rijks-Opvoedingsgesticht of in de Tuchtschool voor Meisjes zijn voorgeschreven.
In de tweede plaats wijst de debater op bepaalde modificaties van
deugden, zooals deze ontstaan, waar groepso-pvoeding wordt toegepast
(gestichten, jeugdwerk, kazerne enz. ). Eerlijkheid, oprechtheid, trouw
b.v.. worden ook bij de pupillen gevonden, doch ze openbaren zich op
bijzondere wijze bij hen ; de opvoeder ervaart dikwijls, dat deze deugden
in het onderling verkeer der pupillen wel bestaan, doch dat ze, ook
bij overigens goede verhoudingen, tegenover meerderen niet altijd worden
toegepast.
Voorts vraagt de deb. den heer Duburg, of deze ook ervaringen heeft
omtrent den invloed van vrouwelijke opvoeders in jongensgestichten. De
bezwaren wil hij niet ontkennen, maar hij meent, dat er ook zeer groote
voordeelen aan zijn verbonden.
,

Dr. Heïdemaa vraagt, of het ook mogelijk is, aan allerlei jong:
menschen, die niet in de maatschappij kunnen gehandhaafd worden, juist
omdat ze zich niet houden aan de maatschappelijke normen, of geen
gevoel hebben voor de zedelijke normen, door een langdurig verblijf
in een stichting zoo op te voeden, dat ze zich later kunnen houden aan.
die normen, en wel niet door uitwendigen dwang of vrees voor straf, maar
uit een innerlijken zedelijken drang. Bij zijn onderzoek van beklaagden
voor de rechtbank is hij vaak gestuit op hen, die herhaaldelijk weer in
gebreke blijven, en onverbeterlijk schijnen, en bij wie als 't ware alle
gevoel voor zede en recht gedoofd schijnt te zijn.

Repliek.
Beantwoording van dien heer Krepiel.
De resultatenkwestie is steeds bij ondergeteekende een teer punt
geweest, omdat geruimen tijd de Stichtingen productieplaats schenen
van volwaardige menschen. Inderdaad mag er naar vrucht op den arbeid
worden omgezien, ja móét zulks geschieden, maar niet resultaat en
weder resultaat, waarbij de vrager veelal 't tastbaar maatschappelijke voor
oogen heeft. Er is tweeërlei soort van resultaat, en 't komt ook ondergeteekende gewenscht voor, dat uitgezien worde naar vruchten, vooral
niet te snel, en vooral niet naar die van zed. arbeid. Overigens begrijpt.
en onderschrijft hij de vragen van d-en geachten Debater en lag het
niet in de bedoeling, dit punt als ondergeschikt weg te bannen ; de uitlatingen golden meer het te sterk doorgedreven aanhouden op een onderwerp, waarbij men moet kunnen wachten.
Met dankbaarheid erkent hij zelf waargenomen en ervaren gunstige
gevolgen der opvoeding, • die tot zekere hoogte gelukkige prikkels voor
den opvoeder mogen heeten.
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Beantwoording van den heer G. J. v. d. Ploeg.
De ondergeteekende is het eens met den geachten Debater, doch de
kleeding der meisjes in R. O. G. of Tuchtschool zou in gebreke blijven,
wanneer deze als norm aanwijzingen zou moeten geven aan meisjes- en
vrouwenkleeding.
De pupillen openbaren inderdaad tegenover meerderen iets anders
dan tegen-over hun gelijken. Dit moet niet te veel verwondering baren,
omdat wij steeds op het terrein der niet-natuurlijke opvoeding staan,
waarin bovendien een sterk element van dwang is. Het lotgenoot- en
kameraadschapsgevoel, maar vooral het eerste, doet zich sterk gevoelen
en uiten in de verhouding jegens meerderen. Bij doorgezette opvoeding
ziet meen veelvuldig zuiverder standpunt innemen, ontdaan van nevengedachten of bedoelingen.
Vrouwelijke opvoeders kende de inleider niet in eigen stichting,
zoodat hij geen ervaring d. a. g. heeft. Wel zag en bewonderde hij haar
werk in particuliere inrichtingen, dat in vele opzichten geroemd mocht
worden. Of ieder soort mannelijke pupillen geschikt mag heeten voor
den omgang met hoogstaande vrouwen, zou hij niet aanstonds bevestigend
durven beantwoorden.
Beantwoording van Dr. Heidema.
Er is inderdaad veel te zeggen over den tijdsduur der plaatsing in
stichtingen, en het beste is, evenals bij patiënten, zeer individueel te
werk te gaan. Onze wetgever drukte het voor regeeringskinderen aldus
uit : „totdat het doel der voorziening is bereikt, of beter op andere
wijze kan worden bereikt."
Langer verblijf is voor eenigen beslist gewenscht, maar er zullen
immer anderen overblijven, die zich niet aan den maatsch.-zed. norm
kunnen houden. Er is dan menigmaal een geestelijk defect, tekort of
te diep ingevreten kwaad, dat niet aanstonds of nimmer kan worden
weggenomen.

SECTIE II.
KINDERPSYCHOLOGIE.
IKinderpsyehologie en Beh iorisme
door Prof. Dr. F. Roels
.

Geen stellingen.
William James begon de tweede zijner bekende reeks lessen over
pragmatisme te Boston • in 1906 gehouden met een vermakelijke geschiedenis van een eekhoorntje en een boom. Op een vacantie-dag, toen
hij van een wandeling, die hij alleen gemaakt had, naar zijn pension
terugkeerde, kwam hij ineens midden in een metaphysische discussie
terecht. Het ging om een eekhoorntje, waarvan men veronderstelde,
dat het zich aan één kant van een boomstam had vastgehecht. Een man
bevindt zich aan den anderen kant en tracht nu het eekhoorntje te zien
te krijgen. Hij loopt snel om den boom, maar het eekhoorntje is nog
kwieker en verplaatst zich even vlug in de tegenovergestelde richting,
steeds zoo, dat de boom tusschen mensch en dier in blijft en de man
slaagt er dan ook niet in, het eekhoorntje in het vizier te krijgen.
Vandaar het metaphysisch probleem : Draait de man om het eekhoorntje
heen, ja of neen ? Hij -draait, dat is duidelijk, om den boom heen en het
eekhoorntje bevindt zich op den boom, maar draait hij nu ook om het
eekhoorntje heen ?
Ik behoef U de debatten niet te schetsen ; U kunt zich wel voorstellen
hoe over een dgl. vraagstuk op een vacantiedag onder pensiongasten
wordt gediscussieerd ; dank zij de gelijkvormigheid der psychische.
processen geschiedt dat in de Nieuwe Wereld juist als bij ons. En ik
behoef U ook niet te zeggen, met wat een gejuich de komst van James
begroet werd, die juist binnenstapte, toen de discussies waren doodgeloopen, omdat een ieder zijn argumenten al een behoorlijk aantal
keeren juist langs die van de anderen heen had geglaceerd. James, de
philosoof, — het was zijn vak, — moest de beslissing brengen.
Gedachtig aan het oude scholastieke adagium, dat men, tegenover een
moeilijkheid geplaatst, steeds met een distinguo beginnen moet, sprak
hij ongeveer * aldus : Wie Uwer gelijk heeft ? Dat hangt er van af, van wat
men praktisch onder draaien om het eekhoorntje verstaat. Wil men er
mee zeggen : zich met betrekking tot het eekhoorntje van het N. naar
het 0., van het O. naar het Z., vervolgens naar het W. en tenslotte weer
naar het N. verplaatsen, dan is het duidelijk, dat de man werkelijk om.
het diertje • draait, want hij neemt sucoessÏevelijk deze vier posities

-
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in. Bedoelt men er echter mee, dat de man zich eerst tegenover het dier
bevindt, vervolgens rechts er van, dan links en er tenslotte veer tegenover komt te staan, dan is het duidelijk, dat hij, de zaak zoo opgevat, niet
,om het eekhoorntje draait. Want de bewegingen van het dier compenseeren, ex' suppositione, de bewegingen van den man. Wanneer dit onderscheid niet wordt gemaakt, is de kwestie gewoonweg niet op te lossen.
Er waren er onder het gezelschap, die de voorgestelde oplossing maar
matig vonden, een smoesje, een uitvluchtje. Het was volgens hen een
serieuse kwestie, die niet met haarklooverijen, met scholastieke distincties
was opgelost. De meerderheid was het echter met James eens en vond,
dat de distinctie, die hij had aangebracht, de zaak, waarom het ging,
belangrijk had verduidelijkt.
Deze geschiedenis schoot mij te binnen, toen de conclusies voor mijn
geest stonden, waartoe ik bij nadenken over de methodiek der kinderpsychologie en die van het Behaviorisme kwam. Niet, dat ik van oordeel
was, dat zij een gezellig , onderwerp zouden vormen, om er voor een
aantal mens-chen met vacantie over te spreken. Integendeel, ik heb mij
met eenigen schrik, maar te laat, gerealiseerd, dat het een droge geschiedenis zou worden. Neen, ik bedacht ineens, 'dat ik mij juist als James
van een pragmatisch criterium had bediend ; dat ik mij had afgevraagd,
wat praktisch voordeel het biedt, als wij bij het kind bewustzijn naar
analogie van het onze veronderstellen ; dat ik tot de conclusie gekomen
was, dat, daar er geen enkel voordeel te bespeuren was, het dus rationeel
moest zijn, op het gebied d-er kinderpsychologie — en ik vraag excuus
voor de contradictie, waaraan ik me schuldig maak — het bewustzijnsleven van het kind buiten beschouwing te laten, om zich uitsluitend
tot een studie der gedragingen van het kind te beperken, m. a. w. ik
had mij op grond van praktische overwegingen voor de behavioristische
methode uitgesproken.
Ik zou enkele der beschouwingen, die mij tot deze conclusie hebben
geleid, onder Uw aandacht willen brengen. Zij maken echter een vrij
uitvoerige algemeen-psychologische inleiding over e-enige richtingen in
-de hedendaagsche psychologie, o. a. de behavioristische, noodzakelijk.
Nagenoeg alle bepalingen, die men tot voor betrekkelijk kort van de
positieve psychologie, in de Oude Wereld tenminste, gegeven heeft,
komen hierop neer, dat zij de bewustzijnsverschijnselen tot voorwerp
hebben. Vindt men, zooals bij Titchener en Jodl, al eens een enkelen
keer van bewustzijnsprocessen gesproken, dan mag daaraan toch geen
.midere beteekenis worden gehecht, dan dat de bewustzijnsverschijnselen,
die het voorwerp der psychologie vormen, in werkelijkheid geen onveranderlijke, maar voortdurend veranderende objecten zijn. De psychologie
heeft tot taak, deze verschijnselen te beschrijven, te ordenen en de
regulariteit in hun optreden en voorkomen vast te leggen, hetgeen men
verklaren noemt.
Even eenstemmig als men was ten opzichte van voorwerp en taak
,der psychologie, even eenstemmig was men ten opzichte van haar
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methodiek ; . zelfwaarn-eming -en waarneming van anderen zijn er volgens
het bekende distinction van Schiller de alpha en de omega van.
Een verschil in accent alleen verhinderde, dat deze eenstemmigheid in
eentonigheid ontaardde. De een wilde den nadruk meer op de methode
der zelfwaarneming, de ander wilde hem meer op die der waarneming
van anderen gelegd zien ; de een beschouwde de zelfwaarneming meer
als een eigen bron van wetenschappelijk-psychologische kennis, de ander
hechtte er alleen aan, inzooverr e zij ons in staat stelt, de gegevens, die Wij
door waarneming van anderen verkrijgen, te controle-eren.
In laatsten aanleg hebben we de zoo juist genoemde opvatting omtrent
het voorwerp der psychologie te danken aan Descartes, die den geest
met het essentieel attribuut van het denken : het bewustzijn en zijn
verschijnselen tot object der psychologische wetenschap maakte. Het ideaal
dezer psychologie is dat der anorganische natuurwetenschap : te kom-en tot
laatste elementen en wetten, die de summatieve verbinding dezer elementen
beheerschen. Het Structuralisme levert een typisch voorbeeld : Munsterberg en Tit-chener zijn er Amerikaansche, Wundt, Ebbinghaus, G. E.
Muller zijn er Duitsche vertegenwoordigers van.
Tegen dit anorganisch-natuurwetenschappelijk georiënteerd Structuralisme kiest het biologisch of organisch-natuurwetenschappelijk gerichte
Functionalisme positie. Voor het Functionalisme is de Psychologie niet
de wetenschap der bewustzijnsinhouden, maar die der psychische functies.
Hoewel het begrip functie door de vertegenwoordigers dezer richting
niet overmatig duidelijk wordt bepaald en er nog al verschil van opinie
omtrent de juiste beteekenis, die er aan dit woord gehecht moet worden,
bestaat, schijnt men het er toch over eens te zijn, dat de verschillende
bewustzijnsprocessen moeten worden opgevat als verschillende wijzen
van aanpassing van het geheele psychologisch organisme aan de voorwaarden van het milieu. Voor het Functionalisme zijn bewustzijnsprocessen phasen van één enkele geestelijke activiteit, geen complexen van
elementen ; de waarneming b.v. is geen samenstel van elementen, maar
een wijze van reageeren van het geheele individu.
Kenmerkend voor deze opvatting is : 1. de biologische oriënteering:
„Sensations, emotions, acts of will," zegt Angell, een der voornaamste
Amerikaansche representanten van het Functionalisme, „are merely expressions of organic adeptations our environment" ; 2. de nadruk, die
er op het totaal-karakter van het proces gelegd wordt en waardoor het
Functionalisme lijnrecht staat tegenover het Structuralisme met zijn
atomistische tendenties ; 3. de erkenning, dat het reageerend individu een
psychophysisch organisme, een lichamelijk-geestelijk compositum is.
Zooals het Structuralisme, èn wat de opvatting van het object der
psychologie èn wat de methodiek betreft, aan de anorganische natuurwetenschappen verwant is, zoo is dit het Functionalisme aan die organische.
Met recht mag het biologische psychologie `orden genoemd. Door den
nadruk, dien het op het totaal-karakter der aanpassingsprocessen van
kennen, voelen en willen legt, sluit het zich bij moderne biologische
opvattingen aan; door de erkenning, dat het lichamelijk-geestelijk comVerslag Paedagogisch Congres.
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positurn de reageerende eenheid is, grijpt het terug op de biologischpsychologische opvattingen van Aristoteles en de Scholastieken, wier
„actus sunt compositi" de getrouwe vertaling van een der grondstellingen
van het Functionalisme is.
Wat de methodiek der psychologie betreft, bracht het Functionalisme
geen veranderingen. Men bleef zich van de methoden der zelfwaarneming
en der waarneming van anderen bedienen, al bracht de nauwe verwantschap van het Functionalisme met de biologie er sommige radicale
aanhangers van zelf toe — Pillsbury en Mc. Dougall b.v. — de objectieve methoden t-en koste der subjectieve te accentueeren.
De uiterste consequenties van het Functionalisme zijn in het Behaviorisme betrokken. Want Behaviorisme is eigenlijk niet anders dan consequent en logisch Functionalisme. Oppervlakkig beschouwd schijnt de
felle strijd tegen die introspectie wel het voornaamste kenmerk van het
Behaviorisme te zijn, maar in laatsten aanleg baseert het zich op
de ontkenning, dat het bewustzijn een eigen onafhankelijk voorwerp van
onderzoek vormen kan. Deze grondstelling ligt in de lijn van het
Functionalisme, dat wel beweert, dat al die mentale analyses van bewustzijnsinhouden geen effect sorteeren, maar als het genoodzaakt wordt, nu
eens juist te zeggen, hoe de functies, waarop het appelleert, wetenschappelijk moeten worden opgevat, met „enkele eerbiedwaardige relieken van
philosophische speculaties" (Watson) onder den vorm van interactietheorie en psychophysisch parallelisme voor den dag komt.
John Watson mag als de vader van het Behaviorisme worden beschouwd. Zijn program is, in het kort samengevat, het volgende:
Psychologie is een louter objectieve, experimenteele wetenschap. Zij
stelt zich ten doel, gedragingen te voorspellen en te controleeren. Van
een definitie der psychologie als van een wetenschap, die het bewustzijn
en zijn verschijnselen bestudeert, wil hij niets weten. Een dgl. definitie
belooft voor de toekomst al even weinig als zij in het verleden heeft
gegeven. Zij heeft in de praktijk van het psychologisch werk zoo weinig
vruchten gedragen, dat psychologen, die hun doen en laten er naar
gericht hebben, onderling nog altijd over de meest fundamenteels
problemen van hun wetenschap aan het strijden zijn, zonder dat er
eenige kans is, dat zij het ooit eens raken. En het is nu meer dan
tijd, dat het bewustzijn, bron van al deze ;ellende, geheel wordt uitgeschakeld en de psycholoog zich uitsluitend wijdt aan het zuiver
objectief onderzoek der gedragingen van zijn menschelijke en dierlijke
objecten. De studie van het bewustzijn moet worden overgelaten aan
philosophen, wien het vrij staat, over zulke dingen te speculeeren ; voor
een positief-wetenschappelijke behandeling is het bewustzijn echter niet
toegankelijk. Let wel, de behaviorist ontkent het bestaan van den geest
of het bewustzijn niet, hij spreekt zich niet uit over de identiteit van
physiologische en psychische processen, hij ontkent alleen maar, dat de
laatste voorwerp van wetenschappelijk onderzoek zijn kunnen.
Methodologisch beschouwd, is het behaviorisme moeilijk anders dan
negatief te karakteriseeren. Het legt den nadruk op objectieve methoden,
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maar doet geen moeite, of liever, slaagt er niet in, nieuwe in te voeren.
De methode der voorwaardelijke reflexen, die zulke schitterende resultaten
op het ,gebied der dierenpsychologie geleverd had, kan het nauwelijks
vasten grond verschaffen bij zijn experimenten over de gedragingen der
menschen. En het ging met het Behaviorisme, zooals het met zoo vele
richtingen van psychologisch onderzoek is gegaan, boven de klinkende
-eischen van -een werkprogram kwam het niet uit.
Voor wie iets af weet van de pogingen, die er in den loop der tijden,
zoowel voor als na de geboorte der positief-wetenschappelijke ziel
kunde, zijn aangewend, om de psychologie een plaats te midden der
.andere wetenschappen te verzekeren, klinkt dit program nu niet bepaald
nieuw. Comte, om maar één van de voorgangers van Watson te noemen,
.stelde tegenover de ,,sentimenteele, philosophie" — zooals hij ze noemde
— van een Jouffroy en een Cousin, voor wie de mensch, vrij wezen
-als hij is, niet onderhevig aan de mechanische determineering der natuur,
slechts in het licht der psychologie te begrijpen viel, zijn positivisme,
dat alles, ook den mensch, onder de exacte wetenschappen brengen wil.
Psychologie is in laatsten aanleg biologie, of liever, psychologie bestaat
voor hem niet ; in haar plaats moeten komen physiologie en phrenol,ogie.;
Meer dan één punt treeft Watsons positie ten opzichte der psychologie
.met die van Comte gemeen. Voor den behaviorist valt de psychologie
slechts op eenigszins andere wijze in physiologie en anatomie of neurologie uiteen dan zulks voor Comte het geval was. Geest staat voor
hem tot lichaam als functie staat tot structuur en dienovereenkomstig
_zijn er geen twee psychologieën : een structureele en een functioneele;
maar is de psychologie de functioneele kant d-er neurologie en de
neurologie de structureele kant der psychologie. En even fel als
Comte tegen de introspectie gekeerd is, is dit met het Behaviorisme het
geval.
Nu heeft het Behaviorisme ook op dat onderdeel van het terrein der
psychologische methodiek, evenmin als op dat der objectieve methoden
. van onderzoek, eenig positief werk verricht. Het heeft er mee volstaan,
de introspectie als een onbetrouwbare methode voor een loutere objectieve,
experimenteele wetenschap de deur te wijzen, om ze daarna weer onder
den naam van „verbal report" — in geen enkel essentieel opzicht, tenzij
door de gebreken, die het aankleven, van de introspectie verschillend, —
,door een achterpoortje binnen te halen.
Toch valt niet te ontkennen, dat de bezwaren, die het Behaviorisme
tegen het bewustzijn als voorwerp eener positief-wetenschappelijke
.psychologie en die methode der introspectie heeft geformuleerd, — zij
mogen -dan, wat die algemeene psychologie betreft, geen steek houden, —
op bijzondere wijze voor de kinderpsychologie klemmen. We zullen
inderdaad zien, hoe, gegeven de onmogelijkheid, het bewustzijnsleven
van kinderen direct of indirect wetenschappelijk te benaderen, de conclusie
voor de hand ligt, dat kinderpsychologie — 't klinkt als een contradictie
— niet anders zijn moet en niet anders zijn kan dan de wetenschap,
die tot voorwerp heeft het behavior, d. w. z. de gedragingen der kinderen.
-
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De introspectie is een indirecte psychologische methode. Indirect„
omdat het object der zelfwaarneming meestal niet is een onmiddellijk
door den prikkel in het leven geroep-en verschijnsel, vervolgens ook,
omdat de zelfwaarneming gewoonlijk niet kan plaats hebben op het
oogenblik, dat de te observeeren verschijnselen zich voordoen.
Om meer dan één reden baart de introspectie, die in vele gevallen
dus eerder retrospectie moet heeten, den geschoolden psycholoog, laat
staan het kind, moeilijkheden. In de eerste plaats komt het bij de retrospectie meer op het ,,hoe" dan op het „wat" d-er verschijnselen aan en
het is uiterst moeilijk, ja voor een kind onmogelijk, zich doorloopend
op dit laatste standpunt te plaatsen. Ik geloof niet, dat het al te boud
gesproken is, wanneer ik beweer, dat over het algemeen het „vaat" der
verschijnselen den positief-wetenschappelijken psycholoog, in tegenstelling met den romancier-psycholoog b.v., maar matig interesseert.
Het komt er van positief-wetenschappelijk standpunt veel minder op
aan, te weten, waaraan iemand in aansluiting bij een gegeven prikkel heeft
gedacht, dan wel de wijze te kennen, waarop dit denken heeft plaats
gehad. Onvoldoende onderscheid tusschen deze beide mogelijke standpunten leidt er dan dikwijls toe, te meenen en te verkondigen, dat de
introspectieve methode op het gebied der kinder- en vnl. op het gebied
der jeugdpsychologie toch wel tot haar recht kan komen. In brieven
en dagboeken zou men met introspectieve, zij het dan ook met rudimentaire en fragmentaire introspectieve, gegevens te maken hebben.
Ik geloof, dat men in deze en soortgelijke beweringen het fundamenteel
verschil, dat er tusschen het „wat"-standpunt van den niet-positiefwetenschappelijk geïnteresseerde en het ,,hoe"-standpunt van den positief-wetenschappelijken psycholoog bestaat, over het hoofd ziet. Ik wel geenszins
ontkennen, dat brieven en dagboeken heel wat waardevolle gegevens
kunnen bevatten, maar introsppectief in den eigenlijken zin des woords
mag dit materiaal toch niet worden genoemd ; daarvoor heeft het 't kind
of den adolescent aan het juiste standpunt ontbroken. Ongetwijfeld
liggen er allerlei voorstellingen, gevoelens, denk- en wilsakten, aan hetkind in een bepaalde kindheidsperiode eigen, in gekristalliseerd. Maar
het is dan aan den psycholoog, die het materiaal bewerkt, het existentieel
psychologische te reconstrueeren, waarbij hij hetzelfde gevaar loopt, zich
aan grove misvattingen schuldig te maken, als Wundt geloopen heeft
en waaraan Wundt zich schuldig gemaakt heeft, toen hij uit de geobjectiveerde producten der psychische gemeenschap : taal, mythe, religie
zeden, kunst, recht enz. het mecanisme van denken, willen en voelen
trachtte af te leiden. Een gevaar, dat allen loopen zullen, die uit de strue
tuur alleen tot de verrichting willen concludeeren.
Even wèinig introspectief in den praegnanten zin des woords als de
methode der brieven en dagboeken, mag die der jeugdherinneringen
heeten. Nog abstractie gemaakt van het feit, dat de tijd, waarop zij te
boek worden gesteld, al een volstrekt beletsel vormt, om zich over het
„hoe" der verschijnselen rekenschap te geven, — zij zijn te fragmentair
en de gebeurtenissen leven in onze herinnering vaak schooner dan wij ze
}
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beleefden — treft ons ook hier gemis aan positief-wetenschappelijk
standpunt. Het ,,wat", niet het „hoe" der verleden gebeurtenissen is
het voorwerp der herinnering.
Trouwens hoe hoog men de mondelinge of schriftelijke bronnen
onzer zgn. kinder- en jeugdpsychologische ervaringen uit anderen hoofde
ook moge schatten, introspectief in de praegnante beteekenis van het
woord, zijn zij zonder waarde en zij moet-en het wel zijn. De proefpersonen missen de scholing, die er noodig is, om het zoeklicht
hunner opmerkzaamheid op datgene, wat er geobserveerd kan en moet
worden, te richten ; zij missen daarenboven, voor het geval, dat zij
zouden worden ondervraagd, het weerstandsvermogen tegen suggestie,
dan volstrekt noodzakelijk is, om ze niet tot spreektrompet van den
experimentator te mak-en. De bekende gevallen van psychanalyses op
kinderen, bevestigen den algemeenen regel, dat kinderen, ook op liet
gebied der innerlijke waarneming, in sterker mate aan auto- en allosuggesties onderhevig zijn dan volwassenen.
Een uitzondering schijnt er te kunnen worden gemaakt met betrekking
tot de observatie van sommige verschijnselen van zintuiglijken aard,
nabeelden b.v., waarvan Révész beweert, dat kinderen van nog geen zes
jaar ze nauwkeurig kunnen waarnemen en beschrijven. Men bedenke
echter, dat de verschijnselen, waarom het hier gaat, objectiviteitskarakter
bezitten en, zooals wij dit meer in het bijzonder uit de onderzoekingen
van Jaensch en zijn school over nabeelden en eidetische verschijnselen
bij kinderen weten, langen tijd aan één stuk onveranderd kunnen blijven
bestaan.
Uit dit al mag zeker wel de conclusie worden getrokken, dat de
introspectie in den praegnanten zin des woords geen kin-derpsychologische
methode is. Gemeenlijk worden, naar de mate, waarin men op introspectie
is aangewezen, de algemeene psychologie van den volwassen mensch, de
kinderpsychologie en de dierenpsychologie in deze orde achter elkaar
gerangschikt. In de algemeene psychologie is haar rol het grootst,
in de dierenpsychologie vindt zij in het geheel geen toepassing, de kinderpsychologie zou tusschen deze beide in staan. 0. i. moet, wat de
mogelijkheid van toepassing der introspectie aangaat, de kinderpsychologie
op één lijn met de dierenpsychologie worden gesteld ; in beide speelt
zij geen rol.
Wie aan de mogelijkheid van een kinderpsychologie, d. w. z. een
wetenschap der bewustzijnsverschijnselen bij liet kind vasthoudt en
van den anderen kant het feit van de onmogelijkheid der introspectie
in den eigenlijken ir des woords aanvaardt, heeft zijn hoop op de
interpretatie van objectieve gegevens in het licht van het eigen bewustzijn,
met behulp dus van een dubbele analogie-redeneering, gevestigd. Men
besluit uit de gedragingen van het kind, die min of meer overeenkomen
met onze eigen gedragingen onder bepaalde omstandigheden en dan
met een karakteristieken bewustzijnsinhoud plegen gepaard te gaan, tot
het bestaan van een soortgelijken bewustzijnsinhoud bij het kind. Een
dubbele analogie-redeneering: men concludeert uit het voorkomen van
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uiterlijke gedragingen tot het bestaan van bepaalde bewustzijnsverschijnselen en vat die op als identiek met of soortgelijk aan die, welke onder
dezelfde omstandigheden bij ons, volwassenen, optreden.
Op het eerste gezicht lijkt de eerste helft dezer analogie-redeneering
nog al safe. En ik zal niet ontkennen, dat zij het inderdaad is, al mag ik
er wel op wijzen, dat de zaak toch niet zoo eenvoudig is, als zij wel
schijnt. Dat treedt b.v. bijzonder duidelijk aan het licht, wanneer
wetenschappelijk moet worden bewezen, dat dieren bewustzijn bezitten.
Als functioneel criterium, aan de hand waarvan tot het bestaan van
bewustzijn bij het dier kan worden besloten, worden bewegingen genoemd,
die op een bepaalde keus schijnen te wijzen, zoo de positieve en negatieve reacties bij de amoeben b.v. Maar zien wij het zelfde niet bij
chemische verbindingen ? Ook het intentioneel karakter der bewegingen,
het gericht-zijn op een bepaald doel, behoeft niet op bewustzijn te
wijzen. Intentioneele bewegingen zijn in laatsten aanleg keuze-reacties
en deze vereischen, zooals wij zoo juist zagen, niet onder alle omstandigheden bewustzijn. Een ander criterium schijnt een nadere beschouwing
der bewegingen, die bij den mensch resp. met en zonder bewustzijn verloopen, aan de hand te doen. De laatste — bloedsomloop, spijsvertering
b.v. — worden gekenmerkt door uniformiteit; bewegingen, die met
bewustzijn gepaard gaan, daarentegen door .variabiliteit. Daar staat echter
tegenover, dat er sommige steeds zeer uniform verloopende bewegingen
worden aangetroffen, die met bewustzijn gepaard gaan, de knie-reflex
b.v., al wordt de prikkel ook bewust, als de beweging reeds begonnen
is. Van den anderen kant zijn er bewegingen, die in den beginne met
bewustzijn gepaard gingen, maar later zonder bewustzijn verloopen.
Zij zijn dan echter geenszins uniform, maar blijken zeer veranderlijk
te zijn.
Een absoluut zeker functioneel criterium voor het bestaan van bewustzijn bij dieren is er niet. Hoogstens kunnen wij zeggen, dat zij hoogstwaarschijnlijk bewustzijn bezitten, mede op grond van het feit, dat
zij betrekkelijk zoo snel leeren.
Met de zekerheid der morphologische criteria is het geen haar beter
gesteld, vooral niet, wanneer wij beproeven, onze bevindingen met deze
criteria in overeenstemming te brengen met die, welke het functioneel
criterium van zoo juist ons verschafte. Het zenuwstelsel der hoogere
dieren — de zoogdieren — vertoont groote overeenkomst met dat
van den mensch. Op grond van deze overeenkomst zijn wij geneigd
hun bewustzijn toe te kennen. Zoo zou diensvolgens een kat bewustzijn
moeten bezitten, ware het niet, dat het haar op grond van het functioneel
criterium moest worden ontzegd ; het beest leert niet snel, integendeel,
zoo goed als niet, in allen gevalle uiterst langzaam.
Ik heb me deze digressie, juist met betrekking tot het gemakkelijkste
deel der tweevoudige analogie-redeneering, veroorloofd om U nog eens
ad oculos te demonstreeren, hoeveel wetenschappelijke voetangels en
klemmen er liggen op een gebied, dat men zich voorstelt zonder gevaar
te kunnen betreden. In werkelijkheid twijfelt niemand aan het bestaan
.
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van bewustzijn bij zijn medemenschen — volwassenen en kinderen -en bij de hoogere dieren; de moeilijkheid om de analogie-redeneering
wetenschappelijk te fundeeren, kan geen reden zijn, om ze niet met
een gerust geweten te durven toepassen.
Op welken redelijken grondechter het tweede deel der analogieredeneering plaats heeft, is mij nooit geheel duidelijk geworden. Men
besluit uit het feit, dat bepaalde gedragingen van het kind overeenkomen
met bepaalde gedragingen van ons zelf en deze laatste plegen gepaard
te gaan met karakteristieke bewustzijnsverschijnselen, dat aan de gedragingen van het kind identieke of soortgelijke bewustzijnsverschijnselen
parallel moeten loopen. In het dagelijksch leven passen we een dgl.
analogie-red-eneering, zoo'n regel van drieën, wel eens toe, met gelegenheid
in overvloed te constateeren, hoe gevaarlijk het wel is.
Om te constateeren, dat het ,,Wat" van het zieleleven van het kind met
het „wat" van het zieleleven van den volwassene overeenkomt, kan zulk
een analogie-redeneering zelfs nog niet dienen. Maar hier kan dan
tenminste nog de introspectie — als controle der innerlijke waarneming,
niet als bron van wetenschappelijke kennis — hulp verleenen en verkeerde
veronderstellingen helpen corrigeeren. Dat gaat echter niet, wanneer
men van het „hoe" der verschijnselen bij den volwassene tot het
„hoe" der verschijnselen bij het kind wil besluiten. Hier missen we
het eenige houvast, dat wij zoo straks nog in de introspectie hadden;
het kind is niet in staat, betrouwbare gegevens met betrekking tot het
„hoe" der bewustzijnsprooessen te geven. En dat we de structuur der
kinderpsyche niet als identiek met die der psyche van den volwassene
mogen opvatten, begint zoo langzamerhand een communis opinio te
worden. Zoo zegt 1{oeber : ,,Vijftien jaar lang ben ik met psychologie
bezig geweest, heb ik op kinderen in het laboratorium geëxperimenteerd
en de literatuur . bestudeerd. En wanneer ik nu den ontwikkelingsgang
van mijn eigen kind naga, wordt het me geheel duidelijk, dat kinderen
eigenlijk totaal vreemde menschen zijn, die wij maar al te licht en al
te snel naar maatstaven van ons volwassen menschen beoordeelen en
die wij geneigd zijn in het algemeen slechts als zakformaten van ons
zelf te beschouwen." En Stern zegt : „In zekeren zin is de kindsheid
voor ons een verloren paradijs. Tot een volkomen „Einfuhlung" zonder
rest in de bijzondere geaardheid en structuur der kinderziel kan het
bij ons volwassenen niet meer komen." .
Ik sprak daar van de structuur der kinderziel. Dat de structuur
der kinderpsyche zoo geheel anders is dan die van de psyche der volvolwassenen, dat zij in den loop der ontwikkeling verschillende diep
ingrijpende veranderingen ondergaat, waarvan de aequivalenten in het
zieleleven van het volgroeide individu ontbreken, zal steeds een beletsel
voor een werkelijke positieve wetenschap der kinderpsyche vormen.
Want geïsoleerde bewustzijnsverschijnselen, die van het waarnemen,
het voorstellen, het denken, het willen en het voelen zijn abstracties uit
grootere geheelen, die juist tengevolge van het feit, dat zij tot geheelen
en tot bepaalde geheelen behooren, bijzondere kenmerken bezitten.
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Volkomen onderschrijf ik de beide grondstellingen der vornipsychologie,
die trouwens niet zoo specifiek zijn voor de vormpsychologie als de
vormpsychologen believen te- beweren. 1. slechts zelden en onder
bepaalde karakteristieke voorwaarden, binnen zeer enge grenzen hebben
wij werkelijk met en-verbindingen, met sommen te maken. Het gaat
niet aan, deze grensgevallen als typisch voor het werkelijke psychisch
gebeuren te lat-en gelden ; 2. het gegevene is in zich in uiteenloopende
mate „gestaltet" ; gegeven zijn meer of minder gestructureerde, meer
of minder bepaalde Ganze en Ganzprozessse, met veelal zeer concrete
Oanzeigenschaften, met innerlijke wetmatigheden, karakteristieke Ganztendenzen, met Qanzbedingtheiten voor de deden.
De groote moeilijkheid voor een werkelijke positief-wetenschappelijke
kinderpsychologie, die men in het licht der introspectie over het eigen
psychisch gebeuren wil construeeren, is, dateenzelfde verschijnsel bij
ons volwassenen en bij het kind geheel andere aspecten vertoont tengevolge van het feit, dat het bij ons en bij het kind in geheel verschillende
elementaire en totaalstructuren van lagere en hoogere -orde is geïntegreerd.
Kinderpsychologie in den zin van een wetenschap van het bewustzijn van
het kind is daardoor onmogelijk. Het kind is niet in staat, ons het „hoe"
der verschijnselen te geven ; voor een analogie-redeneering mist men,
wegens de volstrekt verschillende structuur der psyche van kind en
volwassene allen grond. Daaraan helpen geen raadgevingen als die van
Stern : „Die Deutung sei möglichst kindgem iss ; man suche bei ihr,
soweit angdngig, von der Kompliziertheit des eigenen Seelenlebens zu
abstrahieren und die Einfachheit des kindlichen Seelenlebens in Rechnung
zu ziehen." En men zal zich m. i. dan ook uitsluitend tot de studie
der gedragingen van het kind moeten beperken en dien tak van wetenschap, die kinderpsychologie heet, op andere leest moeten schoeien en
hem in aansluiting daarbij van een anderen naam moeten voorzien. Want
psychologie is en blijft de wetenschap, die van een bepaald standpunt de
bewustzijnsverschijnselen onderzoekt.
Allicht is men geneigd te beweren, dat de kinderpsychologie, die ik
zoo maar morsdood verklaar, het ondanks mijn stoute beweringen, toch
nog vrij goed maakt. Ik zal het niet ontkennen, maar het is uitsluitend
het behavioristisch deel, dat kleur heeft ; wat er aan eigenlijke psychologie
in de zgn. kinderpsychologie te vinden is, vertoont de bleekheid van wat
's avonds laat of 's nachts -- lang na het uur, dat de kleine kindjes
moesten slapen gaan — aan de schrijftafel is uitgebroed. Wat weten
we eigenlijk van hetgeen zich bij de eerste spreekbewegingen, liet
teekenen, het fabuleeren, het luisteren naar sprookjes, het spelen enz.
in het bewustzijn van het kind afspeelt. Van zijn gedragingen zijn we
echter goed op de hoogte. De rest zijn min of meer gefundeerde speculaties, die eigenlijk niemand kunnen bevredigen.
Laat men zich frank en vrij op behavioristisch standpunt plaatsen,
als het op dit gebied nu eenmaal het eenige standpunt is, dat rationeel
mag heeten. Laten wij eerlijk erkennen, dat het bewustzijn van het kind
-
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geen onafhankelijk object van onderzoek, geen eigen object eener wetenschap : de kinderpsych ologie kan zijn.
Het verwijt, dat het behavioristisch standpunt een louter negatief
standpunt zou zijn, kan ik niet aanvaarden. Want het behaviorisme is
een program. Verwerping der introspectieve methode, ontkenning, dat
het bewustzijn ooit voorwerp van wetenschappelijk onderzoek wezen kan,
zijn er de keerzijde van. Maar op den voorkant staat duidelijk geschreven,
wat het behaviorisme eigenlijk wil: onderzoek van het gedrag, begrippen
en wetten met betrekking tot het gedrag en wel zoo, dat het kan worden
voorspeld. Dit gedrag is een levensproces, waarin de beteekenis van
het element slechts uit een wisselwerking met al het gelijktijdig gegevene
en met al het voorafgaande kan worden opgemaakt. Voor het alternatief
p'hysisch-psychisch stelt het Behaviorisme het alternatief dood-levend
in de plaats. En daardoor is — hoe paradoxaal het ook moge klinken
- het Behaviorisme meer Psychologie der Seele dan — als ik het
zoo eens zeggen mag — zoovel^e bewustzijnspsychologieën, die door
haar atomistische instelling eigenlijk Psychologieën ohne Seele zijn.
Doordat het Behaviorisme voor het alternatief physisch-psychisch het
alternatief dood-levend in die plaats stelt, heeft het zich bewust van
Descartes af en naar Aristoteles en de Scholastieken met hun : „actus
sunt compositi" toegekeerd. En nu weet ik wel, dat er een radicaal
Behaviorisme bestaat, maar zooals Wheeler zegt : ,,Radical behaviorism
is not behaviorism at all." Want essentieel aan het Behaviorisme is, dat
het 't gedrag van het organisme als geheel onderzoekt. Juist door deze
instelling op het geheel kan het Behaviorisme, wanneer het de gedragingen
van het kind onderzoekt, niet alleen verklarend, maar ook begrijpend te
werk gaan. Want, in tegenstelling met het zuiver mechanisch gebeuren,
bezit het gedrag, „behavior" een zinvolle structuur, die op de verwezenlijking van waarden is gericht.
Hier zijn aanknoopingspunten gegeven met de structuurpsychologie
van een Spranger en een Keerschensteiner. Het zou, maar dat voert te
ver, niet moeilijk zijn aan te toonen, dat, ondanks den schijn van het
tegendeel, de „Psychologie des Jugendalters" van Spranger een complex
van psycho- en ethisch-philosophische concepties, zij het dan ook op
niet expliciet als zoodanig erkende — behavioristische basis is.
Maar dat kan de bedoeling van -deze beschouwingen niet zijn. Ik
wilde alleen Uw aandacht vestigen op de m. i. methodologisch en logisch
irreëele basis der hedendaagsche kinderpsychologie en het voordeel, dat
er in gelegen is voor hen, wien de gedragingen der kinderen wetenschappelijk belang inboezemen, zich op behavioristisch standpunt te plaatsen,
een standpunt, dat niet insluit, dat wij het bewustzijnsleven bij kinderen
zouden willen ontkennen, dat zeer zeker ook niet mag worden opgevat
als voortspruitend uit een onderschatting van de voorname plaats, die
bewustzijnsverschijnselen onder de mogelijke voorwerpen van \vetenschappelijk onderzoek innemen. Integendeel, wij hebben ons bij onze
beschouwingen uitsluitend laten leiden door de overweging, dat zij en
meer in het bijzonder hun structuur. in hun eigen waarde slechts dan
,
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voldoende worden erkend, wanneer wij er definitief van afzien, het bewustzijn van het kind als een editie in zakformaat van het onze te beschouwen.
En al moge dan de loutere studie van de gedragingen der kinderen ons
voorloopig niet tot in de diepten der kinderziel doen doordringen, we
blijven in allen gevalle toch met beide voeten op het terrein van het
kinderleven staan ; iets, waarvan wij in de kinderpsychologie met haar
analogie-redeneeringen nooit geheel zeker zijn.
-

De struciuw' van de Kinderps yclie
door Dri. A. A. Grunbaum
.

De theoretische psychologie, die berust o.p de veronderstelling, dat
primair enkelvoudige gewaarwordingen gegeven zijn en dat de psychische
totaliteit door ongecompliceerde analogie-processen bewust wordt, kan
geen grondslag voor de kinderpsychologie vormen. Want de ervaringen
met kleine kinderen leergin ons eenerzijds, dat het kind niet op eenvoudige prikkels reageert, maar -op totale, den persoon rakende 'eenheden
uit zijn sociale omgeving. Van uit het standpunt van de boven aangeduide veronderstellingen is het feit, dat de zuigeling op iets, dat schijnbaar meer gecompliceerd en psychisch ,,belangrijker" is, eerder reageert
dan op eenvoudige en sterke maar zinlooze prikkels, onverklaarbaar.
Anderzijds kunnen wij reeds vanaf de eerste dagen van het kinderleven waarnemen, hoe actief het kind er naar streeft, om het psychisch
contact met de gemeenschap tot stand te brengen. Het psychisch
contact met de gemeenschap moet daarom als een primaire categorie van
de psychische ontwikkeling van den mensch worden beschouwd en zij
is in het bewustzijn voor alle analogieprocessen werkzaam.
De beteekenis van deze categorie van de psychische gemeenschap
kan het duidelijkst in het gebied van de imitaties van het kind aangetoond worden.
Wat het kind nadoet, zijn niet bewegingen in de buitenwereld, maar
handelingen van de personen, met wie het kind in een psychische
gemeenschapsverhouding staat. Die associatie-theorie van de nabootsing,
die uitgaat van de verbinding van een spontane lichaamsbeweging met
haar optischen indruk in de ervaring van het kind, kan juist die imitaties
niet verklaren, die de grootste beteekenis voor de psychische ontwikkeling hebben ; dat zijn de instinctieve nabootsingen, de uitdrukkingsbewegingen, waarbij het kind het optische substraat aan - het eigen
lichaam niet kan waarnemen.
Het is heelgemaal gezocht, om in het primitieve stadium van de
psychische ontwikkeling, waarin deze instinctieve nabootsingen plaats
vinden, gecompliceerde analogieprocessen aan te nemen.
Hetzelfde geldt voor de psychische structuur van de primitieve volken,
die in veel opzichten overeenkomst vertoont met de kinderlijke psyche.
Ook in de psyche van de primitieve volken heeft de waarneming een
„symbolische" functie, want het zinnelijke is voor den primitieve slechts
een aanleiding tot het beleven van de onzichtbare levende krachten,
-
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van waaruit de wereld ,,eigenlijk" bestaat en van waaruit ze geregeerd
wordt. Ook de primitieve staat in een primaire psychische gemeenschap
met de omgeving.
Het personifieeren van de omgeving, dat het kind doet, is teeken van
deze psychische gemeenschap met de wereld, waarvan wij, volwassenen,
langzamerhand ons afwenden, maar welker sporen in veel bijgeloof en
pathologische afwijkingen teruggevonden worden. De ontwikkelingspsychologische vraag luidt niet : hoe wij tot zulk een personifieeren
komen, maar hoe wij van haar los komen. In de primitieve psyche
ontstaan zulke personificaties niet op grond van bijzondere processen
der projectie van het eigen ik in de wereld ; want de primitieve psyche
kent nog niet het ;eigenaardige van het eigen ik.
,,De ,,egocentrische instelling" van die kinderpsyche, waarover in den
laatsten Tijd vaak gesproken wordt, openbaart zich bij nauwkeurige
waarneming van het kinderlijke gedrag tegenover de omgevende wereld
als teeken van dezelfde binding aan de gemeenschap van het kinderlijke
ik. Want de kinderen gedragen zich schijnbaar zonder zich om de
anderen te bekommeren, juist omdat zij . in de veronderstelling leven,
dat elk van hun gedachten, ook wanneer deze niet uitgesproken zijn,
toch gemeengoed zijn van de omgeving, waarin het kind leeft.
Het „animisme" van het kind, dat in de houding van het kind
tegenover zijn speelgoed, tegenover de verschijningen van de doode
natuur in het bijzonder -zeer goed naar voren komt, is uitdrukking van
dezelfde nog niet volkomen getrokken splitsing tusschen het ik en de
wereld. Daar, waar deze splitsing door de realiteit zich opdringt, treedt
altijd nog op een samenvoeging tot een amorp.h e eenheid, wat uit het
typische van de kinderlijke phantasie aangetoond kan worden, die, hoewel
ze de realiteit kent, volmaakt onverschillig daartegenover staat en het
voorwerp van de buitenwereld (het speelwerktuig) naar persoonlijk
believen varieert.
Kinderspel-en moeten niet vanuit het standpunt der volwassenpsyche
beoordeeld worden, — daaraan lijden de meeste theorieën over het spel —
maar ook hier moeten wij categorieën van het verstaan gebruiken,
die op de primitiefste tendenzen van de psyche berusten.
Het in de heele wereld verbreide balspel, zeepbellen blazen, 't spelen
met water en andere gemakkelijk vervormbare stoffen (zand, klei) toonen
dezelfde structuur : geen ongeremd samenbinden van de ik-ativiteit en
stukjes objectieve wereld tot één levende eenheid : ,,wij".
Dezelfde primaire tendenz, om tot een levende gemeenschap te komen,
keert terug in de hoogste geestelijke sublimeering : in de kunst, in de
philosophie, ja in de religie en verbindt zoo het !eigenaardige van de
kinderziel met de diepste uitingen van de menschelijke cultuur.
,

,

Discussie.
De heer W. H. ten Seldam, het woord vragende, begint met te
verklar-en, dat hij het over 't algemeen geheel eens is met de beschouwingen
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van de inleider, die de onhoudbaarheid aantoonde van een verklaring
van de eerste reakti.es van het kleine kind door middel van associatieprocessen tussen veronderstelde atomistiese elementen van het kinderlike
zieleleven. Toch spijt het hem, dat Prof. Roels niet meer aanwezig is,
daar hij gaarne diens oordeel zou vernemen over de wijze, waarop
Dr. Qirunbaum de kinderlike daden interpreteert. Deze interpretatie toch
maakt gebruik van psychiese begrippen en is allesbehalve een behavioristiese beschrijving ! Dr. Orutnbaum noemt b.v. het herkennen van
het moederlike gelaat, om er maar eens een van zijn eenvoudigste
voorbeelden uit te lichten, een „symboliese waarneming". Interpellant
vindt dit een zeer gelukkige term en verklaart nog eens inzake interpretatie van het uiterlike feit geheel aan de zijde van de inleider te staan,
doch hij kan zich toch wel voorstellen, dat er bezwaren worden gevoeld
tegen dit toekennen van bewustzijnsprocessen, analoog aan die, welke
men bij volwassenen aantreft. Hij wil zelfs een poging wagen, om een
meer fysiologiese verklaring te geven, als voorbeeld daarvan, dat men
dezelfde waargenomen feiten toch heel verschillend kan interpreteren.
Hij wijst dan op het feit, dat de z.g. reflex-imitatie reeds zeer vroeg
bij het kind wordt waargenomen en toont aan, hoe men door middel
daarvan op de wijze, zooals de theorie van James-Lange dit doet, zeer
gemakkelik de overdracht van gemoedsstemmingen bij . de leden eener
„kudde", ener levensgemeenschap kan verklaren. In de voorbeelden
van Dr. Qirunbaum blijkt het waarnemen van het zeer jonge kind steeds
tot inhoud te hebben andere elementen van complexen, welke te samen
een levensgemeenschap vormen, waarvan het kind zelf deel uitmaakt.
Het herkent niet zozeer het gelaat der moeder als een gelaat-op-zich-zelf,
doch als een zaak, die voor hem zekere levensbetekenis heeft, als een
vriendelik gelaat b.v., of een vermanend, enz. Dus inwerk-end op een
of andere gemoedsgesteldheid.
Interpellant kan zich dan ook voorstellen, dat iemand in 't gegeven
voorbeeld niets anders wil zien dan een fijn spel van reflex-imitaties
en de complicaties daarvan. De situatie doet hem in zoo'n geval
steeds denken aan een opmerking van E. Mach, de fysikus, die hij
ergens in een tijdschrift las — hij is vergeten waar precies — dat men
nl. in de wetenschap zoo vaak onbehagelike onbegrepenheden poogt
te vervangen door behagelike onbegrepenheden. Het feit, dat we steeds
weer opmerken, dat het zeer jonge kind heel eenvoudige prikkels niet
opmerkt, doch zulke zeer gecompliceerde steeds wisselende visuele
complexen als b.v. het uitdrukkingsvolle gelaat der moeder wel, is
een zeer onbegrijpelik feit, een ,,onbehagelike onbegrepenheid".
De inleider als psycholoog — en de interpellant met hem — verklaart
dit tot een „symboliese waarneming" ; bezigt dus termen, die voor
ons psychologen zeer ,,behagelik" zijn, daar ze tot ons werkmateriaal
behoren. Doch interpellant kan zich toch voorstellen, dat b.v. een
fysioloog die termen zeer ,,onbehagelik" vindt en liever met termen
als „reflex" etc. werkt — ook namen voor mysterieuze „feiten"
M. a. w. hij kan zich begrijpen, dat iemand de feiten liever niet door-

,
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middel van psychologiese termen, welke ontleend zijn aan -de psychologie
der volwassenen, interpreteert, doch zich op ,,behavior"-standpunt houdt
of zelfs fysiologies poogt te „verklaren". Gaarne zou hij dan ook
willen weten, waarop de inleider net recht van zijn psychologiese,.
interpretatie grondt — vooral ook, omdat hij daarin geheel aan de zijde
van de inleider staat !en dus hoopt, weer eens hulp te ontvangen bij het
bevechten van de moeilikheden, welke de verklaring der feiten toch
ongetwijfeld oplevert.
De lieer Laarman werpt alleen de vraag op, of het voor de onderwijzers
niet wenschelijk is, de kinderpsychologie alleen als beschrijvende wetenschap op te vatten, en aan de gemeenschappelijke ervaringen omtrent
kinderen enkele voorschriften te ontleenen aangaande de gedragingen
te hunnen opzichte. Aanleiding tot die vraag vindt hij in het feit, dat de
rede van prof. Roels ten doel had, -de onmogelijkheid van de kinderpsychologie als positieve wetenschap te betoogen, en uit de omstandigheid, dat, waar de kinderpsychologie verklarend tracht op te treden,
zich onmiddellijk belangrijke meeningsverschillen tusschen de voormannen
openbaren.
Repliek.
Antwoord Dr. Qrunbaum aan den heer ten Seldam.
Dr. Qrunb.aum begint met te verklaren, dat hij tot nu toe gewend is
geweest, de moeilijkheden in de discussie te krijgen van den kant van de
sprekers, die 't met hem niet eens zijn. Maar nu wordt het hem nog
moeilijker gemaakt, nu de moeilijkheden komen van iemand, die het
met hem eens is.
Hij meent, dat, wanneer men het standpunt van prof. Roels nader
bekijkt, men dan zal zien, dat het behaviorisme van prof. Roels niet
physiologisch-mechanistisch bedoeld is, maar juist in den zin van echte
levenshoudingen en gedragingen, die in hun wezen -even psychisch zijn
als de begrippen, die spreker gebruikt.
Met de uitdrukking „symbolische waarneming", door welke de aard
van de kinderlijke waarneming is gekenschetst, is overigens niet een proces
bedoeld, dat analoog is aan de gewone waarnemingen van volwassenen,
maar analoog aan meer primitieve amorphe opvattingsprocessen, die
wij ook bij gedragingen van de primitieven opmerken. De verklaring van
de z.g. reflex-imitatie staat voor dezelfde moeilijkheid, die d-oor den
spreker voor de verklaring van instinctieve imitaties aangetoond zijn,
wanneer men op associatiestandpunt staat en de primaire gemeenschap van
het psychische niet als een oorspronkelijk feit van het leven accepteert.
De begrippen, die wij gebruiken, gebruiken we niet, omdat ze „behaaglijke onbegrepenhed en" zijn, maar omdat zij ons helpen om het
p;haenomeen in zijn werkelijkheid te beschrijven, en de totaliteit van
alle phaenomenen beter onder één gezichtspunt te brengen. Daar de
heer ten Seldam gaarne zou willen weten, waarop de inleider het recht van
,
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zijn psychologische interpretatie grondt, dan kan hij daarop eenvoudig
antwoorden, dat het recht daarop berust:
le. dat de feiten, die hij moet interpreteeren, psychische feiten zijn,
2 e. dat hij als psycholoog de psychische feiten niet anders dan
psychologisch kan interpreteeren.
Wanneer men voor onderwijzers staat, die uit de psychologie gezichtspunten willen putten voor hun eigen werk en wanneer men bedenkt,
dat alle handelingen van een onderwijzer juist van psychologische waarnemingen uitgaan en op vormen van de psyche gericht zijn, dan zal
de geachte opponent begrijpen, dat de spreker als psycholoog niet met
physiologische theorieën aankomt.
,

Antwoord Dr. Grünbaum aan den heer Laarman.
Meeningsverschil tusschen de voormannen, zoodra het over de principieele kwesties gaat, treden niet alleen op bij kinderpsychologie, maar
bij elke wetenschap. De wetenschappelijke beoefenaars der wetenschap
zullen zich daaromdaaraan niet storen en het materiaal, dat door den
waarnemer van het kind in zijn natuurlijk milieu gegeven wordt, tot
een geheel trachten te vereenigen. De gezichtspunten, die daarbij als
leidende principes van de ontwikkeling kunnen uitgekristalliseerd worden,
vormen op hun beurt voor den onderwijzer categorieën van de waarneming
van het kind, waardoor hem bepaalde zijden van het zieleleven van het
kind geopenbaard worden. Daar de ontwikkeling niet naar één logisch
principe plaats vindt, maar verschillende richtlijnen volgt, zal de onderwijzer goed doen, gezichtspunten, die uit verschillende theoretische
bewerkingen van het materiaal afkomstig zijn, bij zijn waarneming
te gelijkertijd te gebruiken.

SECTIE III.
VOORBEREIDEND ONDERWIJS.
Het spelen van jonge kinderen
door C. Kooi,
.

Stellingen:
1.

Het onder goede leiding uitgevoerde spel is van beteekenis voor de
lichamelijke opvoeding.
2. Het vrije spel -- voornamelijk het gemeenschappelijke — heeft
meer educatieve waarde dan het gebonden spel.
3. Speelgoed moet berékend zijn op den leeftijd der kinderen ; niet de
prijs, doch de bruikbaarheid bepaalt de waarde.

Volgens den natuurlijken ontwikkelingsgang van het kind, ontstaan eerst de krachten en nemen toe, vervolgens ontwikkelen
zij zich door het gebruik en beginnen
allengs, terwijl zij zich oefenen, iets voort
te brengen ; eindelijk geraakt het kind
tot bewustheid zijner krachten door het
voortgebrachte, door het gebruik dier
krachten zelve.
FRÓBEL.

De kleuters onzer laagste klassen stappen gewoonlijk op driejarigen
leeftijd (of iets ouder) de bewaarschool binnen, of zij worden door
moeder er binnen-gedragen. Zijn de kleintjes zoo gelukkig een verstandige moeder te bezitten, zoo een, waarvan Fröbel zong:
Als- 't kindje zoo darteltjes speelt en zoo zoet
Ontwaakt er iets speelzieks in moeders gemoed,
Dat heeft haar de Schepper in 't harte gegeven,
Om al wat haar heugt,
Van haar eigene jeugd,
Veredeld, nog eens met haar kind te doorleven
. In hemelsche vreugd.
En lieflijk door spel en door beeld en door teeken
Gevoel en verbeelding bij 't wichtje te kweeken —
hoe groot is dan de schat van kennis, die het kind reeds bezit, hoeveel
echte levensvreugde heeft het al genoten ! hoeveel levenswijsheid ver-
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gaderd ! Als het goed is, hebben lichaam en verstand reeds een zekere
mate van ontwikkeling bereikt. Want de opvoeding vangt bij de
geboorte aan ; 't is eigenlijk zooals Mevr. Riemens—Reurslag in:
„Onze jonge kinderen" zegt -- ons werk vergelijkende bij dat van
een tuinman — : „Een goede tuinman bewerkt den grond voor de
„boom geplant wordt. In geen der volgende levensjaren" — zoo
zegt zij verder -- ,,is de ontwikkeling z66 groot als in het eerste en
„voornamelijk nog in de tweede helft daarvan."
Het gehoor heeft al vele oefeningen gehad, maar hoevele gevoelsgewaarwordingen heeft het kind reeds opgedaan ? Op éénjarigen leeftijd
grijpt het met bewustheid naar iets, dat het hebben w:l, het heeft een
goed ontwikkeld schattingsvermogen omtrent afstand, ligging, vorm
en grootte der dingen uit zijn eigen omgeving.
In „De ontdekkingen van een kleuter" zegt Dr. van Ginneken :
„De hebzucht is ons ingeboren. Uit het kunnen grijpen, groeit de
„zucht tot steeds meer grijpen. Het naar beneden werpen en het
„verdwijnen daardoor van het eene voorwerp achter het andere, is
„voor het kind in dezen tijd een phenomeen (het is zijn eerste
„werpspel ! ), het brengt hem tot het schatten van dichtbij en veraf."
Daarom werpen de kleuters gaarne alles van hun stoeltje op den
grond ---- 't liefst nog achter zich — om dan te zien, waar het
gebleven is. Hij acht ook reeds in dezen tijd het gesprek het kostbaarste opvoedingsmiddel tot hooge innerlijke beschaving : „het gesprek
is de fijnste weegschaal van de zielen." Hierin overeenstemmend met
Fröbel, die de jonge moeder bij haar baby wil laten zingen. Terwijl
zij de beenspieren van de kleine door beweging krachtig wil maken,
zorgt haar lied voor gepaste vroolijkheid:
„Uw kleine voetjes, aardig kind,
„Stampen zoo flink en zoo gezwind,
„Alsof de molen 't oliezaad
„Stampt op het tiktak van de maat.
„Straks doet die olie 't lampje branden;
„Stamp mijn kindje, klap in de handen,
„Als gij slaapt, dan bestraalt dat licht
„Moederlief, wakend bij haar wicht."
Clara Zinn noemt in haar boekje : Kinderspiel und Spielzeug (Herausgegeben 1922 von Lili Droescher) Fröbels Mutter- und Koselieder
„dem Werk das vi elleicht am meiste seine Eigenart und seine tiefe
Erziehungs gedanken offenbart." Niemand, die het kind ook maar
eenigszins kent zal vragen, of die bewegingen wel noodig zijn. Mevrouw
Dr. Beernink—Trip zegt in haar „Gymnastiek voor zuigelingen", dat
„een kind van zes maanden al pleizier heeft in het maken van heel
„eenvoudige rythmische bewegingen met armen, beenen of romp".
Noodig is eigenlijk nog te zwak uitgedrukt, beweging is een levensbehoefte van het kind evenals rust en voedsel dat zijn.
,
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J. J. Rousseau ( t 1 778 ) zegt : „Leven, dat is het beroep, dat ik
Emile wil leer-en. Leven, dat beteekent handelen, gebruik maken van
onze organen, van onze zintuigen, van onze vermogens." „De werkeloosheid, waartoe men de ledematen van het jonge kind doemt, moet
natuurlijk de bloedsomloop (waardoor de eetlust opgewekt wordt)
belemmeren en de gezondheid benadeelen. Want het is een physiologisch bekend feit," zegt Prof. Casimir in ,,Zelf aan 't stuur", „dat de
eetlust de klierafscheiding bevordert en daardoor de vertering ten
goede komt."
Om al deze redenen wordt in de bewaarschool veel aan bewegingsspelen gedaan ; dat zijn die spelen, waarbij het ons voornamelijk'
te doen is, om het lichaam alzijdig te ontwikkelen en krachtig te
maken. Zij vormen een belangrijk deel van ons spel in de bewaarschool;
zij hebben dezelfde uitwerking op ons lichaam als een frisch bad in de
Meimaand, als de lauwe lentelucht ons in 't bloed zit, want zij
doen daarna met meer opgewektheid en lust aan den arbeid gaan.
Zij dienen met zorg gekozen en uitgevoerd te lworden, al naar verschil in leeftijd dit vordert. Hoe jonger de spelers, hoe eenvoudiger
het spel. Eenvoudig moet hier -echter niet verstaan voorden als „zonder
inhoud". 0, neen. Laat Fröbel ons hier met zijn wijzen raad en
rijpe ervaring dienen ; luisteren we naar zijn waarschuwend woord:
--

„Geen spel zij zonder doel
een liefdekoord
,,Omstrikke onzichtbaar daad en beeld en woord
„En brenge 't kind, — waar 't slechts vermaak ontwaart
„Daarheen, waar 't spelend levenswijsheid gaart."
—

Ook Pestalozzi (1746-1827), de grondlegger van onze vrije oefeningen der gymnastiek, raadt natuur-gymnastiek aan, dat zijn die
lichaamsoefeningen voor jonge kinderen, die berusten op het bewegingsvermogen van den mensch. Uitgaande van deze zelfde gedachte en
gebruikmakend van de middelen, die Paul Lacombe ook noemt n.l.
curiosité et imitation hebben verschillende Nederlandsche schrijfsters
en schrijvers bewegingsspelen vervaardigd en verzameld voornamelijk
voor de bewaarschool. Denk b.v. aan Elise van Calcar, Haanstra,
Jansen en Abramsz. Laten we onze kleintjes geheel vrij in het al of
niet meedoen bij een bewegingsspel, dan zal er zeker niet veel terecht
komen van algeheele oefening der ledematen en alzijdige ontwikkeling
van het lichaam. Juist de minder gezonde, klierachtige, bloedarme
kinderen, voor wie we het spel in de eerste plaats bestemden, zullen
er niet aan deelnemen en er liever uit een rustig hoekje naar kijken, hoe
anderen genieten, dan zich eens flink inspannen.
De bewegingsspelen zijn meestal nabootsingsspelen, alle ambachtsspelen behooren er toe. Fröbel zegt er van:
„Slechts dan zal 't kind der andren doen verstaan,
„Wanneer het zelf dat werk óók heeft gedaan;
„Nabootsingszu cht geeft een onschatbre macht
Verslag Poedagogisch Congres.
,

14

210
„Van inzicht, oordeel, handigheid en kracht —
,,Wanneer men maar die zucht met wijsheid leidt
„En enkel 't goede zaad op d' akker spreidt."
In ,,I_°venslente" — de eerste drie levensjaren van het kind, door
Bernard Perex (in het Holl. vertaald door Mevr. la Bastide—Baarslag)
ler°n we:
„Naarmate het opmerkingsvermogen van het kind toeneemt en zijn
,.organen zich ontwikkelen, breidt ook de kring zijner nabootsingen
,,zich uit. Kinderen bootsen alles na : zingen, hoesten, op den grond
•,spuwen, lucifers afstrijken; zij doen ook net of zij lezen of schrijven
„lang, voor zij er eenig begrip van hebben. De grootste liefhebberijen
„van het kind bestaan in het nadoen van dierengeluiden ; en hun zelf„bedachte spelletjes zijn meestal voorstellingen uit het leven van ons
„groote menschen."
De nabootsing is de draagster van de cultuur, die zich voortdurend
voortzet en vooruitgaat, volgens Dr. Joh. W. P. Drost (in het Nederlandsche kinderspel voor de zeventiende eeuw).
Deze spelen, mits goed uitgevoerd, hebben de belangstelling der
kinderen. Ziet ge hen niet altijd met lang-uitgerekte halzen staan
kijken — alles -en allen vergetend — naar iederen handwerksman, die
zijn beroep op straat uitoefent ? Daarom ook vallen niet alle nabootsingsspelen evenzeer in den smaak ; die zullen zij het liefst uitvoeren,,
waarvan de bewegingen bekend zijn — en hun rijke fantasie helpt
hen in de uitvoering. Karl Cross zegt in „Die Spiele der Menschen"
„De fantasie is van zoo groot belang, want zij voltooit de copie
„tot den vollen indruk van het origineel en geeft de illusie, alsof
„de copie het origineel zelf was. De eigen persoonlijkheid wordt
„geleend aan het voorwerp, waarmee men speelt, of dat men voorstelt;
„het kind geeft daaraan de gevoelens, die liet zou kunnen ondervinden,
wanneer het dat voorwerp zelf was."
De leidster zorge echter, dat er bezieling van haar uitgaat, indien
zij opgeeft, wat er gespeeld zal worden. Heeft zij zelf niet de noodige
ambitie in haar spel, hoe zal zij dan de kindren er in doen leven ?
Het is niet noodzakelijk, dat de leiding uitsluitend bij de juffrouw berust;
zij kan die best opdragen aan één der leerlingen en door de kindren
laten beslissen, wie dit zal zijn. Als smid kan hij b.v. heel best
fungeeren, wiens vader smid is en die in een smederij woont.
De noodzakelijke vroolijkheid ontbreekt dikwijls, het meeleven in
het spel wordt soms onmogelijk gemaakt door de leidster zelf, die
schijnbaar uitgaat van de veronderstelling, dat de kindren niet in
staat zijn, de eenvoudigste bewegingen zonder haar voorbeeld uit
te voeren. Zij berooft zoodoende hare klasse van de voornaamste factor:
de belangstelling, die door de zelfwerkzaamheid opgewekt en gaande
gehouden wordt., Dat dit geen nieuwe theorie is, kan Amos Comenius
(geb. 28 Maart 1592) ons laten ' hooren, die ruim twee eeuwen voor
Fröbel leeraarde : „Alles moet door autopragie (zelfwerkzaamheid)
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„geleerd worden, zoodat de scholier alles wat het verstand, het ge„heugen, de tong, de hand ter leering aangeboden wordt, zelf zoeke.
„zelf vinde, leere, beoefene en herhale." Wie dit over 't hoofd ziet.
zal haar gebrek moeten betalen met veel inspanning, ongenoegen,.
straffen en belooningen en zij zal ten slotte toch haar doel nog
missen. Het onder goede leiding uitgevoerde bewegingsspel heeft dus
véél waarde voor de gezondheid en de regelmatige ontwikkeling van
het lichaam en komt daardoor ook den geest ten goede — het vrije
gemeenschappelijke spel staat er boven in educatieve waarde voor
elk kind in het bijzonder en voor de maatschappij in het algemeen.
Want, behalve dat het óók bevrediging schenkt aan den natuurlijken
drang en de behoefte tot lichaamsbeweging, leert het bovendien het
kind zich op te offeren voor de gemeenschap en verrijkt ieder op
zijn beurt deze gemeenschap met zijn eigen individualiteit. Het leert
aan zwakken hulp bieden en wekt daardoor een rijke vreugde in
eigen hart en leven, die later nog kostbare vruchten draagt voor de
samenleving. Wat heeft elk spelend kind niet te danken aan zijn
speelmakkers ! Hebben zij niet een groot deel van de karaktervorming
bewerkt ? De egoïst moet zijn zelfzucht duur betalen, de lafaard
wordt bewerkt met het scherpe wapen van den spot, de valschaard
en de bedrieger worden ter vierschaar gesleept, voor den verwaande
wordt met critisch geduld een gunstige gelegenheid afgewacht, om
hem eens duchtig aan de kaak te stellen, den idolente wordt door
een hardvochtig volgehouden isolement wel geleerd voortaan beter op
zijn tellen te passen, de twijfelaar en de bange krijgen zelfvertrouwen
en durf, moed en dapperheid ontvangen gepaste belooning. Zoo ontvangt
ieder ,,het stempel" dat volgens Mej. Kooistra eigenlijk het karakter is.
Wordt hieruit niet het woord beter verstaan : een eenvoudige oprechte
jeugd, die geleerd heeft te spelen, kan eerst een volk groot maken?
En wie zal nog zeggen, wat onze kinderen danken aan het vrije gemeenschappelijke spel, straks in -de maatschappij gekomen, waarin de
strijd om het bestaan een aanvang neemt ! Zal die strijd hun, die
geleerd hebben moeilijkheden te overwinnen, niet lichter vallen dan
menig ander ?
Het woord „spel" in bovenstaande beteekenis laat zich moeilijk
definieeren. Voor de volwassenen beteekent spel „bevrijding van den
ernst des levens, van den arbeidsdwang" ; het is de vrije bezigheid
van het lichaam, die louter om het genot, dat men er in vindt,
uitgeoefend wordt. Het -ontspannende van dit spel ligt in het doel,
dat men er mee kan bereiken bij goed gebruik van de krachten,
Toch is er een groot onderscheid in spel — en spel, dit verschil.
komt in het Engelsch duidelijk uit in de woorden „game" and „play".
Felix Clay zegt : „All games are play, but all play is not game."
Game vereischt meer dan één persoon, heeft een bepaald schema en is
dikwijls aan vrij-ingewikkelde spelregels onderworpen. Voor onze kleintjes
is er geen sprake van die soort spelen. In hun spel zit een element van
genot en gezelligheid ; kenmerk van het spel is het instinctieve:
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de uiting van de machtige, onwillekeurige aandrift in alle gezonde
kinderen.
John Stratchan geeft als antwoord op de vraag : „Wat is het spel
der kinderen?" (vert. door Mevr. Sieuwertsz. van Reesema—geb. de
Graaf, Schev. 1903) dit antwoord : Spel, dat is de uiting van de
noodige ontwikkeling (dit laatste genomen in den ruimsten zin van het
woord). Terwijl het kind schijnbaar slechts zijn genoegen volgt, gehoorzaamt het onbewust aan de voorschriften van de natuur, brengt haar
plan ten uitvoer en ontvangt tot belooning „geluk". Zoo is het
genot verklaard, dat het kenmerk is van het echte spel. Had de Schepper
alleen wijs gehandeld en niet liefderijk, zoo zou dezelfde uitkomst op
een andere manier verkregen zijn ge\vorden. Maar onze Maker heeft,
behalve de verkrijging van ontwikkeling nog een ander doel, dat is : liet
geluk van Zijn schepselen — op het oog.
Is er een wezenlijk verschil tusschen arbeid en spel. (Spel genomen
in de beteekenis van vrij — (al of niet) — gemeenschappelijk) ? Mijn
leeren is spelen, mijn spelen is leeren — is het niet nog zóó? Het
met inspanning werkzaam zijn, kan evengoed „spel" wezen, als zwaar
en vermoeiend spel „arbeid" kan zijn. Slechts dit bepaalt of het
kind werkt of speelt, waarop en waarom liet gedaan wordt. Jan
Ligthart schrijft in zijn „Jeugdherinneringen" hoe hij zich voorgesteld
had, op een vrijen middag eens heerlijk te zwerven — de gedachte
daaraan was op zichzelf al een genot. Maar dat was mis. Thuisgekomen kreeg hij de opdracht een boodschap te bezorgen ver Weg.
Inplaats van een genot, was nu die verre wandeling een zware taak
voor hem : het was een opgelegde plicht — weg was dus het genot.
Geef het kind de gelegenheid eens een inspannend werk te doen,
het zal zich gaarne van deze taak kwijten, maar draag het niet
voortdurend op, wat het eens, in een bijzonder geval heeft gedaan,
dat kost te veel aan een kind.
Mien Labberton vangt haar „Schemeringen" aan met een motto
ontleend aan Rabindranath Tagore : Waarom brak de harpsnaar ? Ik
trachtte haar een toon te ontwringen, die boven hare macht was.
Daarom is de harpsnaar gebroken.
De vorige lente heerschte op onze speelplaats in plaats van een
vroolijk rumoer van onbezorgde klanken, een rust en stilte — 'k had
bijna gezegd : devote stilte als in een kerk. Met vragende, nieuwsgierige blikken trok elk troepje opnieuw naar buiten, ieder als gewoonlijk
voorzien van speelgoed naar eigen verkiezing, doch zonder er iets
mee uit te voeren. Elke nieuwe afdeeling trok zich — op de plaats
gearriveerd — direct samen in een hoekje van het speelterrein, om
te kijken naar een vogelpaar, dat bezig was in de takken van onzen
dikken groenen klimop een nest te bouwen. Iedere klas hoopte er
méér van te zien, dan de vorige ervan had opgemerkt en allen, zonder
onderscheid, hadden den ganschen speeltijd er voor over, om te zien,
wat volgen ging. Wij brachten, dankbaar voor dit stukje natuurleven
in onze onmiddellijke nabijheid en gedachtig aan de spreuk „onbekend,

213
maakt onbemind" door verhaal en lied de noodige kennis bij van
onze gevederde vrinden (het was de zoogen. zwarte lijster). Van alles
moesten ze voeten : wie de vader was, hoe het nest er uitzag, wat de
vogels aten, waar zij vandaan gekomen waren, enz. -enz. In die eerste
dagen werd er eigenlijk niet gespeeld — en toch toonden de kleuters
daarvan niet den minsten hinder : er werd met evenveel animo gewerkt
als na druk spel. Op de speelplaats werd nauwkeurig geteld, hoeveel.
keeren „de vader" uitvloog en hoe vaak „de moeder," ze wisten, wie
de langste strooitjes droeg, ze merkten op, dat het wijfje van een
heel ander-en kant terug kwam, dan zij heen gevlogen was — niemand
vergiste zich in mannetje en wijfje. En toen later de eitjes in het nest
waren, toonden allen een geduld, dat ons beschaamde, in het wachten
tot ieder een beurt had gehad, om in het nest te zien. Bijna tachtig
peuters moesten in een gunstig oogenblik van den grond worden
getild, want zij wilden zch allen zoo graag persoonlijk overtuigen
van het aantal eitjes. Dat was óók spel — en ze waren er zoo in -ze namen het mee in de klas, zooals bleek onder de bouwles, toen cie
onheilspellend donkere lucht zich -ontlastte in een flinke hagelbui
en er een klassikaal „ach !" klonk. Wij dachten, dat er een bouwwerk
ingestort was — maar er werd direct gevraagd : „Juffrouw, worden
nu de kleintjes niet nat?" Met algemeene stemmen werd in dien
tijd goed gevonden te spelen : „Vliegen" uit Haanstra's nieuwen bundel
kinderspelen en liederen : De jonge vogeltjes zaten in 't nest ...
Ze vonden het heerlijk om „vogeltjes" te zijn en vroegen er telkens
weer om. Zoo werd een gebonden spel, tot een vrij spel gepromoveerd —
want een promotie was het wel. — Hetzelfde lot onderging ook het
spel van de dwergjes : „'s Nachts als de groote menschen slapen", na
een zeer levendige vertelling van kabouters, die op verzoek meermalen
herhaald was. — Ieder zal het met Clara Zinn eens zijn als zij
beweert : Das Spiel diezer Zeit is nicht Spielerei, es hat hohen Ernst
und tiefe Bedeutung.
Op een anderen keer werden eenige boomen van onze speelplaats
geveld en hielpen de kleuters op een Zaterdagmorgen (als de kleeren
toch de meeste frischheid hebben verloren — niet alle moeders zijn
Montessorianen !) om de spaanders en takken te bergen. Dat was me
een gesjouw — maar niemand gaf een zucht, of ander teeken van
vermoeidheid, in stilte het gevaar vreezend door de anderen voor
minderwaardig te worden a.angez:en. Nooit is met meer lust en ijver
als toen gespeeld : Wij gaan een huisje bouwen .... uit Jansen : Het
kind van 3 tot 7 jaar.
Een echt herfstspel hebben we eens door onze heele school laten
spelen : alle klassen konden daaraan deelnemen.
': Was een heerlijke zonnige herfstmorgen, toen we met ons allen
naar het Haagsche Bosch getrokken zijn, om den benoodigden voorraad
te zoeken. Met algemeene stemmen werd goedgevonden, om een kleintje,
dat wat slecht ter been was, in een geleenden trekwagen mee te
nemen ; en het werd onderweg een formeele wedstrijd onder de
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oudste leerlingetjes, welk paar het langste gedeelte zou trekken. We
hadden een mand meegenomen — en brachten die — tot onze verwondering — gehéél gevuld mee naar school terug. Onvermoeid waren
de kleuters in het aanrijgen van kettingen, waarbij de aardigste variaties
werden verzonnen. Want onze school moest in een passend herfstkleed
gestoken worden. We ademden de herfstgeur en zagen voor onze
oogen dagelijks het groen — eerst zoo mooi frisch — verwelken.
Was het toen niet de tijd om te spelen:
In het najaar, dan is het -voor ons feest;
Dan zijn wij zoo vroolijk en spelen wel het meest.
Dan gaan we vruchten zoeken en vullen zak en mand;
En daarom dansen wij nu vroolijk hand aan hand ?
Onder elkaar en aan zichzelf overgelaten spelen de jongens graag
„diefje" — het oude inrekenspel — maar er behoeft geen diefstal
gepleegd, geen dief op heeterdaad betrapt te Worden, dat is niet
noodig. Bij onderlinge afspraak wordt uitgemaakt, wie dief, wie politie
is, terwijl hij, die over de minste fantasie te beschikken heeft, - dit
blijkt wondergoed bekend — de opdracht krijgt b.v. het „hok" te zijn.
Meisjes spelen graag moedertje en hebben daarbij altijd heel wat
te stellen met ondeugende kinderen, die straf moeten hebben, omdat
ze niet stil willen blijven zitten op een aangewezen plaatsje. Allen
zijn graag koopman, hun waar luid roepende aanprijzend. De echte
koopmansaard missen ze absoluut, want ze zijn er niet zoozeer op gesteld
om te verkoopen, als wel om luid te roepen en iets te dragen : wordt
het harde geroep verboden, dan is de aardigheid al gauw van het
spel af.
Bij de krijgertjes-spelen — onder hoeveel verschillende vormen komen
zij niet voor ! — speelt het aftellen een groote rol, dat dikwijls nog
langer duurt dan het krijgen zelf en waarnaar iedere afgetikte met
belangstelling blijft luisteren, alleen om het genot nog eens te smaken,
dat er weer één ,,af" is. Bij onze kleintjes behoeft de afteller niet
zoo héél serieus te werk te gaan : wordt er een overgeslagen, en een
ander tweemaal aangeraakt, dat nemen ze op den koop toe : 't gaat
om 't aftellen zelf — niet om het resultaat. Wie 't langste versje
weet, valt de eer te beurt „afteller" te zijn.
Dat de woorden niet altijd door den . beugel kunnen, wie ergert
zich daaraan ? Weten ze wel, wat ze doen, als ze met grooten ernst
en klimmende belangstelling luisteren naar den solist, die zijn monotoon
liedje zingt:
O, ef, af,
Snijdt je moeders neusje af,
Laat er nog een stukje an,
Dat ze nog eens snui .... ven .... kan
Dat altijd-durende gevlieg en gedraaf verveelt ons wel eens, maar
vergeten we niet, dat in het hardloopen — om met Prof. Gunning te
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spreken, „ook een primitief erfgoed te beschouwen is," we zouden
het ook hetconservatisme van de jeugd kunnen noemen. Het hardloopen komt bij alle volken en door alle eeuwen heen als spel voor,
het krijgertje heeft er zich uit ontwikkeld.
In een zeer oud boekje uit 1587 (uitgegeven door J. v. Vloten,
„De Dietsche Warande") krijgt men op de vraag : Wat spel betaamt
een jongen? dit antwoord : Toppen (ons tegenwoordig tollen), ballen,
loopen (waarmee hardloopen wordt bedoeld ), springen bij manieren
als : met beide voeten tsamen oft op eenen voet hinckelen, enz.
Over 't algemeen genomen, genieten onder de vrije gemeenschappelijke
spelen die *de voorkeur (voornamelijk bij de jongens), waaraan een
Wedstrijd verbonden is. Denk b.v. aan het Verstoppertje, dat vroeger
„Piep-muis" heette (eigenlijk in 't oud-Hollandsch „Pijpt of ick en
soeck u niet). Becq de Fougières heeft in zijn boek : „Les jeux des
Anciens" afbeeldingen waaruit blijkt, dat dit spel ook bij de Grieken
en Romeinen gespeeld werd. In Duitschland is het o.a. bekend onder
den naam : Ausschlagen en Kuckuk, wo bist du ? Fransche kinderen
spelen het onder den naam „Cache, cache," bij de Engelschen heet
het „Hide and seek" — or — „King by your leave." Ook in Indië
en Afrika treft men het aan.
Uit verschillende afbeeldingen blijkt, dat ook het blindemannetje
een zeer oud spel is, evenals het doekjeleggen, dat volgens meer
genoemde v. Vloten vroeger gespeeld werd onder het zingen van
het versje (voorkomende . in zijn zoogen. Baker- en Kinderrijmein )
Ei, kokkerei ! de klok zal leggen,
Als ze legt, wat zullen we zeggen?
- Op dezelfde wijze uitgevoerd als in ons land treft men bij onze
Westelijke buren : „Drop handkerchief" aan -en ,,Le jeu de mouchoir"
in Frankrijk.
Het „Kruip door, Sluip door," dat volgens Mannhardt (in het
Zeitschrift fur Deutsche Mythologie und Sittenkunde) nog een rest
van het oude heidensch geloof behelst, dat de ziel na den dood een
brug moest overtrekken, -om het doodenrijk binnen te kunnen gaan,
werd in vroeger tijden zoowel door volwassenen als door kinderen
gespeeld, zooals Brueghels „St. Joris-kermis" te zien geeft. De wijze,
Waarop het door de ouderen uitgevoerd werd, doet echt-er meer
denken aan het tegenwoordig voorkomende : Ik loop alleen door deze
gang. Het geliefde en altijd weer terugkeerende : Kruip door, Sluip
door, dat onze kinderen spelen als ze vrij zijn op school en in de
straat, heeft verschillend slot. Meestal belandt — aan het einde van
't spel, de eene partij in den hemel en de andere in de hel — dit is
afhankelijk van de keuze tusschen een gouden appel, of een gouden
peer. Spelen de kinderen dit spel zonder toezicht, dan komen de
„duveltjes" over het algemeen er niet te best af en kan men heel wat
beter tot de „engeltjes" behooren, die naar den hemel „gedragen"
(eigenlijk : geschommeld) worden.
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Hoezeer deze soort van spelen ook bemind zijn, ze blijken niet in
tel te zijn in den sneeuwtijd of 's zomers als de kinderen gelegenheid
hebben zich naar hartelust in het zand te vermaken.
Vallen de eerste sneeuwvlokken onder een schooltijd, wie is dan bij
machte de aandacht nog bij iets anders te bepalen ? De uitroep:
„'t Sneeuwt !" werkt als een electrische schok. Het is een waar genot
de kleuters, de neuzen platgedrukt tegen de ramen, met verwonderde
groote oogen naar de eerste dwarrelende sneeuwvlokken te zien turen.
De oudste leerlingetjes mogen dan hun hart eens ophalen aan het
gezonde sneeuwvermaak. Allen willen mee naar buiten — natuurlijk,
ze staan niet graag als koudkleum geboekt. Doch ieder blijft vrij,
aan de pret deel te nemen, of er bij de warme kachel naar te kijken
— en het is ons meermalen gebleken, dat „zien spelen, deed spelen"
en dat het werd ,,hoe meer zielen, hoe meer vreugd." Bij het maken
van een sneeuwpop — werkelijk een feest voor de kleintjes — worden
de rollen verdeeld, zoodat één clubje voor 't hoofd zorgt, een ander
voor den romp en een derde groep voor de ledematen. Krijgt de
sneeuwman een steek op, een bezem in den arm en een pijp in den
mond, dan behoeft er niets gecommandeerd te worden, maar wordt
er spontaan een rondedans om hem gemaakt. Dooit de sneeuwman
na een of twee dagen, dan spelen ze in 't lokaal met het grootste
genoegen : „Sliep hem uit ! hij, met zijn pruik !" of „O, ziet eens door
de ruiten !"
. Maar zand ! Weet ge een heerlijker materiaal dan zand ? Zaagt ge
ooit een kind zich vervelen in 't zand ? Er is geen kostelijker goedje
denkbaar. — Ternauwernood heeft de straatmaker zijn kruiwagen zand
op den openbaren weg leeggestort (in een volkrijke buurt), of het
bergje wordt bestormd en als een vesting veroverd door zooveel
kinderen, als er op dat oogenblik buiten spelen.
Het Bestuur onzer school verraste de kleuters eens na een vacantie
op een groote lading nieuw duinzand. Sommigen wierpen er zich
languit in als een zwemmer zich in de zee werpt op een warmen
dag ; anderen zochten direct de speelmakkers op, om er dan samen
van te genieten, — maar één kleintje amuseerde ons bijzonder. Hij
stapte het zand in, zonder zich — zooals de gewoonte is — ' van
emmer en schepje te voorzien, toen overzag hij de heele ruimte, ging
ongeveer in 't midden staan, zwaaide zij beide armen in de lucht als
een marktkoopman en jubelde : „Ha, jongens, droog Scheveningen !"
Zorgen wij er maar voor, dat het zand zijn geschiktheid behoudt
tot het maken van vormen — wat in een warmen zomer menig
emmertje water per dag kost ! — dan kunnen de kinderen er letterlijk
alles van maken. Altijd weer worden er hooge bergen gemaakt „zoo
hoog als de lucht." Diepe kuilen worden gegraven, poffertjes gebakken;
er wordt winkeltje gespeeld — met een kleine „bedil-al" als winkeljuffrouw, er worden met vereende krachten kanalen gegraven en grachten ; wegen, tuinen en parken aangelegd in groote verscheidenheid en
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nooit blijken ze „uit"-gespeeld te zijn, als ze zich weer moeten
opfrisschen voor het naar huis gaan.
Van de vroeger genoemde gevelde populieren hadden we er eenige
laten doorzagen in cylinders van J 75 c.M. hoogte; een onbeschrijfelijk
genoegen hebben we daarmee onzen kleuters gedaan. Deze rollen
worden nu letterlijk tot alles omgeschapen : nu eens moet-en zij een
mensch of dier voorstellen (geen ruiter zat ooit op vuriger strijdros
dan onze kleine baasjes op hun rol) en dan zijn het weer ziekenauto's, waarin met groote omzichtigheid een kleine patiënt wordt
gelegd. Het liefst tooveren zij de cylinders om in werktuigen : trams,
koetsen, spoortreinen. Tot wat het meest versch in het geheugen ligt
veranderen zij het materiaal. Nadat b.v. de schoolfotograaf geweest
was, zagen we telkens groepjes heel ernstig stilstaan voor een staanden
rol, waar een andere cylinder dwars bovenop lag. Als antwoord op
onze vraag: „Wat doen jelui daar?" vernamen we: „Me worden
gekiek, juffrouw; hij is de kieker." In een hoek van de speelplaats
werden de Zondagsche kleeren even aangedaan ; maar er werd totaal
vergeten, deze weer voor de daagsche te wissel-en.
Jonge kinderen liggen gaarne een poos lang uit op den grond ; we
zien onze kleintjes soms heel lang voorover in het zand liggen ; zoo
vol-doen zij aan de groote behoefte aan rust, ontstaan door den
sterken lichaamsgroei (Na zwaren lichaamsarbeid rusten volwassenen
in deze houding ook het best uit).
Ongemerkt hebben de cylinders, emmertjes en schepjes mij reeds
gebracht op het belangrijke onderdeel van 't spel, n.l. het speelgoed.
Wie spelende kinderen met kennis en belangstelling gadeslaat, bemerkt
terstond, dat de waarde van het speelgoed voor het kind,, volstrekt niet
evenredig is aan den prijs, dien men er menigmaal voor besteed heeft.
Eigenlijk moet men aan een kind alleen dat speelgoed geven, waarvoor
het rijp is : Geen bewaarschoolkleuter met een door electriciteit gedreven spoortrein, of een miniatuur naaimachientje, dat werkelijk kan
naaien. Stel aan het speelgoed als eisch, dat het eenvoudig, doch
degelijk zij. Geef liever weinige dan vele voorwerpen, maar zorg
dat ze zoo zijn, dat er iets aan veranderd kan worden.
Is het verschaffen van duur en prachtig speelgoed niet meestal een
uiting der ouders, waardoor zij hun eigen ijdelheid streelen ? De een
wil niet onder doen voor den ander en daarom worden kostbare poppen.
beeldige wiegen, dure poppen wagens aan kleine. meisjes cadeau gegeven op verjaardagen en voor de jongens dezelfde overdrijving ten
opzichte van : paarden, wagens, treinen èn wat verder de tijd biedt.
Echt „speel"-goed is het niet : er moet veel te voorzichtig mee worden
omgegaan en het baart meer teleurstellingen dan genoegens aan beide
partijen. Wie, die, vooral tegen S:nt-Nicolaas, de -overladen speelgoedwinkels beziet, voelt net het enorme contrast tusschen -dit speelgoed
-- waardoor men toch de zucht aankweekt tot nog grooter en nog
mooier — en de speel-leermiddelen waarmee -onze kleintjes in de
school elken dag bij vernieuwing zoo heerlijk bezig zijn? Ze onze kleine
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peuters werken met de doos der ie gave, of met het wagentje ontstaan
uit de 2e gave ; nooit komt er een oogenblik, dat ze liever willen
opruimen, of dat het werk verveelt — en luister dan naar de klachten
der teleurgestelde ouders over de minachtende bejegening, die het
kostbare speelgoed moet ondervinden van hun kinderen. De gehechtheid, die de kleine toont aan een oud onooglijk stuk speelgoed, door
moeder zeer gelaakt, kon haar leeren, dat de waarde heusch niet in
het mooie en dure gelegen is.
Welk onderscheid er ook moge zijn in de leermiddelen van Fröbel
en Dr. Montessori, hierin ligt een overeanstemming : het kind moet
er zelf mee bezig zijn en zal — bij goed gebruik — door oefening
der zintuigen, zichzelf onderwijzen. Wie haar onderwijs -- óók het
spel — baseert op deze grondgedachte zal de woorden van Signorina
Anna Mascheroni (Montess. Opv. No. 14 van 1925) bevestigd vinden
„De wetenschap behoort aan hem of haar, die haar voor zichzelf
„verkrijgt ; want bij den psychologischen, evenals bij den physiolo„gischen arbeid werkt iedereen op zichzelf."
Buitengewoon geschikt materiaal (speelgoed zoo ge wilt) voor onze
allerjongsten 'om hunne krachten op te beproeven zijn de zoogenaamde
houten „speelsteenen." In verschillende grootten en zoodoende ook
onderscheiden in gewicht, bieden zij onzen kleintjes een schat van
oefeningen in het dragen, stapelen, passen en sjouwen.
Bouwsteenen zijn geliefkoosde voorwerpen om mee te spelen, lang
voor Fröbel vermaakten de kinderen er zich .al mee, gelijk een van de
schilderijen van Brueghel laat zien.
Rousseau zegt : ,,De indrukken van de buitenwereld vormen de eerste
„bouwstoffen voor de kennis van ' het kind. Het wil alles betasten en
„in handen nemen, dit verschaft hem de noodige lessen. Het leert de
„warmte en koude der lichamen voelen, hun hardheid, hun gewicht;
„het leert oordeelen over hun grootte en gedaante en al hun tastbare
„eigenschappen. - Het leert de indrukken van het oog vergelijken met die
„van den tastzin. Wil het kind leeren oordeelen over afstanden.
„dan moet veel worden rondgedragen, zoo ondervindt het verandering
„van plaats en leert het een oordeel vormen over afstanden."
Klinkt het woord van Mevr. Prins—Werker hierop niet als een
echo voor den tegenwoordigen tijd (zie : Montes. Opv. 19 Dec. '25) :
„Alle kinderen vinden in het hanteeren der voorwerpen een vrij ruime
„en veelzijdige oefening voor de samenwerking van zenuwen en spieren.
„Geef het kind veel oefening in het grijpen en omspannen, in het
„overbruggen en tillen, in het plaatsen niet nauwkeurigheid, in het
„aanpassen van kleine en groote bewegingen aan kleine, groote, lange,
„zware, lichte voorwerpen, in het loopen met een voorwerp, in , het
„maken van stapeltjes, allemaal oefeningen, die van fundamenteele
„beteekenis zijn voor de ontwikkeling." De genoemde speelsteenen
komen het kind te hulp om aan dit verlangen te voldoen en bieder! het
een uitmuntende gelegenheid, om de krachten te beproeven. Hoe
groot zou de lijst van speelgoed niet worden, wanneer we bij het
.
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oudste aanvingen eneindigden bij het meest moderne. Reeds in oude
tijden vermaakten de kinderen zich met bal, tol, hoepel, kegels en
poppen. De ballen bekleeden een eereplaats in deze rij : bij de oudste
volkeren der wereld werd het balspel reeds als spel beoefend. Er
bestaan oude reliefs, Egyptenaren voorstellende, gezeten op den rug
van een ander, die elkaar een kaatsbal toewerpen.
Dr. Hecker vertelt in „De geschiedenis van de lichaamsoefeningen
der oudheid" dat het spelen met ballen zoozeer als gezondheids:maatregel werd gewaardeerd, dat de bal zelfs als attribuut der geneeskunde op grafteekens van artsen gebruikt werd. Het op de spits drijven
en verheerlijken van het moderne voetbalspel dringt zelfs tot in de
bewaarschool door ; en — al zullen we niet hebben ingestemd met
Charivarius' „Lof der zotheid", waarin hij de sport en -wedstrijden
zoo scherp hekelde, toch zullen we zeker bij het spelen met ballen
nooit toestaan, dat onze speelplaatsen worden gebruikt als miniatuur
voetbalveld. Het balspel is in zijn vorm een werpspel ; het meest
primitieve werpspel werd met steenen uitgevoerd. Verschillende verbodsbepalingen kan men hieromtrent vinden. Zoo gebood b.v. de overheid
van den Haag aan een ieder : Haere kinderen te houden van 't kerkhof,
om aldaar te spelen ofte ghoyen met steenen, enz. op een boete van
zes stuivers. (Jan. 1568). Het ging er om : wie het verst kon werpen,
of een bepaald doel kon raken. Een prent van v. d. Borcht (± 1580)
toont -dat dit spel in zijn tijd ook reeds bekend was.
Even oud en algemeen als het spelen met ballen, is, voornamelijk
voor meisjes : het bezig zijn met poppen ; natuurlijk heeft de moderne
techniek enorme verbeteringen aangebracht in de duurzaamheid van
de materie, waarvan de poppen `orden vervaardigd en spreekt „de
mode" eveneens een woord mee ten opzichte van het uiterlijk voorkomen : kleeding, schoeisel, hoofddeksel en coiffure.
Uit de vermelding, dat de oude Egyptenaren de gewoonte hadden
hunne jong-gestorven kinderen het gebruikte speelgoed mee in het
graf te geven — waarbij men ook poppen heeft aangetroffen — blijkt
dat de pop bij de oudste volkeren der wereld als speelgoed voorkwam.
In sommige landen werd bijzonder veel werk gemaakt van de
kleeding der poppen. Franklin deelt daarvan mede, dat men omstreeks
1450 in Frankrijk onder de voorwerpen, die verkocht werden, óók
vond : présents si chers aux petites filles, des poupées charmantes
et merveilleusement habillées."
Ellen Key en velen met haar zien in het spelen met poppen -door
meisjes een voorbereiding voor het latere moederschap ; anderen o. a,
Canfield Fisher (in a Montessori Mother) vinden het een doelloos
spel, dat alleen waarde heeft bij het aan- en uitkleeden der poppen.
Maar zou het wel- mogelijk zijn elk spel te herleiden, of van ieder
spel te zeggen, waartoe het nuttig is? Is er niet voor vele kinderen (ik
zeg volstrekt niet voor alle kinderen) een groot genoegen in om met
poppen te spelen? Voelen zij zich niet echt „thuis" in hun poppenfamilie? Vertellen zij aan hun poppenkinderen niet de verhalen, die voor
.
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niemands oorerg bestemd zijn ? Hebben zij, die het een spel zonder
waarde vinden, zich wel eens rekenschap gegeven, waaraan het van
blijdschap stralend gezichtje moet worden toegeschreven, waarmee het
poppenmoedertje hare kinderen begroet? Spreken daaruit niet de aangenaamste herinneringen aan het laatste spel ?
Dat niet alle poppen een even groote plaats innemen in 't hart van
poppenmoedertje is van algemeene bekendheid ; wie daarin de voornaamste plaats bekleedt, is niet de nieuwste of de mooiste, maar
gewoonlijk de oudste en voor ons de onooglijkste uit de heele
poppenverzameling. Moeten die lievelingen niet mee naar bed, mee
op de wandeling en mee op reis ? Zij worden ook soms meegebracht
op school, als de kleuters zich daar nog niet voldoende „thuis"
gevoelen. Zij deelen in het lief en leed : zijn op hun tijd z ek : krijgen
tanden, hebben hoofdpijn en kiespijn, maar deelen evengoed in de
feestvreugde : voord-en bij verjaardagen getrakteerd, met bloemen getooid
en in een feestkleed gestoken. Zij maken het leven der kinderen mee,
door de kinderen zelf.
Nu sprak ik nog slechts van meisjes en poppen, doch u hebt
waarschijnlijk in dat opzicht óók merkwaardige ervaringen opgedaan.
Onze jongens hebben werkelijk gebedeld, om toch ook asjeblieft eens
met de poppen te mogen spelen. We hadden het als een degradatie
voor hen beschouwd en hun daarom uit dat speelgoed niet laten kiezen
en nu bleek ons, dat zij het als een straf hadden opgenomen. Zoo
hadden we onbewust hun een groot genoegen ontzegd. Hoe heerlijk
hebben zij hun hart opgehaald dien eersten keer ! Hoe verrukt waren
ze ! Allerliefst speelden ze met hun poppenkinderen. Héél hun schat
van zachtheid, vriendelijkheid en hulpvaardigheid toonden zij ons in:
hun spel. — Juist kregen we bezoek op dien middag. „Hé !" klaagde
er één, „nou spelen we voor één keertje met de poppen", alsof hij,
bedoelde „en nu worden we meteen gesnapt" — maar een kleine
advocaat verdedigde : „'t Hindert niks, hoor, vaders spelen toch net
zoo goed met kleine zusjes, als moeders".
Het zijn niet alleen miniatuurkindertjes, die als levende wezens.
behandeld worden, de ballen en blokken worden ook als met leven
bezield. Geef het kind één van Fröbels bouwdoozen en oogenblikkelijk
tjoekt er een spoortje, tuft er een auto of vaart er een boot. De
(ninder-levendige natuurtjes, die eerst ernstig toezien en wachten tot
Ie luidruchtige speelmakkertjes werken, hebben wel wat anders te.
doen. Zij bekijken rustig de groote kube, de verschillende lagen en de,
deelen, waaruit deze bestaat. Is de kube in deelen uit elkaar gevallen,.
zij trachten alles weer op dezelfde manier in elkaar te zetten. Zij
besteden gaarne den ganschen tijd aan die studie en bekommeren.
zich om niets anders meer. Zij voelen, bekijken, passen en schikken!
en doen nieuwe ontdekkingen omtrent afstand, plaats, vorm en verdeeling. Deze zoekertjes, die meer iets eigens, iets oorspronkelijks hebben,.
worden gewoonlijk door de anderen met rust gelaten. Zoo gaat het niet
met de toeterende, tuffende kleuters ; zij werken aanstekelijk met hun.
,

.
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levendige vroolijkheid, vooral op hen, die, zonder eigen initiatief
en ambitie niet weten wat te doen. Aangemoedigd door hun levenslustige
klasgenootjes, nemen zij uit hun korf van overvloed en zijn ook
weldra in hun spel. Al is het voorloopig nog slechts navolging..
worstelende zullen zij ook ontkomen aan eigen besluiteloosheid en
lusteloosheid. Zij zullen het ondervinden, dat spelende de lust groeit
tot bezig zijn, dat liet kapitaal van gezondheid en lichaamskracht dan
eerst de hoogste rente oplevert, wanneer het g ehèèl gebruikt wordt.
,

Nu moest hier eigenlijk nog iets volgen over het spelen met verschillend speelgoed ; verschillend n.l. ten opzichte van het aantal spelers.
Zoo is er materiaal, waarmee iedere speler zich alleen moet vermaken, en ander, waarmee het óók mogelijk is gezamenlijk bezig te
zijn en dan is er nog speelgoed, waarbij altijd clubjes gevormd
moeten worden, om de verschillende rollen die er te vervullen zijn.
Maar, het is evenmin mogelijk in dit bestek alles van het speelgoed
te zeggen, wat er van te vertellen valt, als liet veel-omvattende onderwerp
het spel van het jonge kind (eigenlijk : liet spel in de bewaarschool )
in, zijn vollen omvang te behandelen. Wat ik U hoopte aan te toonen,
was in de eerste plaats dit : dat het gebonden spel, mits onder
goede leiding uitgevoerd, als lichaamsoefening moet blijven gehan.dhaafd en dat het klassikaal behoort te worden geoefend.
In de tweede plaats moest mijn betoog dienen, -om U te overtuigen van de grootere educatieve waarde van het vrije spel — voornamelijk het gemeenschappelijke; waarom dit spel hoofdzaak behoort
te zijn.
En ten derde trachtte ik de wenschelijkheid te bepleiten van het
laten spelen met goed en bruikbaar speelgoed, wanneer dat n.l. voldoet
aan de door mij in stelling 3 genoemde e_schen.

De invloed van den vrijen arbeid op de karaktervormin g
door Martha de Vries.
Stellingen:
1. Vrijheid van arbeid werkt gunstig op de karaktervorming:
a. Zij kweekt zelfstandigheid.
b. Zij bevordert den gemeenschapszin.
c. Zij vormt geen belemmering voor het aankweeken van gehoorzaamheid.
2. Niet door het kind te laten „stilzitten", doch door het te leeren
zich „vrij te bewegen," bereidt men het voor zich later een plaats
in de maatschappij te veroveren.
3. Vrijheid voor allen is beperking voor ieder. Wie kinderen wil opvoeden in vrijheid, moet hen bovenal leeren te gehoorzamen aan
de billijke eischen van anderen. (J. Ligthart).
.
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De opvoeding is geen scheppende, maar een leidende macht.
.Meel en meer geraken wij overtuigd van de waarheid, die Jan
Ligthart ons in deze woorden verkondigde. De tijd is voorbij, dat
men het kind zag als een blank vel papier, door ons te beschrijven;
als een vormlooze klomp klei, door ons te kneden in den vorm,
dien wij er het liefst in zagen ; als een ledig wezentje, door ons vol
te gieten met deugden en ondeugden. Neen, het kind heeft zijn aanleg,
heeft zijn karakter, hij brengt mee ter wereld zijn eigenaardigheden,
.zijn deugden en ondeugden. Kortom, het kleine wezentje, dat in de
wieg wordt gelegd, heeft reeds in zich zijn eigen persoonlijkheid, iets,
Wat niemand hem meer geven, niemand hem meer ontnemen kan.
De opvoeding is geen scheppende, maar een leidende macht. Het
kind is reeds geschapen, niet alleen lichamelijk, maar ook . geestelijk.
Zijn persoonlijkheid is reeds in kiem aanwezig en de taak der opvoeding
moet nu zijn deze aanleg in goede banen te leiden.
Doch om goed te kunnen leiden, moet men het kind kennen en
-om het kind te leeren kennen in al zijn hoedanigheden, moet men het
gelegenheid geven zich te uiten.
De vrije arbeid nu stelt ons hiertoe in staat en alleen om deze
reden mag men al zeggen, dat vrijheid van arbeid gunstig werkt op
de karaktervorming. Waar het kind zich vrij kan uiten, ontplooit
zich zijn persoonlijkheid en wanneer de leidster zooveel mogelijk
deze, zich ontplooiende persoonlijkheid waarneemt, zal zij opmerken,
waarin en waarheen het kind geleid moet worden. Toch zijn er,
behalve deze persoonlijke leiding, ook enkele algemeene deugden, die,
.speciaal door de vrijheid van arbeid, meer naar voren worden gebracht.
In stelling a leest u „vrijheid van arbeid kweekt zelfstandigheid"
en het is typisch om te zien, hoe deze zelfstandigheid groeit, hoe het
kind leert zichzelf te helpen en in allerlei zaken zelf een beslissing
te nemen.
Daar is ten eerste de keuze van een plaatsje. Houdt zoo'n kleuter
van gezelligheid, dan . zal hij verstandig doen zich een plaatsje te kiezen
aan de groote tafel in 't midden. Bepaalt zijn vriendschap zich tot
één kind, dan ontdekt hij al gauw de tafels voor 2 persoontjes en houdt
het stoeltje naast zich open voor zijn vriendje. En het is grappig
om te zien, hoe goed hij dit plaatsje weet te verdedigen, als een ander
er gebruik van maken wil. Is hij van plan een moeilijk werkje te
gaan doen, dan bemerkt hij al spoedig, dat je niet de gezelligheid
van de groote tafel, zelfs niet het meer intieme van een tafel met je
beidjes, kunt hebben, maar kiest heel verstandig een tafel alleen.
Natuurlijk is dit niet de eerste dagen zoo weloverdacht en beslist,
maar naarmate hun zelfstandigheid groeit, groeit ook hun inzicht
in wat zij noodig hebben. En zij, die dit niet van zichzelf leeren,
Worden wel op weg geholpen door de anderen. En het is één der
wijsheden, die we dagelijks kunnen leeren, vooral bij vrijen arbeid, dat
kinderen de dingen gemakkelijker van elkaar aannemen dan van ons.
Kleine Koosje mag dolgraag „uitprikken". Maar aangezien hij eer
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handtastelijk kereltje is en nog onbeheerscht in zijn bewegingen, is
een prikpen in zijn handjes een wel wat gevaarlijk voorwerp. Den
eersten keer, dat hij een priklap en pen uit de kast haalde, trok ik.
clan ook een bedenkelijk gezicht. Maar meteen kwam Dansje, een
bijdehandje van vijf jaar, op hem af, zette hem bij een tafeltje
alleen en deed hem voor, hoe het moest. Even later zei ze vertrouwelijk
tegen me:
„'k Heb hem maar alleen bij een tafeltje gezet, dan ken die d'r geen
kindere' pijn mee doen."
Behalve zijn plaatsje moet het kind ook zijn werk en spel kiezen
en die keuze is de eerste dagen dikwijls niet .gemakkelijk uit een
kast vol begeerlijkheden. Zoo'n kleuter wil eigenlijk wel alles tegelijk
probeeren. Daar liggen kleurpotl-ooden en teekenmodellen, legplaten
en sorteerwerk, bouwdoozen, kralen, stukken klei, en o, nog zooveel
meer. Is het wonder, dat een 3-4 of 5-jarige kleuter daar wel eens,
even besluiteloos voorstaat en niet weet wat te kiezen of eigenlijk
wel alles tegelijk wou probeeren? Dan komt bij velen de zoo gevreesde
wispelturigheid voor den dag, dan kiezen ze het één na het ander en
werken overal maar een o-ogenblikje mee. Doch stel u gerust, deze
wispelturigheid duurt maar eenige dagen, duurt alleen maar zoolang r
tot ze de kast verkend en alles eens geprobeerd hebben. En dan
kiezen de meeste kleuters flink en welbewust een werkje, dat hun
het meeste aantrekt, sommigen zelfs vo-or den geheelen dag vooruit.
„Eerst ga ik plaatjes knippen en die plak ik in m'n schrift en
dan plak ik er een lijst van groote en kleine cirkels om en dan ga
ik een plaat leggen en als ik dan nog tijd heb, rijg ik een ketting."
Zoo'n kleuter heeft geen ander noodig om zijn werk te bepalen,
van verveling is geen sprake, hij komt zelfs tijd te kort om al zijn
plannen ten uitvoer te brengen. Hij werkt met gloeiende wangen en
schitterende oogen, werkt met onverdroten ijver en verbaast zich er
dan nog over dat de tijd zoo snel gaat.
Weer anderen kijken eens eerst even rond, maken hier een praatje,
probeeren daar even te helpen en komen zoo tot het doen van een
eigen keuze. Het lijkt, of zij niet goed weten, wat zij willen, of
ze geen besluit kunnen nemen, maar als het er op aankomt, weten ze
't heel goed en ze storen zich dan ook zelden aan de raadgeving
van een vriendje:
„jo, neem wat ik heb." - of iets dergelijks.
En zelfs de besluiteloozen kiezen zelf, al maakt de leidster de
keuze wel wat gemakkelijker door beperking.
Dan, tijdens den arbeid, komt hun zelfstandigheid vooral tot haar
recht, omdat bij vrijheid van arbeid, de mogelijkheid -om op eigen
initiatief te werken, zeer groot is.
Het ligt niet op mijn w-eg de verschillende werkjes of resultaten,.
door de kinderen behaald, met u te bespreken ; daarvan zullen de
inleidsters van hedenmiddag u wel het één en ander vertellen, alleen
wilde ik aanto.onen, dat bij vrijheid van arbeid het kind niet alleen
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zelf werkt, dat doet het klassikaal ook, maar vooral zelf denkt en
ontwerpt en probeert.
Behalve zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid, kweekt vrijheid van
arbeid ook zelfkennis. Och, zoo'n kleuter kent zichzelf nog niet en
acht heel dikwijls zijn eigen persoontje een wondermeester, die alles
kan en alles -weet. Hij is dan ook hevig beleedigd als hij hooren moet
„Dat is nog wat te moeilijk voor je."
„Niks moeilijk, kan ik best," klinkt het dan van zoon vierjarigen
hummel.
Nu, dan moet zoo'n kleuter maar eens ondervinden, dat hij nog
niet alles kan, dat ier niets van terecht komt en hij zelfs nog hulp
noodig heeft, om alles weer netjes ingepakt te krijgen.
Eenigen tijd geleden kozen twee vierjarige meiskes een mozaïekdoos
met de vijf soorten mozaïek van Fröbel. Op mijn raad, dat dit
nog wel wat moeilijk was en ze beter eerst een klein-ere doos konden
nemen, schudden ze verontwaardigd de polkakopjes.
,,Kan ik best," klonk het beslist van beiden en triomfantelijk gingen
ze met de doos naar haar tafeltje. Toen was 't typisch om het verschil
te zien. Marietje keerde haar doos onderste boven, zoodat alle stukjes
door elkaar op de tafel lagen, en — wist er toen geen raad mee. Nettie
nam er echter stukje voor stukje uit tot het vormen van een figuur.
Bij het opruimen bracht Nettie haar doos keurig ingepakt terug,
zoodat ik vroeg:
„Wil je Marietje ook even helpen, de kan het nog niet." Ze hielp
Marietje, die er radeloos voor zat, handig bij het inpakken van de
le, 2e en 3e soort, toen zei ze:
„Nou weet ik het ook niet verder."
Hoe komt het, dat je 't voor jezelf zoo netjes hebt gedaan en
nu niet verder kunt?", vroeg ik.
„O," zei Nettie rustig, „ik wist, dat ik die twee vakjes nog niet
inpakken kon en toen heb ik ze net leeggehaald, maar Marietje keert
oolc maar direct d'r doos onderste boven, dat alles tegelijk er uit valt."
Is dat geen prachtige zelfkennis voor een kind van vier jaar? Ze
wist, dat ze die twee vakjes net inpakken kon en dus haalde zij de
inhoud er niet uit. Aanmaning, om dat moeilijke ook te leeren, heeft zoo'n
kleuter niet noodig : die drang is er vanzelf en gewoonlijk ziet men
dan ook een paar dagen later, hoe ze juist datgene, wat ze nog niet
kunnen, gaan probeeren, telkens en telkens weer, net zoolang tot ze
het volkomen meester zijn. Zoo'n kindje als Netty is reeds een zelfstandig wezentje, zoo eentje, dat zijn weg door het leven wel vinden
zal. Maar ook voor kinderen met een minder zelfstandigen aanleg
werkt vrijheid van arbeid zoo gunstig, omdat ze al spoedig bemerken,
dat van hen verwacht wordt, zelf hun werk of spel te bepalen.
En het dus ook voor een groot deel van henzelf afhangt, of zij dit
werk met vreugde verrichten of niet. Een der jongens was eens aan
het bekende korfjesvlechten en draaide zuchtend de stokjes door het
vormpje.
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„Ik kan dat nou maar geen prettig werk vinden," zei hij ernstig.
„Waarom heb je 't dan gekozen?" vroeg ik verbaasd.
„Omdat ik zoo'n mandje zoo mooi vind, maar nou heb ik bedacht,
ik zal er maar eiken dag vijf stokjes indoen en dan ga 'k wat prettigs
werken."
Een verstandig besluit voor een vijfjarig kereltje, vindt u niet ?
Hij da'cht er niet aan om het op te geven, nu hij er eenmaal aan
begonnen was, hij riep ook niet de hulp van anderen in, maar verdeelde
zelf het vervelende werkje over een paar dagen.
En dat is het wat kinderen uit een vrije klas gewoonlijk kenmerkt:
zij weten zichzelf te redden. Toch behoeft deze zelfstandigheid den
gemeenschapszin niet in den weg te staan. In een goed-geleide vrije
arbeidsklas is de verhouding onderling juist zeer gemeenschappelijk;
de kinderen voelen zich werkelijk een groep, die bijelkaar hoort.
Natuurlijk heeft hier, evenals bij een klassikale klas, de geest van de
leidster veel invloed. Het is niet zoozeer, wat zij doet of laat, zegt
of leert, maar meer wie zij is, de persoonlijkheid, die van haar
uitstraalt. Haar wezen -en zijn is evenzeer bepalend voor den geest, die in
haar . klasse heerscht als bij klassikalen arbeid, maar toch is de verhouding der kinderen onderling anders. Zij kennen elkaar beter, zien,
met scherp kinderoog,elkaars goede en slechte hoedanigheden, weten,
onfeilbaar zeker, bij wie ze moeten kijken om iets te leeren, bij wie
ze kunnen aankloppen om hulp, wie er geneigd is eens een eigen
werkje in den steek te laten en mee te gaan om hun werk te
bewonderen. Zij weten, met -een zekerheid, die ons wel eenseven
beschaamd doet glimlachen, wie dadelijk bereid is zijn plaatsje aan
't raam af te staan of zijn kleiplankje te verwisselen voor een blokkendoos, om dan samen een mooi station te bouwen. Zij voelen zich werkelijk
één -en spreken van ónze Pietertje en onze Peuter niet een soort eigendomsrecht. Zij vormen een klein maatschappijtje, waarin ieder zijn
eigen werk verricht en toch allen zorgen voor het welzijn van 't geheel.
Maar hun verhouding onderling is wat intiemer. Doordat zij meer
gelegenheid hebben eens met elkaar te praten, weten zij meer van
elkaar af, kennen elkaar wat beter.
Pietertje had een broertje gekregen en werkte sinds dien voor
„Moppie", zooals hij 't broertje noemt. En een paar dagen later werkte
de halve klas voor Moppie en . ging Pietertje, beladen met plak-,
knip- en kleurwerkjes naar huis om het in Moppies wiegje te deponeeren.
E-en goed bewijs, hoe één de kinderen zich voelen, trof mij ook
nog eenige weken geleden.
Wim, een aardig kereltje van vijf jaar, vroeg eens:
„Juffrouw, mag ik straks in de speelkamer met mijn vriendjes de
groote blokkenkist?"
„Jawel, Wim, met z'n hoevelen zijn jullie?" Even keek hij me
verbaasd aan, toen telde hij haastig de klas rond:
„Met z'n twaalven Juffrouw, al de jongens natuurlijk."
In het begin gaat het nog niet altijd even vriendschappelijk, dan
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zijn ze niet gewend aan zooveel kinderen bij elkaar en meenen, dat
ze hun recht met hand en tand en dan nog wel met hand en tand in
den letterlijken zin van het woord, moeten verdedigen. En ze zijn,
driejarige majesteitjes vooral, heel beleedigd, als men ze niet toestaat
een vrij gebruik van hun kleine knuistjes te maken.
Een der eerste schooldagen had een meisje van drie jaar met een
wiegje gespeeld. Terwijl ze even weg was, nam een jongen het wiegje.
Toen de peuter dit zag, vloog ze op hem af en rukte hem met een
ruwe beweging het wiegje uit de handen. Maar meteen was de
onderwijzeres er bij en zei : „Neen; neen, Marietje, dat gaat zoo
niet. Jij mag er weer mee spelen, maar dan moet je niet zoo ruw doen.
Vertel maar aan Jaapje, dat je weer terug bent en weer graag met
je wiegje wilt spelen."
„Laat maar," zei de driejarige majesteit, beleedigd het wiegje terugduwend, „laat maar, itte zal wel mijn eigen wiegje thuis halen."
De school was nog goed genoeg, ziet u, maar als je daar nog niet
eens vechten mocht voor je speelgoed, nu, dan zou ze haar eigen boeltje
wel meebrengen. Maar toch is het typisch, hoe gauw ze al leeren zich
naar elkaar te schikken en elkaar met een zekere welwillendheid te
behandelen. De invloed van de leidster is hier van groot belang. Een
leidster, die niet rustig kan afwachten en zich dadelijk overal mee
bemoeit, werkt de zelfstandigheid tegen. Voor moeilijkheden, die zebest zelf hadden kunnen oplossen, hebben de kinderen haar noodig,
terwijl een leidster, die alles maar laat gaan en niet op het juiste moment
even weet in te grijpen, het overwicht in haar klasse verliest. Bij zoo
iemand zou gemakkelijk de zoo gevreesde wanorde ontstaan en bij zoo
iemand hebben de z.g.n. ongehoorzame kinderen vrij spel. Want als
kinderen in een vrije klasse ongehoorzaam zijn, dan zijn zij dit niet door
de vrijheid van arbeid, niet door de vrijheid van beweging, maar
eenvoudig, omdat de leidster geen overwicht heeft!
Dat dit gemis aan overwicht zich sterker laat gevoelen bij een
vrije klas spreekt wel haast vanzelf. De kunstmiddeltjes, die men nog
eens toepassen kan bij een klassikale les, ontbreken er geheel. Het kind.
loopt en praat en beweegt er zich naar eigen goeddunken en wanneer
dit niet door de persoonlijkheid der leidster en door haar paedagogisch
overwicht binnen de grenzen der betamelijkheid wordt gehouden, slaat
het bij vele kinderen over in een onbeheerschte losbandigheid. Ik hebvrije klassen gezien, waar het eene kind het andere ruw op den grond
smeet en afroste onder de oogera van de leidster, die zwijgend toekeek.
In dezelfde klas stapelden ze de meubeltjes boven op elkaar en,
trokken er dan het onderste tafeltje uit, zoodat de toren met veel.
geraas ineen stortte. En de leidster keek er zelfs niet naar om ! Een.
poosje later vroeg ze aan een der bengels:
„Wil je me even helpen die bankjes weer op hun plaats te
brengen?" waarop het vijfjarig jongemensch antwoordde : „Doe 't zelf."
Doch na wat ik gezien had dien dag, verbaasde mij dit niets meer.
Maar evenzoo heb ik klassen gezien, streng klassikaal gehouden en

,
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bedwongen met velerlei hulpmiddeltjes, waar de onderwijzeres zich
niet durfde omkeeren uit vrees dat één der arme gedresseerde schapen
iets zou doen om de orde te verstoren en zij er dan niet meer tegenop
zou kunnen.
Beide gevallen zijn evenzeer af te keuren, maar in beide gevallen
treft niet de manier van werken de schuld, doch de persoonlijkheid
of liever, hel gebrek aan persoonlijkheid der -onderwijzeres.
U kunt er van verzekerd zijn, dat, als er geklaagd wordt over ongehoorzaamheid in een vrije klas, dit niet aan de kleuters ligt, niet aan
de methode, maar aan degene, die er voorstaat of eigenlijk, zich er
tusschendoor beweegt.
Onder dezelfde leiding zouden de kinderen bij klassikaal werk
evengoed ongehoorzaam zijn, misschien, als er flink gebruik werd
gemaakt van straffen en belooningen, niet zoo openlijk, maar dan
toch in 't verborgen. En gehoorzaamheid, afgeperst door straf en
belooning, heeft toch geen waarde voor de opvoeding, nietwaar?
De vrije gehoorzaamheid, gegeven uit liefde en eerbied aan degene,
die de leiding in handen heeft, in de vaste overtuiging, al is dit dan
bij onze kleuters ook onbewust, dat hij of zij het goed met ons meent,
dat is de gehoorzaamheid, die waarde heeft voor de vorming van
het karakter.
En, waar de opvoeding geen werk is voor enkele maanden of zelfs
jaren, maar geldt voor het geheele leven ; waar de invloed der kinderjaren zijn stempel onuitwischbaar drukt op het karakter van den
mensch, daar is het van groot belang, dat onze kleuters al leeren
gehoorzamen uit eigen vrijen wil. Niet uit vrees voor straf, uit hoop
op belooning, maar gedreven door een gevoel van liefde en eerbied
aan haar, die hen geleerd heeft de verantwoordelijkheid te voelen
van hun eigen gedrag.
Deze verantwoordelijkheid moet zich ook uiten in hun bewegingen,
die in het begin dikwijls onbeholpen, langzamerhand rustig en welbeheerscht worden.
„Niet door het kind te laten stilzitten, doch door hem te leeren
zich vrij te bewegen, -bereidt men hem voor zich later een plaats
in de maatschappij te veroveren."
Stilzitten, neen, daar komen onze kleuters niet mee door de wereld.
Het stilzitten, zoet zijn en nergens aankomen, raakt gelukkig de mode
uit. Helaas, er zijn nog scholen, waar stilzitten als een vereischte en
niet als een spelletje in zelfbeheersching wordt beschouwd, er zijn
onderwijzeressen, die wel vrijheid van arbeid geven, maar het kind
mag niet van zijn plaats komen en — mondje dicht!
Nu geef ik dadelijk toe, dat het wel eens lastig is zoo'n paar
dwalende kleuters in je klas. Zij laten graag hooren dat ze harde
zolen onder hun schoentjes hebben, stooten overal tegefi aan en
schrééuwen, alsof hun vriendje een straat verder staat, dat ze zoo'n
fijne spoor gebouwd hebben. Ja, lastig is het wel eens, maar — met
stilzitten en zijn mondje dichthouden leert zoon kleuter niet zich
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zonder stooten tusschen de stoeltjes en tafeltjes door te bewegen of
„gewoon" praten tegen zijn vriendje.
Met stilzitten komt hij er in het leven ook niet — recht op het doel
af, maar z66, dat je anderen niet hindert, dat moet de leuze zijn ! Niet
tegen tien tafeltjes stooten, als je bij de kast kunt komen door rustig
om twee tafeltjes heen te loopen, dat moeten ze leeren zien en leeren
doen. Leeren zien eerst en als ze het eenmaal zien dan is het typisch
om op te merken, hoe ze elkaar den weg wijzen of zich eens over een
kleintje ontfermen, dat wel graag wil, maar nog o zoo onhandig staat te
wringen door een nauwe opening.
„Daar kun je niet door, dikke Miep, daar ben je veel te dik
voor," hoorde ik er laatst een zeggen. „Kijk es, je moet zoo en dan
zoo loopen, dan kom je er wel."
En onze driejarige dikke Miep schommelde rustig langs het aangegeven weggetje. Dit scheen haar zoo goed te voldoen, dat ze er
een paar maal heen en weer liep, schijnbaar zonder eenige bedoeling,
doch zeker om er van te genieten, dat ze nergens tegen aan stootte.
Na dien vroeg ze wel eens voor een nauw gangetje:
„Kan Miepie hier door?"
,,Probeer het maar eens, dan merk je wel, of het goed gaat of niet,"
zei ik dan.
Maar nu vraagt Miepie niets meer, nu kiest ze zelfs paadjes, die
breed genoeg zijn voor haar schommelend dik kinderfiguurtje. Nu vindt
ze zelf haar weg door onze klas, zooals ze over een poosje haar weg
door de straten van onze stad en eindelijk haar eigen weg door het
leven zal moeten vinden.
„Gaat dat nu maar altijd goed, willen ze niet allemaal hetzelfde en
hinderen ze elkaar niet?" vragen buitenstaanders wel eens van zoon
vrije klas.
Allemaal heízel fde, neen, dat willen ze niet, dat willen ze juist
niet. Als dat zoo was, dan zou men wel nooit de groote behoefte aan
„vrijheid van arbeid" voor het kind gevoeld hebben. Het gebeurt
juist hoogst zelden, dat de één iets neemt, omdat een ander het heeft
gekozen ; zij weten meestal wel, wat zij zelf willen. Och, zoo'n vraag
is eigenlijk zoo dom — als wij eens even bedenken, of groote menschen
allemaal hetzelfde vak zouden kiezen, als zij 't voor het kiezen hadden,
dan ontkennen we dat direct en beslist. En onze kleuters zijn toch
menschen in den dop en zij houden er evengoed hun wenschen en
verlangens op na. Als wij hun nu de gelegenheid geven deze wenschen
te vervullen en dit verlangen te bevredigen, geven wij hun vreugde
in den arbeid. En waar de mensch of het kind met vreugde zijn werk
verricht, daar ontplooien z:ch zijn beste eigenschappen, daar ontwikkelt
zich het goede in zijn karakter en heeft het kwade geen gelegenheid zich
te uiten. De mensch, die met vreugde arbeidt, is geschikter en welwillender jegens zijn medemensch dan hij, die zijn werk onder dwang
en met tegenzin verricht. En een zekere weles llendheid tegenover elkaar
hebben de kinderen noodig, wil men de goede verstandhouding in
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een vrije klas handhaven. De harmonie mag er niet verstoord voorden
door onderlinge kibbelpartijtjes of booze woorden.
„Wie kinderen wil opvoeden in vrijheid, moet hen bovenal leeren
te gehoorzamen aan de billijke eischen van anderen."
De billijke eischen van anderen, ja, daar is een goed onderscheidingsvermogen voor noodig en dat heeft zoo'n kleuter gewoonlijk nog
niet. Het blijkt heel dikwijls, dat hij zijn ergen eischen héél billijk
vindt, maar o wee, als een ander niet dezelfde eisch aankomt ! En dan
zijn er niet twee of drie, zooals m'sschien thuis, maar dertig à veertig,
waar hij een beetje rekening mee te houden heeft. En het is niet goed,
als hij nooit eens bereid is een ander te helpen, maar evenmin is het
goed, als hij altijd maar voor een ander klaar staat, doet, wat dat kind
best zelf had kunnen doen. Hij moet de billijkheid, zoowel als de
onbillijkheid van een eisch leeren onderscheiden.
Annie, een verwend meisje van dr:e jaar, gilde de eerste dagen:
„Raap m'n ketting op, gauw, gauw, gauw, raap m'n ketting op !"
Dat is een onredelijke eisch en de paar kleuters, die toeschieten om
het voor • Annie te doen, moeten even leeren, dat hun hulp geheel
overbodig is. Anne kan best zelf die ketting -oprapen. Ja, het is niet
gemakkelijk voor zoo'n verwend dwingelandje om plotseling te merken,
dat ze niet meer op haar wenken wordt bediend, maar dat gaat
natuurlijk niet op school. Na een poosje went ze er dan ook wel aan
en vindt het eigenlijk prettig om de dingen zelf te doen.
Iets heel anders is het, als ze eens vraagt:
„Raap jij blokje even op, anders valt mooie toren om." Dat is een
billijke vraag. Natuurlijk moet zij over een poosje wel leeren zóó rustig
op te staan, dat de. toren niet omvalt, maar alles kan niet ineens komen,
vooral niet bij zoo'n klein dwingelandje.
Toch is het merkwaardig om te zien, hoe snel de kleuters in
't algemeen de billijkheid van een eisch gaan onderscheiden. Gewoonlijk
oefent persoonlijke sympathie of antipathie hier wel eenigen invloed
op uit, men kan van z'n vrienden nu eenmaal meer velen dan van
z'n vijanden, nietwaar, maar over 't geheel genomen onderscheiden zij
vrij goed het redelijke van het onredelijke.
Wim, hetzelfde ventje van de twaalf vriendjes, vroeg eens:
„Juffrouw, mag ik straks den erker en een hoopje blokken?"
„De erker, Wim, wou je zoo maar den heelen erker hebben?"
„Neen — maar ik bedoel, of u aan de jongens zeggen wilt, dat ze
er niet in . komen, want ik wou er een vliegveld van maken en dan
heb ik zoo'n last van ze, als zij -er telkens doorloopen."
Nu, we vroegen het samen aan de jongens en Wim heeft van niemand
last gehad. Meen nu niet dadelijk, dat zooiets navolging zal vinden.
Geen der andere kinderen heeft het ooit gevraagd en Wim ook nooit
meer. Hun zelfstandigheid, die zich voortdurend ontwikkelt, behoedt
hen wel voor al die nadoenerij.
Dit „voldoen aan elkaars redelijke eischen" zorgt er ook voor, dat
hun kinderegoïsme binnen de grenzen blijft. Daarbij weten zij, kinderen
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voelen zooiets gauw genoeg, dat hun recht ièders recht is en dat ieders
recht ook voor hen geldt. Maar — wie rechten heeft, moet ook
aan plichten voldoen. Zij leeren deze waarheid, die zij zoo noodig
hebben voor het leven, niet in mooie woorden of wijze lesjes — voor
mooie woorden en wijze lesjes zijn onze kleuters veel te jong —
neen, zij leeren het in de praktijk van hun kinderleventje, dagelijks,
in ontelbare kleinigheden.
Vandaag voldoen zij aan Wims verlangen, om niet in d-en erker te
komen, zoolang hij daar aan het werk is, maar zij weten, dat Wimn
morgen even gewillig aan hun verlangen zal voldoen, om met zijn
tafel een eindje op zij te gaan, opdat zij meer ruimte krijgen voor de
rails van hun spoortje.
Vandaag zingen zij eens al de liedjes, die ze kennen, omdat Truusje
dat zoo graag wil, en morgen zijn ze een oogenblikje heel stil, omdat
Carel aan zoon moeilijk werkje bezig is en het zoo graag goed wil
doen. En de kleine opoffering, die zij zich hiervoor misschien moeten
getroosten, wordt straks ruimschoots beloond door Carels vreugde
over zijn volbrachten arbeid. En beide komen hun karakter ten goede:
de opoffering leert hen iets doen of laten terwille van een ander, de
vreugde, die evengoed hun vreugde is, leert hen meeleven en meevoelen met den ander.
En dat is het, wat wij noodig hebben voor onze toekomstige maatschappij : menschen, die zich kunnen en willen beheerschen ter wille
van een ander, menschen, die met een ander meevoelen de vreugde van
den arbeid, mee genieten bij het aanschouwen van het resultaat. Menschen,
die de rechten en de plichten van zichzelf en hun medemensch'
erkennen ; die voor hun recht durven opkomen, omdat zij trouw hun
plicht vervullen. Wat wij noodig hebben, zijn menschen, die,
vrij in hun handelingen en levensopvatting, hun eischen toch binnen
de grenzen van het redelijke weten te houden ; menschen, die trouw
zijn aan het beste in zichzelf!
Trouw aan het beste in zichzelf, zich gebonden voelen aan de
hoogste zedewet, dat is het wat onze kleuters noodig hebben voor
het leven, en wat wij hen, in den eenvoudigsten en meest-primitieven
vorm, reeds moeten bijbrengen oponze kleuterscholen.
Doch hiervoor moeten wij gelooven in het goede. Wij moeten, zoo
zeker en volkomen, dat het als 't ware met ons vergroeid is, gelooven,
-dat het goede in den mensch meer macht heeft dan het kwaad. Het
goede zal onze ziel tot haar vervolmaking moeten geleiden ; het goede
moet reeds in de kinderziel de macht krijgen het kwade te onderdrukken.
Dit àloverwinnende geloof in het goede sluit elke boosheid, bij het
aanschouwen van een verkeerde eigenschap, buiten. Hoe kunnen wij
het kind leeren zijn slechte hoedanigheden te overwinnen, als wij ze
nooit willen zien, als hij ze niet mag toonen in onze tegenwoordigheid?
Neen, boosheid en ongeduld brengen ons niet verder in de opvoeding;
ernstig erg met liefde het kind wijzen op den steun, dien hij vinden kan
in zijn goede eigenschappen en dan met hem gelooven, ook blijven
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gelooven door vele teleurstellingen heen, dat dit goede overwinnen zal,
dat is één der weinige dingen, die wij waarlijk voor het kind kunnen
doen, één der kleine houvastjes, die wij hem mee kunnen geven voor
den strijd in het leven.
En om dit weinige goed voor het kind te kunnen doen, moeten
wij het gadeslaan in al zijn uitingen, moeten wij hem leeren kennen in
al zijn hoedanigheden en moeten wij hem de vrijheid geven zich aan
ons te toonen, zooals hij is. En hiertoe helpe ons de vrije arbeid!

Die vrije arbeid in de Fröbelschool
door Lize de Haan.
Stelling-en:
1. De vrije arbeid in de Fröbelschool moet worden onderscheiden in:
a. Vrije arbeid met zelfgekozen materiaal.
b. Met gegeven — voor alle kinderen gelijk — materiaal.
2. Vrije arbeid moet in de Fröbelschool hoofdzaak zijn.
3. Vrije arbeid met 't Fröbelmateriaal maakt lesjes noodzakelijk, klassikale lesjes wenschelijk.
4. De leermiddelen van Fröbel, mits aangevuld met die van Haanstra,
zijn berekend op en uitermate geschikt voor vrijen arbeid.

Het gaat er naar lijken — gezien de plaats die zij inneemt op 't Eerste
Ned. Paed. Congres — dat de Fröbelschool — die zich nooit heeft
mogen verheugen in een breéde belangstelling van de zijde der intellectueelen en onderwijsmenschen — een goede ontwikkelingskans zal
krijgen en een betere toekomst tegemoet gaat.
De altijd nog langzaam, maar nu toch wel algemeen doordringende
wetenschap,. dat, wat het kind doorleeft van zijn 3e tot 't 7e jaar,
buitengewoon gewichtig, sommigen meenen zelfs beslissend is voor
zijn verder bestaan, is daarvan natuurlijk de diepste oorzaak ; maar
misschien was het vrijheidsprobleem, dat reeds lange jaren de kleuteropvoeding onveilig' maakte, de sleutel, die haar toegang verschafte tot
dit congres, dat er tot in hoekjes en gaatjes mee gevuld is.
Laten wij leidsters en belangstellenden van, en in fróbelscholen!
ons verheugen in deze eindelijke erkenning, waarbij dan gedachten van
eerbiedige bewondering -en dank zich in de eerste plaats richten naar
haren genialen voorvechter en hervormer, naar den onlangs ontslapen
Haanstra.
Meer dan ooit echter dienen we ons nu rekenschap te geven van
wat zich afspeelt tusschen de schoolmuren onder onze leiding.
Met krachtige hand moeten we het doode hout uit onze kindertuinen
wegbreken en opruimen, dat al veel te lang een gezonden frisschen groei
verhinderde, het uitzicht van de tuiniersters belemmerde en 't . inzicht
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van belangstellende buitenstaanders verduisterde — opdat zij niet voor
den uchtend van hun bloei vergaan. Dan zal, wat levenskrachtig is
en in kern gezond, stormen -en ziekten weerstaan en behouden blijven.
Dringender nog dan aan erkenning heeft de fröbelschool behoefte
aan verfrissching en veredeling. De vermethodiekte Fröbel is een
karikatuur geworden van den waren Fröbel, en lang niet zeldzaam
werd de fijngevoelige, milde kindervriend gemetamorfoseerd in een
dommen, wreeden kinderbeul, ondanks Haanstra, die zijn heele leven
besteedde om het verminkte beeld bij te werk-en en te volmaken, ondanks
Prof. Ounning's krachtig streven het te plaatsen in de juiste belichting
en omgeving. Ook wil ik hier noemen het mooie werk van Mej.
Telders, die Fröbel's beginselen en denkbeelden in duidelijk en vloeiend
Nederlandsch vertaalde.
De uitslag eener enquête, ingesteld door de 2e Paed. conferentie naar
den vrijen arbeid in de fröbelscholen heeft bedroevend duidelijk in
't licht gesteld, dat het klassikalisme nog veel te algemeen als een log
en bête monster door onze scholen kruipt en er de kostbaarste
schatten en godsgeschenken : spontane activiteit, zelfontwikkeling, verbeelding-concentratie e. a. verslindt. Van de 1500 scholen, die onder
Rijkstoezicht staan is op 117 (voor zoover ik heb kunnen nagaan)
de vrije arbeid in meerdere of mindere mate — de tijd varieert van
1 / 2 uur tot 14 uur wekelijks — ingevoerd. Op vele hiervan sinds de
leidsters kennis maakten met de beginselen van Dr. Montessori, op
andere sinds April 1925, waaruit de invloed van de le Paed. Conferentie
zou spreken.
De kleine Amsterdammertjes op de Gemeentescholen verkeeren in
verhouding tot de vorige opgave in wat gunstiger condities. 1120 vara
de 7000 mogen ook wel eens hun eigen arbeid kiezen.
Het is ontstellend voor de mentaliteit der leidsters, dat de meerderheid op de vraag, waaraan de kinderen de voorkeur geven, antwoordt —
hier en daar onder eenige reserve weliswaar : aan een vrijen arbeid ; en
dat diezelfde meerderheid rustig voortgaat met het toedienen van
dezen arbeid bij wijze van toetje, versnapering en belooning — een
ontspanning noemen sommigen het — vooral, en hierin zit het fatale —
omdat er maar weinigen zijn, die de groote waarde er van voor de
ontwikkeling van karakter, intellect, verbeelding, smaak, niet volkomen
erkennen en omschrijven.
Op enkele onderwijzeressen werkt liet woord „vrije arbeid" als
de roode lap op den stier. Die beweren ook, dat de kinderen den
klassikalen arbeid prefereeren ; dat ze bij den vrijen arbeid maar wat
zitten knoeien, dat hij de wanorde in de hand werkt, de kinderen
onrustig en vervelend maakt, en dat de resultaten miniem zijn (de
producten, bedoelt deze laatste dame natuurlijk ). De enquête-varia
zou U — al naar Uw aanleg — tranen doen schreien of lachen.
,,Fröbel zelf kan niet bedheld hebben een streng doorgevoerde
klassikaliteit", zei Prof. Gunning op de zooeven genoemde conferentie.
„Overal in zijn geschriften spreekt hij van het kind, nooit van de
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kinderen, en bovendien is dit onvereenigbaar met zijn denkbeelden
over de gevoelige periode, waarover Fr. Seidel schrijft in zijn boek
op pag. 381."
Wel heeft hij vermoedelijk gewild, dat aan meer kinderen tegelijk
hetzelfde materiaal zou worden aangeboden. De innerlijke rijkdom
van dit materiaal en de veelzijdige en verschillende reacties er op van
de kinderen, maken dit ook heel goed mogelijk zonder een fnuikenden
invloed in welk opzicht ook. Maar Fröbel nam de sprongen wat al
te groot, zoodat het verband tusschen zijn gaven den kinderen ontging;
( denken we aan de opeenvolging van 4e en 5e gave b.v.) en inmenging,
instructies, opgaven van de leidster werden noodzakelijk.
Haanstra echter zorgde voor prachtige tusschengaven, die zelfontwikkeling mogelijk, oriënteeren en instrueeren, die praten, praten en
onmogelijke verhaaltjes overbodig en schadelijk maakten. Mtar liet
is zooveel makkelijker te bevelen dan te dienen, zooveel rustiger
uit te deelen, te laten uitdeelen door een uitverkorene, dan toe te zien
dat 36 paar handjes ordelijk uit de kast halen, wat ze noodig hebben;
het eischt oneindig veel meer van de leidster om, in plaats van een
klas kinderen tegelijk te laten happen in een gesneden boterhammetje, na
te gaan, welk voedsel ieder afzonderlijk begeert en verteren kan en
hoe het moet worden aangeboden.
De kinderen zelf zijn min of meer schuldig aan het gedrag van
de leidsters. Hunne lieve gedweeë houding, de verwonderlijke zachtheid, waarnriee ze in 't algemeen antwoordden op het breken en onderdrukken van hunne liefste wenschen en natuurlijke begeerten, hun
kolossaal aanpassingsvermogen, het leidde ons om den tuin en als we ze
gelukkig zagen met de overbekende snoezige, dikwijls nog zoo smakelooze prulletjes, dan meenden we dat het goed was en van machtsmisbruik, van onze opdringerige speculatieve houding waren we ons
te zelden bewust. En nog worden lof en blaam door de klasse geslingerd met indrukwekkende stem en ernstig gelaat : groot en knap
en zoet zijn, die 't langst dien innerlijken motor kunnen stop zetten
— dom en ongehoorzaam, wien dat niet of minder lukt ! Ik wou, dat
het nu maar uit was met die dwaze opvatting en weerzinwekkende
houding. En 't kan uit zijn, als we niet meer menschen in onze scholen
halen, die nauwelijks weten wat ze doen en veelal heelemaal niet weten,
waarom ze 't doen, want : het materiaal van Fröbel en Haanstra kan
dienstbaar worden gemaakt aan wezenlijke innerlijke behoeften. Het is
suggestief genoeg in zijne bedoelingen om toevoegingen en instructies
van de leidster overbodig te maken. Het is niet uitgedacht voor kinderen
maar door kinderen, — die zijn de ontwerpers.
Het bevat verschillen, waardoor allen komen tot waarnemen en
vergelijken, 't bevredigt den drang van allen naar zintuigelijke oefening
en tevens is het zoo elementair, zoo berekend op 't spelinstinct, is het
aantal mogelijkheden zoo onbegrensd, dat het individueele bevrediging
verschaft. Dit is naar mijne meening zijn groote en hooge waarde.
De onverbrekelijke eenheid van de leermiddelen (in tegenstelling
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met die van Dr. Montessori), de geleidelijke opklimming, maken het
noodzakelijk, voor de concentratie en verdieping van de aandacht
waarbij het verschillen en het herkennen zoo'n groote rol spel-én, dat
alle kinderen werken met alle leermiddelen, ieder echter ineigen tempo,
op eigen wijze, naar eigen smaak of stemming. Dit is dan de orlontbeerlij ke vrije arbeid met 't zelfde materiaal.
Noodig is onze controle op o. a. precisie ; anders kon niet worden
vergeleken en juist waargenomen. En zonder deze, ik zou willen
zeggen intellectueele factor, verliest de arbeid z'n grootste waarde
en zijn eigenlijken motor. Een klassikale les, een enkele opgave aan allen.
die 't initiatief niet wegsuggereert maar opwekt, waarin de opgedane
ervaringen en conclusies moeten worden toegepast, geeft de leidster
een overzicht van wat is waargenomen en wat niet, van de vorderingen
in vaardigheid, in 't vermogen om op te merken en uit te beelden, in
hoeverre de wilsoefening op 't zelf gekozen materiaal de willekeurige
aandachtsconcentratie heeft beïnvloed. Zij merkt, waar zij te hulp
moet komen, bij enkelen met het aanbieden van nieuwe verschillen en
intusschen werken de anderen rustig voort. Van wachten op elkaar,
van zich vervelen behoeft geen sprake te zijn. Dikwijls wordt bij zoo'n
lesje bewust, wat onbewust werd uitgevoerd en dan stijgt het kind
een ontwikkelingstrap, zegt Haanstra.
't Lijkt me gewenscht, dat een kind inzicht krijgt in zijn krachten
en kunnen, een . oordeel over zijn eigen tempo. Dit komt het best uit
bij een klassikale opgave en kan voor enkele natuurtjes een stimulans
zijn. In een niet goed geleide klas misschien een reden tot verdriet,
een ongewenschte concurrentie of wedstrijd, of zelfover- of onderschatting, maar dan is er iets niet in orde.
Opmerkelijk is de invloed van zoo'n lesje aan allen tegelijk. Voorbeeld
De leidster geeft aan de kinderen een vaas (eenvoudig ingevuld) om
óm te trekken en op te werken. Ze ziet het verschil in waarneming
en kunnen, en ook, wat vrij algemeen over 't hoofd wordt gezien, i. c.
de scheidingslijntjes tusschen oor en hals en buik. In een lesje w-orden
die opgezocht en aangewezen bij een echte vaas en bij 't model
en gezamenlijk wordt nu de vaas weer onder handen genomen. Bij
't materiaal voor vrije keuze vinden ze vervolgens een geweldigen
aftrek. Dan krijgt de klas na eenigen tijd b.v. een visch, waar veel
méér aan is op te merken.
Merkwaardig is nu de vooruitgang in de teekening, nu de kinderen
weten, dat elk lijntje beteekenis heeft.
En na een lesje hierover, waarna men de kinderen dikwijls geknield
kan vinden voor 't aquarium -om de levende visschen aandachtig gade
te slaan, volgt een nog moeielijker dier of dingen, en weer is de invulling
veel nauwkeuriger en juister. Niet minder maar meer geliefd en
gekozen worden de modellen na 't lesje — beter wordt er opgemerkt
en waargenomen en de verbeelding en de behoefte om te versieren,
die ook fundamenteel schijnt te zijn, vinden een behoorlijk goed
geproportioneerd uitgangspunt of onderwerp.
,
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Is 't gelijk richten van de aandacht tegen den wil van 't kind, is
't ondergaan van de meesleepende suggestieve kracht, die ligt in
allemaal 't zelfde doen immoreel ? De wereld, de maatschappij, het
leven is er vol van, dat zegt niets natuurlijk, maar wèl, dat mij telkens
de oeroude attractie er van blijkt in de groote en algemeens werklust
waarmede de kinderen van ongeveer gelijke voorbereiding en ontwikkeling op een zelfde opgave aanvallen die soms bijna sportief aandoet
of lijkt op de animo waarmee dischgenooten zich om de tafel schikken —
koor en orkestleden de intenties volgen van den dirigent!
Ook om de vreugde, die de klassikale les geeft, wil ik haar niet
missen.
Ik stel dus den vrijen arbeid met gelijk materiaal en de daarbij
noodzakelijk klassikale lesjes hoog, maar ik acht hem niet voldoende
voor de ontwikkeling van alle kinderlijke vermogens en karaktereigenschappen.
Bij het kiezen van het materiaal, dat berekend is voor zijn ontwikkeling, bij den arbeid naar keuze zoogenaamd, moet het kind zijn
individueele verlangens, zijne bijzondere behoefte aan bepaalde oefening die het aangeboden materiaal dikwijls wakker of bewust heeft
gemaakt, op een door hem zelf bepaalden tijd kunnen bevredigen. Hierin
ontplooit hij zijn aanleg en aard en zijn initiatief. Hierin oefent hij zijn
wil, traint hij zijn uithoudingsvermogen 'en daarom vind ik dezen arbeid
zoo buitengewoon belangrijk en verdient hij een zéér ruime plaats in
te nemen. Het moet geen toetje zijn maar hoofdschotel, omdat 't hier
gaat om de ontwikkeling van uiterst gewichtige karakter-eigenschappen
en van de persoonlijkheid.
Schuchtere, ongedurige, nerveuse, kleinmoedige kinderen heb ik rustig,
zelfstandig en sterk zien worden.
Opmerkelijke en voor de leidster leerzame verschijnselen hierbij
zijn - het langzamerhand minder vaak verwisselen- van materiaal, het
dagen-, ja wekenlang vasthouden aan 't zelfde leermiddel, het instudeeren
van een oefening of opgave die niet lukte bij de klassikale les. Treffend
was dit jaar bij een klas kinderen van zeer verschillende ontwikkeling
en voorbereiding de spontane drang van de minst verre om achter de
techniek van de verschillende werkjes te komen. Ik weet dat hierbij
het product, waar het — zoo 't heet — niet om gaat (bij de leidsters
mag het inderdaad niet om gaan) maar waar 't naar mijn ervaring,
bij de kinderen óók wel om gaat een niet te onderschatten factor is.
Er wordt dikwijls beweerd, dat Fröbels leermiddelen niet deugen
voor vrijen arbeid, omdat ze geen zelfcontrole bevatten. Ik ken er
echter geen één, dat die controle mist. Bij 't bouwen b.v. is 't altijd
weer de kube, die wijst op fouten in getal of. samenstelling. Bij de
mozaïek de laag, en al 't overige materiaal kan men zoo aanbieden,
dat kinderen de redelijke bedoeling en 't gebruik er van snappen :n
dat de fouten aan 't licht komen.
Laat ik nu nog eens wat uitvoeriger mogen wijzen op den aard van
Fröbels leermiddelen — mogen zeggen, waarom ze m. i. zoo uiterst
-
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geschikt zijn om aan de kinderen te worden overgelaten. Ze zijn
van hen afgekeken, dat zei ik reeds en — ze lijken ook op de kinderen.
Het veranderbare, het wisselende van vorm, het bewegelijke en makkelijk beweegbare weerspiegelt het plastische van hun ziel en van de
aandacht. Het onbegrensd aantal mogelijkheden, die zij binnen zekere
grenzen bevatten, accordeert met hunne suggestibiliteit en hunne levendige
verbeelding. De afmetingen passen bij de grootte en kracht van handjes,
en vingers. En daarenboven, want deze gelijkenissen zou het materiaal
als leermiddel niet voldoende sanctioneeren, bevredigen ze door verschillen in kleur, zwaarte, afmetingen, hunne behoefte aan zintuigoefening, voeden ze door 't uitlokken van waarnemingen, vergelijkingen
en conclusies de groeiende intelligentie, stabiliseeren ze langzamerhand door 't onderlinge verband, de logica en orde, door 't herkennen van 't vorige in 't volgende, de aandacht.
De uitersten van droom- en daadkinderen kunnen zich uitleven en
ik kan zoo'n groep spelende kinderen niet zien als kleine leugenaars,
of als wezentjes, wien te kort wordt gedaan, of het waardevolste wordt
onthouden. Integendeel, ik acht hen bevoorrecht, omdat hun natuurlijke
instincten en de nabootsingsdrang, die tot vooruitgang leiden, bevredigd
worden. Kleurig en fleurig en plastisch materiaal voedt en stimuleer;
hun creatief vermogen. De uitstroomende energie, de verbeelding wordt
gekanaliseerd niet door spelverbod en doelaanwijzing van de leidster,
maar door de daad van 't uitbeelden, die corrigeerend werkt op de
waarnemingen, omdat ze het gebrekkige en onvolkomene er in bewust
maakt en aan 't licht brengt.
Het streven van den geest naar aanpassing openbaart zich en wordt
ontwikkeld in een periode waarin de groote menschenwereld nog niet
harmonieert met de kinderkrachten. Die groote menschen meenen wel
precies te kunnen vaststellen, wat de kinderen noodig hebben en wat
niet, maar de natuur laat het niet over aan hun onbeholpen wijsheid.
en schonk hun 't vermogen zich een eigen wereld te scheppen, waarin
niet alleen de zintuigen om sensaties vragen, maar ook de ziel in
hare emotioneele bewogenheid ze begeert en eischt.
Op natuurlijke strevingen, op onveranderlijke instincten heeft Fröbel
zijn zuiver bouwwerk opgetrokken en Haanstra vernieuwde het naar
de eisch-en en inzichten des tijds.
Aan ons de taak het te behoeden voor vernieling of voor verontreiniging en verval.
-

De vrije arbeid in de Montessorischool
door E. C. Croon.
Stellingen:
1. Onder de vrijheid van arbeid in de Montessorischool moeten wij
verstaan zoowel de vrije keuze van het soort werk, als die van de
wijze van werken. Hierin is mede begrepen de vrijheid van rust.
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Vrijheid is geen wanorde.
In eene goede Montessoriklasse, waar in werkelijkheid de grootst
mogelijke vrijheid heerscht, komt een kind tot zelfkennis.
Wij behoeven geen angst te hebben, dat door de vrijheid van arbeid
in de Montessoriklasse -een kind zich eenzijdig zal ontwikkelen,
dat het alleen datgene zal doen, waarin het pleizier heeft of waarvoor het bijzonderen aanleg heeft en zoodoende andere noodige en
nuttige werkzaamheden zal overslaan.
Ook in de Montessorischool kan de leidster zich op de hoogte
stellen van het peil harer leerlingen en hunne vorderingen controleeren.
Alleen wat het kind zelf ontdekt, heeft blijvende waarde.
Een verlegen of gesloten kind mag nooit geforceerd worden.
Door de vrijheid van arbeid heeft het kind pleizier in zijn zelfgekozen werk. Het ondervindt daardoor de waarheid van Multatuli's
woorden : „Maar de ziel des menschen groeit niet van het loon,
maar van den arbeid, die het loon verdient".
Waardelooze en onbenullige fantasie wordt in de Montessorischool
vervangen door levende werkelijkheid. Het resultaat is op den duur
scheppende, opbouwende fantasie.
Het verschijnsel, dat de Montessorischolen in Italië verloopen, is
geen bewijs, 'dat de methode niet deugt.
Het is noodzakelijk, dat na de voorbereidende Montessorischool
ook het Lager en Voortgezet Lager- of Middelbaar Onderwijs
volgens de Montessorimethode wordt gegeven.

„Onder de vrijheid van arbeid in de Montessorischool moeten wij
verstaan zoowel de vrije keuze van het soort werk, als die van de
wijze van werken. Hierin is mede begrepen de vrijheid van rotst."
Zooals waarschijnlijk al aan U allen bekend is, bi-eden wij aan de
nieuwe leerlingetjes, die op de Montessorischool komen, een stuk
materiaal aan, dat, naar we denken, op het peil van hun ontwikkeling
ligt en daardoor hun belangstelling zal hebben. Aan het overnemen of
nadoen van het werkje door het kind en aan het herhalen zien wij,
of we inderdaad goed gekozen hebben. Wanneer het kind eenigen
tijd geoefend heeft en iets anders verlangt of noodig blijkt te hebben,
bieden we een ander stuk materiaal aan; evenzoo, wanneer het kind op
het eerste werk niet is ingegaan. Zoo krijgt iedere leerling binnen
een vrij kort tijdsverloop de beschikking en de beheersching over
eenige „werkjes", hetzij met het speciaal daarvoor vervaardigde
Montessori-materiaal, hetzij op huishoudelijk gebied. De leidster toont
alleen even aan, wat de bedoeling is van het materiaal: ze maakt het
knoopenrek open en weer dicht, neemt de cilinders uit het blok, mengt
ze dooreen, plaatst ze er weer in ; legt de kleurtjes op het tafeltje
door elkaar, vormt er dan paren van, werpt den rozen toren om,
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bouwt hem weer op, enz. Dit alles geschiedt langzaam en rustig met
geanalyseerde bewegingen, zoodat één klein lesje voldoende helderheid
geeft omtrent doel en gebruik van het materiaal.
Wanneer het kind zoo op de hoogte is gekomen van eenige werkjes,
begint de ware vrijheid. Het mag nu uit datgene wat het kent en a)
eens gedaan heeft, een keuze doen, dat werkje uitzoeken, dat het het
prettigst vindt en door die vrije keuze ontstaat nu langzamerhand het
geconcentreerde werken.
Ook is het vrij in de wijze van werken : het kan bij het paren
van de kleurtjes zelf de volgorde kiezen, kan de paartjes onder of naast
elkaar - leggen, kan met den rozen toren en de bruine trap allerlei
variaties en combinaties maken. Hoe verder het komt met het materiaal,
hoe meer mogelijkheden en vrijheid van bewegingen ontstaan.
De vrijheid van rust is een groote factor hierbij. Welke volwassene
kan voor een anderen volwassene uitmaken, of hij moe is en of hij
om op een krachtig en frisch punt te komen, moet doorwerken of
uitrusten en hoe lang hij moet uitrusten? Hoeveel moeilijker is het
dan, om dit voor een kind uit te maken.
Het kind moet daarom de absolute vrijheid hebben om te werken
en om uit te rusten, zoolang het zelf wil.
Laten we zoo de leerlingen in alle opzichten de grootst mogelijke
vrijheid, één ding moeten we goed voor oogen houden, n.l. dat:
-

„Vrijheid is geen wanorde."
Zooals de waarlijk vrije mensch door het leven gaat, gebonden
aan eigen innerlijke wetten, vrij van uiterlijken dwang, doch zich vrijwillig aanpassend aan de maatschappij en aan de omstandigheden,
daarbij nauwlettend zorgdragend, dat hij de wetten van de vrijheid
niet overschrijdt, d. w. z. dat hij de vrijheid van zijn medemenschen
niet aantast, zoo gaat een goed opgevoed kind in vrijheid zijn weg
in de Montessoriklasse, geleid door zijn innerlijke stem, uit de zorgvuldig klaargemaakte omgeving juist datgene kiezend, wat noodig is
voor zijn opbouw, bij intuïtie wetend, dat het anderer opbouw niet
in den weg mag staan. De leidster heeft dus nauwkeurig acht te slaan
op de wijze van werken van het kind.
Een slecht opgevoed kind, dat verleerd heeft te luisteren naar de
innerlijke stem van orde en recht en daardoor de vrijheid op de
wijze van de ongebondenheid is gaan gebruiken, moet door minder
aangename ervaringen op den rechten weg teruggebracht worden. Zooals
de volwassene, die zich in de maatschappij misdraagt ten nadeele
van zijn medemenschen, tijdelijk geïsoleerd wordt, zoo wordt in de
Montessoriklasse het kind, dat zich wanordelijk en onsociaal gedraagt,
gestraft met gedeeltelijke isoleering : het wordt teruggewezen naar zijn
eigen zitplaats, voor eenige oogenblikken zijn vrijheid van beweging
in de klasse en den vrijen omgang met zijn medeleerlingen verliezend,
meestal bij vonnis van die medeleerlingen zelve, die hem niet in
hun gemeenschap wenschen, zoolang hij zich niet sociaal kan gedragen.
Een kind b.v. dat, zooals op de eerste schooldagen van de nieuwe leer-
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lingen wel gebeurt, den toren omschopt, die een ander kind heeft
opgebouwd, wordt onverbiddelijk naar zijn eigen tafeltje en stoeltje
verwezen. Van zijn plaats af kan het dan het ordelijk werken der
anderen gadeslaan. Zoodra het echter blijk geeft de les begrepen te
hebben, 'd. w. z. zich wel ordelijk gaat gedragen, mag het weer van
zijn algeheele vrijheid gebruik maken, ook zonder vragen of vernederende beloften.
Nu moet er extra-zorg aan hem besteed worden als aan een zieke.
Wat door verkeerde opvoeding is afgebroken, moet weer opgebouwd
worden ; de innerlijke orde, die verstoord is, moet hersteld worden.
Daarvoor dient het werk en wel speciaal dat met het Montessorimateriaal:
Dit toch brengt door zijn wijze van samenstelling, n.l. het in beperkt
aantal weergeven van verschijningsvormen uit de omringende wereld,
contact teweeg tusschen de orde in het heelal en de innerlijke orde,
in ieder kind aanwezig. Het kind wordt gepakt door een onbewuste,
diepe bewondering voor de orde en regelmaat in het stuk materiaal,
waartoe het zich aangetrokken gevoelt en waarin a. h. w. een rhythmische
opklimming zit. Het wordt er geheel door geabsorbeerd, verliest
er zichzelf in en het kernpunt van orde, in de kinderziel aanwezig,
schijnt zich door deze vastlegging van de aandacht steeds concentrisch
uit te breiden. Dr. Montessori zegt hierover in een van hare werken :
„Het is, alsof zich in eene verzadigde oplossing een kristallisatiepunt
gevormd heeft, waaromheen de geheele chaotische en deinende massa
zich verzamelt tot een kristal van wonderbaren vorm."
I)an -op een gegeven oogenblik, wordt het kind, in een soort van
extase, waarin het soms al zijne medeleerlingetjes meesleept, wegwijs
in den chaos van vormen en kleuren, die het omringen. Het stuk
materiaal is de sleutel geweest, die het den toegang tot die buitenwereld verschaft heeft en tegelijkertijd het kind aan zichzelf openbaart:
het wordt zich bewust en vertoont daarbij de hoogste menschelijke^
eigenschappen, als : vrijwillige gehoorzaamheid, verdraagzaamheid, toewijding. Het doet, zo oals Dr. Montessori zegt, denken aan het leven
van den mensch, dat op allerlei manieren wordt versnipperd, en tot
een , lagen, chaotisch-en toestand vervalt, totdat een bepaald iets het
onweerstaanbaar aantrekt en boeit ; dan wordt de mensch aan zichzelf
geopenbaard en gevoelt hij, dat hij begint te leven.
Zoo kreeg ik in September 1.1., bij het begin van den nieuwen cursus,
een heel moeilijken jongen van ruim vier jaar, waar de ouders geen
raad mee wisten. Hij was heel baldadig en kwaadaardig, beet en
trapte naar alle kanten, meestal zonder reden. Ik probeerde verscheidene
werkjes, doch zonder resultaat : hij raakte er niet aan of weigerde botweg.
Toen ik hem op een dag het laatje met de drie geometrische figuren:
cirkel, driehoek, vierkant voorzette, hem voordeed, hoe ze om te voelen
en den naam er bij noemde, verscheen er opeens -een glimlach op
zijn gezicht, die er een heel andere uitdrukking aan gaf ! Alle kwaadaardigheid was er uit geweken en voor het eerst zag ik, hoe 'n lief
kindergezichtje hij had. Hij nam het werk van mij over, zei met
groot pleizier de namen na en van dat oogenblik af kwam er rust
,
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in zijn wezen. Dagen achtereen was het eenigste werkje, dat hij deed,
laatjes voelen. Als dat werkje was afgeloopen, kwam hij verder den
geheelen dag bij mij staan. Daarna ging hij over tot het leggen van
geometrische figuren op de kaarten, wat hij hoe langer hoe nauwkeuriger ging doen, bij het opruimen zijn pleizier toonend in het
ordelijk plaatsen van de kaarten naar gelang van de grootte der omtrekken, tot op zekeren dag plotseling de abstractie kwam in een
prachtige explosie. Hij wilde met wat schelpjes gaan spelen, die in
een cirkelvormig deksel van een kartonnen doos lagen en ontdekte, het
deksel van onderen bekijkend, opeens, dat het een cirkel was, wat hij
in groote extase kwam laten zien. Een ander klein jongetje, dat er bij
stond, nam toen een ander deksel, van een blikken doos, waar ook
schelpjes in lagen en riep : „dit is ook een cirkel." En toen ontstond
er een wedijver om maar cirkels te vinden. Eerst gingen ze alle
voorwerpen aan den onderkant bekijken, zeker door de eerste ontdekking van den cirkel aan den onderkant, van de veronderstelliflg
uitgaande, dat je cirkels daar moest zoeken. Ze kwamen me de
bodems van de bloempotjes toonen, de onderkanten van de schoteltjes,
waarop die potjes stonden, de onderkanten van de waschkommetjes, van
de lampetkannen enz. En zoo liepen ze de heele klas door, de andere
kinderen in hun extase meesleepend, die toen ook aan den gang
gingen. Oudere kinderen, die dit stadium al doorgemaakt hadden,
deden toch weer mee, maar op een hooger niveau : ze zochten heel kleine
cirkeltjes uit, zooals de punaises, waarmee de spathanddoek aan den
muur was bevestigd. Nog steeds staan bij genoemden jongen de
vormen in zijn punt van aandacht en is het werken daarmee zijn
voornaamste bezigheid. Hij toont mij cirkeltjes zoo klein als een
speldeknop en vertelt me, dat de bovenkant van een stoof, die hij op
een plaatje ziet en waarop deze den vorm van een ruit vertoont,
een vierkant is. Verder verzorgt hij met veel toewijding de planten.
Zoo zoekt ieder kind voor zichzelf, wat noodig is voor zijn opbouw.
„In een goede Moníessoriklasse, waar in werkelijkheid de grootst
mogelijke vrijheid heerscht, komt een kind tot zelfkennis."
Het ontdekt zijn eigen fouten en tekortkomingen en verbetert en
overwint die, door het uitkiezen van dat werk, dat noodig is voor zijn
groei en vervolmaking in de richting, waarin hij te kort schoot.
Zoo zie ik altijd weer, dat onhandige kindertjes, die in den beginne
de voorwerpen uit hun handjes laten vallen, voornamelijk werk
gaan doen met breekbare voorwerpen, als vaasjes en kopjes wasschen.
Ze leggen zichzelf een -extra-moeilijke taak op, die al hun inspanning
vereischt. Een kleine deugniet, die nogal van morsen en knoeien houdt,
vroeg mij op een goeden dag, of hij zonnepitten, die hij in een glazen
pot in de kast zag staan, mocht overscheppen. Hij zocht zelf kleine
potjes uit en was wel een uur bezig met over en weer scheppen„
zijn uiterste best doende geen pitje te morsen.
Eens gingen twee jongens, die graag mooie cijfers wilden leeren
schrijven, wat hun door verschillende omstandigheden nog niet lukte,
,
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vierkante cijfers schrijven. Ze analyseerden zoodoende de voor kinderen
moeilijke en ingewikkelde vormen en toen ze een poosje daarna weer
gewone cijfers schreven, waren die ongelooflijk veel netter en duidelijker
dan voorheen. Waarschijnlijk waren ze op dien inval gekomen door het
lezen van de eerste woordjes •, met drukletters.
Een andere jongen, die geen geheugen voor namen heeft en zoodoende ook de namen van de kleuren maar niet kon onthouden, bracht
elken dag mooie gekleurde plaatjes mee, nu eens van duiven, dan weer
van bloemen. En dan kwam hij me halen om hem, met behulp van
de kleurspoeltjes, de namen te leeren. Hij voelde dus zijn eigen zwakheid
op dat punt, zocht nu zelf een hulp om zijn belangstelling op te
wekken en gaande te houden. Deze zelfde jongen, die bij zijn koelst
op school heel onhandelbaar en koppig was, onderging op zekeren
dag een algeheele gedaanteverwisseling door het betasten van de plank
van ruw en glad. Aan dit stuk materiaal leerde hij zijn eigen tegenstrijdigheden kennen. Hij is n.l. eensdeels heel ruw, wat waarschijnlijk door
zijne opvoeding thuis nog versterkt wordt, anderdeels is hij overgevoelig.
En deze beide, scherp tegenover elkaar staande, eigenschappen botsten
voortdurend met elkaar, zoodat hij zeer onevenwichtig was.
Na het betasten van de plank ging hij een laatje wrijven, waarin
geometrische figuren, die aan één zijde gevernist zijn. Toen hij met
wrijven klaar was, zag ik hem heel aandachtig zitten voelen, welke
kant boven en welke onder moest liggen. Nadat hij het laatje had
opgeborgen, gaf ik hem een teekenlesje. En ik kon mijne oogen
haast niet gelooven, toen ik dezen jongen, die den vorigen dag nog
met onbeheerschte bewegingen lawaaierig zijn stoeltje verplaatste en
stampte, wanneer hij door de klas liep, geruischloos zag opstaan
en zich bewegen, alsof hij in een andere wereld was. En voor den
eersten keer gelukte het hem zonder moeite het dekseltje van het
teekenfiguur precies op de lijn van den buitenomtrek te passen;
tot nu toe waren zijn bewegingen daartoe nog niet fijn genoeg. Nu
had al het fijne in hem den boventoon verkregen, terwijl het ruwe
geheel verzonken was. Dag aan dag is hij nu al werkende, bezig zijn
eigen moeilijkheden te overwinnen.
Uit hetgeen ik verteld heb, kunt U al afleiden, dat een kind in
de Montessoriklasse maar niet doet, waar het zin in heeft. Wanneer
we deze uitdrukking in verband met de Montessorimethode willen
gebruiken, moeten we daar een diepere beteeken:s aan hechten : „het
kind doet, wat het niet laten kan", zooals een mensch, die zijn ware
roeping voelt, steeds naar zijn innerlijke roepstem luistert en leven en
handelen moet in antwoord daarop.
„Wij behoeven dan ook geen angst te hebben, dat door de vrijheid
van arbeid in de Montessariklasse een kind zich eenzijdig zal ontwikkelen, dat het alleen datgene zal doen, waarin het pleizier heelt
o f waarvoor het bijzonderen aanleg heeft en zoodoende andere
noodige en nuttige werkzaamheden zal overslaan."
Evenals een gave bloembol, gezet op een bollenglas met voldoend
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wijden hals, zoodat hij in geen enkel opzicht belemmerd wordt in
den uitgroei van al zijn wortels, zich ontplooit tot een volledig
bloeiende, . harmonisch ontwikkelde plant, zoo zal het gave kind in
de waarlijk vrije Montessoriklas, waar geen belemmeringen hem knotten,
doch alles wat voor zijn geestelijke en lichamelijke ontplooiing noodig
is, hem vrij ten dienste staat, al zijn mogelijkheden harmonisch ontwikkelen, zonder gevaar te loopen tot een eenzijdig wezen uit te groeien.
Maken we ons bezorgd over de mogelijkheid, dat de bol niet al de
deden, die in kiem aanwezig zijn, tot uiting zal brengen ? Wanneer
wij de omgeving zoo gunstig mogelijk hebben voorbereid, en, den
groei waarnemende, steeds de passende omgeving, als warmte en licht,
blijven scheppen, zoodoende den groei leidende, dan moeten we vertrouwen hebben in de groeikracht van het geheel. Maar wanneer wij
den bdl in een glas met te engen doorgang plaatsen, zoodat de buitenste
worteltjes in hun eersten groei stuiten op de ronding van het glas
inplaats van te kunnen doorgroeien tot den bodem, dan levert de
bol een mismaakte, scheefgegroeide, onvolledige bloem. Zoo is het
ook met het kind : Wanneer het in zijn natuurlijke uitingen en groeikracht wordt gestuit, groeit het uit tot een onvolledig, geestelijk mismaakt individu. Vele zenuwpatiënten zijn het voorbeeld van in hun
groei belemmerde, tegengewerkte menschen, die niet tot volle ontplooiing van hun aanleg konden komen.
In de praktijk van de Montessorischool zien we dat alles tot
zijn recht komt, bij de een wat vroeger, bij de ander wat later. Vooral
ook door den vrijen omgang met elkaar en het verschil in leeftijd komt
de normale, gezonde eerzucht aan den dag, die maakt, dat het eene
kind ook wil kennen en doen, wat het andere kent en doet. Ik heb
een jongetje van 5 jaar in mijn klas, niet vlug van begrip maar met
een enorme wilskracht. Hij heeft de goede eigenschap zich bij één
ding te bepalen en niet aan een ander werk te beginnen, voordat hij
het eerste onder de knie heeft. Eenige maanden geleden is hij met
verstandelijke werkjes begonnen, eerst het tellen, toen het letters leeren.
Na het leggen van de eerste woordjes heeft hij het gevoel gekregen,
dat de wereld voor hem opengaat. Van dat oogenblik af laat hij mij
zeker wel 6 keer per dag beloven, dat ik hem „alles" zal leeren..
Toen hij op een morgen naast mij stond letters te voelen, vroeg hij
opeens weer, nu met angst in zijn stem : „U leert me toch alles, hè?
U leert me dat toch ook ?" En hij wees naar twee van de oudste jongens,
die aan hun tafeltje woordjes zaten te schrijven, die ze eerst met de
kleine lettertjes hadden neergelegd. Even later, de a voelend, zei hij
in gedachten : a — a — ka -- ka — kar ! En plotseling bij het uitspreken van dit woord, dat hij als zijn schepping voelt, de handen
in de lucht slaand, roept hij ontsteld over zijn eigen knapheid : „0, ik
leer alles !"
Van deze gelegenheid maak ik gebruik om na te gaan, of hij alle
werkjes, die hij op deze hoogte van ontwikkeling behoort te kennen,
ook inderdaad kent. Ik ga het rijtje af en vraag: „ken je dit?" En als
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hij het werkje nog nooit gedaan heeft, zeg ik : „Dan zal ik je dit
nu eerst leeren."
Dit jongetje, dat, zooals ik al zei, in het stadium van het verstandelijke
werk is, bleek alle voorafgaande -oefeningen te hebben doorgemaakt,
behalve de kleurnuances. Ook kende hij • nog niet alle geometrische,
lichamen. Hiermee ging hij zich nu ijverig bezighouden.
„Ook in de Moniessorischool kan de leidster zich op de hoogte
stellen van het peil harer leerlingen en hun vorderingen contró.leeren."
Zoo kwam laatst een van de oudste jongens bij mij met een kartonnen
doosje in kubusvorm, dat hij gemaakt had en vroeg mij een strik te
maken in de draadjes, die dienden om het te sluiten. Hij is bijna
6 jaar ; ik wist, dat hij nog geen strikken kon maken, maar de
aandrang om het te leeren had tot nog toe ontbroken. Moeder rijgt
altijd zijn schoenen aan en hij mag ze van haar, op school niet
uittrekken. Waarvoor zou hij dus strikken leeren maken ? Maar van
dit gunstige oogenblik maakte ik gebruik om te zeggen : „Maar
Henk, kun je nog geen strikken maken ? Dat kan kleine Bep al." Ik
noemde met moedwil een vriendinnetje van hem. „Ik zal den strik
nu wel even maken," ging ik voort, „maar dan moest je toch liet
strikkenrek eens nemen."
Even later zag ik, dat hij zat te veterrijgen. En toen ik langs
hem liep, zei hij : ,,Ik heb eerst dit rek nog maar eens genomen.'
Daarna kwam hij mij halen bij het strikkenrek en gaf het niet op, voor
hij het strikkenmaken onder de knie had. We moeten altijd zorgen het
gunstige moment af te wachten - en dan daarvan profiteeren. Forceeren
moet zo-oveel mogelijk voorkomen worden, want:
„Alleen wat het kind zelf ontdekt, heeft blijvende waarde," zooals
voor den volwassene alleen die geloofsovertuiging van blijvende waarde
is, die hij zichzelf heeft veroverd. Bij goed waarnemen in de Montessoriklasse ontdekken wij, dat ieder kind op zijn tijd zichzelf problemen
stelt en die oplost. Zoo zag ik op zekeren dag een jongetje van ruim
4 jaar aanhoudend passen met de lange trap. Toen hem na langdurige
pogingen niet scheen te lukken, wat hij wilde, kwam _hij naar mij toe
en zei : „Ik wil de stokken zóó leggen, dat er geeneen overblijft."
Ik was toen zelf pas sinds kort in een Montessori-klas en wist
niet eens, dat hetgeen hij wilde, mogelijk was. Toen het hem meet
de roode stokken niet gelukte, probeerde hij het met een stel rekenstokken en toen het daarmee nog niet ging, nam hij het tweede stel
rekenstokken. Dagenlang werkte hij om zijn probleem op te lossen,
waar hij met een kleine hulp van mijn kant in slaagde.
Op een anderen keer zat ik aan -een groote vierkante tafel een kind
een lesje te geven met de geometrische figuren. Een meisje van
bijna 6 jaar ging tegenover mij zitten en legde de veelhoeken naar
vervolg van 5 tot 10-hoek op de bijbehoorende kaarten. Toen zat ze
een poosje in gedachten.
„Nu moeten de vier- en de driehoek er nog bij," zei ze opeens, „want
-
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2 dat is niets meer." Ze stond op, kwam terug met den gelijkzijdigen
driehoek en den breedsten van de rechthoeken, dus dien, welke volgt
op het vierkant. Zij legde ze naast de veelhoeken, den driehoek op
den kant, zoodat ze de geheele reeks in volgorde voor zich had. Weer
zat ze even te denken.
,,Nee," zei ze toen, „het moet het vierkant zijn, want dan zijn
ze allemaal hetzelfde."
Een lustelooze, slappe jongen, wiens voornaamste bezigheid uit
snoepen bestond, stond op zekeren dag achteloos op de materiaaltafel
te hangen. Ik stapte naar hem toe, stelde hem voor met den rozen toren
te gaan spelen. Nadat ik stuk voor stuk de bovenste kubetjes er af
had genomen, pakte hij opeens den volgenden kubus en begon daarvan
de vlakken te tellen. ,,Zes," zei hij. Toen den daaropvolgenden : weer
zes. In stijgende verwondering telt hij verder. Als de vierde ook weer
6 heeft, holt hij naar de leidster (ik was destijds in mijn opleidingsperiode) en roept : „ze hebben allemaal 6." Daarna komt hij naar
mij terug en zegt : ,,we gaan ze allemaal tellen en dan gaan we de
bruine trap tellen ! En morgen gaan we weer tellen !"
Het jongetje, waarvan ik U vertelde, dat alles wou leeren en dat
mij kwam halen, om hem een lesje met de geometrische lichamen te
geven, nam bij die gelegenheid den kubus, dien hij al kende, in zijn
handje. „Haal nog eens een kubus," zei ik tegen hem ; waarop hij
dien van dezelfde grootte van den rozen toren haalde. Toen hij hem
op zijn tafeltje had, begon hij uit zichzelf de vlakken te tellen. Daarna
nam hij een peinzende, ietwat afwachtende houding aan, waarop ik zei
„Haal er nog eens een, dan zullen we daarvan ook de vlakken tellen."
Maar met een minachtend gebaar kreeg ik ten antwoord : „Dat hoeft
niet ; als deze 6 heeft, hebben ze allemaal 6." Daarna ging hij het
kartonnen vierkantje, dat met de andere nageknipte grond- en zijvlakken
in het mandje bij de geometrische lichamen ligt, passen op de vlakken
van den rozen kubus. Het paste aan alle kanten.
„Vierkant," zei hij en wijzende naar den rozen toren, voegde hij er
aan toe : „nu zijn dat ook allemaal vierkanten."
De koppige jongen, waarvan ik U reeds vertelde, was eens op
een kleedje bezig met de bruine trap. Hij had al de prisma's rechtop
gezet en knipte nu van allen het bovenvlak na. Na afloop kwam hij mij
de 10 vierkanten, van klein tot groot toonen.
Op een anderen dag, nadat ik de oudere kinderen, die al goed konden
waarnemen, wat plasticine had gegeven en op hun verzoek wat stokjes
er bij, maakte deze zelfde jongen een vierkant van stokjes, verbonden
door bolletjes plasticine op de hoekpunten. Na een poosje zag ik,
dat hij op ieder hoekpunt een stokje rechtop had gezet. Ik verwachtte
nu, dat hij er een vierkant bovenop zou zetten, van denzelfden vorm
als het onderste. Zoover was hij echter nog niet. Hij maakte een
worm van plasticine, hing die over de punten van de stokjes heen
in den vorm van een vierkant. Ik zei niets. Na eenige weken ging hij
weer een kubus maken en nu werd het bovenste vierkant precies als
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het onderste. Na verloop van eenigen tijd maakte hij een piramide op
dezelfde wijze. Zoo teekent hij ook alle vlakken van een lichaam na op
een groot papier, vult ze in, knipt ze dan uit, vouwt er een „hol"
lichaam van. Eens kwam hij bij mij, toonde mij een bolletje van
plasticine, zei : het is open en toch dicht : het is hol en ik heb er
een dekseltje overheen gemaakt."
In het afgeloopen najaar gaf ik aan een meisje, dat pas kort op
school was, een lesje met de geometrische figuren : cirkel, driehoek,
vierkant. Eenige andere kinderen kwamen er bij staan, o.a. een meisje
van 51/ 2 , dat allang op school was. Toen ik bij het omvoelen van den
driehoek den naam noemde, hoorde ik haar opeens verrast zeggen:
Is ook 3." En toen ik even later zei : „vierkant", riep ze enthousiast:
„'t Is ook 4." Ze had het lesje op dezelfde wijze, allang geleden
gehad, kende ook heel goed de namen driehoek en vierkant, maar nu
werd haar opeens de beteekenis bewust. En meteen zag ze nu, dat
alle rechthoeken en vierkanten in de klas 4 hoeken en 4 kanten hadden.
Zij telde ze bij de tafeltjes, de kasten, de doozen, bij alles, wat maar
onder haar bereik kwam. En aan het eind zei ze : „Die strik in Marietjes
haar heeft ook 4, als hij los is. En de scheppenbak in den tuin heeft
ook 4."
Dit meisje heeft zich in de twee jaren, dat ze in mijn klas is van
een schuw, verlegen kindje, dat niet durfde spreken, mij met een
krabbeltje aan mijn rok, net als een hondje, kwam waarschuwen, als
haar werkje af was, ontwikkeld tot een juichend, spontaan, bijdehand
„moedertje", dat vol toewijding de kleintjes helpt en ze zoo nu en
dan lesjes geeft, precies zooals ze het mij heeft hooren do-en. Ze is
levend geworden, nadat ze eens een heelen dag, n.l. van 9 tot 11 en
van 2 tot half 4 met de bruine trap had gewerkt, welk werkje ze
alleen afwisselde door zoo nu en dan op haar rug op het kleedje heen
en weer te rollen, net als een jong lammetje, met armen en beenen
in de lucht. Daarna merkte ze voor het eerst op, dat er nog meer
kinderen waren en begon te praten. Ze is een sprekend voorbeeld van
de mooie ontwikkeling, die een kind, dat jong genoeg op school komt
in de Montessoriklas doormaakt, waar alle vrijheid van beweging heerscht.
Niet door mijn praten of forceeren kwam ze zoo ver, maar door het
werken met het materiaal, dat haar steeds gaf, wat ze voor haar ontwikkeling noodig had.
„Een verlegen of gesloten kind mag nooit geforceerd word en."

We moeten hen over een verlengd tijdperk de 3 stadia laten doorwerken, die Dr. Montessori aangeeft voor elk lesje. Wanneer we een
kind b.v. de kleuren geel en rood willen leeren, leggen we de spoeltjes
van dien naam voor ze neer en zeggen : ,,Dit is geel, dit is rood."
Het 2de deel van het lesje is : ,,Geef me het roode, geef me het
gele." Dit gedeelte wordt zoo lang herhaald, tot, naar we denken,
de namen zijn vastgelegd.
Dan : „Welke kleur is dit?"
Een verlegen of gesloten kind geef ik den eersten tijd alleen het
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le deel van het lesje. Wanneer de verlegenheid begint te zakken, geef
ik het tweede er bij. Pas veel later, wanneer ik op een antwoord kan
rekenen, het derde. Meestal geef ik niet eens regelrecht een lesje
aan het gesloten kind, maar aan zijn tafeltje of op zijn kleedje aan een
of twee andere. En het resultaat is dan vaak verrassend ; het kind geeft
dan soms zelf op de een of andere wijze te kennen, dat het ook graag
een lesje heeft.
Bij de kindertjes, die in September op school kwamen, was een
jongetje, zoo gesloten als een boek en zoo stijf als een hark. Hij kwam
's morgens aangekleed den drempel van de klasse over en bleef dan
als een paal staan, totdat ik en later een van de oudere kinderen hem
uitkleedde. Dan ging hij op zijn stoeltje zitten en bleef daar, stijf en
stom. De werkjes, die ik hem voordeed, deed hij, wanneer ik weg
was, zonder fouten na. Nadat hij den rozen toren had laten opbouwen,
deed ik hem op een anderen dag voor, hoe hij de bruine trap moest
neerleggen. Getrouw deed hij na, wat hens was voorgedaan. Als de
trap weer in volgorde lag, plaatste ik of een van de kinderen de prisma's
weer door elkaar en dan legde hij ze weer van dun tot dik. Op een
gegeven oogenblik nam ik twee andere nieuwelingetjes, die doelloos
rondliepen, mee naar zijn kleedje, gaf hun met de trap het lesje van dik
en dun. Ik zag dat Krisje, het gesloten jongetje, alles aandachtig in
zich opnam.. Toen ging ik weer heen, nam de beide jongens mee.
's Middags, toen ik bij een paar van de oudere kinderen zat, zag
ik Krisje weer bezig met de bruine trap op een kleedje. Juist op
het oogenblik, dat ik keek, had hij het dunste prisma in zijn hand,
bewoog dat zachtjes heen en weer over het dikste, net alsof hij
in stilte, vergelijking maakte. Waar de andere prisma's op hun plaats.
dus in trapvorm lagen, begreep ik, dat hij in gedachten het lesje van
's morgens herhaalde. „Geef Krisje eens even een lesje in dun en dik,"
zei ik tegen mijn cursiste, die juist passeerde. En even later zag ik
Krisje met een verheugd en dankbaar gezicht aan haar hand rondloopen, pratend en uitleg vragend over de platen aan den muur,
waar hij tot nu toe nog nooit naar gekeken had. Toen de kinderen
allen gingen zitten voor het opruimen, wilde hij niet naar zijn stoeltje.
Hij kwam bij mij staan en zoo stoelvast als hij eerst geweest was, zoo
halsstarrig toonde hij zich nu in het staan. Langzamerhand echter- werd
hij hoe langer hoe soepeler, ging zich met de andere kinderen bernoeien en huishoudelijke werkjes verrichten, waarbij vooral het wrijven
van mijn hooge tafel een geliefkoosde 'bezigheid was. Met verbazing
en dankbaarheid slaan de ouders de ontpopping van hun kind gade,
dat zich, volgens hun zeggen, zooveel mooier ontwikkelt dan hun
iets oudere kind, dat ook zoo eigenaardig is en dat op de klassikale
school is geweest.
Als liet niet hoognoodig is, dwing ik een kind nooit tot iets. Eens
waren we op de streep op de maat van de muziek aan het paardje
spelen. De U reeds bekende koppige jongen wilde zijn leidsel niet
aan andere kinderen afstaan, toen ik het vroeg, terwijl de overige
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kinderen die een leidsel hadden het dadelijk deden. Toen de kinderen
zeiden : ,,Juffrouw, hij geeft het niet," constateerde ik alleen hardop,
dat hij dan nog een beetje klein was. „Als hij wat grooter werd, zou
hij het wel doen" voegde ik er vertrouwend aan toe.
Onmiddellijk liet het „paardje", waar hij mee speelde en dat ook
eerst de neiging had vertoond om het leidsel nog maar te houden, hem
in den steek, waarop hij kwaad het leidsel neergooide en wegliep.
Hij ging nu buiten den kring staan, maar stak plagend zijn voet
uit, wanneer er kinderen met een leidsel langs kwamen. Ik zei toen
heel uitdrukkelijk : ,,Nee, dat mag niet. Je mag wel het leidsel behouden,
ik heb je niet gezegd, dat je het weg moest geven, maar anderen
hinderen mag je niet."
Tegenwoordig is hij altijd de eerste, die op mijn vraag afstand
doet. Soms komt hij het mij nog even extra vertellen, dat hij het
dadelijk heeft weggegeven. Toen ik de moeder op een keer vroeg, hoe
ze haar zoon vond den laatsten tijd, kreeg ik dan ook ten antwoord,
op zijn echt-Amsterdamsch : „O jefrau een ruise-jonge."
Dit alles ontstaat door het genoeglijke, prettige werken in vrijheid
door de kinderen.
„Door de vrijheid van arbeid heeft het kind pleizier in zijn zelfgekozen werk. Het ondervindt daardoor de waarheid van Mulíatuli's
woorden: „Maar de ziel des menschen groeit niet van het loon,
maar van den arbeid, die hel loon verdient"."
In de Montessoriklas is geen jacht naar belooning ; de kinderen zijn
tevreden met een eenvoudige waardeering van hun werk door de leidster,
een simpel meevoelen en meeleven. In spontane dankbaarheid brengen
ze de mooiste teekeningen aan ons. Wanneer ze, halverwege met een
teekening gekomen, even mijn instemming komen vragen, zeggen ze
in gulle blijdschap : „Hij wordt voor u." Sommigen voegen er aan
toe : „En dan ga ik voor al de juffrouwen een maken." En wanneer
er bezoeksters komen, gaan ze altijd heen met eenig werk van de
kinderen, spontaan door hen weggegeven. Vaak versieren de kinderen
hun teekeningen met sterretjes, vlaggetjes en bloemen, alles als uiting
van hun opgewektheid en levenslust. Onze kindertjes leeren weer
de ware levensvreugde kennen ; ze zijn de voorloopers van een betere,
nog verre toekomst, waarin weer de tegenwoordige jacht naar geld en
uiterlijke kostbaarheden verdwijnen zal en plaatsmaken voor een groot
innerlijk bezit : „levensblijheid," die niets kost. Een jongen komt op
school en zegt : ,,Ik ga een teekening maken op een blaadje, dat
net zoo'n kleur heeft als de roos, die ik op mijn pet heb en die
mijn zusje voor me gemaakt heeft." Een ander keer : „Ik ga invullen
met de kleurtjes van de zon, rood en geel."
Een meisje komt bij mij met een teekening, die ze _gemaakt heeft,
nadat ze voor heteerst heeft geverfd met oranjeverf, die ze zelf
heeft klaargemaakt. Het middenstuk is oranje gekleurd, de beide
zijstukken rood, onder- en bovenstuk geel.
Twee meisjes hebben ieder op hun tafeltje de oneven en de even
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cijfers tot 10 gelegd, met de fiches er bij. Het eene blijft na afloop
in stille verrukking naar haar werk zitten kijken. Het andere gaat
naast mij staan springen en dansen, uitroepende : „Wat heb ik heerlijk
gewerkt, wat heb ik heerlijk gewerkt !"
Op een somberen, guren Februaridag komen eenige jongens op
den inval alle soorten bloemen, die ze in de klas kunnen vinden,
op een groote mat naast elkaar te zetten en er de namen met losse
letters bij te leggen. Als ik kom kijken, zeggen ze : „We hebben een
heelen bloemwink el gemaakt." „Wat leuk," antwoord ik en lees de
woorden. Onder de namen der bloemen liggen de woordjes : bol —
wortels. Een uitgebloeide tulpenbol, waar de worteltjes nog aan zitten
ligt er naast. „Kijk," legt een van de jongens mij uit, „bovenaan ligt
bol en onderaan wortels, want zoo is het ook, de wortels zitten van
onderen. Wortels heb ik neergelegd, want Henk kan dat nog niet,
daarom heeft die het makkelijke woordje genomen." Iets meer naar
onderen in de rij lees ik : op reis. „Ja," krijg ik als uitleg, „wanneer
ik die woorden hardop lees, „in de Paaschvacantie ga ik op reis naar
Barneveld naar opoe. Daar ruikt het net zoo lekker als die tulpen
ruiken." Hun fantasie heeft hen verder gevoerd naar andere, meer
materieele geneugten. „Pannekoeken" is het volgende woord, want
Henks moeder heeft hem beloofd 's middags pannekoeken te bakken,
wat hij zijn vriend verteld heeft en nu smullen ze samen vast in de
fantasie. Zoo heeft hun fantasie hen tot werken geïnspireerd.
„Waardelooze en onbenullige faníasie wordt in de Montessorischool
vervangen door levende werkelijkheid. Het resultaat is op den duur
scheppende, opbouwende f anlasie."
Met Februari 1.1. kreeg ik een stelletje nieuwelingen en hoe trof mij
nu te midden van de andere, met een intelligent doel werkende kindertjes, het onbenullige van hun tuuu-tuuu met alles wat ze in handen
kregen. Een jongetje van 4 jaar was de toonaangever bij dit alles. Hij
deed zijn intree als een hoogst zenuwachtig kind, dat den heelen dag
zat of liep te schreeuwen : Wimpie wil, Wimpie wil .... en zoo wilde
Wimpie hardop den heelen dag wat anders en als hij wat had, praatte
hij nog hardop door. Op mijn vraag 's middags aan de moeder, hoe het
kind zoo druk en zoo lastig kwam, vertelde zij dat het enkel zenuwen
waren, dat ze ieder o-ogenblik met hem naar den dokter ging en
dat die haar als laatste redmiddel had aangeraden : „Stuur hem naar
school."
„O, juffrouw, ik ben altijd doodmoe van hem," voegde ze er
aan toe, „en een leven, dat hij thuis maakt. De buren zeiden vandaag
„ik kan hooren dat Wimpie niet thuis is." Nu, dat kon ik me levendig
begrijpen, want ik had gehoord, dat Wimpie op school was. Maar
de dokter had een uitstekenden raad gegeven, want ik kreeg al gauw
in de gaten, dat Wimpie een zeer intelligent kind was, al sprak hij
totaal onverstaanbaar, op het woord Wimpie na en dat hij een ongelooflijken werkdrang in zich had. Toen ik hem den volgenden morgen
het knoopenrek gaf, hem voordeed, hoe het open te maken, waarop
,
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hij zelf begon het dicht te knoopen, was het, of het opeens doodstil
in de klas werd, want Wimpie's mond ging ook dicht en bleef een
heelen tijd dicht. Maar to-en de aardigheid er af was, zag ik hem
na een poosje meet 3 cilinderblokken tegelijk op zijn tafel, die ieder
op de beurt tuu-tuu deden. Toen ik hem zei, dat hij er maar één
mocht hebben, beduidde hij mij, dat de andere twee voor de beide
jongens waren, die naast hem zaten en die hij al heelemaal tyranniseerde. Om mij goed begrijpelijk te maken, dat de andere cilinderblokken heusch voor die twee vrinden bestemd waren, gaf hij ze
elk één cilindertje, maar de 3 blokken hield hij krampachtig vast.
En gedwee deden de andere jongens met hun cilindertje mee : tuu-tuu.
Zoo was alles na verloop van tijd een trein ; de doosjes met kleurtjes,
het doosje met de weegplankjes, alles tuude over de tafeltjes heen en
weer. Totdat .... ik Wimpie een lesje gaf met de bruine trap. Verscheidene keeren legde hij de trap, zooals ik het hem had voorgedaan.
Toen opeens zag ik hem een intelligente handeling verricht-en, waar
ik zelf hoogst verbaasd -over was. Hij pakte het tweede prisma, van
het dikste af geteld in de eene hand, schoof met de andere in een vlugge,
resolute beweging, de heele trap een eind achteruit, legde toen het
opgepakte prisma dwars over de beide andere heen, bij wijze van
brug. Toen greep hij het vierde, duwde weer de rest van de trap
een eind achteruit, legde het prisma dwars over het derde en vijfde.
En zoo ging het in een heel vlug tempo door tot het einde, alsof het
tot nog toe zijn dagelijksche bezigheid was geweest. Na een tijdje
zag ik hem een ander prachtig intelligent werk er mee doen en den
volgenden dag maakte hij weer een nieuwe variatie. Zoo schiep zijn
fantasie in die eerste dagen werkstukken, zooals ik ze door de meeste
andere kinderen eerst na maanden zie maken. En .... Wimpie werd
kalm en handelbaar en zijn naaste buren kregen rust. Na drie weken,
zei zijn moeder, toen ze hem op een middag uit school haalde:
„Juffrouw, wat ben ik blij, dat ik hem naar school heb gedaan.
't Is een ander kind. Ik begrijp er niets van, hoe u dat zoo gauw hebt
klaargespeeld. Hij is heelemaal gekalmeerd."
„En u erbij", kon ik niet nalaten er aan toe te voegen, want
het was opvallend, hoe normaal ze er uitzag, terwijl ze den eersten
tijd altijd verscheen met leen gezicht, opgezet van nervositeit over
de dingen, die met Wimpie gebeurd waren of weer zouden gebeuren.
,,En hij ziet er zooveel beter uit, want hij eet nu zoo goed",
ging ze voort, „terwijl ik hem vroeger alles moest opdringen, vraagt
hij er nu uit zichzelf om."
De heele zaak was, dat de groote activiteit en fantasie, die het
kind er op nahield, nu in goede banen waren geleid en zoodoende
.op een vruchtbare wijze tot uiting konden komen. Dit is één staaltje
van de vele, die we in onze klassen opmerken.
Ik hoop, dat ik U door al het voorgaande heb aangetoond, dat
.:een goedgeleide Montessoriklas voldoende levensvatbaarheid bezit.

250
„Het versch jnsel, dat de Montessorischolen in Italië verloopen, is
geen bewijs, dat de methode niet deugt."
Hiervoor, voor dat verdwijnen nl. zijn andere oorzaken aanwezig
als onvolledig begrip van de methode, waardoor iedereen maar in
het wilde weg doet, zooals de krantenberichten ons onlangs van
uit Italië meedeelden. Verder komt daar m. i. bij, dat de Italiaansche
volksaard, hoe aantrekkelijk op vele punten, niet als hoofdkenmerk
„volharding" vertoont. Er is mij meermalen meegedeeld, o. a. door
een Italiaansche zelf, dat de Italianen de genialiteit van de uitvinding
hebben, maar niet de doorzettingskracht, noodig voor het uitwerken
daarvan. Dit uitwerken o. a. op medisch gebied, geschiedt vaak door
Duitschers, vertelde ze mij. Waarom dan in dit geval van de Montessorimethode, niet eens door Hollanders? Die hebben toch door de eeuwen
heen den naam gehad een doorzettend, volhardend volk te zijn. Holland
is dan ook het eerste land, waar het Montessori-onderwijs tot de
hoogste klasse is doorgevoerd, terwijl in Amsterdam zelfs al een
school is, waar met middelbaar onderwijs volgens dezelfde methode
wordt doorgegaan. En uit alles wat ik u nu uit de voorbereidende
klasse heb verteld, kunt u wel nagaan, dat
„Het noodzakelijk is, dat na de voorbereidende Montessorischool
ook het Lager en Voortgezet Lager o/ Middelbaar Onderwijs
volgens de Montessorimethode wordt gegeven."
Anders worden de actieve, spontane krachten in het kind, die
wij in de voorbereidende klasse vrij gemaakt hebben of den vrijen
loop hebben gelaten, weer gekluisterd en het kind verlaagd tot machine,
die zich bewegen mag, als de onderwijzer(es) zulks goedvindt, tot
een gramofoon, die mag nazeggen, wat de onderwijzer(es) het voorzegt, tot een slaaf, die denken mag in de richting, die de hersenen
der volwassenen aangeven en die in schijn meegaand en gehoorzaam
maar in werkelijkheid weerspannig of slaafs onderworpen is. En dan
wordt op zekeren dag plotseling geëischt, dat het zichzelf zal zijn, een
zelfstandige, flinke persoonlijkheid, terwijl het jarenlang de copie van
den volwassene moest zijn.
Dat is, wat de Montessorimethode wil vermijden en beletten. Die
wil, dat ook een kind, om niet te zeggen, juist een kind zal geëerbiedigd en opgevoed worden als „een vrije persoonlijkheid".
Debat na de lezing van Mejuffr. Kooy.
Mejuffrouw M. Lansen acht het gebonden spel als systematische
oefening voor het gezonde kind overbodig en wil het geheel vrije
(oud-Hollandsche kring- en dansspelen, krijgertje spelen enz.) daarvoor in de plaats hebben.
Hierop antwoordt de spreekster het volgende:
,,Het gezamenlijk uitgevoerde gymnastiek- (of ander gebonden) spel.
kan héél goed vrij zijn ; ik meen dit ook te hebben aangetoond,
doch het liefst zag ik het klassikaal beoefend. Dat echter het vrije-
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spel alle zintuigen en spieren regelmatig en alzijdig oefent en ontwikkelt, betwijfel ik ; daarom blijven m. i. de gebonden spelen hun
waarde behouden.
Er schuilt — zooals ik in mijn betoog ook aantoonde — een
genot in het gezamenlijke spel ; bovendien is het leerzaam te zien
hoe anderen een beweging uitvoeren.
De kleine — ons onbekende — afwijkingen maken juist de systematische oefeningen gewenscht, terwijl zij tevens de gezondheid van alle
spelers bevorderen."
Mevrouw Adelaar—Furth betreurt het, dat de aanhangers van Fröbel
en die van Montessori elkander niet beter begrijpen. H. i. is de
Montessorimethode een . voortzetting van die van Fröbel, hetgeen,
volgens haar, zeer logisch is, aangezien Fröbel dood is en Montessori
nog leeft. Beiden hebben eenzelfde doel voor oogen, maar trachten
dit langs geheel verschillende wegen te bereiken.
Verder sprekende zegt zij : „Wanneer Mejuffrouw Kooy een bijzondere
waarde toekent aan het spel onder leiding, omdat het lichaamsbeweging
voor de kinderen beteekent, zoo zijn wij Montessorianen hier van
andere meening. Wij laten de kinderen den geheelen dag vrij, aan
hun behoefte aan beweging te voldoen. En als de inleidster meent,
dat juist hierbij het klassikale, dus gedwongen spel van zoo groote
waarde is, omdat anders zwakke klierachtige kinderen niet mee zouden
doen, dan zien wij juist hierin een der groote fouten van het klassikaal
systeem. Want als de zwakkere kinderen niet vrijwillig meedoen, dan
bewijzen zij juist daardoor, dat het beter voor hen is te rusten. Wij
laten ze in zoo'n geval rustig toekijken en zijn zeker, dat zij mee
zullen doen, als hun krachten gegroeid zullen zijn. Want, welk normaal
kind wil niet graag mee dansen en springen?
Ook aan het zoogenaamde fantasiespel hechten wij niet zoo groote
-vaarde, daar wij er geen voedsel voor de geestelijke ontwikkeling in
kunnen zien.
En als Mejuffr. Kooy het gemeenschappelijk spel daarom zoozeer
prijst, omdat het vaak opoffering en onderlinge hulp eischt, dan
.zeggen wij, 'dat voor dit doel niet een extra spel , noodig is, want het
geheele leven in onze kindermaatschappij is doortrokken van ' opoffering en opgebouwd op onderlinge hulp.
En ons materiaal ? Mejuffr. Kooy vertelde, hoe sneeuw en zand de
kinderen meer aantrekken dan al het speelgoed. Nu heeft het Montessori.materiaal dezelfde aantrekkingskracht als sneeuw en zand op de kinderen.
Als het materiaal in hun bereik is en op de juiste wijze tot hen is
gebracht, dan laten zij al het gewone speelgoed er voor in den steek.
.Laten wij toch de kinderen zelf laten oordeelen. Zij geven aan het
materiaal de voorkeur, zelfs boven de pop, want hun behoefte anderen
te verzorgen, wordt bevredigd door elkaar te verzorgen.
Moge dit Congres er toe bijdragen, de vooroordeelen tegen de
Montessorimethode weg te nemen, want zij is het die de vrijheid in
-
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de opvoeding maakt van eene schoone droom tot een schonere werkelijkheid.
Antwoord van de spreekster .•

Zeker, we staan ongeveer op denzelfden bodem : de navolgers van
de ideeën van Fröbel en van die van Montessori ; in de toepassing
eni de uitwerking der grondgedachten is echter een verschil, doch we
werken naar één doel.
Dat Fröbel reeds zoolang dood is (voor mij is hij dit niet) en
Montessori nu leeft, kan niemand ernstig meenen als een bewijs vóór
en tegen een methode. Ware dit zoo, dan zouden — laat ik mogen
zeggen — de Montessorianen een treurige toekomst tegemoet gaan,
daar toch eenmaal de tijd zal aanbreken, dat ook Dr. Montessori er
niet meer zal zijn. Over het spel in de Montessorischool heb ik
gezwegen, omdat ik daarvan geen practische ervaringen heb opgedaan,
ik ken ze alléén in theorie.
Ik meen niet beweerd te hebben, dat alle opoffering in het leerlokaal
ophoudt, doch ik sprak slechts over de karaktervorming door liet
gemeenschappelijke spel. Niet alléén tijdens het spel leeren de kinderen
zichzelf opofferen en elkaar verdragen, dit gaat het gansche leven door.
De heer A. F. K. Parée heeft met belangstelling spreeksters inleiding
gevolgd en wijst op het groote tekort aan goede speelruimten voor
de jeugd, vooral in de gróote stad.
Vele misstanden als slechte woningtoestanden, moeders die uit werken
gaan en haar jeugd zonder toezicht moeten achterlaten enz. zijn oorzaak,
dat de stadsjeugd haar vertier zoekt bij het spel in de straten, die zich
echter — vooral in de laatste jaren : snelverkeer ! — weer niet leenen voor
kinderspelen. Spr. dringt dan ook met klem aan op het meer inrichten
van speeltuinen in de groote steden en zandspeelplaatsen voor de
jeugd beneden 7 jaar. In dit verband vraagt spr., of het niet mogelijk
en wenschelijk is, dat de voorbereidende scholen in de vacanties haar
speelplaatsen wagenwijd openzetten voor de buurtjeugd.
Wat dit zou beteekenen voor de schoolspeelplaatsen, antwoordt
spreekster, kan ieder nagaan, die de lieve jeugd heeft gadegeslagen,
wanneer zij haar - operaties uitvoert op de straten en pleinen onzer
groote steden. Geen speelplaats zou nà de vacantie bruikbaar blijken
te zijn, vandaar het protest van de zijde uwer hoorders, waarbij ikmij volkomen aansluit, al gunnen we heel gaarne onze kleintjes een_
goede speelplaats ook na den schooltijd.
-

Tenslotte antwoordt spreekster, op de vraag van mevrouw Hulsho f-Cupéry, welke taak de leidster bij het vrije spel dient te hebben:
Indien het antwoord op deze vraag aanspraak zou kunnen maken
op volledigheid, dan zou dit te veel tijd in beslag nemen, daar de leiding
voor elk spel m. i. van het spel zelf afhankelijk is ; beter zou dit_
het onderwerp van een nieuwe lezing kunnen vormen.
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Debat na de lezing van Mejuffr. de Haan.
Van de gelegenheid tot debat wordt door Mejuffrouw A. Meijer gebruik gemaakt om aan spreekster te vragen, wat zij bedoelt niet:
„opruiming houden in onze scholen, zooals een tuinman opruimt" en
wat zij verstaat onder : ,,de noodzakelijke verfrissching die in de voorbereidende scholen moet komen."
Het antwoord luidt:
,,Verdwijnen moeten de malle verhaaltjes van ,,Jantjes" en „Marietjes",
die altijd „jarig" zijn en gaan varen onder een brug door of gaan
wandelen onder een poort. Ze zijn smakeloos, overbodig en schadelijk
zelfs. Dan moet de houding van de leidster veranderen. (Ik denk
hierbij met groote dankbaarheid aan de lessen van Dr. Montessori.)
Zij mag haar smaak, hare meening niet opdringen en geen werkverbod
uitvaardigen (verder gaan ). Voorbeelden. Zij moet met blancoschriften
de school binnenkomen en haar voorbeelden en reeksen thuis laten."
De heer Al. Vrij wenscht de geboden gelegenheid niet te gebruiken om
met de geachte inleidster te debatteeren, maar wel om van deze plaats
zijn waardeering uit te spreken voor de groote verbetering, die door
paedagogen van-de-praktijk • als Mejuffrouw de Haan en Mejuffrouw
Meyer om geen andere hier bij name te noemen is aangebracht in
het goede Fröbelonderwijs, zooals dat in ons land door wijlen Haanstra
op hooger peil is gebracht. Een Fröbelonderwijs, zooals dat door
spreker meermalen werd waargenomen in klasselokalen, waar men
zich voelde als in een „vrieskelder" is gelukkig aan het verdwijnen.
Nu men den grooten paedagoog beter is gaan kennen, dank zij vooral
de uitmuntende vertaling, die ons door Mejuffrouw Telders van zijn
werken is gegeven, is de goede toepassing van zijn beginselen in het
onderwijs doorgedrongen. Het is sprekers meening, dat ons onderwijs
er niet mee gebaat kan zijn, dat het goede van ons klassikaal onderwijs, zoovele jaren erkend en gevolgd, totaal opzij gezet moet worden
door het vrijheidsbeginsel van Dr. Montessori in haar methode. Zooals
in sprekers school het Daltonwerk voor een gedeelte het klassikale
lager onderwijs vervangt, zoo ziet hij in het Fröbelonderwijs zich
dezelfde evolutie voltrekken n.l. de kinderen een groote mate van
vrijheid geven om de hun opgelegde werkzaamheden te verrichten,
maar daarbij niet te vergeten, dat wij opvoeders van professie er
zijn, om met onze bezonken. meeningen van wat goed of niet goed
kan zijn voor de kinderen hun leidslieden te zijn in den groei van hun
ontwikkeling. Spreker weet uit naam van de mannelijke congressisten
hier aanwezig te spreken, wanneer hij zijn oprechte waardeering uit
voor alle leidsters bij het Fröbelonderwijs, die in die richting werkzaam
zijn ter verbetering van ons Fröbelonderwijs.
Als derde debatster vraagt Mevrouw Adelaar—Furth het woord..
Ook na de menschen uit de praktijk te hebben gehoord, wenscht
zij er nogmaals op te wijzen, dat de Fröbelianen en Montessorianen
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hetzelfde wenschen : ontwikkeling der in het kind aanwezige krachten
door zelfwerkzaamheid.
Maar nu het verschil: „dit ligt", zoo zegt spreekster, „allereerst
in de opvatting van het spel. Als men onder spelen verstaat, een
bezigheid hebben, die zonder bepaald doel is, niet vermoeit en genoegen verschaft, dan is deze definitie geboren uit den geest der
volwassenen. Het kind verlangt meer naar het spel, dat op werken
gelijkt. Niet dat wij daarmee alle oude kinderspelen willen uitschakelen. Maar iedere moeder zal het kunnen bevestigen, dat de kinderen
in den leeftijd van 3-6 jaar het zoetst zijn, als zij werkelijk werken
kunnen. Lang voordat Montessori leefde, handelde de paedagogisch
aangelegde moeder reeds op deze wijze en liet de kleintjes „echt"
medewerken. Zoo zien ook wij Montessorianen in het werk het spel
en in het spel het werk. Wij maken de aloude spreuk „leerende
spelen en spelende leeren" tot werkelijkheid.
Zoo moet natuurlijk dit grondverschil in opvatting zich manifesteeren
in liet materiaal, 'dat .beide scholen gebruiken. En ofschoon het niet
in mijn bedoeling ligt de Fröbelmethode te kleineeren, moet ik toch
vrijuit zeggen, hoe ik het ze:
M. i. verschaft het Fröbelmateriaal in de eerste plaats bezigheid
.aan het kind en de ontwikkeling is een bijkomstig resultaat, terwijl het
Montessorimateriaal de ontwikkeling allereerst beoogt en ook verschaft
en de producten, die soms door het werken ontstaan, als bijzaak
behandelt.
Hoe geniaal het materiaal nu is ingericht, om de in het kind aanwezige
latente krachten te ontwikkelen, wil ik even aantoonen : Montessori
gaat van de veronderstelling uit, dat de vermogens van het kleine
kind slechts dan tot hun volle ontplooiing kunnen komen, als het ons
gelukt zijn spontane aandacht op te wekken. Dit geschiedt h. i. he.t
beste dan, wanneer de aandacht op één punt wordt gericht. Het materiaal
is dan ook zoo geconstrueerd, dat alle bijzaken zijn uitgeschakeld,
zoodat de aandacht op die eigenschappen gericht wordt, waarom het
bij het bepaalde materiaal gaat. Wil b.v. de leidster het kind met ' de
kleuren bekend maken, dan haalt zij niet verscheidene voorwerpen in
de klas, die deze kleur hebben. Zij wijst niet naar
hemel of de
blauwe jurk, om de kleur „blauw" te doen kennen, want wat heeft
de toevallige jurk met de kleur blauw op zich zelf te maken?
Maar zij heeft voor de ontwikkeling van den kleurzin spoelen,
die absoluut gelijk zijn en dus de aandacht van het kind op het eenige
verschil richten, n.l. op de kleur. Zij geeft vervolgens de kleur
in verschillende nuances ter ordening aan het kind, om de daarin
liggende moeilijkheid, de concentratie op te wekken, die voorwaarde
is voor innerlijke ordening. Hetzelfde principe ziet u toegepast bij
de roze toren. Alle plaatjes, die bij de gewone speelkuben de aandacht
kunnen afleiden, zijn weggelaten, en alleen het verschil in grootte
:houdt de aandacht vast. Hetzelfde vindt U terug bij al het andere
.materiaal. En al lijkt het spelen niet dit materiaal den volwassen

den
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toeschouwer soms vervelend, zoo is het toch voor de kinderen hoogst
boeiend, wat zij ons bewijzen door hun ongekend intensieven speelijver. En ook hun fantasie komt niet te kort, ofschoon juist dit door
de buitenstaander zoo vaak ontkend wordt, want de ware fantasie
is het scheppende produceeren uit kennis. Het kind moet eerst zijn
omgeving leeren kennen om dan tot geestelijke expressie, tot scheppende
fantasie te komen. Maar men moet het produceeren niet esschen,
voordat de kennis is vergaard, voordat beheersching van materiaal
en werktuig is verkregen. Ik zou graag op dit oogenblik uitvoeriger
worden, maar ik heb uw geduld al lang op de proef gesteld en zal dus.
van het interessante thema der fantasie afstappen.
Toch moet mij nog een rechtvaardiging van het hart : Toen ik
vanochtend zei : ,,Fröbel is dood en Montessori leeft nog", beteeï
kende dit geenszins een minachting van het werk, dat Fröbel te
zijner tijd heeft verricht. Het beteekende slechts : Montessori staat
op de schouders harer voorgangers. Haar werk kan dus ook zeer
zeker een stap vooruit op den weg naar het doel beduiden, want
voor de geschiedenis der opvoeding geldt evenzeer als voor al het
andere gebeuren de wet der evolutie. Fröbel kan niet het einde
aller ontwikkeling op dit gebied beduiden. En als de inleidster vanochtend in haar antwoord aan mij meende, dat het toch jammer zou
zijn als Montessori ook eens zou verdwijnen, dan moet ik haar
zeggen : „Ontwikkeling is leven. Evenals in de toekomst een nog beteremethode voor de opvoeding gevonden zal worden, dan zullen wij t
Montessorianen, gaarne plaats maken voor het betere."
Aangezien Mejuffrouw de Haan in haar antwoord kort moet zijn
geeft zij aan Fröbel en Montessori beiden een attribuut. Aan Fröbel
den bal, aan Dr. Montessori een plankje. Als Fröbelkinderen met
houten en wollen ballen spelen, wordt de aandacht voor 't zintuigelijk waarnemen zeker vertroebeld en soms afgeleid door den
arbeid van 't opgehangen koordje om 't balkje te slaan, of door
't oogje te steken enz. Als een Montessori-kindje op de toppen van
zijn vingers twee gewichtsplankjes weegt : licht — zwaar, licht — zwaan,
dan zullen ongetwijfeld zijne zintuigelijke gewaarwordingen sterker
zijn. „Maar", gaat de spreekster voort, „is deze arbeid kinderlijk,.
des kinds ? En de ervaring leert ons, dat de ervaringen onder het_
spelen opgedaan, zoo sterk zijn, dat geen normaal kind zich vergist,
als wij hem b.v. laten raden, wat er in dé gesloten doos ligt,
die wij heen en weer bewegen : een bal of een kube ; dat de kleinste
verschillen in kleur en grootte van b.v. plakcirkels worden geconstateerd. Ik heb zooveel eerbied voor wat een kind, het kind van
alle tijden — spontaan vertoont, ik meen het spelen (dat wij niet vara
hem eischen) — het doen alsof, het zich verbeelden, gestalte geven, dat.
ik den moed niet heb het te onderdrukken.
Waarom mag dit levensverschijnsel geen aandacht hebben en dit
vermogen niet ontwikkeld worden in een tijd, waarin het zich spontaan-
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openbaart, als aanpassing. Mevrouw Adelaar heeft gesproken over den
arbeid in de Fröbelschool, die duidelijk bewijst (aanleeren van de
kleuren) dat zij niet weet, waar 't in de goede fröbelschool om gaat, en
hoe het gaat. Mag ik haar bij dezen uitnoodigen eens een kijkje te
komen nemen ?
Mejuffrouw Croon stelt tegenover de verklaring van Mej. de Haan,
dat alle kinderen graag eens gelijk hetzelfde werk willen doen, haar
bezwaar, dat er bij dat gelijktijdig werken groot gevaar dreigt voor
minderwaardigheidsgevoel. Mej. de Haan noemde zelf al het gevaar van
over- en onderschatting, vond dat wel te ondervangen. Volgens debatster
is het bezwaar van onderschatting niet te ondervangen. Terwijl Mej.
de Haan het groot aantal mogelijkheden, die het fröbelmateriaal bevat,
als een voordeel beschouwt, meent Mej. Croon het als een aanbeveling van het Montessori-materiaal te moeten rekenen, dat wat er
mee gedaan wordt, uiterst beperkt is.
,

Mejuffrouw de Haan zegt, dat zij van dat minderwaardigheidsgevoel
niemendal merkt; zij verbaast zich dikwijls over de objectiviteit van
de kinderen en de groote mate van oprechtheid, waarmee ze elkaars
prestaties beoordeelen, vooral wanneer een kind iets bijzonder mooi
of vlug en goed doet (voorbeelden).
Dat de leidster de bedoeling van het Montessori-leermiddel moet
aangeven, pleit h. i. niet voor het leermiddel (denk aan spontane activiteit ). Fröbels materiaal is suggestief in zijn bedoelingen, is van de
kinderen afgekeken, beantwoordt aan de zeer verschillende en uiteen ►loopende behoefte, verschillende geaardheid en aanleg van de kinderen.
Debat na de lezing van Mejuffr. Croon.
Mejuffrouw G. Al. van Noordwijk, die, na gewerkt te hebben in een
streng klassikale Fröbelschool en in een vrije Fröbelklasse ten slotte
Werkzaam is in een Montessoriklas, vindt in de eerste stelling van
mej. Croon aanleiding om het woord te vragen.
Indien in de Montessorischool onder vrijheid van arbeid verstaan
moet worden de vrije keuze van het soort werk, dan moeten wij
voor het kind, dat geen behoefte heeft aan Montessorimateriaal, omzien
naar ander werk. Zij gelooft, dat we zoowel het Fröbelmateriaal als
het Montessori-materiaal ter beschikking van het kind moeten stellen.
Zij meent, dat alleen degene, die veel van de kinderen wil leeren en niet
wil meehelpen om een methode te verdogmatiseeren, zal kunnen bijdragen tot de gelukkige ontplooiing van de kinderziel.
,

Mejuffrouw Croon zou inderdaad in een Montessori-klas de beschikking willen hebben over eenige voorwerpen - van het Fróbel.materiaal o.a. de 2e gave. Deze zou voldoen aan een behoefte van de
.kinderen om schijnvormen te maken, die zich uit in het laten draaien
van de dekseltjes van de teekenfiguren op het knopje. Ook zou zij
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wenschen een bouwdoos voor de kleintjes, die echter voor de grooteren
gereserveerd moet blijven voor den „speeltijd", dus niet in het
Montessori-materiaal -opgenomen.
Mejuffrouw Lansen meent, dat de praktijk in het Montessorischool
niet in overeenstemming is met stelling 1. Men mag de keuze van het
soort werk toch geen vrije keuze noemen, als ze streng beperkt is tot
de Montessorileermiddelen. Evenmin is er vrijheid in de wijze van
werken, want de Montessorileermiddelen zijn gemaakt voor één of
enkele bepaalde bezigheden en het is verboden met het materiaal iets
anders te doen.
Op grond van deze critiek kan het ook onmogelijk juist zijn, zegt
mejuffr. Lansen, dat in een goede Montessoriklas de grootst mogelijke
vrijheid heerscht.
Onbegrijpelijk is het, gaat zij voort, voor dengene, die bekend is
met de oude en de nieuwe literatuur over kinderspel, dat mejuffr.
Croon in navolging van Dr. Montessori, er toe komt om te spreken
over de fantasie als onbenullig en waardeloos (stelling 9). Want in alle
wetenschappelijke werken over het kind en zijn spel, wordt als het
meest typeerende van den kinderleeftijd tusschen 3 en 7 jaar, genoemd
de fantasie, d. w. z. het vermogen van het speelobject in gedachten
om te tooveren in ieder willekeurig voorwerp. Fröbels eerste gave is
nu eens waschtobbe, dan weer vliegmachine. Op dezen leeftijd door
Dr. van Wayenburg in „Kinderstudie" genoemd „de speelleeftijd"
bij uitnemendheid, behooren wij het kind de vrijheid te geven zijn
fantasie te uiten en -dus op eigen wijze zijn speelgoed te hanteeren.
Uit haar boeken en uit haar lezingen blijkt, dat- Dr. Montessori de
groote beteekenis van het kinderspel en de fantasie niet kent. Hierdoor
is het te verklaren, dat haar methode onder de leuze van vrijheid
het meest typische van het kind onderdrukt. Natuurlijk is ook de
Fröbelschool geen volkomen vrijheid, doch de vrijheid voor het kind
is er ontegenzeggelijk veel en veel grooter dan in de Montessorischool.
Mejuffrouw Croon antwoordt hierop het volgende:
Het werk blijft niet bepaald tot het Montessori-materiaal. De kinderen gaan vanzelf tot ander werk over en brengen b.v. knikkers mee,
waarmee ze het verschil in zwaarte nagaan, ze brengen een autootjé
mee, dat ze op school wrijven, enz. enz.
Er is evenmin beperktheid in het werk. Er is beperktheid in een
stuk materiaal, maar ze kunnen daarmee allerlei variaties en combinaties
maken.
De boeken van Dr. Montessori geven zulks niet aan ; het is echter
wel de bedoeling; het geschiedt in alle Montessorischolen. Niet alle
fantasie wordt in de Montessorischool vervangen door levende werkelijkheid ; alleen de onbenullige en waardelooze fantasie. Verder is
er den geheelen dag haast niet anders dan fantasie : alle variaties met
het materiaal berusten op fantasie."
Verslag Paedagogisch Congres.
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SECTIE IV.

GRONDSLAGEN DER PAEDAGOGIEK.
De grondslag der paedagogiek bij Pestalozzi
door Prof. Dr. Ph. Kohnstamm
.

Stellingen:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Over den grondslag van Pestalozzi's paedagogiek kan men alleen
met dubbele reserve spreken.
1 0 . Omdat de geschriften uit de middenperiode (f 1785 — ± 1800)
een principieel anderen geest uitdrukken dan die daarvoor en
daarna geschreven.
2°. Omdat Pestalozzi's belangrijkste geschrift (Lienhard und
Gertrud) een roman is en dus niet naar wetenschappelijke
criteria mag worden beoordeeld, terwijl het boek, dat als zijn
systematisch hoofdwerk geldt (Wie Gertrud, etc.) om zijn groote
eenzijdigheid slechts een zeer onnauwkeurig beeld geeft van
Pestalozzi's diepste overtuigingen.
Evenwel kan met zekerheid de onhoudbaarheid worden aangetoond
van de gangbare meening, alsof de aanschouwing, in den zin van
zintuiglijke, - en wel visueele waarneming, de grondslag van Pestalozzi's paedagogiek zou zijn.
Wat Pestalozzi met Anschauung bedoelt kan in visueele waarneming
gefundeerd zijn, maar het behoeft noch „visueel", noch zelfs „waarneming" te zijn.
Het is veeleer dat, wat de nieuwere Duitsche paedagogiek als
Erlebnis aanduidt, d. w. z. de functie, die ons den nog ongevormden
doorlevingsinhoud verschaft, welke vorm en gestalte krijgt in het
woord en de daad.
Tusschen „aanschouwing" -en „woord" is dan ook bij Pestalozzi
alleen in zooverre tegenstelling, als hij zich kant tegen het gebruik
van woorden zonder daarbij passenden doorlevings-inhoud.
Terwijl Pestalozzi dus geheel staat op den bodem van Kant's uitspraak : Begriffe ohne Anschauung sind leer, maakt hij niet minder
ernst mét het andere deel dier uitspraak : Anschauungen ohne
Begriffe sind blind. Het woord moet vorm geven aan, orde brengen
in de doorlevingen, die anders chaotisch zouden blijven.
Het voorgaande geldt geenszins al1^en van de verstandelijke vorming
(de didaktiek) ; het maakt voor Pestalozzi ook het wezen uit van wat
voor hem de kern der opvoeding is, de zedelijk-godsdienstige
vorming.
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Hoe groote waarde Pestalozzi echter ook hecht aan het woord om
aan de aanschouwing vorm te geven, hij wil bij het w-oord allerminst
blijven staan. Zelf geen theoreticus, heeft hij ook aan de zuiver
wetenschappelijke vorming, de vorming van den theoreticus, nooit
aandacht geschonken. Het veld, waarop hij zich beweegt, is de
opvoeding der breede massa's, d. w. z. de opvoeding van hen die
midden in het practische leven staan.
8. Het probleem dat hij zich stelt, kan aldus worden geformuleerd:
Aan welke eischen heeft de school te voldoen om aan deze massa's
de voorbereiding te geven voor den productieven arbeid, die hen
wacht in de maatschappij. En de school die aan dien eisch voldoet,
is niet die van het „algemeen vormend" onderwijs, laat staan die
van het „aanschouwelijk onderwijs", maar wat wij thans noemen de
arbeidsschool met de beroepsopleiding als centrale gedachte. Volkomen terecht beroepen Kerschensteiner en Seidel zich dan ook
op Pestalozzi.
9. Toch mag men Pestalozzi niet rekenen tot de sociaal-paedagogen..
Immers in de relatie gemeenschap-individu ligt voor Pestalozzi de
nadruk niet op het eerste, maar op het tweede lid. Boven het niveau
van producent en staatsburger ligt voor hem dat van gezinslid
(Wohnstubenerziehung). En het einddoel, waarop alle opvoeding
zich richt, is niet de rechte verhouding van den mensch tot de
gemeenschap, maar die van den mensch tot God.
7.

De voorzitter geeft het woord aan Prof. Kohnstamm, die als volgt
spreekt.
;Mijnheer de Voorzitter, Dames en Hoeren. In mijn stellingen heb
ik reeds een algemeen overzicht gegeven van de opmerkingen over
Pestalozzi's paedagogiek, die ik onder Uwe aandacht wil brengen.
Hier zal ik mij, zonder die stellingen op den voet te volgen, bepalen
tot toelichting en illustratie van wat daar nauwkeuriger is geformuleerd.
De algemeen gangbare opvatting omtrent den grondslag van Pestalozzi's paedagogiek is heel -eenvoudig. Men karakteriseert Pestalozzi
gemeenlijk wat zijn didaktiek betreft als den vader van het principe
der aanschouwing, wat de eigenlijke opvoeding betreft als een aanhanger van de paedagogiek der verlichting. Laat mij tot staving van
wat ik zeg voor elk een voorbeeld geven.
Bavinck zegt in zijn Paedagogische beginselen 1 ) : Eerst Pestalozzi
verhief de aanschouwing tot principe en grondslag van alle onderwijs,
en trachtte daarom ook het vermogen der aanschouwing bij het kind
kunstmatig en methodisch te oefenen. Hij meende, in die aanschouwing
de laatste elementen ontdekt te hebben, waaruit alle kennis gevormd
wordt. Zooals het zedelijke gansch natuurlijk in de maatschappij tot
1)

J. H. l(ok, Kampen, 1904, p. 116.
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ontwikkeling komt, zooals de religie opkomt uit de teedere verhouding
van het kind tot zijn moeder, zoo ontwikkelt zich ook geleidelijk alle
kennis uit de aanschouwingen.
Omtrent het tweede punt citeer ik- Prof. Woltjer 1 ). „Wanneer latere
paedagogen der 18e eeuw, als Pestalozzi en Niemeyer daarvan (nl.
de beginselen van de paedagogiek der verlichting) schenen af te wijken,
door aan eene godsdienstige opvoeding meer waarde te hechten, dan
is dit in den grond, van christelijk standpunt geoordeeld, niet meer dan
schijn. Hun godsdienst is zuiver rationalisme, niet die des Bijbels ; de
beteekenis en de kracht der zonde kennen zij niet en daarom ook niet
Christus als den eenigen naam onder den hemel gegeven, om zondaren
zalig te maken"
Terwijl echter deze beide kenmerken, gewoonlijk als los van elkaar
staande worden beschouwd, heeft Ds. Sikkel 2 getracht er verband
tusschen te leggen. Zijn opmerkingen hebben destijds zeer de aandacht
getrokken en aanleiding gegeven tot een levendige discussie, waaraan
Gunning 3 ), Jansen 4 ), Jonkman 5 ), Wirtz 6 ) hebben deelgenomen.
Nu is er m. i. veel Waars in wat Sikkel heeft gezegd. Als de
aanschouwing bij Pestalozzi was, wat Sikkel en men gewoonlijk er
onder verstaat, dan zou hij naar mijn meening gelijk hebben in de
hoofdzaak van zijn betoog. Maar juist die premisse is onhoudbaar.
Natuurlijk ontken ik niet, dat er iets pleit voor die algemeen gangbare
opvatting, maar zij geeft niet den geheelen, zelfs niet den eigenlijken
Pestalozzi.
Pestalozzi zelf is veel gecompliceerder en veel rijker dan het schema,
dat gewoonlijk voor hem in de plaats wordt gesteld. Dat die rijkdom,
een eeuw na zijn dood, nog zoo weinig algemeen goed is geworden,,
ligt ten deele aan het helaas nog altijd ontbreken van een behoorlijke
uitgave van zijn werken -en voldoend nauwkeurige paedagogische studies
en voorarbeid voor samenvattende beschouwingen. Ten deele echter,
ook aan Pestalozzi zelf, zijn breedsprakigheid, zijn gebrek aan wetenschappelijke vorming, die hem zoo dikwijls onexact, ja nevelachtig)
maakt, ten deele ook, trouwens met het voorgaande samenhangende, aan
de groote verschillen tusschen de verschillende perioden van zijn werk,
soms zelfs tusschen de werken uit eenzelfde periode.
Het is de groote verdienste van Rost in zijn dissertatie er de aandacht
op gevestigd te hebben, hoe groot het verschil in denkwijze en grondslag
)

1) Wat is het doel van het Chr. Nat. Schoolonderwijs. J. B. Wolters'
U. M. — Groningen., Den Haag, 1911, p. 94.
2) J. C. Sikkel, De aanschouwing in het onderwijs, Amsterdam 1902.
3) J. H. Gunning Wzn. Een kwestie van schriftuurlijke Paedagogiek
(Stemmen voor Waarheid en Vrede, Oct. 1902).
4) • W. Jansen. Een Baken in Zee? Openbare Brief aan Ds. J. C.
Sikkel. Rotterdam. ,j. M. Bredee.
b) A. jonkman. De aanschouwing op de school met den Bijbel,
Wageningen 1902.
6 ) J. C. Wirtz. De aanschouwing in het onderwijs. School en
Leven, 9 Oct. 1902.
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is tussehen het eerste en tweede deel van Lienhard en Gertrud, in
1781/3 versdhenen, 'en het 3e en 4e deel van 85/87. Nog sterker is de
afwijking van den oorspronkelijken opzet in den tweeden druk van het
geheele werk 1790/2, die zich als ,,Ganz umgearb eitet" aandient. De
aard dier bewerking blijkt ten deele reeds uit de ondertitels. Ein Kuch
fur das Volk, heet het werk van 1781 ; Ein Versu-ch, die Grundsátze
der Volksbildung zu vereinfa-chen dat van 1790. Maar veel ingrijpender
is de wijziging in wereldbeschouwing die in die jaren bij Pestalozzi'
heeft plaats gevonden -en die zich zoo karakteristiek uit in de geheel
veranderde positie, die de Pfarrer in het eerste en tweede en het derde
en vierde deel inneemt. Terwijl hij in de eerste het geestelijk middelpunt
van het dorp is, de man van wien het hoogere leven en de verdieping
uitgaan, wordt hij in den 2 en druk aldus geschetst 1) : Het beste aan
hem was, dat hij bij alles, wat hij nu deed, ronduit zei, als hij den
luitenant en Margreth niet in hun school met de kinderen op hun
manier had zien omgaan, zou hij met zijn onderwijs de oude dominee
gebleven zijn tot aan zijn graf, zooals hij dertig jaar geweest was. Ja
hij gaf zelfs toe, dat hij ook nu nog niet in staat was, in de hoofdzaken
van de ware opvoeding der kinderen behulpzaam te zijn, en dat alles
wat hij daartoe kon bijdragen, nauwelijks meer was, dan aan het
werk van den luitenant en zijn helpsters geen hindernissen in den weg
te leggen."
Het is een tijd van sterke eb in Pestalozzi's religieuze leven, een
stemming, die hijzelf als volgt beschrijft in zijn bekenden brief aan
Nicolovius van 1 Oct. 1793 : „Je kent Glulphi's 2 ) stemming — zij
is ook de mijne. Ik ben ongeloovig — niet omdat ik het ongeloof
voor waarheid houd, maar omdat de overmacht van mijn levenservaringen
den zegen van het geloof uit mijn innerlijkste stemmingen verdreven
heeft. Door mijn lot aldus geleid, houd ik het Christendom voor niets
anders dan voor de zuiverste en eclelste modificatie van de leer
der verheffing van den geest -over het vleesch of m. a. w. door inwendige
ontwikkeling der zuiverste gevoelens van liefde tot de heerschappij
van de rede over de zinnen te komen. Dat is, geloof ik, het wezen van
het Christendom, maar ik geloof niet, dat veel menschen naar hun
aard in staat zijn Christenen te worden. Ik geloof, dat het Christendom
het zout der aarde is, maar hoe hoog ik dat zout ook schat, ik geloof
toch, dat goud en steenen en zand en parels hun waarde hebben
onafhankelijk van dit zout en dat de orde en bruikbaarheid van al
deze dingen onafhankelijk daarvan is.
Zoo veel, vriend, voor heden over mijn niet-Christendom."
Maar op dit standpunt blijft, na de groote verandering in zijn leven
omstreeks 1800, Pestalozzi niet staan. In de uitgave van Lienhard
en Gertrud van 1804 wordt de eerste tekst van 1 781 /2 weer hersteld,
,

,

,

,

i) Pestalozzi's Werke, Ed. Seyffarth, Liegnitz 1899; (verder geciteerd
als Werke) IV, p. 416.
2 ) De luitenant en schoolhervormer van Bonnalt.
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en in de uitgave der verzamelde werken bij Cotta 1819/20 laat
Pestalozzi dezen eersten druk bijkans ongewijzigd weer opnemen met
een volkomen nieuwe bewerking van het derde en vierde - deel (van
85/87), zoozeer van de andere verschillend, dat Hunziker in de
jubileumsuitgave er van zegt : „Het derde en vierdedeel zijn in de
uitgave van 1785/7 en 1819/20 totaal verschillende werken, die weinig
meer gemeen hebben -dan een brokstuk van de lijst van het verhaal."
Waar Pestalozzi in later jaren zoo ondubbelzinnig afscheid genomen
heeft van de typische Aufklârungs-beschouwingen van zijn middenperiode doet men hem m. i. onrecht aan door hem hiernaar alleen of
zelfs hoofdzakelijk te beoordeelen. Uit den geest dier middenperiode
nu dateert nog — schoon wat later neergeschreven -- een belangrijk
stuk van Pestalozzi's meest bekende didaktische Werk : Wie Gertrud
ihre Kinder l-ehrte, met zijn absoluut vertrouwen op de beteekenis der
juiste methode. Gekenmerkt vinden wij dat vertrouwen in het zoo
bekende woord uit Wie Gertrud : Wenn mein Leben einen Wert hat,
sa ist es dieser, dass ich das gleichseitige Viereck zum Fundamentje.
einer Anschauungslehr,e erhoben, die das Volk nie hatte" 1 ). Nog sterker
wellicht spreekt de volgende beschouwing over Glulphi's nieuwe school
in het derde deel van L. en G. van 1785: Het is werkelijk zoo gemakkelijk
hem zijn school na te bootsen, dat zeker iedere redelijk verstandige
boer, als hij maar kan schrijven en rekenen, in hoofdzaak evenveel tot
stand kan brengen als hij, indien hij slechts enkele dagen gezien heeft,
hoe hij en Margr-eth het met de kinderen doen. Het is zelfs niet
eens noodig, dat zulk een man zelf rekenen kan, en ik heb met eigen
oogen een man gezien, die zijn rekentabellen met een heele kamer
vol kinderen gebruikte en er uitstekend mee klaar kwam, zonder dat hij
zelf rekenen kon. Zijn kinderen hebben die rijtjes uit het hoofd geleerd,
zoodat ze er mee omsprongen of het niets was, terwijl intusschen 'de
man, die ze onderwees, het papier, waarop die rijtjes stonden, geen
oogenblik uit handen laten kon, om zich niet elke minuut zelf te vergissen" 2)
Heel anders echter oordeelt Pestalozzi later, dan wordt de hoofdstelling van zijn paedagogiek : niet de methode, maar „das Leben
bild-et" 3). Zoo zegt hij in zijn Schwanengesang van zijn vroegere
standpunt : Wir hatten sehr unrecht sic(nl. die Idee der Elementarbildung) aus dem Viereck unserer Anschauungstabellen und aus dein
Mechanismus ihrier geistig unbelebten Einübungsmittel hervorzaubern
zu wollen" 4 ) en spreekt hij van : „der unverdiente Ruf unserer An-

1) Werke IX p. 134. Het is teekenend voor Pestalozzi's latere opvatting, dat deze plaats door hem in de Cotta-uitgave geschrapt is.
2) Werke IV p. 450.
3) Vgl. Heubaum, Pestalozzi, Berlin Reuther und Reichard, 1920,
p. 333.
4) Werke XII, p. 342.
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sschauungstabellen, durch die wir einseitig genug unseren Kindern das
Rechnen-lernen erleichterten" 1
In' wezen is daarmede echter niet een verovering der laatste jaren
uitgedrukt, maar geeft de leus ,,das Leben bildet" Pestalozzi's eigenlijke standpunt aan van omstreeks den tijd dat hijzelf met de praktijk
van de school in aanraking komt. Buitengewoon belangrijk is in dit
opzicht het geschrift Wesen und Zweck der Methode uit het jaar
180'2, dus slechts een jaar na Wie Gertrud. Uit dit veel te weinig bekende
opstel blijkt heel duidelijk, wat Pestalozzi toen reeds onder den term
Anschauung verstond. In 't bijzonder geeft hij daar aan, wat hij met
innere Anschauung en haar vorming bedoelt; hij. zegt daar nl.: „Terwijl
wij ten opzichte der uiterlijke aanschouwing door onze onoplettendheid'
en door het zielloos gebruik van leege woorden bijna de geheele
kracht van haar wezen verloren hebben en zoover gezonken zijn, dat
Wij -daardoor bijna in 't geheel niet meer tot duidelijke begrippen,
tot waarheid komen, zijn we ten opzichte der innerlijke aanschouwing
door die verstrooidheid en door leen heilloos en zielloos gebruik van
leege woorden er toe gekomen, dat we de geheele kracht van haar
wezen in ons zelf hebben verloren. En toch berust het eigenlijke wezen
van onze zedelijkheid en dus ook van alle middelen om deze te versterken
op het behoud van de kracht en reinheid dier innerlijke aanschouwing.
De wereld kent haar niet meer, de moraalsystemen zoowel als de godsdienst van onzen tijd zijn opgebouwd op het drijfzand van leege
woorden en meeningen, die het heiligdom der innerlijke aanschouwing
op geenerlei wijze meer als het onaantastbare eeuwige fundament van
hun uiterlijke verschijning rein en hoog in zich zelf dragen. Men spot
zelfs over het woord : innerlijke aanschouwing. Het is droevig. Ik kan
me dien goedkoopen spot slechts aldus verklaren : Als wij allen blind
waren, dan zouden wij ook het denkbeeld van een uiterlijke aanschouwing,
die we door een ons onbekende kracht, door het gezichtsvermogen
zouden kunnen krijgen, als den droom van een verwarde phantasie
bespotten 2 ).
Duidelijker kan nauwelijks gezegd voorden, dat het woord aanschouwing bij Pestalozzi niet beteekent, wat men er gewoonlijk van
maakt. En wanneer Gunning in de reeds genoemde discussie zegt : Wat
men tegenwoordig op school „aanschouwelijk -onderwijs" noemt, is
niet in denzelfden zin ,,aanschouwelijk" als wanneer men b.v. van iemand
zegt, .dat hij zoo aanschouwelijk weet te vertellen 3
dan heeft hij
daarmede ontegenzeggelijk gelijk. Maar dat toont tevens dat dit „aanschouwelijk onderwijs" zich slechts met zeer strenge restricties op
. ).

"

),

1) Werke XII, p. 338. Verg. ook in L. en G. van 1819 paragraaf
18 met dien titel: ,,Nicht Kunst, nicht Buch,. das Leben selber ist das
Fundament der Erziehung und des Unterrichts" en zijn duidelijke
polemiek tegen vroegere beschouwingen over het leeren der taal van
Pestalozzi zelf. Werke XII,p . 343 se q.
2) Werke VIII, p. 481.
3)
1. c., p. 1136.
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Pestalozzi mag beroepen. Want voor dezen was „aanschouwing" juist
wèl datgene, wat door ,,aanschouwelijk 'vertellen" in een mensch,
jong of oud, wordt wakker geroepen. En juist dit wekken van innerlijke
aanschouwing, voordat men gaat benoemen en classificeeren en uit
het hoofd leeren, is, wat Pestalozzi op het oog heeft. Vandaar dat op
de zooeven geciteerde passage iets verder volgt : „Ieder onderwijs over
schoonheid, dat niet door schoonheid in concreten vorm, ieder onderwijs
over orde, dat niet door orde, ieder onderwijs over zielsrust, dat niet
door zielsrust voelbaar en aanschouwelijk ondersteund wordt, is als
middel voor zedelijke vorming verloren. Het heeft niet alleen geen invloed
ten goede, maar het wordt door de zielloosheid, het gebrek aan waarheid
van zijn voorstellingswijze een dwaasheid, wier wezen maar al te
gemakkelijk vaardigheden doet ontstaan, die juist het tegendeel van het
schoone harmonische en edele zijn, waarover haar bedriegelijke praatlustigheid ons leert te babbelen"').
- Dus niet over orde, zedelijkheid, gehoorzaamheid praten, voordat het
kind ervaren heeft, door het voor zich te zien en zelf zich er in te
oefenen, wat ordelijk, gehoorzaam, zedelijk handelen beteekent. Eerst
de zaak zelf, dan eerst ons spreken erover, dat is het, wat Pestalozzi
met zijn polemiek tegen het „Maulbrauchen" bedoelt. „Juist zooals
in de intell-ectueele vorming de zintuigelijke indruk van een voorwerp
in de ziel van het kind er eerst geweest zijn moet, voor het woord, dat
dit voorwerp benoemt, heet kind in den mond gelegd mag worden, evenzoo
moeten de gevoelens, die aan de zedelijke begrippen in de ziel van
het kind ten grondslag liggen, reeds in die ziel aanwezig zijn, voor de
woorden die ze aanduiden, hem in den mond gelegd worden" 1 ).
Evenzeer nu als de zedelijke vorming moet de godsdienstige vorming
en dus ook het godsdienstonderwijs aanknoopen aan een „innerlijke
aanschouwing". Dat is het, wat Pestalózzi bedoelt als hij in Zeller's
stamboek neerschrijft : R-eligionsunterricht zu geben ohne die Religionsbildung zu sichern, heisst die Profeten toten und ihre Grdber mit
Zierraten uberhaufen' , 2 ). En deze Religionsbildung wordt verkregen
door levend contact met Jezus Christus en zijn Evangelie. Hieromtrent
laten m. i. de verschillende fragmenten over godsdienstige vorming 3
en een aantal van de Reden an mein Haus 4 geen twijfel. Tevens is
daarmede gezegd, dat Prof. Woltjer zich vergiste toen hij Pestalozzi's
Godsdienst als „zuiver rationalisme" kenmerkte en als een beschouwing
die „de beteekenis en kracht der zonde niet kent" 5).
Dat Pestalozzi's anthropologie allerminst optimistisch was, getuigt
het best zijn sociaalpaedagogisch hoofdwerk, de Nachforschungen ober
den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts, van
)

)

1)
2)
3)
4)
5)

Werke VII I, p. 482.
Heubaum 1. c., p. 341.
Werke IX, p. 150.
Werke VII, p. 443.
Zie het citaat bovenaan p. 260.
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het jaar 1797. Noch door zijn eigen aanleg, noch ten gevolge van het
leven in die maatschappij ontwikkelt zich zedelijkheid in den mensch.
,,De maatschappelijke beschaving als zoodanig beschermt mijn binnenste wezen niet voor de gevolgen mijner dierlijke zelfzucht. Slechts
als zedelijk wezen vermag ik mijzelf door mijn wil zoover te verheffen, dat ik liever onrecht lijd, dan onrecht doe. Als dierlijk wezen
verhardt mij het geringste vermoeden, dat ik onrecht lijd. Als zoodanig
verwilder ik als ik waarlijk onrecht lijd, als zedelijk wezen slechts
word ik zoowel door het voorzien van toekomstig als door werkelijk
onrecht lijden wijs en zacht" 1 ).
Daarom — zoo zegt hij in Wie Gertrud — kunnen wij ook juist
bij de zedelijk-godsdienstige vorming niet op de natuur van den mensch
vertrouwen : „Hier is het, waar Gij voor 't eerst Uw kind niet aan
de natuur kunt toevertrouwen, maar waar Gij alles moet doen om de
leiding van het kind te ontrukken aan haar blindheid, en deze te leggen
in de hand van maatregelen en krachten, die de ervaring van tientallen
eeuwen heeft aangegeven. De wereld, die nu voor de oogen van het
kind verschijnt, is niet Gods eerste Schepping; het is een wereld, die
evenzeer verdorven is voor de onschuld van zijn zintuigelijkeervaringen
als voor de gevoelens van zijn binnenste, een wereld vol van strijd ter
wille van de zelfzucht, vol tegenstrijdigheid, geweld, aanmatiging, leugen
en bedrog.
Niet Gods eerste Schepping maar deze wereld lokt Uw kind tot den
dans bij den gapenden afgrond, waarin liefdeloosheid en zedelijke dood
wonen. Niet Gods Schepping, maar de dwang en de kunsten van haar
eigen bederf zijn het, die deze wereld Uw kind voor oogen plaatst" 2 ).
Deze plaatsen, die gemakkelijk met andere te vermeerderen zouden
zijn, bewijzen m. i. afdoende, dat men Pestalozzi noch tot de aanhangers
eener „natuurlijke", noch eener „sociale" paedagogiek mag rekenen.
Ten minste als men onder sociale paedagogiek stroomingen verstaat,
zooals zij zich heden ten dage onder dezen naam aandienen.
Alleen in zooverre mag men Pestalozzi als „sociaal "-paedagoog betitelen, dat voor hem opvoeding en opleiding voor een toekomstig
beroep altijd ongescheiden begrippen zijn geweest. De -eigenlijke vader
van de moderne arbeidsschool-gedachte, — waarover wij zooveel praten
en waarvan wij nog zoo weinig verwerkelijkt hebben — is Pestalozzi
geweest. Terecht beroept zich Kerschensteiner op hem. Terecht zegt
Heubaum aan het slot van zijn voortreffelijk boek : Alle die Bestrebungen
der Gegenwart, welche die Selbstt itigkeit des Schülers anzuregen und
seinen Erfahrungskreis zu erweitern su-chen, um die Belehrung daran
zu knüpfen, sind ein Schrift zu dem Ziele, das Pestalozzi vorgeschwebt
hat ". 3 ).
En wanneer Van Veen Wehrli zijn ,,heilige noemt, die een eereplaats
1) Werke X, p. 379-608.
2) Werke III, p. 329-359.
3)
1. c., p. 359.
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zal innemen in de boeken, die in de toekomst over socialistische opvoeding zullen handelen" 1 ), dan wil ik gaarne erkennen, dat Wehrli
zich verdienstelijk kan hebben gemaakt voor het in praktijk . brengen
van Pestalozzi's ideeën, maar ik moet er toch op wijzen, dat het
Pestalozzi's denkbeelden waren, die hij in praktijk bracht. Dat de
opbrengst van den arbeid der jongens voor 't grootste deel hun onderwijs
en onderhoud zou bekostigen 2), is een denkbeeld, dat Pestalozzi reeds
op den Neuhof in toepassing bracht en sedert nooit meer heeft losgelaten,
al was h-ij niet in staat het te verwezenlijken. En ten opzichte van de
geheele oriënteering van het onderwijs aan beroep en bedrijf laat hij
zich in Lienhard en Gertrud volstrekt ondubbelzinnig • uit. Een van de
eerste en meest belangrijke hervormingen, die Qlulphi in Bonnal tot
stand brengt, is de nauwe verbinding met het handwerk.
„Daar is bijv. meester Enger, de horlogemaker. Twintig jaar heeft
hij daar gezeten, zonder dat ooit een boerenjongen in zijn werkplaats
is gekomen, om iets te bekijken, laat staan zelf iets te beginnen en
te probeeren. Maar sedert Olulphi hun geleerd heeft, dat zij handen
en ooren en neuzen hebben als andere menschen, is meer dan een
half dozijn van zijn buurjongens iederen avond bij den meester in huis,
en ze laten hem geen rust, voor ze het een of ander mogen aanpakken
en probeeren. En ze deden het op een manier, dat de meester zijn
verbazing niet op kon en aan den schoolmeester liet vreten : Als
alle boerenjongens in de wereld z66 opgevoed werden dan zou er geen
handwerk zijn, waarvoor ze niet even goed en nog meer bruikbaar zouden
zijn dan stadsjongens" 3 ).
En gelijk hier, zoo is Pestalozzi actueel ten opzichte van tal van
andere opvoedingseisch en. Ik denk aan de vraag der beroepskeuze, de
vorming der meisjes, de quaestie van school-werktuinen en het planten
van boomen 4 ). Maar het zou mij te ver voeren over elk van deze punten
citaten te geven. Slechts hierop wil ik wijzen, dat in al deze gevallen
de leidende idee dezelfde is, die ik boven reeds als de kern van Pestalozzi's gedachtenwereld aangaf : Eerst beleven, dan benoemen ; eerst
handelen, dan reflexie; eerst gewenning en leven, daarna -eerst leer en
abstractie. Niet omdat de laatste niet belangrijk is. Pestalozzi is ervan
overtuigd, dat het woord tot zijn recht moet komen, dat bewijst afdoende
het groote belang, dat hij aan goed taalonderwijs toekent. Maar het
Woord is alleen heilzaam, ja onontbeerlijk, als het een inhoud heeft.
Waar die ontbreekt misleiden wij onszelf en anderen met den schijn
te nemen voor het wezen. Dien inhoud nu verwerven wij niet door het
leeren van formules en regels, slechts de aanraking met, de eerbiedige
verdieping in het object-zelf kan ons hem verschaffen. Eerst daarna
,

1) ' Paed. Studiën V, p. 403.
2) Van Veen 1. c., p. 401.
3) Werke IV, p. 452.
4) Werke IX, p. 140.
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moeten wij trachten in woorden uit te drukken, wat wij aan dat object
zelf hebben ervaren.
Woorden zonder inhoud, kennis zonder vaardigheden, een leer en
een weten, die buiten het leven staan, dat is, zooals Pestalozzi zegt,
misschien het vreeselijkste geschenk, dat een vijandelijke geest aan het
tijdperk, dat hij beleeft, heeft gebracht 1 ).
Endaarom is ook niets zoo gewichtig als . het verwerven van een
inhoud voor de menschenziel, die wil komen tot haar bestemming. De
omschrijving van die bestemming, en daarmede van het doel der opvoeding, is weer karakteristiek voor Pestalozzi. Het doel der opvoeding
omschrijft Pestalozzi noch intellectueel, noch utilistisch, noch sociaal,
zooals men van een pa edagoog der Aufklärung met recht zou verwachten.
Voor Pestalozzi ligt de -eigenlijke bestemming van den mensch in een
geheel ander niveau ; dit wordt alleen bereikt, waar de ziel dit alles
achter zich heeft gelaten en alleen is met haar God. Ik eindig met wat ik
daaromtrent in mijn laatste stelling heb gezegd te illustreeren door
twee citaten, waarin hij dit heeft uitgesproken, zelfs in het werk, dat ik
boven heb. aangeduid als een typische representant van zijn ,,verlichtings"periodie. In een der laatste brieven, waaruit Wie Oertrud bestaat, zegt
hij over het daar behandelde : „Aber nun sehe ich, dass ich in der
ganzen Reihe meiner Briefe an dich nur den ersten Qesichtspunkt des
Gegenstandes, die Führung des Kindes zu Kenntnissen, keineswegs aber
seine Führung zu Fertigkeiten, insofern diese nicht eigentlich Fertigkeiten der Unterrichtsfácher selbst sind, ins Auge gefasst habe. Und
doch sind die Fertigkeiten, deren der Mensch bedarf, um durch ihren
Besitz zur innern Zufriedenheit mit sich selbst zu gelangen, ganz und
gar nicht auf die wenigen Fácher eingeschránkt, die mich die Natur
d-es Unterrichtswesens zu berühren nótigte. 1,2 )
En waar die innerlijke vrede te vind-en is, dat zegt hij in den voorlaatsten brief : Ich will meine Briefe doch nicht enden, ohne den
Schlussstein meines ganzen Systems, ich meine namlich, die Frage zu
beruhren : Wie hangt das Wesen der Gottesverehrung mit den Olrundsátzen zusammen, die ich in Rucksicht auf die Entwicklung des Mensch-engeschleechts im allgemeinen für wahr angenommen habe? Ich suche áuch
hier den Aufschluss meiner Aufgabe in mir selbst und frage mich:
Wie entkeimt -der Begriff von Gott in meiner Seele? Wie kommt es, dass
ich an einen Gott glaube, dass ich mich in seine Arme werfe und mich
selig fwhlee, wenn ich ihn liebe, wenn ich ihm vertraue, wenn ich ihm
danke, wenn ich ihm f olge 3
Hoog boven het niveau van producent en staatsburger ligt voor
Pestalozzi het eigenlijke doel, waarop alle opvoeding zich moet richten.
De ware bestemming van den mensch wordt slechts bereikt als de
ziel vrede vindt met en in God.
,

?

)

1) Werke IV, 450 seq., 398.
2) Werke IX, p. 140.
3 ) Werke IX, p. 146.
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Discussie.
Prof. Gunning dankt prof. Kohnstamm voor 't vele, dat hij ons
in zoo weinig tijd gegeven heeft. Hij wijst er op, dat Pestalozzi zoo
moeilijk te begrijpen is, omdat hij zichzelf altijd verkeerd begrepen
heeft. Ook was hij telkens sterk onder den indruk van stemmingen en
van personen. Spr. wijst er op, dat er ook na 1800 inzinkingen voorkomen, dat Pestalozzi zich te Burgdorf en Ifferten nooit gelukkig heeft
gevoeld, maar altijd den indruk had, dat hij op een verkeerden weg was.
Ook is hij daar jaren lang onder dien invloed geweest van Nieder, dien
spr. zijn boozen daemon noemt. En toch waren dit juist die jaren, die
hem zijn Europeesche beroemdheid hebben bezorgd. 't Is om al die
redenen zeer moeilijk, bij een bepaalde uitspraak te weten, of men met
den ,,eigenlijken" Pestalozzi te doen heeft. Daar nu 't bestudeeren van
alle werken van P. slechts voor weinigen mogelijk is en prof. K. terecht
tegen „Wie Oertrud ihre Kinder lehrt" gewaarschuwd en op de moeilijkheden van de bestudeering van ,,Lienhardt und Oertrud" (vooral II1
en IV) gewezen heeft, wil spr de lezing aanbevelen van een van
P.'s eerste geschriften : „Die Abendstunde eines Einsi-edlers".
Overigens kan spr. met volle erkenning van P.'s diepe religiositeit
toch in P. niet een evangelisch christen zien en P. zelf heeft dat op
't eind van zijn leven erkend. — Eindelijk merkt spr. op, dat hij
in den strijd rondom de brochure van Sikkel aan de zijde van dezen
stond, maar dan ook positie nam tegen de valschelijk aan P. toegeschreven aanschouwingsleer. Samenvattende, zegt hij, dat de aanraking met P. ons altijd betere menschen en betere paedagogen maakt
en daarom eindigt hij, zooals hij begonnen is, met prof. I(ohnstamm
hartelijk te danken voor de wijze waarop hij ons nader tot P. heeft
gebracht.

De heer M. H. Flathuis. Als ik het waag„ na de uitmuntende
inleiding van prof. Kohnstamm eenige opmerkingen te maken, geschiedt
dit niet, om wetenschappelijke critiek te leveren, maar alleen, om
als eenvoudig schoolman het onderwijs omhoog te helpen halen uit
het moeras, waarin het dreigt te verzinken.
Volgens prof. K. is het uiterst moeilijk, Pestalozzi uit zijn geschriften
te leeren kennen en prof. Gunning voegde hier aan toe, dat P. zich zelf
niet kende. Dit is dunkt mij zeer natuurlijk, daar wel geen enkel
mensch zich zelf goed kennen zal. Het is m. i. ook niet de hoofdzaak
van het probleem. Het doet er weinig toe, of de Christus der Evangeliën
werkelijk geleefd heeft, maar wel is het van belang, het ideaalbeeld
te leeren kennen, dat de menschheid bijna 20 eeuwen tot vuurbaak
is geweest. Zoo is ook het Shakespeare-Bacon-probleem van weinig
beteekenis ; de geest van Shakespeare echter kan ontegenzeglijk uit
zijn werken benaderd worden. En zoo heeft zich ook een beeld van
den opvoeder Pestalozzi in onze voorstelling genesteld, dat aan een
religieus-verinnerlijkten Rousseau doet denken. Dit beeld belet mij, om
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Pestalozzi's zedelijk-godsdienstig wezen tot basis der moderne opvoeding
te maken. Ik behoef er slechts aan te herinneren, dat, zelfs indien
we Pestalozzi's godsdienst als rationalistisch-18e-eeuwsch interpreteeren,
dit rationalisme toch uit d-en chaos van het christendom de begrippen
van God, vrijheid en onsterfelijkheid heeft weten te redden en dat er
practisch geen verschil te maken is tusschen godsbegrip en godsdienstig
dogma. Zoo noemt de predikant de Buy het begrip „God" geen
dogma, de drieëlenheid daarentegen wel. Deze onderscheiding is m. i.
doelloos ; of ik. mij God voorstel als de verdikte God der antieken, de
gesublimeerde God van het Nazareensche christendom, of de homoeopathisch-verdunde God der. vrijzinnige Protestanten, dit woord verklankt
niets anders dan een door niets bewezen en zelfs nooit aannemelijk
gemaakte hypothese. Daarop nu mag onmogelijk een opvoedingssysteem
opgebouwd worden, te minder, daar een religieuze idee altijd overgrijpt
op staatkundig gebied, zooals we dat bijv. zien in de dogmatischkerkelijk geregeerde staten van Filips II en Lodewijk XIV en in de
huidige christianisseering van den Nederlandschen staat. Handhaving der
godsdienstige gedachte beteekent altijd bestendiging van sleur en traditie
op sociaal en staatkundig gebied ; groote hervormingen zijn op dit
terrein nooit van den godsdienst uitgegaan. Een onderwijsstelsel, doortrokken van Pestalozzi's geest, zou ons daarom toch nooit van de doór
sleur en verbruikte idealen beheerschte ` maatschappij afhelpen. Dit
bewijst o. a. de houding van den paedagoog Fr. Foerster, die in zijn
„Schul e und Charakter" prachtige dingen zegt over het geschiedenisonderwijs, dat het menschelijk recht boven eng nationalisme stelt, maar
die later in zijn boek „Das Kind und der Weltkrieg" toch weer
„hoffahig" wordt. Een onderwijs in den geest der door Pestalozzi
voorbereide arbeidsschool is toe te juichen, maar ook deze zal in de
door godsdienst en sleur bedorven maatschappij niet de gewenschte
resultaten leveren.
,

Naschrift.

Kort na het Congres hebben zich mijn denkbeelden t. a. v. den godsdienst sterk gewijzigd. Inzoover men in de bovenstaande beweringen
een uiting van atheïsme zou willen zien, kan ik ze niet meer handhaven.
De heer G. van Veen zegt, dat hij niet aan 't debat deelgenomen zou
hebben, als de spreker zijn naam niet had genoemd. Nu hij echter
't woord heeft, wil hij gaarne zeggen, dat de beschouwingen van
Prof. Kohnstamm zijn kijk op Pestalozzi hebben bevestigd.
Hij ziet Pestalozzi als -een hybridische natuur, die op de kentering
van de tijden heeft gestaan. Pestalozzi's aanleg was van dien aard,
dat dit tweeslachtige wel naar voren moest treden. Hij was een idealist,
die onder sterke gevoelsspanning stond, maar er was een wanverhouding
tusschen zijn willen en zijn kunnen, omdat het hem mangelde aan
practischen zin. Zulke typen missen in den regel een vaste lijn.
Zoo is `t dan ook geen wonder, dat Pestalozzi eerst sterk onder den

270
invloed staat van het sensualisme der Aufklärung en later ook aandacht blijkt te hebben voor de beteekenis der „Innere Anschauung".
Op sociaal terrein heeft 't spreker getroffen, dat hij, hoewel tegenstander van 't gildewezen, sterke waardeering had voor patriarchale
verhoudingen, die hij in 't ,,Verlagsystem" zag terugk-eeren. Zijn kijk
op maatschappelijke verhoudingen was zeker niet heel helder.
Toch blijft Pestalozzi voor spr. een groote figuur, omdat hij door
zijn groote liefde voor 't kind, die in de paedagogiek de meeste is, zooveel
heeft begrepen. Wehrli heeft spr. wel gezien als een leerling van
Pestalozzi, maar als iemand, die door zijn practischen arbeid den
voorstanders van de arbeidsschool veel meer heeft te zeggen, omdat
hij in de practijk dingen deed, waartoe Pestalozzi nooit kwam.
Repliek.
Prof. I(ohnstamm onderschrijft in antwoord op de debaters bijkans
alles, wat de heer Van Veen heeft gezegd. Ook spr. ziet Pestalozzi als
een tweeslachtige figuur, als een man, die evenals Kant en Rousseau
uit de Aufklärung is voortgekomen, maar haar innerlijk reeds heeft
overwonnen en verlaten. Die tweeslachtigheid wordt bij Pestalozzi,
evenals trouwens bij Rousseau, verscherpt door het feit, dat zij autodidakten zijn, de tucht van wetenschappelijke geschooldheid missen
en daardoor vaak genoegen nemen met vage aanduidingen in plaats
van te streven naar stelselmatige en nauwkeurige uiteenzetting.
Juist om die reden aarzelt spr. een antwoord te geven op de opmerking van Prof. Gunning, dat men in P. niet een evangelisch christen
moet zien. Spr. meent Pestalozzi vrij goed te kennen, zeker goed
genoeg om te durven zeggen, dat het beeld, -door vriend en tegenstander
doorgaans geteekend, zeer essentieele punten verwaarloost. ,,Zuiver
rationalisme" -- gelijk Prof. Woltjer zegt — is P.'s godsdienst zeker
niet ; anderzijds is spr. allerminst geneigd om te ontkennen, dat er
rationalistische elementen in P.'s gedachtenwereld zijn aan te wijzen;
elementen, die, ook naar spr.'s overtuiging, zich . zeer moeilijk laten
vereenigen met een Bijbelschee wereld- en levensbeschouwing. Maar
dieper -dan alle bewuste formuleering ligt de eigenlijke levenskern van
een mensch. En zeker dwaalt men zeer, als men bij een man als
Pestalozzi beide vereenzelvigt. Zóó diep nu, dat hij over die kern een
oordeel zou durven uitspreken, heeft spr. Pestalozzi's wezen niet gepeild.
Hij moet zich hier van een oordeel onthouden.
Wat de opmerkingen van den heer Flothuis aangaat, het doet spr.
leed, dat deze zich niet volgens de goede gewoonte van dit Congres,
onthouden heeft van uitdrukkingen, die voor anderen — in casu de
vrijzinnig Protestanten — krenkend waren. Juist waar spr. niet tot die
groep behoort, wil hij daar tegen opkomen. Debater verlangt, terecht,
eerbied voor zijn eerlijke en ernstige overtuiging van hen, die zijn
standpunt niet deelen, maar hij behoort dan, zeker op dit Congres,
daarnaar ook zelf te handelen. Overigens meent spr., dat het meeste van
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wat de debater opmerkte, slechts in verwijderd verband stond met
spr.'s rede. Deze had niet ten doel te vragen wat, los van P.'s opvattingen,
de grondslagen van een houdbare paedagogiek behooren te zijn. Spr.
gelooft ook niet, dat aldus een probleem wordt gesteld, dat voor
wetenschappelijke discussie vatbaar zou zijn. Daarom wil spr. zich
er toe bepalen er op te wijzen, dat debater z. i. Foerster onrecht heeft
gedaan. ' Een boek van dien auteur over ,,Das Kind und der Weltkrieg"
kent spr. niet, wel diens „Die deutsche Jugend und der Weltkrieg". Door
dit boek, dat scherp partij kiest tegen Bismarcks machtpolitiek en haar
verheerlijking, heeft Foerster een zwaar conflict uitgelokt met alle
nationalistische kringen in Duitschland, met name met zijn collega's
van de philosophische faculteit der Universiteit van München. Hij heeft
dientengevolge zijn ambt moeten neerleggen. Het is dus zeker onbillijk
hem te verwijten, dat hij voor de consequenties van zijn pacifistische
houding zou zijn teruggeschrikt.

De wijsgeerige paedagogiek en het
causale en hei teleologische principe
door Dr. J. Waierink.
Stellingen:
1. Daar het begrip paedagogiek een oriënteering heeft in de richting
van de opzettelijke opvoeding, is een doelbepaling bij de opvoedkunde steeds noodzakelijk.
2. Deze doelbepaling hangt steeds samen met het uitgangspunt van
den paedagoog, en moet in ieder geval wijsgeerig kunnen worden
omschreven en ingedacht.
3. Bij deze taak komt men evenwel voor de vraag te staan naar de
verhouding van telos(doel) en causa(oorzaak).
4. Veelal is in de wijsbegeerte de teleologische richting als volkomen
aan die van de causaliteit tegengesteld opgetreden.
5. In vele gevallen diende de causale beschouwing zich aan als eene,
die met de teleologische niet was te vereenigen.
6. Van de causale beschouwing moet de mechanische wel worden
onderscheiden.
7. Bij een mechanische levens- en wereldbeschouwing is een wijsgeerige doelstelling bij de opvoeding onmogelijk.
8. Van wetenschappelijke paedagogiek kan op het standpunt van de
mechanische beschouwing niet worden gesproken.
9. Juiste onderscheiding van de begrippen is noodig, om te zien, hoe
de causale en de teleologische beschouwing elkander niet uitsluiten.
10. De causale beschouwing en de teleologische hebben elk een eigen
betrekkelijkheid.
11. Bij de causale beschouwing gaat het om het op den voorgrond
stellen van een werk-betrekkelijkheid, bij de teleologische om een
zins-betrekkelijkheid.
,
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12. Een organische levensbeschouwing kan èn de causale èn teleologische gedachte in zich opnemen.
13. Het is mogelijk met deze organische beschouwing een wetenschappelijke paedagogiek op te bouwen.
14. Er zijn onderscheiden richtingen, waarbij deze organische beschouwing meer of minder uitgesproken wordt gevonden.
15. De ontwikkeling van de wetenschappelijke paedagogiek in de
laatste jaren wijst in de richting van een overwinning over de
mechanische en een zegevieren van de organische opvatting.
16. De beoefening der wetenschappelijke opvoedkunde, naar deze organische opvattingen, is zonder welomschreven uitgangspunt niet
mogelijk.
Van meer dan ééne zijde heeft men gemeend, dat het moeilijk aanging
te spreken van een ,,opvoedingsleer", van een „wetenschappelijke paedagogiek", aangezien bij de opvoeding zooveel en zóó bijna uitsluitend
instinctieve handelingen worden verricht, dat er van wetenschap, die
regelen voorschrijft geen sprake kan zijn. Het ouderinstinct en de
traditie, d. w. z. de opvoedingsgewoonten, die van geslacht op geslacht
zijn overgeleverd, bepalen volgens dezulken in hoofdzaak de middelen
voor en dedoelstellingen bij de opvoeding.
Nu is het evenwel eigenaardig, dat onmiddellijk tegen deze opvatting
het bezwaar geldt, dat men bij haar liet begrip „instinct" een ongewonen inhoud moet geven. Immers het dierlijk instinct, heeft steeds
dit eigenaardige, dat het feitelijk beteekent een geschiktheid om door
de natuur aangewezen faculteiten doelmatig te benutten 1 ). Er is bij
het dier klaarblijkelijk een op de bizondere omstandigheden in de
buiten-wereld ingesteld zijn. Vanzelf gaan de kleine kuikens pikken
naar het voeder, 'en vanzelf zoekt het jonge kalf de uiers van de
moeder. 2) Daar is geen ervaring, daar is een onbekend iets, dat wij
gewoonlijk den naam ,,instinct" geven. Maar daarmee hebben we nog
niet verstaan wat hier eigenlijk geschiedt. 3 ) Misschien zijn er zeer
hooge vormen van instinct waargenomen. Z66 zelfs, dat men bij het
dier denken moet aan een handelen met een zeker inzicht in de
werkelijkheid. 4 ) Maar het blijft voor ons het duistere iets, dat we
„instinct" 'noemen.
Vele zijn de -definities voor „instinct" gegeven. 5)
Spencer noemde het een samengestelden reflex 6 ) en von Har tm a n n „zweckmiissiges Handeln ohne Bewusztsein des Zweckes".
1) cf. G u s t a v F. S t e f f e n, „Der Weg socialer Erkenntnis",
26 sqq.
2) cf. O t to T u m 1 i r z, Einführung in die Jugendkunde, 57 sqq.
3 ) F. J. J. B u i t e n ij k, a.w. 87.
4 j F. J. J. Buitendijk, a.w. 87.
5) F. J. J. B u i t e n d ij k, Psychologie der dieren, 87.
6) W. 1{ ó h 1 e r, Intelligenzprufungen an Anthropoiden I, geeft zeer
vele voorbeelden.

273
F a b r e definieerde aldus : ,,l'instinct sait tout, dans les vo:es invariables
qui lui ont été tracées, il ignore tout en dehors de ces voies."
B u i t e n d ij k noemt het : „den psychischen grond voor een handelingscomplex, dat het dier van nature (aangeboren) verricht, onder bepaalde
voorwaarden van tijd en plaats, van prikkels van buiten en van invloeden binnen uit het lichaam komende, en welk handelingscomplex
bestaat uit eene reeks van enkelvoudige handelingen, die volgens vaste
wetten van elkaar afhangen ten elkaar opvolgen." 1 )
Het is duidelijk, dat bij 'het instinct het bewustzijn omtrent de daad,
die verricht wordt, ontbreekt, dat er geen sprake kan zijn van inzicht
in de beteekenis van de eigen handelingen. Plan en doelstelling ontbreken.
Wanneer we daarnaast nu leggen eenige definities van de opvoeding,
dan blijkt al dadelijk, dat het hier geldt een handeling van gansch
anderen aard. VAT a i t z noemt de opvoeding „ein planmasziges Einwirken auf das nog bildsame Leben eines anderen, wodurch diesem
Leben reine bestimmte Gestalt gegeben 'Werden soli und wirklich gegeben
wird." 2 ) Z i 1 1 er definieert : ,,absichtliche, planvolle Einwirkung auf
einen Menschen, und zwar auf den einzelnen Menschen als solchen
in seiner fruhesten Jugend, eine "Einwirkung zu den Zweck, dasz eine
bestimmte, aber zugleich bleibende wird." 3) K n o k e — om van
de positief christelijke paedagogen alleen maar hem te noemen —
zegt : „Erziehung ist diejenige pianm iszige -Einwirkung einer Erwachsenen
auf das Kind, welcke .dem 'Zóglinge die Entwickelung der ihm originalen
Individualitat zu einer in sich rechen Persönlichkeit eines durch Christum
erlósten und durch den Geist von oben wiedergeborenen Ootteskindes
ermóglichen Twill ..." 4)
Uit deze omschrijvingen blijkt duidelijk, dat men bij de opvoeding
juist datgene, wat men bij het instinct mist, als plan, doel, bewustheid
van handelen, als een wezenlijk bestanddeel van de handeling pleegt te
beschouwen. - Vandaar dan ook, dat het met het wezen van de opvoeding strijdig is, te spreken van haar als van een instinctief handelen.
-

Daar het begrip poedagogiek een oriënteering heeft in de richting
van de opzettelijke opvoeding, is een doelbepaling bij de opvoedkunde
steeds noodzakelijk (Stelling I ).
Deze doelbepaling hangt steeds samen met het uitgangspunt van den
paedagoog, en moet in ieder 'geval wijsgeerig kunnen worden omschreven
en ingedacht (St. II )
Op het standpunt van den wetenschappelijken paedagoog moet er
eenheid zijn tusschen zijn paedagogiek en zijn filosofie.
De geldigheid toch van een wetenschap hangt ten nauwste samen
en is onmiddellijk verbonden met de vraag naar de geldigheid van
1) cf. E. Stern, Einl. i. d. Paed. 123.
2) W a i t z, a.w. 32.
$) Z i l l e r, Alg. P idagogik, 1876, 7.
4 ) 1{ n o k e, Grundriss der Padagogik, 1894, 8.
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haar grondbeginselen. Een algemeen geldige paedagogiek zal noodwendig uit moeten gaan van een algemeen geldige wijsbegeerte en
een algemeen geldige theologie. Zulk een paedagogiek is er niet en zal
er ook wel nimmer komen. Maar elk systeem op zichzelf behoort
desondanks toch een gesloten eenheid te zijn. Het zelfde karakter dus,
dat aan de paedagogiek zal worden toegekend, moeten ook de hulpwetenschappen bezitten. Immers kan anders ' de eenheid in het paedagogisch systeem zeker niet worden 'gevonden.
Het streven naar het vinden van zulk een algemeen geldige paedagogiek
wordt bij meer dan één wijsgeer en bij meer dan één richting gemerkt.
Als voorbeeld geven we Fichtes optreden.
F i c h t e heeft zich ijverig bezig gehouden met de poging om aan
te toonen, dat inderdaad de paedagogiek, die op den grondslag van zijn
wijsgeerig systeem was opgebouwd algemeene 'geldigheid bezat; maar
hij is tevens het bewijs geworden van de stelling, dat de paedagogiek
struikelt over de oneffenheden op het pad van de door haar benutte
filosofie.')
Fichtes ,,Ik" is niet een rust-end centrum, maar een „tátiges Princip",
een handelen, een oneindig ,,doen". Het eeuwig bewogene en zich bewegende is in den mensch te ontdekken. 2 ) Maar dat innerlijk bewogene
„Ik" vindt in de buitenwereld zijn perk en zijn weerstand. Zoo
groeit in den mensch het bewustzijn van de werkelijkheid. 3 ) En al
mediteerende over zich zelf, en over zijn verhouding tot het „absolute
Ik" (de alle individuen doordringende wereldgeest) 4 ) wordt in den
mensch . opgebouwd, komt in hem tot een soort bouw-ontwikkeling datgene, wat zijn „moet", het „sollende". Deze werkzaamheid nu van het
„Ik" is zijn practisch kunnen, zijn willen. En in dit rijk van het
ideëele, in het rijk van datgene, wat worden moet, ligt de gedachte aan
de „Bildung", de vorming van den mensch. Degene, die opgevoed
wordt, moet dus ook door eigen kracht zich opvoeden ; uit de wereld
van zijn tot ideaal geworden idee moet hij de impulsen voor zijn eigen
opvoeding vinden. 5 ) Geestesontwikkeling, niet kennis, 'is alzoo de eerste
vereischte bij de opvoeding, die 'dan feitelijk opgroeiing wordt ; en weze
geestesontwikkeling moet voortschrijden tot een vorming van den vuil. 6)
Liefde tot de zedelijke orde is de machtigste drijving voor de goede
daden. 7 ) Door de drie ,,Stufen", de drie perioden : donker gevoel, 8 -)
klare kennis 9 ) en zuivere moraliteit, 10 ) gaat dan deze ontwikkeling heen.
') cf. E. S t e r n, a.w. 57 sqq. M e s s e r, Fichtte, 1920. 121 sqq.
2) F i c h t e, Reden an die deutsche Nation 4 (Sámtl. Werke. V.11.
1845) 8.
3) Fichte, a.w. 13.
) Fichte, a.w. 39.
5) F i c h t e, a.w. 25, 29.
6) Fichte, a.w. 28.
') Fichte, a.w. 23.
8) Fichte, a.w. 45.
9) Fiehte, a.w. 47.
10)
Fichte, a.w. 48.
-
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In haar laatste trap heeft ze haar dndontwikkeling bereikt. Met liet
zuivere kennen van de tweede periode moet ook de liefde tot ontwikkeling komen.
Ware paedagogiek doet dus volgens F i c h t e niets anders dan aanzetten tot zelfwerkzaamheid.
Maar het is duidelijk, dat 'dit systeem alleen maar geldig is, indien
Fichtes opvattingen omtrent de ontwikkeling van de ziel, en de plaats
van het „Ik" in de wereld, juist zijn. Fichtes grondgedachte voor de
opvoeding „dasz in der Wurzel des Menschen ein reines Wohlgefallen
an guten sei" 1) moet eerst 'bewezen worden.
En nu zegt hijzelf wel, dat de ervaring de juistheid van deze stelling
bewijst ; en anderen meenen hem in dezen hun bijval te mogen betuigen, 2
maar dan maakt men een gedachte-sprong. Uit het systeem zelve toch
moet de opvatting sluitende worden gemaakt. Het gaat niet aan een
speculatieve opvattingen te bewijzen met eenige aan de ervaring ontleende
feiten, die dan naar de eerst aangenomen opvatting worden verklaard.
Hetgeen blijkt uit het feit, 'dat op grond van de ervaring ook het
„radi -caal booze" in den mensch heer dan eens werd betoogd.
En juist dit het feit, "dat F i c h t e bij de opstelling van zijn systeem
tot zulk een hypothese zijn toevlucht moest nemen, volgt dat aan de
geldigheid van zijn paedagogiek ernstig kan en mag worden getwijfeld.
Nu hangt natuurlijk de geldigheid van een systeem niet af van de
hoeveelheid menschen, die het als 'geldig verklaren, maar de vraag, die
hier in het geding is, is deze' : sluit het systeem, en geeft het een verklaring van zijn opvattingen, die naar het eigen principe juist is, en
die voor het logisch denken 'ten formeele is te aanvaarden.
Natuurlijk kan hier het bovennatuurlijke niet worden uitgeschakeld.
Dat kan ook niemand eischen. Indien er iets bovennatuurlijks bestaat,
moet het ook in onze ' beschouwing, ook in onze opvattingen van wetenschappelijken aard een plaats word-en 'toegekend. Een levensbeschouwing,
die zegt met het bovennatuurlijke te rekenen, maar het in het systeem
geen plaats kan toekennen, is óf onaf, 6f geen plant op den eigen bodem
van die beschouwing.
Maar wél kan gevraagd worden, dat consequent het standpunt van
den man van wetenschap worde doordacht. Wel mag worden geëischt,
dat hij, die voor zijn grondgedachten, voor zijn principia respect vraagt,
kan aantoonen, waarom dan ook de door hem behandelde wetenschap
geldigheid heeft.
Het bewijs nu der principia is ter eerster instantie een bewijs des geloofs.
Hetgeen evenwel niet wegneemt, dat ook die principia logisch zijn
te benaderen. 3
Nu geeft de paedagogiek evenwel niet een eenvoudige beschrijving van

)

)

1) Fichte, a.w. 51, cf. '27.
2) Fichte, a.w. 28. F r i s c h e i s e n- K ó h l e r, Philosophie und Pádagogik. (i(antstudiën 1917 XXII. 27-80), 59.
3 ) cf. . Stern. a.w. 61.
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het wordingsproces van dien mensch — de kinderpsychologie zou zich
dat tot op zekere hoogte als taak aangewezen zien — maar zij heeft tot
taak, de middelen en wegen te wijzen, waarlangs die word-ende mensch
gebracht kan worden tot een 'bepaald doel. Ook daar, waar ten slotte van
doelstelling uit oorzaak van een zeker sociaal principe niet kan worden
gesproken in den gewonen zin, "is intusschen toch weer een doelstelling
aanwezig. Immers de ,,vrije groei" van den mensch, zooals Tolstoï,
(cf. Ziehen, a. w. en cf. Tolstoï, Versammelte Schriften, t. a. p.) die
b.v. wenschte, stelt wel degelijk weer een doel. En al is hier in den
gewonen burgerlijken zin van doelstelling `geen sprake, toch is er een
doel in het ideaal aanwezig. Niet enkel om het vaststellen van wetten,
die uit de ervaring gededuceerd zijn, gaat het; ook kan ze niet de
ervaring, enkel de ervaring, als regel nemen, om dan daaruit te besluiten,
hoe het moet ; tot bepaling van den weg, waarlangs het op te voeden
kind moet worden geleid, is er ook noodig, een doelstelling. En deze
doelstelling is weer ondenkbaar zonder normen.')
Daarbij komt nog iets.
Het begrip „ervaring" zelf behoeft feitelijk een nadere verklaring, en
wijl deze nadere ken-kritische verklaring 'reeds hier noodig is, heeft men
van gene zijde ook niet 'het recht, om elke poging, om langs deductieven
weg voor de paedagogiek een 'grondslag te vinden, a priori als mislukt
te beschouwen.
We raken hier aan een 'zeer oude kwestie.
De wet - van de causaliteit wordt door hen, die de ervaring met alle
macht naar voren brengen, inderdaad 'in haar volle recht erkend. Maar
de causale beschouwing der dingen heeft dit onvolmaakte, dat ze ons
wel vele en velerlei wetten bekend maakt, maar ons nimmer tot de
normen brengt. De causaliteits-gedachte komt 'dan ook steeds in een
eigenaardige botsing met de idee 'van het teleologische. En zoo is het
te verstaan wat we zeiden : ' Bij deze — in stelling II omschreven — taak

komt men evenwel voor de 'vraag te staan naar de verhouding van te
los (doel) en causa (oorzaal) (stelling III).
(

De strijd tusschen deze twee 'is reeds zeer oud.

Veelal is in de wjsbegeerie de teleologische richting als volkomen aan
drie van de causaliteit tegengesteld opgetreden (Stelling IV).
D e m o c r J t u s is de vertegenwoordiger van de school, die een
causale verklaring der dingen wenscht. 2 ) A r i s t o t e l e s daarentegen
komt met zijn teleologische verklaring. En de botsing tusschen die twee
is er steeds geweest in de historie van het menschelijk denken.
1) cf. C a r 1 A n d r e a e, Die Entwicklung der theoretischen Padagogi k. 141 sqq.
2) Alle gebeuren in het heelal is volgens hem verklaard door de
beweging der atomen. Waar deze beweging haar eersten stoot ontving
blijft in het duister. Maar nu deze wereld eenmaal loopt is alle physische en alle psychische gebeuren slechts te verklaren uit een mechanische noodwendigheid. cf. T. Hoekstra, Geschiedenis der Philosophie. I. 45.
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De teleologische gedachte nu heeft na Aristoteles, hoe fel ook soms
bestreden, steeds aanhangers gehad. Aristoteles ' is trouwens zelf niet de
eerste geweest, die de teleologische gedachte naar voren bracht. A n a x ag o r a s met zijn nadruk leggen op de ordening in het heelal, was het
eerste voorbeeld van de teleologische natuurverklaring, ofschoon zijn
beteekenis ongetwijfeld wel eens overschat `is. l) Socrates en P 1 a t o,
de eerste reeds veel meer de teleologie betrekkend op de gebeurtenissen
in het menschenleven dan A n a x a g o r a s, 2) de laatste de gedachte
van het doelmatige van het leven, ook tot in kleine bijzonderheden
doorvoerend, 3 ) waren welsprekende getuigen v66r de teleologische structuur der dingen.
Maar de volle begripsmatige doorvoering van de teleologische opvatting vinden we toch bij A r i s t o t e 1 e s. 4 )
En, zij het ook in ietwat andere nuanceering, ook de Peripatetici en
de Stoïcijnen voegden zich naar de teleologische idée. 5)
Bleef nu de teleologische visie hier steeds meer of minder naar de
natuur georiënteerd — ondanks de bestrijding van de teleologische
gedachte in 't algemeen, b.v. door de Epicuriërs 6 ) het Christendom
gaf de teleologische opvatting geheel nieuw leven, door heel de historie
te zien in het licht van het doelmatige dier geschiedenis. En steeds heeft
het Christendom behoefte gehad, deze teleologische beschouwing te
handhaven. 7 )
Het is dan ook merkwaardig, schoon begrijpelijk, dat de teleologie
wijken moet, zoodra de mechanische wereldbeschouwing het gaat winnen.

1) Temeer, waar de voSS, bij hem, een stoffelijk substraat is. cf.
Hoekstra a.w. I. 36. Windelband, Gesch. d. Philosophie 1 o, 35.
H e g e 1 en zijn school hebben, op voetspoor van A r i s t o t e l e s het
karakter, dat deze vovc bij A n a x a g o r a s had, vergeten, en hebben
het opgevat als een immataerieel principe. Bovendien moge de „verstandsstof" al een min of meer geestelijk karakter hebben — de beweging, door deze vo3S bewerkt, zet zich toch met een mechanische
noodwendigheid voort. cf. Windelband, a.w. `43.
2) Socrates' teleologie had een min of meer religieusen inslag.
Vandaar ook, dat haar invloed zoo groot was, inzonderheid op de
tragici ; waarbij tevens de vraag gedaan kan worden of zijn beschouwing
ook niet eerst door de tragici was beïnvloed. Hij betrekt de teleologie
zoozeer op de dingen van liet gewone leven, dat het de vraag is, of
sterken invloed
nvloed heeft ondergaan. cf. Winde 1 b a n d. a.w. 80. Maar
bij de teleologie houdt men In het oog, dat daarom niet het doel
zelve het belangrijkste is. Het doel doet bij hen slechts dezen dienst,
dat het het leven verklaart. Dit hangt weer samen met S o c r a t ee s
anthropocentrische opvatting. cf. Hoekstra. a.w. "I. 64.
4 ) cf. Hoekstra. a.w. 99. Winde1band. a.w. 107 sqq.
cf. Hoekstra. a.vv. 126 sqq. J. C. 01 a s e r, Die Metaphysik
des Aristoteles, 27 sqq. Windelband, 177 sqq.
b) cf. Winde 1 b a n d, a.w. 150, sqq. L u c r e t i u s, De rerum natura V. 156 sqq.
7 ) cf. Winde 1 b a n ^d, a.w. 153. Hoekstra, a.vv. 168 sqq.
cf. H. B a v i n c k, Christel. Wereldbesch. 48 sqq. Winde 1band, a.w. 219.
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De verklaring der verschijnselen door 'hun doelmatigheid, voert steeds
weer terug tot het aannemen van een geestelijke, ordenende macht over
de dingen, en dit komt natuurlijk in strijd met het mechanisme. En in
de dagen van B a c o zegeviert Democritus over de Platonische-Aristotelische filosofie.
In vele gevallen diende de causale beschouwing zich aan als eerre,
die met de teleologische niet was te vereenigen (Stelling V).
B a c o rekent de leer van de doelmatigheid tot een van de gevaarlijkste
gronddwalingen 1 ) ; C a r t e s i u s wil alle „finale • oorzaken" verre
houden 2 ) en Spinoza polemiseert zoo scherp mogelijk tegen de
teleologie 3 ) ; hij kan zich niet voorstellen, dat bij God van een doel
kan worden gesproken. 4) En de 'Fransche wijsbegeerte was o. a. in
L a m e t t r i e, die inzag, dat de mechanische wereldverklaring niets
naast de door eigen kracht bewogen materie duldde, 5 ) reeds lang
voor Lap 1 a c e tot de ontdekking gekomen, dat ze „de hypothese van
de Godheid kon missen". 6
Ook Kant stelt zich critisch tegenover de teleologische opvatting.
De opvatting der doelmatigheid kan nimmer tot een kennen worden
verheven en de methode van de natuurtwetenschap moet volgens hem
in ieder geval in de mechanische richting liggen ; de natuurverklaring
bestaat in het aanwijzen van de causale noodwendigheid. 7
F i c h t e herstelde de teleologische gedachte weer in eere. De noodwendigheid, die in zijn systeem der rede (Vernunft) heerschte, was
niet causaal, maar teleologisch ; er 'is een doelmatige samenhang der
dingen ; niet in het zoodat (causaal), maar in het opdat ligt de verklaring der gebeurtenissen. 8
Ondanks zijn optreden scheen de negentiende eeuw afgedaan te hebben
met een beschouwing, die met de teleologie verband hield. Het platte
materialisme wilde in ieder geval aan een vereeniging van de mechanische
idee met de teleologische, waarvoor het bij Leibniz tendenzen had
-

)

)

)

1) De augm., III, 2 sqq.
2) Med. IV, V.
3) Eth. I en Appendices.
4) cf. Voor de ontwikkeling van den strijd tegen de teleologie, in
de dagen van het opkomend mechanisme. W i n d e 1 b a n d, a.w. 338
sqq. 357 sqq.
l'Homme machine (1748 ). cf. C o n d i 11 a c 'Essai sur 1'origine
!de la connaissance humaine. (1746). en Fr. P i c a v e t, Les ideologues
(1891).

6) cf. Picavet, a.w., Wind e1 band, a.w. 403.
7) E. A d i c k e s, Kants Ansichten über G.eschichte und Bau der
Erde. 1911. Winde 1 b a n d, a.w. 403. E m. 1< a n t, Principiorum prin-lorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio 1755. De mundi
sensibilis atque intelligibillis forma et principiis 1770. Kritik der
Urteilskraft ( laatste gedeelte).
8 ) Wissenschaftslehre I 92 sqq. Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, 12 sqq.
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kunnen vinden, t) niet weten. De natuurwetenschap stelde zich geheel
op het causale standpunt. 2)
Op dit standpunt na is er van een doelstelling en van een norm,
waarnaar -dat doel moet worden georiënteerd, geen sprake. 3 )
Hier leert de ervaring ons de wetten van het causale gebeuren, en
wanneer we opvoeden willen, kunnen we op dit standpunt niet anders
doen dan de eigen wetten van het causale naspeuren, om ze straks
in onzen dienst te stellen.
Nu moet echter de mechanische beschouwing wel van de causale
worden onderscheiden (Stelling VI).
De oude stelling nullus effectus sine causa, — geen uitwerking zonder
oorzaak, vindt nergens bestrijding, maar er zijn onderscheiden soorten
van oorzaken.
De mechanische beschouwing kent geen andere natuur dan de lichamelijke, geen substantie dan de • stof, geen kracht dan de physische,
en dus geen andere oorzaak dan de mechanische. 4 ) Hier is de wet
van de oorzaken die geworden van de machinale en doode noodwendigheid, waarmee de krukas van de machine alle raderen moveert.
Van een doelstelling, opzettelijk en 'weldoordacht, van normen, waarnaar het leven moet gevormd of hervormd kan dan hier ook geen
sprake zijn.
Maar daarom is bij deze mechanisch levens- en wereldbeschouwing
een wijsgeerige doelstelling bij de opvoeding ook onmogelijk (St. VII),
zoodat, gezien het tot dusver betoogde, hier dan ook van den wetenschappelijke paedagogiek — wijsgeerig gezien — geen sprake kan zijn (Stelling VIII).
Immers het norm-wettenschappelijk karakter ontbreekt ' hier. En bovendien voldoet ook het mechanische zelfs niet ter verklaring van de
in het leven geconstateerde verschijnselen.
In den laatsten tijd komt men ook in de natuurfilosofische school al
aleer tot de verklaring, dat voor het verstaan der levensverschijnselen
enkel stof, kracht -en beweging onvoldoende oplossing der vragen geven.
Niet alleen Fechner, 5 ) maar ook Driesch 6 ) en Reinke 7 ) geven
gereede toe, dat zonder teleologie, althans zonder liet accepteeren
van een finaliteit, het leven niet is te vatten. 8 )
Trouwens, onderscheiden wetenschappen zijn slechts verklaarbaar uit

1) Nouv. essays. IV. 2.
2) cf. E d. v. H a r t m a u n, Die Weltansch . d. mod. Physik. 1902.
183 sqq.
3) cf. H a e c k e 1, Die Welthiithsel. 209.
4) cf. H. B v i n c k, Chr. Werel-dbesch. 57.
- 1 ) G. T. F e c h n e r, Die Tagesansicht gegenuber der Nachtansicht 3 ,
87 sqq.
6)
D r e i s c h, Naturbegriffe und Natururtheile, 97 sqq.
7) R e i n k e, Die Welt als That, '259, 297 sqq.
8 ) cf. ook : L. B o u m a n. Over theor. biologie, in ,,Orgaan van
Chr. ver. v. Natuur en Geneesk. i. Ned." 1904. 43 sqq.
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den teleologischen drang in den menschelijken geest. En terecht merkt
E i s 1 e r, op, dat het normbewustzijn, dat er in den menschelijken
geest is, tenslotte de oer-bron bij den mensch is, waaruit wetenschappen
als logica, ethiek en aesthetiek groeien.')
Zonder objectieve norm evenwel, zond-er norma normans, zal elke
normwetenschap zich tenslotte verliezen in subjectivisme. Dat subjectivisme leidt tot onzekerheid ; de onzekerheid tot scepticisme ; het
scepticisme tot criticisme; en dit leidt eindelijk weer tot het aanvaarden
van het mechanisme en de absolute causaliteit.
De organische beschouwing heeft dan ook naast een teleo-logie, het
doelbewust handelen, steeds naar voren 'gebracht de eisch tot handhaving van de normen, waarnaar de mensch zijn handelingen heeft te
bepalen.
De mechanische Wereldverklaring heeft alzoo sinds den aanvang
van dezeeeuw niet meer dát vertrouwen, dat ze eens, ongetwijfeld al
te gemakkelijk, had gewonnen. 2
Maar daarmee is nog allerminst gezegd, dat men zich thans wendde
tot de organische opvatting, zooals die van de zijde der christelijke
wereldbeschouwing werd verdedigd. De dynamische beschouwing diende
zich aan, en hare theorieën omtrent de krachten (energieën ), die de
stof (het secundaire) beheerschten, zijn eenerzijds wel een scherpe
veroordeeling van het materialisme, maar kunnen anderzijds toch allerminst aanspraak maken op het iudicium, dat ze een levensbeschouwing
geven, die voldoet. Trouwens in wezen is de energetische verklaring een
verfijnd mechanistische, en vele van - de bezwaren, tegen het materialisme
ingebracht, gelden tegen haar in nog sterker mate. 3
Tusschen de -eenheid als de verscheidenheid der dingen gaapt bij deze
opvattingen een onoverbrugbare klove; en aan een dualisme tusschen
denken en zijn is niet te ontkomen. 4) Van verzoening tusschen mechanische en teleologische wereldbeschouwing is hier dan ook geen sprake,
en het dualisme in de wetenschap, waartoe b.v. R e i n k e komt, 5
wanneer hij voor de anorganische natuur enkel „1(ausalwirkungen"
aanneemt, terwijl hij voor de historie een teleologische verklaring mede
noodig acht, voldoet allerminst.
De organische beschouwing heeft plaats, zoowel voor het inzicht
in het mechanische in het gebeuren in natuur en historie, als voor den
teleologischen gang der dingen. Zij erkent het goed recht der mechanische
verklaring. 6 ) Maar dit mechanisch verklaren wordt gehouden binnen
zijn grenzen. De organische opvatting eischt voor zich op den naam en
die eer van een wetenschappelijke verklaring der dingen.
)

)

)

1) cf. K e r r 1, a.w. 14.
2) cf. 0. H e r t w i g, Die Entwickelung der Biologie im 19 Jahrhundert 30.
3) cf. B a v i n c k, Christelijke Wereldbeschouwing, 35 sqq.
4) cf. B a v i n c k, a.w. 37, 40. sqq.
5) cf. R e i n k e, a.w. 259.
6) B a v i n c k, a.w. 43.
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En deze ideeën, die niet metaphysisch buiten God bestaan, maar
alleen in zijn goddelijk wezen, bevatten én de typen en vormen
der dingen, en ál wat in d-en tijd zal zijn. In den gang nu dezer dingen
ligt een logische ontwikkeling; de ontwikkeling naar de volvoering
van het plan Giods. Zoo is in dat plan ook opgenomen de mogelijkheid
van mechanische beweging, van machinale kracht.. Maar nimmer heeft
men daarom het recht in het gebeuren in den tijd te spreken van het
mechanische. Enkel mechanisch is de natuur en is de historie nimmer.
Wijl er steeds telos, doel, is.
Anders staat het evenwel met het causale. Het causaliteits-principe
kan bestaan, óók daar, waar men onder causaliteit iets anders verstaat
dan dit, dat er geen substantie is dan de stof, geen kracht dan de
physische, geen oorzaak dan de mechanische.
Immers de wetten, waarvan de causale beschouwing handelt, erkent
ook de organische opvatting. Maar dit sluit allerminst de teleologische
gedachte uit. juiste
onderscheiding van begrippen is hier echter noodig
J
(St. IX ). Immers de causale en de teleologische beschouwing, duiden
elk een eigen betrekking der dingen aan (St. X ). Bij de causale beschouwing gaat het om het op den voorgrond stellen van een relatie
ten opzichte van het werken. Wil men anders : de wetten, die de causale
beschouwing telkens weer naar voren bracht, duiden op een bewegingsen een werk-wijze der schepselen. Alle individuen, alle krachten werken
anders, indien zij anders zijn. En naarmate ze anders zijn bewegen ze
zich anders ( St, XI).
In de sfeer nu van deze . beweging, ligt het causale; deze beweging
en dit werken wordt door een reeks van oorzaken in 't leven geroepen,
oorzaken, die op zichzelf ook weer resultaten van andere oorzaken zijn.
Maar het zijn der dingen, waarvan het werken en bewegen afhankelijk
is, wordt bepaald door de idee. Teleologisch dus. Waar teleologie is,
daar is de idée. En de idee correspondeert met de zijnswijze, zooals de
wet met een werkwijze. En de andere wijze van werken staat in het
nauwste rapport met de andere wijze van zijn. En zooals er een groote
verscheidenheid van zijn is, zoo is er in de schepping ook een zeer groote
variëteit van werk-en, van krachten, van energieën, van wetten. Maar
ál deze verscheidenheden zijn één in het groote, waar ze het ééne
doel, de idee, het „zijn" di-enen.
Zoo heeft de organische beschouwing steeds én de „leer der oorzaken" en die van de doelmatigheid weten te handhaven.') (St. XII. )
Maar indien nu in de idée ook is het doel voor en met d-en mensch,
en indien dat doel gediend moet verorden door de Causae, dan is het
de taak van den bewust levenden mensch, voor zoover het aan hem
staat, de oorzaken te kennen van onderscheiden gebeuren, niet slechts
opdat hij veel wete, maar ook opdat hij doorzie de relaties der onderscheiden momenten rondom en in zich, en alles wete te doen, waardoor

1

) B a v i n e k, a.w. 47 sqq.
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het mogelijk is het doel te dienen en de middelen, causaliter óók, aan
het doel ondergeschikt te maken.
Zoodra het er nu om gaat de verhoudingen, die hier gelden, de wegen,
die hier moeten wondsen gevolgd, de eischen, die hier worden gesteld,
het doel, dat hier wordt beoogd, te kunnen, hebben we wel degelijk te
-doen met bepaalde momenten en wel omschreven relaties, hebben
we te doen met wetenschappelijken arbeid en met de poging om
wetenschappelijk inzicht te verwerven.
Nu is de paedagogiek de wetenschap, die - zich bemoeit met de
vraag naar de normen van de opvoeding, de doelstelling daaromtrent,
en de verhouding tusschen het object van de opvoeding en het doel;
de aanwezige krachten moeten gekend, de middelen voor de opvoeding
nagespeurd en de beteekenis der middelen voor het te bereiken doel
bestudeerd.
Zoo groeit ook hier het causale in het kader van het teleologische.
Evenzeer als een onderzoeker, die de mechanisch-materialistische
grondslag voor het denken moet verwerpen, het recht heeft te komen
met de hypothese van de energieën, waaruit alle leven is te verklaren,
of evenzeer als -een ander gerechtigd is tot atonisme of idealisme,
psycho-physisch parallellisme of psychisch monisme zijn toevlucht te
nemen, evenzeer hebben zij, die zich stellen op het standpunt der
revelatie Gods, het recht de organische wereldbeschouwing te doen
zien, als de opvatting, die én het denken en de behoeften van liet
hart bevredigt.
Deze beschouwing nu neemt de dingen gelijk ze zijn, in al hun verscheidenheid. Er is hier een ernstig streven naar het zuiver houden der
begrippen en naar het erkennen der feiten. Causaliteit en mechanisme
zijn voor haar dan ook allerminst identiek; zij heeft geen behoefte om
een materieele oorzaak te zoeken voor een verschijnsel, dat zich als
psychisch aandient, en evenmin begeert zij de stof uit den geest te
verklaren. Maar in de veelheid der verschijnselen zoekt en vindt de
-organische opvatting de eenheid.
Alleen maar, dit principe stelt zij voorop, dat het object van ons
denken, eerst ons voor gedacht is. Het denken, de gedachte is er voor
het zijn. De idee, voor de werkelijkheid. Doch tot dualisme tot denken
en zijn brengt dit haar niet. Immers er behoeft geen sprake te zijn van
eene aan een Idée vijandige materie, daar óók die stof schepsel Gods is,
en dus Hem geheel onderworpen is. Daar nu die God zoowel de
00rsprong -der materie als der ziel is, daar Hij Maker is van stof en geest
beide, is er tusschen die twee geen kloof ; tot dualisme voert deze
beschouwing nimmer. Stof en geest zijn innig met elkaar verbonden
en vormen samen de eenheid, waardoor God Zijn ideeën realiseert.
Maar de momenten -en de relaties zijn duidelijk aanwezig. En bovendien gaat . het om momenten en relaties van eigen aard.
En zoo heeft de paedagogiek inderdaad -eigen „Anschauungen".
Wanneer dan ook deze ,,organische opvatting wordt aanvaard, dan
kan er, wetenschappelijk gezien, geen andere oplossing zijn, dan deze,
,

,

,
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dat de paedagogiek in den cyclus der wetenschappen wordt opgenomen.
Zij heeft dan geheel eigen gegevens.
Ook de doelstelling van de opvoeding wordt dan door de wetenschappelijke opvoedkunde bepaald. De theoretische paedagogiek wordt
dan een „N ormwissenschaft", evengoed als de logica en de ethiek.
En zoo kunnen we poneeren St. XIII:
Het is mogelijk met deze organische beschouwing een wetenschappelijke paedagogiek op te bouwen. 1)
Natuurlijk wil -dit alles niet zeggen, dat de paedagogiek, logisch gezien,
eenvoudig staat naast de logica, -ethiek en aesthetiek als de vierde in de rij.
Immers deze drie houd-en zich bezig met de normen voor het ontnikkelde bewustzijn, de eerste met de theoretische zijde, de laatste twee
met de practische zijde daarvan.
De paedagogiek als ,,norm-wetenschap" houdt het oog gericht op de
wording van het bewustzijn, of wil men, op het wordende bewustzijn.
Zij heeft de taak, wel gegronde oordeelen uit te spreken omtrent dit
geestelijk gegeven : de zich ontwikkelende menschenziel. Zij heeft de
doelstelling voor deze ontwikkeling aan te geven ;; zij heeft bovendien
aan te wijzen — ook -daarbij rekening houdend met de door haar aanvaarde normen — langs welken weg en door welke middelen dit doel
kan worden bereikt ; ze heeft aan te geven, hoe op het wordende ziele-leven moet ingewerkt worden tot bereiking van het eerst gestelde doel.
Zoo heeft die paedagogiek dus een eigen arbeidsterrein, eigen beschouwingsgebied, eigen geestelijk gegeven; ze heeft eigen oordeelen uit te
spreken omtrent een eigen object.
Reeds wezen we erop, dat er onderscheiden richtingen zijn, waarbij
deze organische opvatting meer o f minder uitgesproken wordt gevonden.
(St. XIV) 2 ) De bij Leibniz aanwezige tendenzen werden verder uitgewerkt. En ook al kan weer lang niet ieder zóóver gaan om met
Fechner aan monaden of atomen een eigen levende ziel toe te kennen, de
mechanische verklaring kon het evenmin houden als de enkel idealistische.
De organische opvatting heeft plaats voor ziel en leven, voor bewustzijn
en vrijheid ; voor alle verschijnselen ook van geestelijken aard, — ook
voor het door Eisler genoemde „normbewustzijn ". 3)
Die ontwikkelnig van de wetenschappelijke paedagogiek in de laatste
jaren wijst in de richting van een overwinning over de mechanische en een
zegevieren van de organische opvatting (St. XV).
Het is reeds voldoende om te wijzen op hetgeen nog onlangs.
T h e o d o r L i t t ten dezen schreef. 4 ) Trouwens op heel het geesteswetenschappelijk erf wordt een overwinning over den geest die atomiseert_
,

1) Over een en ander zie men verder mijn : „Inleiding tot de
theor. paedagogiek", waaraan . dit referaat hoofdzakelijk is ontleend.
2) Zie boven.
$) cf.' verder : E d. v. H a r t m a n n, Mechanismus und vitalismus,
i. d. mod. Biologie. 1903. (Arch. f. syst. "Phil. 345).
4 ) Th. L i t t Die Philosophie der Gegenwart und ihr Einflusz
auf das Bildungsideal. 19 sqq.
-

:
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en mechaniseert al meer duidelijk. Hetzij men dan in de school van 1{ e y,
O urlitt of Wyneken, van Krieck, Cohn of Budge de opvoeding meer ethisch oriènteeren wil, -- hetzij men liever een soort
logosleer naar voren brengt, zoover L i t t, Rein, W i 1 m a n n of de
onderscheiden Roomsch-Katholieke en christelijke paedagogen van naam,
allerwege komt een zich afwenden van het paedagogisch mechanisme. En
men wendt zich lot het organische.
Dit is zeer gelukkig.
Zóó toch zal er w-eer een wetenschappelijk paedagogisch arbeid-en (in
vwijsgeerigen zin) en zal er op ons erf nieuw leven ontstaan. De doelstellingen zullen de aandacht weer bezig houden. En er zal al weer
een pogen zijn, zich te bemoeien met de vragen van dieperen zin;
vragen, welker antwoord men niet zal pogen te vind-en door experiment
of „test".
Maar zal de wetenschappelijke opvoedkunde naar deze organische
opvaltingen worden beoefend, dan zal de onderzoeker een welomschreven
uitgangspunt moeten hebben (St. XVI).
Immers de doelstelling bij de opvoeding wordt beheerscht door datgene,
wat we de principia noemen. Beschouwingen over het wezen en de
,waarde van het leven, — over de beteekenis van het tijdelijk goed en de
waarde van eeuwige dingen, — over het zedelijk „zijn" van den
mensch en over zijn verhouding tegenover het Summum Bonum, --- over
de waarde van Revelatie en Regeneratie — over het recht Gods en hei
recht van den mensch — en vele meer — ze beheerschen heel de
paedagogiek.
Daarom is de eerste eisch eener wetenschappelijke opvoedkunde, dat
ten dezen een wèl omlijnd standpunt voorde ingenomen, en het uitgangspunt duidelijk zij.
Zonder principe is wetenschap onmogelijk.
Maar indien ergens, dan is het bij de paedagogiek noodzakelijk dit
beginsel van te voren te omschrijven. Ook al verliest juist daardoor
-elke paedagogiek haar neutraal karakter. —
En z66 kunnen we eerst bouwen, wanneer we de fundamenten van
ons huis hebben uitgezet en gereed gemaakt.
Discussie.
Dr. Schepmaan meent geen duidelijke uiteenzetting der volgens stelling
6 te -onderscheiden causale en mechanische wereldbeschouwing gehoord te hebben, en waarschijnlijk daardoor is hem niet begrijpelijk
geworden hoe van een wetenschappelijke paedagogiek op het standpunt van de mechanische beschouwing niet gesproken kan worden.
Immers onder een zuiver causale of mechanische beschouwing zal de
.biologische van voor een jaar of 15 verstaan moeten worden, en nu
was zelfs in den tijd dat de levensverschijnselen zuiver causaal en mechanisch beschouwd werden, de natuurwetenschap toch echter bezig de
wetten dezer causaliteit te bestudeeren en trachtte men te weten te komen
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door verandering van welke voorwaarden men bepaalde veranderingen
bereiken kon. Afgezien van het feit, dat de biologie over dit standpunt
reeds heen is, mag men deze gedachtengang toch wetenschappelijk
noemen, en kan men haar in de paedagogische Wetenschap toepassen
door het bestudeeren der geestelijke ,,groeifactoren, en de mogelijkheid
hierop in te werken, zonder dat een doelstelling hierin verondersteld is.
Prof. L. Polak. Met gespannen aandacht heb ik de toelichting van
inleider tot zijn stellingen gevolgd, in de hoop, het antwoord te zullen
krijgen op de vraag, die de stellingen 12 -en volgende hadden opengelaten : wat toch wel dat „organisch" zou betekenen van „een organische
levensbeschouwing". Ik was daar te meer benieuwd naar, aangezien
ik met inleider, zij het ook op principieel andere gronden, die der
kennisleer, een „mechanische levens- en wereldbeschouwing" een door
de wijsbegeerte sinds lang, sinds Berkeley en Kant, overwonnen dwaling
acht, als elk naturalisme of dualisme t. a. v. stof en geest. — Maar
helaas, na sprekers uiteenzetting moet ik zeggen : Da stek' ich nun, ich
armer Tor, Und bin so klug als wie zuvor ! ... elke definitie, elke,
scherpe -omlijning van zijn begrip ,,organies" is ons door inleider onthouden en mijn overtuiging is maar al te zeer bevestigd, dat men steeds
op zijn hoede heeft te zijn, waar in de geesteswetenschappen de term
„organies" wordt gebruikt. Immers voor alle geesteswetenschap geldt,
wat mijn vriend Meijers eens voor het recht aldus heeft geformuleerd:
„Waar het woord organisch in de rechtswetenschap gebruikt wordt,
kan men zoo goed als zeker zijn, een verwarde voorstelling te vinden."
Het woord „organies" toch is ontleend aan de natuurwetenschap, het
rijk der levende natuur of der organismen. Daar hoort liet thuis en
heeft het begrijpelijke zin, al -duidt het zelfs en juist ook daar nog
slechts een probleem aan, in plaats van een verklaring, het probleem
der verhouding van causaliteit (of enger mechanisme) en teleologie.
Hoe problematies is ons nog het wezen juist der organiese processen,
groei, herstel, voortplanting, sterven.
Op geesteswetenschappelik terrein heeft nu de term uiteraard een
overdrachtelike zin, betekent hij een min of meer vage analogie, die
niets opheldert, maar het bekende vergelijkt met het onbekende, ter
„verklaring", zoals inleider het noemde. Er is dan ook met dat woord
ontzaglik veel misbruik gedreven, ten onzent b.v. door Dr. Kuyper c.s.,
die er zelfs leen modewoord, altans een ,,Schlagwort" van hebben gemaakt,
als ware _het ,,organiese" iets minder naturalisties of ,,materialisti.es"
dan het „mechaniese".
Daarom heb ik te gespannener gewacht op inleiders uiteenzetting,
wat wij onder zijn ,,organies" hadden te verstaan. Doch op zijn mij uit
het hart gesproken „dos moi poe sto" (geef mij vastigheid), vernamen
wij enkel het poneren van enige theologiese en mets f ysiese dogma's:
„heel het objekt van het denken is voorgedacht" ... „gedachte voor
het zijn" ... ,,idee voor de werkelikheid" ... „God de oerbron, waaruit
idee en stof beide" ... „de Maker van stof en geest" ... ,,contact tussen
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de pool des geestes en die der werkeliklleid" . . . en nochtans „geen
gevaar voor dualisme", want stof en geest zijn „innig aan elkander
verbonden" ...
Inderdaad nu is hier geen „gevaar voor" dualisme, want ... het►
is dualisme tout court, het dualisme met al zijn onoplosbare zwangheden t. a. v. dat „innig" verband tussen geest en stof, een dualisme,
door de kritiese wijsbegeerte reeds even lang en gedeeltelik zelfs
met diezelfde kennisleer-argumenten overwonnen als ... het veelgesmade
materialisme.
Zo wordt hier „organies" dus enkel een variant van ,,theologies" of
„dualisties". Het blijft bij wat Tonnies zo juist karakteriseerde als „die
in Unklarheit verharrende Analogie eines Organischen, ... die zumeist
in eine neue theologische oder doch religiöse Begründung ausliiuft,
wie sie daraus entsprungen ist." En de kennisleer erkent hierin geen
algemeen-geldige principia, die objektiviteit funderen, maar slechts subjektieve, krities onaanvaardbare synthetiese oordelen a - priori.
Zeker, op ,,principia." berust alle wetenschap en wijsbegeerte, berusten dus ook de norm-wetenschappen, berust logica en ethica, berust
de wetenschappelike pedagogiek. Maar de echte principia der echte,
algemeen-geldige wetenschap zijn dan ook eo ipso algemeen geldig,
immanent, nooit een transcendent, metafyzies geloof, zomin dat van het
naturalisme als dat van het supra-naturalisme. Geen enkele wetenschap
behoeft of gedoogt derhalve voor haar fundering Gods- of openbaringsgeloof, juist omdat haar principia slechts zuiver immanente onmiddellike
werklelikheids- en waarde-beseffen kunnen zijn.
Het is dan ook onjuist, dat ,,ervaring wetten en geen normen" zou
opleveren — juist integendeel kan alleen het ervaren „normbesef" of
„normbewustzijn" van de mens de grondslag voor normwetenschap
leggen. Al het transcendente is slechts afgeleid, secundair, hypotheties
en mitsdien nooit mogelik fundament voor wetenschap of wijsbegeerte.
Prof. IKohnstamm heeft de rede van den inleider met groote belangstelling en vrijwel volledige instemming gehoord. Hij wil daarom slechts
drie korte vragen stellen.
l o. Hebben wij onder de ,,logische sluitbaarheid" van een in zich
gesloten gedachtensysteem niet iets anders te verstaan dan de van logische
sluitredenen (formeele logica) ? Debater acht met den inleider het
onderzoek of een systeem in zich zelf sluitend op zijn principe (axiomen )
is opgebouwd, van het allergrootste belang. In 't bijzonder ook voor
ons Congres, omdat wij alleen kunnen samenwerken, als algemeen wordt
aanvaard dat die principia zelf niet door middel van logische redeneering
aan een ander mogen Worden opgedrongen, maar zelf van andere kennistheoretische herkomst zijn. Maar reeds bij dit onderzoek van het in
zich gesloten zijn overschrijden wij het formeel-logische gebied, liet
gebied der strenge bewijsbaarheid. In dien zin is bijvoorbeeld geen enkele
natuurwet vastgesteld, men komt er alleen door een gedachtensprong,
een „besluit", dat aan den twijfel een einde maakt. Weliswaar niet in
-
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dien zin, dat men het willekeurig kan nemen, integendeel, de overtuiging die in ons rijst is even sterk als die bijvoorbeeld van de waarneming. Maar dit ,,besluit" is niet logisch deduceerbaar.
20. Is de tegenstelling mechanisch-organisch van den inleider niet
dezelfde als welke Spr. gemaakt heeft tusschen het gebied der gedetermineerdheid en -der (aan vrijheidbeperkende, causale wetten gebonden)
vrijheid ? Natuurlijk gelden voor elk stelsel, physisch of psycho-physisch,
vrijheidbeperkende wetten, 'maar zoodra een geheel zich niet zonder
rest laat analyseeren (in den zin der nieuwere psychologische be ►schouwingen, Oestalttheorie o. a.) is het niet eenduidig determineerbaar.
3°. Is het terminologisch wel doelmatig om het geloofs-fundament,
waarop elke wereldbeschouwing rust, met inleider als ' „uitgangspunt"
aan te duiden? Het ,,uitgangspunt" is technisch-wijsgeerig iets geheel
anders, nl. de probleemstelling, waarmede het systeem begint. Bijvoorbeeld : Wat is „zijn" of ,denken" of „waarheid" ? Het is betrekkelijk
onverschillig waarmede men begint want alles hangt met alles samen,
men komt van uit - elk wijsgeerig uitgangspunt toch bij alle andere
problemen terecht. Het aantal onbetwijfelbare stellingen, waarop liet
geheele w:ijsgeerige systeem rust wordt beter als het fundament of het
geloofs-standpunt aangeduid, omdat men daarbij ook altijd blijft, ze
nooit verlaat of loslaat. Bij een discussie in het orgaan van het Oereforr^ieerd Schoolverband is het Spr. gebleken dat het wel heel noodig
is, hier een vaste terminologie te hebben, anders dreigt . allerlei misverstand.
Repliek.
Antwoord op debat door Dr. J. Walerink.
Aan den heer Schepman antwoordt Spr., •dat hij juist heeft betoogd,
dat een paedagogiek, die enkel empirisch te werk gaat, een wijsgeerigwetenschappelijk karakter mist. Ze wordt op de gewraakte wijze ervaringstoepassing ; kennis in toepassing brengen ; maar kennis is nog geen
wetenschap in engeren zin ; en op grond van kennis zekere practijk
fundeeren is nog geen wetenschap oefenen, wanneer men de wetenschap
wijsgeerig opvat.
Prof. Polak heeft Spr. ernstiger aangevallen. Allereerst merkt Spr. op,
dat de opvatting van Prof. P. alsof het begrip ,,organisch" speciaal
in den hoek der christelijke beschouwingen (Kuyperb.v.) zou heerschen,
ten eenenmale onjuist is. Het is een wetenschappelijke term, die in de
laatste jaren algemeen gebruikt is. (Prof. P. interrumpeert : „Ik zeide
niet, dat de term alleen bij één richting voorkwam". Spr. antwoordt : „U
zeide, dat speciaal uit den christelijken hoek men altijd met het woord
organisch kwam aandragen". Stemmen: ,,ja ... ja"). Spr. leest dan eenige
citaten voor, waaruit -de wetenschappelijke strekking van den gewraakten
term blijkt. Ook ziet men, hoe deze term burgerrecht verkreeg in de
wijsbegeerte, en daar een vasten inhoud heeft. Spr. leest o. a. pag. 169
van de „Einleitung" van Windelband, en enkele verdere passages
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uit dit werk. Aan de hand van deze citaten bestrijdt Spr. verder
debater.
Aan den heer ..... (3e debater) 1 ) zegt Spr. tot verduidelijking,
dat hij wel degelijk voor zich aanneemt de absoluutheid van het
christendom. Maar hij zeide slechts, dat de organische opvatting onder
andere die van het christendom is. Gelijk uit de citaten van Windelband
reeds bleek, zijn er ook, die niet ,,orthodox-christen" zijn, en die toch
voelen voor een organische opvatting.
Aan Pro/. Kohnstamm antwoordt Spr.: 1 0 . met dank voor de betuigde
instemming met Sprs. referaat, doet hij opmerken, dat de logische sluitb arheid van een systeem natuurlijk niet enkel een kwestie is van
formeele logica, zoodra het er om gaat zich in te leven in de grondprincipia, waarvan een systeem uitgaat. De verbinding van een bepaald
principe met de verdere uitwerking van het systeem moet een levende
zijn, en dus ook worden nabeleefd ; en zoodra we in 't leven zijn,
is niet alles streng bewijsbaar. Maar omdat in ons denken Gods logos
is, zal toch zeker ook weer althans negatief de logica deze beteekenis
hebben, -dat in het systeem datgene wat formeel logisch niet past,
ook inderdaad er niet thuis hoort. 2 0 . Terwijl Sprs. tegenstelling niet die
van Prof. K. dekt in elk opzicht, gaat die van Prof. K. bovendien uit
van een eenigszins andere probleemstelling. Nogmaals legt Spr. er
den nadruk op, dat causaal-zien, de dingen ziet naar hun beweging en
dat teleologisch-zien de dingen beschouwt naar hun zijn; terwijl Prof.
K. bij zijn spreken over gedetermineerdheid en vrijheid de dingen in
eenzelfde bestaans-orde ziet. 3°. Opzichzelf heeft spr. geen bezwaar
,,uitgangspunt" door ,,standpunt" te vervangen. Alleen maar -- dan heeft
„uitgangspunt" de beteekenis van ,,begin". Spr. nam het in den zin
van „beginsel". En het beginsel" is voor Spr. tevens „het begin".
-

Het Probleem van de Vrije Wil in de Pedagogiek
door Prof. Mr. Dr. Leo Polak.
Stellingen:
1.

Het vraagstuk van „wilsvrijheid" en „noodzakelikheid" is ook
voor de opvoedkunde fundamenteel. Immers enerzijds zonder „vrije
wil" geen zedelike toerekening en verantwoordelikhe d, zonder deze
geen zedelike opvoeding; anderzijds is het oorzakelikheidsbeginsel.
dat de noodzakelikheid van alle gebeuren, ook ons willen en handelen, impliceert, vooronderstelling en grondslag niet alleen van alle
ervaringswetenschap (psychologie en natuurwetenschap) en werkelikheidsleer (metafysica), maar ook van alle opvoeding.
2. Deze causale „noodzakelikheid" nu (niet te verwarren met „dwang")
sluit gene „vrijheid" niet uit, maar in. De „vrije wil" betekent niet -1)
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naar indeterministiese misduiding — een oorzaakloze, onbepaalde wil
maar het door eigen essentiële voorkeur of „karakter" oorzakelik
bepaald willen, dat mitsdien kan gelden als karaktersymptoom.
3. De zedelike toerekening en verantwoordelikheid wordt door het
welbegrepen, antifatalisties en antimechanisties, determinisme niet
gedeerd, maar juist gefundeerd — en wel op 's mensen diepste,
eigenste, onvervreemdbaarste wilsbron, bovenbedoeld „karakter".
4. Dit aangeboren, onveranderlik individueel karakter (Kant, Schopenhauer, Heymans) is grond en grens van alle zedelike „vrijheid",
toerekening, verantwoordelikheid, opvoeding.
5. Al is dus dit karakter, dat ieders zedelike waarde bepaalt, evenmin
veranderbaar als de maatstaf zelf van goed en kwaad, en volstrekt
onafhankelik van intellektuele faktoren, metafysiese overtuiging, geloof
of ongeloof — en al vermag derhalve de opvoeding iemand in wezen
zomin beter of slechter als dommer of intelligenter te maken —
zij is nochtans van kardinaal belang voor de vraag, wat iemand met
zijn hem eigen karakter en intellekt van zijn leven terecht brengt.
Want de taak der opvoeding is het zuiveren, verhelderen en verdiepen van het zedelik besef (gelijk van dat der waarheid en schoonheid ), het verruimen en veredelen der belangstelling, het scheppen
van stalende levens- en oordeelsgewoonten en bovenal het aanwakkeren van de vonk der reine geestdrift, die in ieder gloort.

Geachte Aanwezigen,
Ik mag wel beginnen met een verontschuldiging en wel voor de
keuze van dit onderwerp. Want ik kan mij voorstellen, dat er aanwezigen zijn, die gedacht hebben : Die Freiheit und kein Ende. Wij
hebben -een plenaire zitting gewijd aan dat probleem en nu wordt voor
deze afdeeling, die den wijsgeerigen grondslag van de opvoeding behandelt, ook weer dat vrijheids-probleem gekozen. Ik ben u een
verklaring daarvan schuldig. Laat ik u zeggen, dat ik dit onderwerp
gekozen had, voordat ik iets af wist van het feit, dat het elders, en
zelfs in die groote plenaire zitting, werd behandeld. Toen ik dat
bemerkte, heb ik dadelijk aan het Bestuur gevraagd : „Zal ik niet liever
een ander onderwerp kiezen ? Krijgt men misschien niet des Guten
zu viel?" Daarop werd mij geantwoord, dat het niet onmogelijk leek,
dat ik de zaak op een andere wijze zou behandelen, of van een andere
zijde het probleem zou belichten. Op uitdrukkelijk verzoek heb ik
dus ditzelfde onderwerp behouden. Ik moet achteraf zeggen, dat juist
door die keuze van het bestuur mijn inzicht bevestigd is, dat wij
hier voor de paedagogiek ook met een fundamenteel probleem te
doen hebben en dat ik dan ook blij ben, dat ik dit onderwerp gekozen
heb, juist om datgene, wat in de twee praeadviezen voor de plenaire
zitting is voorafgegaan. Inzonderheid doel ik dan op het praeadvies van
den heer Ooslerlee, want, wanneer ik in het kort zou aanduiden,
Verslag Paedagogisch Congres.
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wat de bedoeling is van mijn uiteenzetting, dan zou ik zeggen, dat die
in hoofdzaak hierop neerkomt, te trachten mijn gehoor heen ie helpen
over de tegenstelling, waarop dit praeadvies berust, n.l. „vrijheid
óf noodwendigheid", waarbij dan de heer Oosterlee aan den Benen
kant de vrijheid ziet als één van de voorwaarden voor de zedelijkheid,
en aan den anderen kant die zelfde vrijheid theoretisch niet te bereiken
acht, zoodat hij moet zeggen — en dat klinkt mij rampzalig, mag
ik wil zeggen, in de ooren : Theoretisch moge het onmogelijk zijn
enz.
aan te toonen, dat het vrijheidsbesef iets meer is dan een illusie
wij hebben toch, dat, wat theoretisch een illusie is, blijkbaar ethisch
noodig : Tegenover de logica van ons eigen intellect, die ons dwingt
in de vrijheid iets onbestaanba{ars te zien, plaatst het zedelijk bewustzijn
manmoedig zijn : En tooi."
Dat acht ik niet minder dan een rampzalige tegenstelling, het geloof,
dat de logica van ons intellect ons zou dwingen die vrijheid in te zien
als onbestaanbaar, en haar op ethische gronden te postuleeren
Geachte aanwezigen, Mijn bedoeling is te trachten, u duidelijk te
maken, dat de vrijheid, en juist die vrijheid, die inderdaad in ons
zedelijk bewustzijn haar plaats heeft, die voorwaarde is en vooronderstelling voor die heele zedelijke sfeer van toerekening ten kwade
en ten goede, van schuld en plicht en verdienste, van verantwoordelijkheid, dat die vrijheid volstrekt niet voor de logica, voor ons logisch
besef, theoretisch dus, onbestaanbaar is. Integendeel, dat zij ook volstrekt
geen illusie is, en zelfs, dat zij volstrekt niet in strijd is met die oorzakelijkheid en dus noodzakelijkheid, die weer vooronderstelling is
van die terreinen van geestelijk leven, die zonder deze niet zouden
kunnen bestaan, niet kunnen worden gedacht, o. a. de wetenschap als
zoodanig. En meer is ook eigenlijk niet mijn bedoeling hier : juist
aan te toonen, dat ook de paedagogiek die beide noodig heeft.
Mijn eerste stelling is : „ Het vraagstuk van wilsvrijheid en noodzakelijkheid is ook voor de opvoedkunde fundamenteel. Immers eenerzijds
zonder vrij-en wil (en dien hoop ik u nu juist te ontleden) geen
zedelijke toerekening en verantwoordelijkheid ; zonder deze geen zedelijke
opvoeding."
Ik geloof nauwelijks, dat deze uitspraak een andere toelichting
behoeft, dan het betoog, wat hier onder dien vrijen wil, die vrijheid wordt
verstaan. En wanneer ik hier dit onderwerp behandel, dan stel ik mij
ook eigenlijk niet veel meer voor, dan om juist diegenen te bereiken
onder u, die ik meen mij te mogen en te moeten denken als deterministen, als degenen, die meenen, dat zij krachtens hun vasthouden
aan de oorzakelijkheid, moeten komen tot een determinisme, dat voor
zoovelen synoniem is met een ontkenning van den vrijen wil (men
stelt dan tegenover -elkaar de vrijheid en den gedetermineerden wil) en
die nu ook meenen, dat zij dus op grond van het feit, dat naar hun
overtuiging ook ons mensch-elijk handelen en willen gedetermineerd,
d. w. z. causaal bepaald is, juist moeten opgeven, al datgene, wat aan
dien vrijen wil hangt, nl. juist die toerekening, zoo t-en goede, als ten
„
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kwade; het „euvel duiden", of „kwalijk nemen" — voortreffelijke,
Nederlandsche termen — eenerzijds en het tot een verdienste rekenen
anderzijds ; het echte zedelijke lak-en, berisp-en, de blaam en afkeuring
eenerzijds en de echte zedelijke lof, bewondering, eerbied anderzijds.
Het is dus die opvatting vooral onder deterministen, — ik mag wel
zeggen, onder mijn mede-deterministen — die ik zelf een tijd lang
gedeeld en doorleefd heb, — en daarom kan ik er hoop ik met eenige
overtuigingskracht over en tegen spreken, — die opvatting dus, die
medebracht dat men zeide : niemand kan het helpen, dat hij doet, wat
hij doet en laten, wat hij laat ; want dat volgt uit wat hij is met
noodzakelijkheid en niemand kan het helpen, dat hij zóó is en niet
anders, want niemand heeft toch zich zelf gemaakt; wij zijn een
product van 'de omstandigheden, van erfelijkheid, van allerlei factoren
en dat alles sluit dus die toerekening uit ...
En dat is nu het standpunt, dat mij misschien nog rampzaliger voorkomt, dan dat van den inleider Oosterlee, omdat inderdaad bij dat
standpunt geen sprake meer kan zijn van opvoeding, omdat die veronderstelt, zoowel op school, als in het gezin, juist cde allerfijnst
ontwikkelde toerekeningsleer.
Ik heb met groot genoegen Mevrouw Ina Boudier-Bakker hoeren
zeggen, met volle instemming, in haar fijn gestyleerd betoog : „het
kind is een genadeloos rechter." En dat is het. Het kind is ontzaglijk
gevoelig voor recht of onrecht en vooral voor de rechtvaardige of onrechtvaardige beoordeeling. E-en onverdiende straf niet alleen, maar een
onverdiende blaam, een onverdiende beschaming, zij kunnen aan de
kinderziel een wonde toebrengen, aan het kinderlijk gemoed een schok
geven, waar het kind zijn leven lang onder lijdt, een wonde, die blijft
bloeden. En . daarom, ik zal het straks nader adstrueeren, een zuiver
doordachte, fijn ontlede toerekeningsleer, een begrijpen van de toerekening, is een onontkoombare voorwaarde voor een goede, voor een
zedelijke opvoeding. Ik behoef daar nu niet nader op in te gaan.
„Maar anderzijds is het oorzakelijkheidsbeginsel, dat de noodzakelijkheid van alle gebeuren, ook ons willen en handelen impliceert, de
vooronderstelling en grondslag, niet alleen van alle ervaringswetenschap
(dus van psychologie en natuurwetenschap) en van werkelijkheidsleer
(metaphysica ), maar ook weer van alle opvoeding."
Dit vereischt even een nadere toelichting, maar mijn bedoeling is
weer niet, daar diep op in te gaan. De kennistheorie, aangaande de
beteekenis en de kennisbron van het causaliteitsbeginsel, is natuurlijk
fundamenteel ook voor ons onderwerp. Maar het is niet de bedoeling
van mijn betoog op dezen ochtend, om hier meer dan aan te stippen
een bepaalde wetenschappelijke overtuiging, die natuurlijk voor bestrijding
vatbaar is. Juist op het terrein van de kennisleer, als ook op het terrein
van de metaphysica en van de geheele wijsbegeerte, heerscht geen eenheid,
geen overeenstemming. Volgens sommigen is dat uit den aard van de
zaak noodzakelijk en gelukkig, volgens anderen heerscht altijd nog niet
overeenstemming en mogen wij hopen op groei. Doch dat alles blijft
.
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hier buiten bespreking. Maar wat ik bedoel in deze eerste stelling is
dit : In hoeverre is het causaliteitsbeginsel vooronderstelde grondslag
van alle ervaringswetenschap ? Alle ervaringswetenschap berust op demogelijkheid van de methode der inductie, die uit datgene, wat ervaren
is, uit een reeks van gegevens, van verschijnselen, iets afleidt, omtrent
datgene, wat niet ervaren is ; iets afleidt, b.v. voor de toekomstige, niet
waargenomen gevallen, op grond van de waargenomen gevallen en
verschijnselen ; dus de methode, die uit de verschijnselen tracht te komen
tot wetten, en die uit de waargenomen regelmatige -opeenvolging, ook
besluit telkens tot niet waargenomen oorzakelijken samenhang en verband,.
dus een noodzakelijkheid, die voorspelbaarheid en gevolgtrekking ten
aanzien van het niet waargenomene, van de toekomst, mogelijk maakt.
Die heele inductie nu, die van het bijzondere tot het algemeene leidt,.
zou logisch onmogelijk zijn, zonder vooronderstelling van de oorzakelijkheid. Dat kan hier niet nader worden betoogd. Maar dat is de bedoeling,
wanneer ik zeg, dat de ervaringswetenschap het oorzakelijkheidsbeginsel
vooronderstelt, dat dus ieder, die inductief denkt, die uit het verleden
conclusies trekt, gevolgtrekkingen maakt, met meer of minder waarschijnlijkheid, voor de toekomst, daarmede bewijst, óf, dat hij tevens.
causaal denkt, oorzakelijk denkt, 6f dat hij anders een niet logisch denkend
wezen zou zijn. Van die twee onderstellingen is ook weer de eerste
verreweg de waarschijnlijkste. In dien zin berusten dan nu de psychologie
en alle natuurwetenschappen op dat oorzakelijkheidsbeginsel, evenals de
werkelijkheidsleer (de metaphysica), dat wil dus hier zeggen, iedere leer
omtrent de werkelijkheid, die weer de ervaring, het zuiver ervarene,.
overschrijdt, want alle zuivere ervaring brengt ons niet verder dan tot
wat ik pleeg te noemen : de kennis van den eersten trap ; de gegevens, de
onmiddellijke gegevens van ieders -eigen bewustzijn. Wij allen beschikken.
over kennis van den tweeden en derden trap. Wij weten niet alleen
van den inhoud van ons eigen bewustzijn, maar ook van de natuurvoorwerpen, van andere geesten, ikheden, andermans bewustzijn. Niemandbeschouwt zich zelf als het eenig denkend en voelend en villend subject.
Er zijn die anderen. Er zijn de dingen, alles kennis van den tweeden en.
derden trap. Wij zelf, wij zijn veel meer dan ons onmiddellijk bewustzijn inhoudt. Wij hebben ons eigen verleden -en onzeeigen toekomst,.
ook het onbewuste in ons, die heel.e groote diepe wereld, die tot hetik behoort. Tot al dat verdere nu, tot alles wat wij voor werkelijkheid
houden, wat overschrijdt de binnenkamer van ons eigen bewustzijn,,
daartoe is noodig geweest, kennistheoretisch, het oorzakelijk besef,
het oorzakelijkheidsbeginsel ook, dat geen enkele verandering zonder
oorzaak optreedt, een oorzaak, die die verandering noodzakelijk maakt..
Dat is de algemeenste formuleering van dit beginsel. Dit beginsel mogenwij den gouden sleutel noemen, die ons de deur van de binnenkamer
van ons eigen bewustzijn opent, die ons de poorten van de toekomst
en het verleden ontsluit en ook tot alle niet-ikheden, tot elk ander ik.
en tot de voorwerpen.
Dat is de bedoeling geweest van mijn eerste stelling.
.
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Ik zei „ook van alle opvoeding" is dit oorzakelijk beginsel de vooronderstelling. Dat v-ereischt geen nadere toelichting. Want wat is opvoeding? Dat is invloed uitoefenen op anderen : een zuiver causaal,
oorzakelijk begrip. Het is niet denkbaar zonder causaliteit.
Stelling 2. Dat is nu de hoofdzaak van wat ik thans betoogen wil:
„Deze causale ,noodzakelijkheid' nu van alle gebeuren, (die vooral niet
mag verward worden met ,dwang', dat zal ik straks nader betoogen),
sluit gene ,vrijheid', die ook vooronderstelling van de opvoeding is,
niet uit, maar in. De ,vrije wil', — (niet een gefantaseerde, of naar
willekeur opgestelde, maar die in de zedelijkheid ondersteld is) —
beteekent niet, naar indetermirtistische misduid:ng, een oorzaaklooze,
onbepaalde wil, maar het door eigen essentieele voorkeur of ,karakter'
oorzakelijk - bepaald willen, dat mitsdien kan gelden als karaktersymptoom."
3. ,,De zedelijke toerekening -en verantwoordelijkheid \vordt door het
welbegrepen, antifatalistisch en antimechanistisch, determinisme niet gedeerd, maar juist gefundeerd." Ook die verwarring zou ik zoo graag
uit den weg willen ruimen, dat determinisme, dus eenvoudig de aanvaarding van dat oorzakelijkheidsbeginsel, zou beteekenen mechanisme;
dat causaliteit zou beteekenen, mechanisch verband, mechanistische oorzakelijkheid en dat determinisme zou beteekenen : fatalisme. Het is een
vorm van determinisme, dat fatalisme. Het is niet een derde naast
determinisme en indeterminisme. Maar het is die vorm van determinisme,
die den wil zelf uit het oorzakelijk verband uitschakelt als oorzaak.
Wat verstaan wij onder fatalisme? Een richting, een leer, die aanneemt,
dat voor het gebeuren de wil niet als oorzaak meetelt, mede ingrijpt.
En dan onder wil te verstaan, datgene, wat ik straks nader zal uiteenzetten.
Welnu. Dit welbegrepen determinisme deert niet die zedelijke toerekening, maar fundeert haar en fundeert haar ,,op 's menschen diepste,
eigenste, onvervreemdbaarste wilsbron, dat bovenbedoelde ,karakter',"
dat (stelling 4) „grond en grens is van alle zedelijke vrijheid, toerekening,
verantwoordelijkheid, opvoeding", en naar het mij voorkomt, zuiver
individueel is, en waarin geen veranderingen kunnen worden aangebracht.
Daarin sluit ik mij aan bij Kant, Schopenhauer, Heymans.
Wat ik hier in deze stelling heb gezegd, zou ik in het kort u
willen betoogen.
Ik stel er prijs op dadelijk te verklaren, dat dit de bedoeling
is geweest van deze voordracht. Mijn bedoeling, ook voor het debat,
is nu niet, dat wie b.v. indeterminist is, een principieel betoog tegen mij
zal gaan houden ter verdediging van het indeterminisme. Hij is volkomen
in zijn recht, als hij dat doet, maar ik zou li-ever iets anders zien. Immers,
degene, die als indeterminist d e vrijheid ook verdedigt, die hij voor
de ethiek noodig heeft, zal dunkt mij slechts er zich over kunnen
verheugen, als ook die deterministen, die hij algemeen als zijn principieele
tegenstanders en vijanden moest beschouwen, toch diezelfde zedelijke
waarden verdedigen en handhaven, waar het ook hem in zoon voorname
;
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instantie om te doen is. Zoo zou ik zeggen, acht ik het meer van belang
om hier in het belang van de paedagogiek dat voorop te stellen, wat ons
ten dezen vereenigt, dan juist weer dat, wat ons scheidt. In zoover zou
er -oenige reden zijn voor debat van indeterministischen kant, als wij
zeiden : die vrijheid, die gij verdedigt, daaronder versta ik iets anders.
Die is niet voldoende, die beantwoordt niet aan d-en eisch, dien (Ie
zedelijkheid stelt, enz.
Ik geef dat slechts voor u als een kleine aanduiding, hoe ik mij
het debat het vruchtbaarst denk, juist voor de verhouding tusschen
vrijheid en zedelijke opvoeding.
Ik hoop u dan te kunnen betoogen, wat die vrijheid beteekent,
die vrije wil, die no 00dig is voor de zedelijke toerekening, waarom die
niet in strijd is met het determinisme, maar daardoor wordt gefundeerd.
Want het is niet voldoende om te constateeren, dat men algemeen een
zekere „vrijheid", -een mogelijkheid van „keuze", van „zus of anders
kunnen", als voorwaarde voelt voor de toerekening, voor euvel duiden,
voor lof en blaam, voor verantwoordelijkheid en straf.
Wij moeten een stap verder gaan, dan het constateeren van dat feit;
wij moeten de vraag beantwoorden : waarom, in iirelken zin voelt en
eischt men nu die ,,vrijheid", dat „anders kunnen", voor die toerekening
en verantwoordelijkheid. En van waar dat gevoel, dat het indeterminisme
wel, en het determinisme niet aan dien eisch zou beantwoorden. Om
hier tot klaarheid te komen, zal ik u de gevallen zoo eenvoudig mogelijk
trachten te stellen.
Ik ga uit van het feit, dat ieder, of hij determinist is of indeterminist,
of totaal onbevangen is in dezen (en daargelaten of het consequent
of inconsequent is), bepaalde gedragingen wel, en andere niet kwalijk
neemt, euvel duidt, dus iemand er een verwijt van maakt, ze hem
toerekent als schuld, en het in den haak vindt, als de schuldige er voor
gelaakt en eventueel gestraft wordt. (Ik neem voor het gemak even
die toerekening ten kwade, voor die ten goede geldt hetzelfde.)
Stel, een kind loopt mank. Geen verstandig mensch, alleen een
onnoozel-wreed kind soms, verwijt hem dat. Waarom niet? Men zal de
vraag belachelijk vinden. Maar men zal meermalen, om tot het waarom
door te dringen, moeten vragen naar wat van zelf spreekt. Dus:
Waarom niet ? Vooreerst, omdat de stumper „het niet helpen kan".
„1 Iij kan er niets aan doen." „Het is zijn schuld niet." En bovendien,
mank loopen is „niet iets laakbaars", wel ongelukkig. Wij moeten
zien, wat in die beide argumenten ligt opgesloten. Wat bedoelt ieder
met het eerste ? Dat het niet van den wil van het kind afhangt, al of
niet mank te loopen. Al wil het nog zoo graag anders, ... het kan
nochtans niet. Daarom kan men het kind niet verbieden, mank te
loopen en niet verplichten, het na te laten. Dit alles in tegenstelling tot
wat wel van den wil, d. w. z. van het al of niet willen, afhangt. B.v.
het voorover, met krommen rug loopen, of te laat op school komen.
Dat zijn dingen, die niet mogen, die laakbaar, stout zijn, waarvan
men het nalaten eischt, zoover dat nalaten, dus dat rechtoploopen, of het
,
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op tijd komen, van den wil van dat kind afhangt, zoover dat kind dat

kan, indien het wil.
Nu ga ik meteen tot dat tweede argument over : dat mank loopen
kon nooit laakbaar, stout zijn. Waarom niet? Omdat men er „met den
besten wil" niets aan kan doen. Maar wat van onzen wil afhangt, b.v.
het te laat op school komen, kan althans laakbaar, verkeerd zijn.
Wanneer, en in hoeverre?
Ik stel als tweede geval dit. Een jongen komt te laat op school.!
Mag dat zonder meer hem „kwalijk genomen", verweten worden?.
En eventueel gestraft ? Natuurlijk niet. Mogelijk immers „was het zijn
schuld niet", „kan hij er niets aan doen". Wat bedoelt weer ieder
daarmee? Precies als boven, dat het niet van zijn wil heeft afgehangen,
dat hij „met den besten wil" niet op tijd heeft kunnen zijn, dat dus
zijn te laat komen niet van eenigen verkeerden, laakbaren wil, zin,
karaktertrek, getuigt, niet daarvan het gevolg is, niet daaraan kan toegeschreven worden, m. a. w., ,,hem", (want zijn wil of karakter, dat
in „hij zelf"), dus niet ten kwade kan worden toegerekend, niet
kan worden kwalijk genomen. Want iemand iets verwijten, beteekent
niets anders, dan het wijten aan zijn verkeerden afkeurenswaardigen,
laakbaren wil, of karaktertrek, daar per saldo niets ter wereld zedelijk
goed, of zedelijk slecht, dus zedelijk goed- of afkeurenswaardig, loffelijk
of laakbaar is, dan die goede of slechte wil, het Benige, wat gedragingen als zoodanig, indirect zedelijk beoordeelbaar, dus loffelijk
of laakbaar maakt, nl. als karakter symptomen.
Hoe zal dus b.v. onze jonge man in kwestie „zich verontschuldigen"?
„Het is mijn schuld niet, Meester, ik ben op tijd van huis gegaan, maar
de brug was open, de tram stond stil, enz. Ik heb hard geloopen, -maar
ik kon niet' op tijd hier zijn." Of b.v. „vader had de klok, die een
kwartier voorliep, weer gelijk gezet, wat ik niet wist." „Ik was niet
lekker, ik heb op den Dokter moeten wachten", enz. Ieder zal toegeven,
onze knaap is „onschuldig", hij heeft een geldig „excuus", als hij kan
aantoonen, of naar waarheid getuigen, dat hem, d. w. z. zijn wil of
gezindheid, ten dezen geen blaam treft, dat hij ,,met den besten wil"
niet anders heeft gekund.
Stel nu omgekeerd, — wij komen thans in het hart van de kwestie —,
dat hij te laat is gekomen b.v. uit luiheid. Hij wilde niet op tijd opstaan,
hij vond het veel lekkerder in bed te blijven, óf omdat hij geen zin
had bij het mooie weer tusschen de schoolmuren te zitten. Hij verkoos
te laat te komen boven het derven van dat slechts door plichtsverzuim
te verkrijgen genot. Kortom, hij wilde niet anders, hetzij uit luiheid,
genotzucht, of uit branie om te demonstreeren, dat hij om meesters
herhaald verbod niet gaf, enz. Hier zal weer ieder, hetzij onbevangene,
determinist of indeterminist, het gevoel hebben, (al zal een enkele
d-eterminist meenen zich daartegen te moeten verzetten, waarover aanstonds nader), dat het in deze gevallen wèl ,,zijn schuld" was, dat hij
het nu wel ter dege ,,kon helpen", dat het hem nu kan en moet worden
kwalijk genomen, dat hij - blaam, en eventueel straf er voor verdiend
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heeft. Wat bedoelt men nu weer met dit ,,schuld"oordeel ? 1 wveeërlei
steekt daarin : ten eerste een causaal, en ten tweede een waardeeringselement. Ten eerste : dat te laat komen heeft van zijn wil afgehangen, hij
had op tijd hunnen zijn, indien hij gewild had (en ik verzoek hier
nu mijn mede-deterministen een oogenblik hunne bedenking nog ter
zijde te houden, dat hij niet anders heeft kunnen willen, want dat
komt straks, dat is een volgende stelling. Maar in ieder geval, hij had
op tijd kunnen zijn, indien hij gewild had, indien hij dat had vefkozen).
En nu het tweede punt, het waardeeringspunt : Die wil of voorkeur,
die hier als oorzakelijke factor in het spel is, is een slechte, laakbare,
wil of voorkeur, m. a. w., dat hij niet anders gewild heeft, is 1. oorzaak
van zijn te laat komen en 2 0 gevolg van een leelijke, laakbare, (onzedelijke, moreel te veroordeelen) karaktertrek.
Die beide elementen zijn noodig en voldoende voor ieder schuldoordeel
en maken ook de bedoeling daarvan volkomen doorzichtig, zonder
dat wij van iets anders behoeven uit te gaan, dan het feit, dat iemand
iets verwijten niets anders beteekent dan het wijten aan een zedelijke
karakterfout, een onoorbare gezindheid.
Dat eerste juist van die beide elementen verklaart ons ook volkomen
die algemeen voor de toerekening gevoelde eisch van zekere vrijheid, een
zeker anders kunnen : Immers, alléén wanneer men anders had kunnen
handelen, indien men gewild had, dus, indien men dat verkozen had,
alleen dan heeft men „vrijwillig" gehandeld, d. w. z. men was niet
gedwongen, trots en ondanks eigen wil en voorkeur, alleen dan was eigen
wil en voorkeur als beslissende oorzaak in het spel. En eigenlijk vraagt
en bedoelt dus niemand : „heeft de dader anders kunnen handelen",
(laat , staan : „heeft hij anders kunnen willen, dan hij gewild heeft"),
maar ieder, en terecht, vraagt : had hij anders gekund, indien hij gewild
had. En pas door het weglaten van deze van zelf sprekende, dus
vooronderstelde voorwaarde, van onzen irrealis, — ( want niemand hééft
ooit anders kunnen handelen of willen, dan hij deed, dat volgt exact
ontstaat die misleidende schijn, als
uit het causaliteitsbeginsel 1
gold het hier de absolute, indeterministische (dus niet mogelijke)
mogelijkheid van anders kunnen handelen of willen, dan men gedaan
heeft, i. p. v. de betrekkelijke deterministische mogelijkheid, te weten:
dat men anders had kunnen handelen, indien men anders gewild had,
die dus slechts de boven omschreven wils-oorzakelijkheid uitdrukt.
Men doordringe zich daar nu wel van : geheel onafhankelijk van de
kwestie, of het feit, dat onze spijbelende knaap niet anders heeft kunnen
willen of doen, dan hij gedaan heeft, (omdat hij op dat moment geen
ander was, dan hij was), moet ieder, determinist of niet, erkennen : hij
.

) ), —

1) Immers : naar het causaliteitsbeginsel geschiedt niets zonder oorzaak,
die het gevolg noodzakelijk doet intreden.
Het anders handelen of willen had dus een oorzaak vereischt. Was die
er geweest. dan was het ingetreden. Het is niet ingetreden. Dus ontbrak
die oorzaak. Ergo is het anders handelen of willen onmogelijk geweest.
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had anders kunnen handelen, indien hij gewild had. Dat is het eenige,
waar het voor de toerekening op aankomt, terwijl wij nu inzien, waarom
het juist daarop aankomt.
Zeker, nu kom ik aan die bedenking, die bij de overgroote meerderheid van u allen zal zijn achtergebleven. Herhaaldelijk doemt hij
ons probleem min of meer vaag het gevoel op, alsof dat „karakter",
dat persoonlijk „zelf", alles, wat tegenover de buitenwereld staat, --soms zegt men ook wel de Wil als subject (dat is dat karakter) — dus,
alsof die innerlijke voorkeur van een persoon of Ik, nog niet voldoende
zou zijn om toerekening, schuld, verdienste, te fundeeren, maar als ware
daar voor eigenlijk noodig, dat men ook nog die voorkeur, dat eigen
karakter, weer zelf kon .... kiezen ; anders gezegd, als zou de eigen
Wil, qua oorzaak van de gedragingen, niet volstaan, maar die wil zelf
nog weer het gevolg moeten zijn of het product van eigen wil
of voorkeur; dus een soort wil in de tweede macht. Men formuleert
dit gevoel op tal van manieren. B.v. „men kan zijn karakter niet
zelf kiezen" ; of : ,,niemand kan helpen, dat hij met een slecht karakter
geboren wordt" ; of : „niemand heeft toch zich zelf gemaakt", en
alles wat er van ons wordt, ten goede of ten kwade, hangt toch van
onzen aangeboren aard of aanleg af, (zoodat zelfs de uitvlucht, die
van dat aangeboren karakter nog een ,,verworven karakter" onderscheidt,
geen zier zou helpen) ; „n'est pas criminel, qui veut" (Ferri) enz.
Hoe wil men dus iemand verantwoordelijk maken, straffen, voor zijn
karakter? Is niet ieder de deerniswaardige „slaaf van zijn karakter"?
Hoe zeer ook een zeker gedrag van iemands wil of keuze mag hebben
afgehangen, ,,die wil of keuze hangt niet meer van iemands wil of
keuze af", enz. enz.
En men heeft weer voorts het gevoel, dat dit „consequent deterministisch" geredeneerd is, dat dus het indeterminisme wel, en dit
alleen, toerekening en verantwoordelijkheid, schuld en straf, zou kunnen
fundeeren en mogen handhaven.
Ziedaar de laatste donkere schuilhoek van het verzet tegen die
deterministische toerekeningsleer. Laat ons zien of hieruit niet bij
eenig meer licht, dat verzet als een nachtschim verdwijnt.
Ik zal u laten zien, dat die ,,wil in de tweede nacht", die karakterkeuze of zelfschepping, bij al hun ondenkbaarheid, nog bovendien
geen stap verder brengen voor toerekening, voor schuld of verdienste,
dan de werkelijke eigen wil of voorkeur, het ,,karakter" of essentieele
„zelf". Dat het niet „incons'equent" of „halfheid" van het determinisme
is, dien stap niet te willen doen, maar dat het integendeel een stap te
ver is, een stap in het ongerijmde zou zijn, een soort geestelijk doorrollen uit inertie, — precies als bij die zinledige vraag, waar zich de
ruimte ergens bevindt, of als m-en iets wil afleiden uit inductie, wat
de inductie pas mogelijk maakt, n. ons causaliteitsbeginsel, of het
willen bewijzen, deduceeren van de denkbeginselen zelf, enz.
Trachten wij een oogenblik dat ondenkbare samen te denk-en.
Stellen wij eens werkelijk, dat ieder zich zelf zijn karakter had kunnen
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kiezen. Daar komt het op aan. Als iemand dat had kunnen doen, is
er dan reden voor toerekening en verantwoordelijkstelling? De een
heeft zich dus een slecht karakter, de ander een -edel karakter gekozen.
(In werkelijkheid is het verschil niet zoo absoluut).
Een van beide nu. Of die keuze is geschied, zonder oorzaak of
voldoenden grond, althans zonder dat daarbij bewustzijn van goed
en slecht, voorkeur voor een van die beide in het spel was en de
beslissing gaf. Maar dan is het een zuiver toeval, een van 's kiezers
aard en gezindheid onafhankelijke, hem vreemde factor, die over zijn
voortaan te dragen karakter beslist. Dan zou men moeten vragen : Op
welke gronden zouden wij hem dan die ,,keus", hetzij ten goede, hetzij
ten kwade, kunnen toerekenen ? Want dat onschuldig slachtoffer wist
van te voren van den prins geen kwaad en wordt gedacht als nog vóór
en buiten het onderscheid tusschen goed en kwaad te staan, dus als
zedelijk onbeoordeelbaar. Op welke gronden zouden wij hem voor
die keuze verantwoordelijk kunnen maken, hem prijzen, laken, straffen?
Of, en nu de andere mogelijkheid, nu een keuze (of ,,zelfschepping",
al even zinledig) van een bepaald gemeen i. p. v. een edel karakter.
De bewuste keuze dus b.v. van een wellustig, valsch, wreed karakter,
met oordeel des onderscheids en derhalve getuigend en gevolg van
voorkeur voor het slechie, voor onzedelijk genot, boven het goede,
boven de zuivere dienst van recht en waarheid, boven de vreugde
en de smart van de dienende liefde. Dus uit harteloosheid, lafheid,
of dergelijke. Ja, dan, zal men zeggen, dan pas is die keuze laakbaar.
Dan kunnen wij, moeten wij verwijten, kwalijk nemen. Maar waarom,
geachte aanwezigen? Wel, om geen andere denkbare reden, dan dat
die keuze dan van slechtheid, van zedelijke minderwaardigheid, van
een verkeerde voorkeur getuigt, wat neerkomt op pr+eces datzelfde.
slechte karakter, die onzedelijke wil of gezindheid, die hier pas het
gevolg van de keuze moest zijn, doch blijkbaar voor de schuldbeoordeeling al weer voorondersteld, al weer voorwaarde was, precies
dus datzelfde ,,karakter" of „zelf", waarop nu bewust en doordacht
het determinisme, maar onbewust en zijns ondanks ook iedere vorm
van indeterminisme, toerekening, schuld en verantwoordelijkheid bouwt,
fundeert.
En zoo zien wij dus, dat zoo'n ,,vuil in de tweede macht" of
„karakterkeuze" tot het karakter zelf terugbrengt, of, m. a. w., dat,,
wie een tweede macht verlangt, ook weer een derde macht zoekt en
zoo tot in het oneindige doorgaat, zonder ooit, bij verwerping of
miskenning van de eerste macht, zijn doel te bereiken.
De grondfout van de geheele redeneering is juist die zinledige
scheiding, die men in gedachten maakt, tusschen iemand zelf en zijn
goede of slechte karakter, zijn fundamenteelen wil, waarbij men zich
dan dien zelf, als nog niet goed of slecht denkt, die zijn slechtheid of
karakter, 't zij dan bij zijn geboorte, 't zij door keuze of zelfschepping,
opgedrongen krijgt als een hem vreemde, niet met zijn wil of voorkeur
strookende macht, waarvan hij ,,slaaf" zou zijn, een karakter, waarvoor
•
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men „hem" niet zou kunnen verantwoordelijk stellen, enz. Maar wanneer
men dat karakter, dat zedelijke zelf, van iemand aftrekt, ... dan houdt
men niets over, althans niets wat zedelijk beoordeelbaar, dus vatbaar
voor toerekening of verantwoordelijkheid zou zijn. Gewoonlijk begaat
men dan nog deze tweede fout, na het aftrekken van dat onzedelijke
karakter een subject zonder voorkeur voor het slechte, dus eigenlijk
een goed (immers onschuldig) karakter, in gedachten over te houden,
en het dan onbillijk te vinden, dat te beoordeelen en te bejegenen als
slecht, onzedelijk, laakbaar.
Ziedaar dus de zelfweerspreking, die schuilt in den term : „slaaf
van eigen karakter of wil", waarbij men iemands karakter, zijn diepsteeigenste wilsrichting, bron van alle wilsbesluiten, stelt . . . tegenover
zijn wil ! Welk een slavernij, te kunnen doen wat men wil!
De onvrijheid, het eigen karakter niet te kunnen doen gelden,
komt maar al te dikwijls voor, b.v. bij hevige gemoedsbeweging, als
wij worden ,,meegesleept", als wij „buiten ons zelf" zijn van woede
(een soort razernij : ira furor brevis est), waarin wij dikwijls dingen
doen, die wij eigenlijk niet gewild hadden, die met ons karakter
niet strooken, waarvan wij, „weer tot ons zelf gekomen", — prachtige
fijn-ethische term van onze taal : wij waren buiten ons zelf — berouw
hebben, waarbij immers de toerekening juist -en terecht vermindert,
of verdwijnt, naarmate het karakter, dus een zedelijke karakterfout,
minder of niet in het spel is geweest.
Dit is een van de hoofdpunten, die ik heb willen uiteenzetten.
Ik zal nu nog enkele fundamenteele dingen zeggen, die mij nog
noodig schijnen. Dat is n.l. deze eene vraag : „dwingen" dan volgens
dat determinisme de motieven niet het karakter „onweerstaanbaar",
immers met de noodzakelijkheid, tot de beslissing, tot het wilsbesluit,
zoodat de mensch, het `willende subject, „passief" moet „gehoorzamen" aan den dwang van het zwaarst wegende motief, zonder
dat hij zelf eenig gewicht in de schaal kan werpen ? Dat lijkt mij
een van de overwegingen, die ik moet hebben behandeld. Het is
net andersom. In plaats van dat het motief het karakter zou
„dwingen", dus als het ware tegen zijn wil tot iets zou nopen, ontleent
dit zijn heele beweegkrac`ht, die het tot „motief" maakt, uitsluitend
en alleen aan dat bepaalde karakter. Een eenzijdige causalteit van,
deze motieven, onafhankelijk van het karakter, is door geen enkel
gezond determinisme te aanvaarden, is onaanvaardbare, kwakzalverachtige
causaliteit. Ik noem dat zoo, omdat een kwakzalver zegt : als het
middel niet helpt, ligt dat niet aan het onfeilbaar middel, maar aan
den patiënt. Neen, die eenzijdige causaliteit erkennen wij niet.
De motieven hebben dus geen eigen kracht, al of niet dwingend,
Waarbij het karakter passief zoude staan. Het is zelfs onjuist te
spreken van zwakke motieven, die door het karakter versterkt zouden
kunnen worden en omgekeerd, zooals sommige indeterministen en deterministen doen. De heele kracht van de motieven bestaat slechts in de
verhouding tot een bepaald karakter. Dit kiest niet zijn motieven. Het

300
hangt niet, of slechts voor een gering gedeelte van het karakter af, welke
voorstellingen voor - eenig wilsbesluit aanwezig zijn. Maar de wil, liet
karakter, kiest, op grond van de motieven, die handelwijze, waartoe
de beweegredenen voor en krachtens dit karakter, doorslaggevend zijn.
Een omkoopsommetje krijgt van het eene karakter de kracht van het
doorslaggevende motief, de brandstapel zelfs laat het andere karakter
koud. Wie hier van dwang spreekt, zou dan moeten zeggen, wat hij
vrijheid noemt!
Als Luther fier uitroept : „Hier sta ik, ik kan niet anders," dan heft
die op eigen wil en geweten, inzicht en karakter berustende onmogelijkheid de toerekening, 't zij ten goede, 't zij ten kwade, niet op, maar
fundeert deze juist, met haar eerbied of haar blaam.
Zoo vormen „vrijheid" en „noodzakelijkheid" geen tegenstelling : Zij
sluiten elkaar weloverwogen niet uit, maar in. Tegenover vrijheid staat
dwang, slavernij, tegenover noodzakelijkheid, oorzaakloosheid.
Tot stelling 5: Al is dus het karakter, naar mijn overtuiging, onveranderlijk, het zou onjuist zijn te beweren, dat er nu voor de zedelijke opvoeding
in het geheel geen terrein zou overblijven. Dat zou te pessimistisch zijn.
Maar voor ieder . overdreven optimisme moeten wij ons hoeden. Onze
intellectueele sfeer, onze voorstellingen, de motieven, die in onzen geest
aanwezig zijn, kunnen wij allemaal wijzigen. Maar den mensch zelf, in zijn
karakter of wezen, kunnen wij niet beter of slechter maken, zoomin als
de opvoeding iemand in wezen intelligenter of dommer kan maken. Maar
wat iemand met zijn karakter, dus met de wijze waarop hij reageert op
de motieven, met zijn verschillende karaktertrekken, wreedheid, valschheid, baatzucht, of juist aan alle baatzucht onttrokken edele gezindheid,
liefde, waarachtigheid, waarheidszin, eerlijkheid, van zijn leven terecht
brengt, is voor een groot deel te wijten of te danken aan de opvoeding.
Dit is dus wat ik aan het slot in punt 5 aldus heb geformuleerd:
. . . . „Want de taak der opvoeding is het zuiveren, verhelderen en
verdiepen van het zedelijk besef (gelijk van dat der waarheid en schoonheid ), het verruimen en veredelen der belangstelling, het scheppen van
stalende levens- en oordeelsgewoonten en bovenal het aanwakkeren van
de vonk der reine geestdrift, die in ieder gloort."
Wat door ons inzicht bepaald wordt, -dat kunnen wij bijbrengen, dat
kunnen wij wijzigen. Wij kunnen doen zien, dat goed of slecht niet een
kwestie is van grooter knapheid, dat het met iemands intellect niets te
maken heeft, dat het niet een kwestie van nuttigheid of eigen geluk is.
Niet leeren : eerlijk duurt het langst, in den zin van : dan hou je je
klanten het langst, dus op deze wijze het zedelijk besef onzuiver maken,
vertroebelen. Eerlijk duurt het langst ook in anderen zin : ik denk aan
den jongen, die aan zijn vader vroeg, wat de kortste weg was om
carrière te maken, waarop deze antwoordde : Ja, jongen, er zijn vele
Wegen, maar denk er aan : eerlijk duurt het langst ! — Het is onwaardig
en . . vergeefsch, tot deugd te willen omkoopen.
Ten aanzien van dat zedelijk besef kunnen wij ontzaglijk veel. Ook
kunnen wij de belangstelling verruimen, veredelen. Niet door opzettelijk
.
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moraal preeken, doch door de heele sfeer, door het aankweeken van vaste
levens- en oordeelsgewoonten, die in momenten van zwakheid iemand
stalen. Iemand heeft een zwak moment, dan moet hij van die vast
ingeprente beginselen hebben, die hem over de moeilijkheid heen helpen.
Die opvoeding moet zoo bewust mogelijk zijn. Men kan een kind niet
meer liefde geven voor een ander, dan hij heeft, maar men kan zijn
aandacht er op vestigen, dat er anderen zijn, die niets hebben.
Ik herinner mij dat mijn moeder mij eens als kind zei : Je mag nooit
een kind laten toekijken, als je wat hebt, want dan bloedt zijn hart
van binnen. Daar had ik nooit aan gedacht, dat, als een kind toekijkt, dat
zijn hart van binnen kon bloeden. Later heb ik pas begrepen, hoe het was,
en wat moeder er mee bedoelde. Maar altijd lette ik er op : Laat
nooit iemand toekijken. Wat een groote gedachte is het, als onze aandacht
op dat onzichtbare wordt gevestigd.
Ten slotte, het voornaamste wat de opvoeding kan doen is, dat aanwwakkeren van de vonk der reine geestdrift, die in ieder gloort, omdat
er geen sterveling volledig onontvankelijk is voor het goede. Zou hij
dat zijn, dan was alles vergeefsch, dan was daar een zedelijke opvoeding
niet mogelijk. Maar dit is het hoogste, wat wij in een zedelijke opvoeding
kunnen bereiken : Karaktervorming dus in zeer beperkten zin. Niet
als een scheppen uit niets, ook niet een essentieel vervormen van dat
karakter, maar in den zin, als ik het heb betoogd.
D i s c u s s i e.
Prof. Pij. IKohnstamin heeft reeds vijfentwintig jaar met inleider over

het vraagstuk van het determinisme gedebatteerd. Hij meende dus diens
standpunt te kennen, maar zijn verwachting, dat hij niets onverwachts
zou hooren, bleek niet op een echte vrijheidsbeperkende wet, slechts
op een statistische regelmatigheid te berusten. Want zooveel gelukkige
en ook wel minder gelukkige inconsequenties als heden heeft hij
van inleider nog nooit gehoord.
Gelukkig acht spr. de inconsequentie, die spr. beging door ook
het indeterminisme als een wetenschappelijk houdbaar systeem implicite
te qualificeeren, toen hij zich bij herhaling wendde tot ,,de deterministen
onder zijn hoorders". Hij onderstelde toen klaarblijkelijk dat er ook
indeterministen onder moesten zijn, en tot nu behandelde inleider dit
vraagstuk als een gewijsde, waaraan niet getornd mocht worden. Spr. acht
dit, van inleiders standpunt inconsequent, maar toch materieel een
grooten vooruitgang.
A'linder gelukkig acht spr. het, dat de inleider ten opzichte van liet
definieeren der termen blijkbaar met twee maten meet. Met de uiterste
gestrengheid eischte inleider toch eergisteren en gisteren van den
heer Janse en Dr. Waterink, dat deze zich alleen van exact gedefinieerde
begrippen zouden bedienen. Maar hijzelf heeft heelemaal niet exact
^ astgesteld, wat bijv. een causale relatie is. Had hij dat wel trachten te
doen, dan zou hij hebben ingezien, dat de geldigheid van causale
relaties allerminst het determinisme waarborgt. Want het determinisme
-
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beweert dat alle kenmerken van het gedrag van een stelsel door causale
relaties afleidbaar zijn uit de kenmerken op een vroeger tijdstip. Het
is echt-er niets meer dan een gratuite bewering, die allerminst gedekt
wordt door Kant's principe der Möglichkeit der Erfahrung (al heeft
deze dat wel gemeend) dat de wereld aldus als een onveranderlijke
grootheid, waarin niets wezenlijk nieuws kan optreden, zou moeten
worden beschouwd. Met name de vervanging dier Newtonsche mechanica
door relativiteitsleer en quantentheorie doet ons zien dat de opvatting
onhoudbaar is, die den tijd als wezenlijke grootheid uitschakelt. De
wereld is niet zoo, dat zij volledig gekend wordt door één tijdsmoment
plus een stel wetten. Spr. is overtuigd, dat bij die opvatting alle logica
en ethiek onhoudbaar wordt. Ja dit standpunt heft kennistheoretisch
zichzelf op, z000als thans met spr. ook Weyl heeft betoogd.
Gelukkig acht spr. nu weer de inconsequentie, dat inleid-er des niettegenstaande van „wil", van ,,toerekening' en ,,verantwoordelijkheid"
spreekt. Want dit zijn alle voor den opvoeder volstrekt onmisbare
begrippen. En daar wij hier op een paedagogisch, niet een kennistheoretisch Congres zijn, wil spr. gaarne den inleider zijn determinisme
laten, als hij in paedagogicis dit onmisbare fundament krachtig wil
helpen versterken. Al acht hij dan ook inleiders ietwat duizelingwekkende
uiteenzetting, hoe die verantwoordelijkheid tot stand komt bij ,,iemand",
die niets anders is dan resultaat van werkingen en erfelijkheid, allerminst
overtuigend, het deel van de rede waarin de inleider voor de toerekening
pleitte, heeft spr. met instemming gehoord.
Minder gelukkig achtte spr. het nu echter weer, dat inleider in stelling
4 spreekt van een onveranderlijk karakter. Dat ontneemt ons de hoop,
die de opvoeder n-ooit moge opgeven, en het is empirisch onhoudbaar.
Er is bekeering mogelijk en zij blijft altijd mogelijk ; hetzij men zich
die • religieus van aard denkt of alleen moreel, aan het feit zelf kan
niet en mag niet getwijfeld worden. Maar misschien is ook hier
een weg tot een „paedagogische pacificatie" te vinden, als inleider, zulke
gevallen als reeëel erkennende, ervan wenscht te zeggen, dat dan
het karakter toch onveranderd blijft, maar het echte eigenlijke karakter
oorspronkelijk verborgen was en eerst na de bekeering aan 't licht treedt.
Spr. zegt niet, dat daarmede alle verschillen, van belang voor de
houding van den opvoeder, in de praktijk zouden verdwijnen, maar dan
zou spr. met inleider, wat de praktische toepassingen betreft, althans
een heel eind kunnen meegaan.
De heer Al. H. Lem. Toen ik onder de inleiding van den zeer geachten
spreker het voornemen opvatte, met hem in debat te treden, kwamen
mij eerst de woorden te binnen, waarmee ik indertijd mijn lezing
over de philosophie van het onbewuste aanving:
„Grimbert, scone wel soete neve
Van sorgen suchtie ende beve."
En dit werd nog sterker, toen ik Prof. Polak hoorde ontwikkelen,
dat vrijheid en noodzakelijkheid geen tegenstellingen zijn. Daarbij werd
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het mij te moede, als den leerling, dien de groote Duitsche dichter
sprekend opvoert, en wilde ik fluisteren:
„Mir wird von alledem so dumm,
Als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum."
Maar ik vatte weer moed : dat kon toch niet alleen aan mij liggen;
daar moest de spreker toch ook schuld aan hebben.
En — zoo vraag ik mij af — ligt dit niet voor een deel daaraan,
dat de spreker het begrip ,,causaliteit" te eenzijdig opvat, en •daarbij
alleen aan de physische causaliteit en niet aan de psychische tienkt.^
Bij de physische causaliteit bestaat noodwendigheid, bevat het gevolg
evenveel als de oorzaken, kan men voorspellen. Bij die psychischte*
causaliteit daarentegen bevat het gevolg meer dan de oorzaken, kan
men wel rugwaarts verklaren, maar niet met stelligheid vooruit bepalen,
en daardoor geldt bij al onze opvoedkundige maatregelen steeds : op
hoop van zegen. En daarbij koesteren we de hoop, dat we het minder
goede karakter zullen kunnen veranderen.
Volgens spreker is het aangeboren(?) empirisch karakter onveranderbaar. Is dit inderdaad zoo? Aan het wilsbesluit gaat de strijd
der motieven, waaraan ook het richting gevende geweten (waarin zich
het karakter openbaart) deelneemt, vooraf.
Maar het wilsbesluit is meer dan de strijd der motieven, wordt
onmiddellijk, soms ook wel later gevolgd, door wat we gewoon zijn
het oordeelende geweten te noemen, en waarin zich ook openbaart die
Hoogere Macht of Kracht, die wij God heeten.
Door dit oordeelende geweten wordt geleidelijk aan het karakter
gewijzigd, en deze wijziging wordt onder de werking dier Hoogere
Macht — mede door de opvoeding veroorzaakt.
Dr. Waterink wil enkele opmerkingen maken.
1. Hij betreurt het ten zeerste, dat prof. Polak feitelijk niet aan de
oplossing van de door hem zelf gestelde problemen is toegekomen.
De oorzaak hiervan ligt in 't feit, dat de geachte inleider blijkbaar te
weinig oog had voor de kwestie van vrijheid en gebondenheid in
tijdsmaat.
2. Ernstig bezwaar heeft deb. tegen de wijze, waarop inl. Kant
gebruikt. Het ,,du solist" van Kant is zuiver formeel. Hieruit zijn
nimmer materieele bepalingen af te leiden, gelijk inl. wil doen. Is dat
geen geweld doen aan Kant?
3. Hetzelfde geldt van 't geen de inl. doet ten opzichte van Kants
„karakter". Kant onderscheidt een intelligibel -en een empirisch karakter.
Maar dat eerste (waarom 't dan toch gaat) is bij Kant bovenzinnelijk
en onttrekt zich aan de zintuiglijke waarneming. Wanneer inleider
dat bedenkt, zal hij zijn woorden moeten herzien.
4. Heel de oplossing van inl. is niet anders dan een verleggen van
de kwestie van vrijheid en gebondenheid. Immers de „keuze" tengevolge
van het karakter is weer bepaald. De wil is geen oorzaaklooze acte.

304
Maar inl. neemt dan tot liet karakter zijn toevlucht. Wat is dat karakter
op die manier? Een ding, dat boven 't ik" staat. Dat karakter wordt
dan een onkenbare ,,nomen", een godheid. En die godheid determineert
dan weer de dingen:
Wat een oplossing scheen, was 't allerminst, naar deb. oordeel.
De heer A. Janse. Prof. Polak heeft in zijn praeadvies „vrije wil"
tusschen aanhalingsteekens geplaatst. En nu is ook gebleken, dat hij den
„Mensch-an-sich" (het intelligibel karakter, Kant) gedetermineerd acht
en dat hij de verantwoordelijkheid bindt aan de daad en aan het
„willens-doen". Ik vind deze opvatting ook bij Calvijn in de Institutie 1),
die „vrije wil" (in ondersc'`heiding van Thomas van Aquino) alleen
maar wil erkennen in d-en zin van : niet gedwongen. Calvijn wil dan
liever het woordje ,,vrij" maar laten vervallen, om misverstand te
voorkomen, en eenvoudig spreken van „willens" doen.
Gaarne zou ik van Prof. Polak hooreis, of zijn „vrije wil" tusschen
aanhalingsteekens overeenkomt met de opvatting : willens — niet gedwongen, bij Calvijn.
De heer Dekker. 1. Prof. Polak zegt : „zonder vrije wil geen zedelike
opvoeding". Dit lijkt mij onjuist. Ook bij een volkomen deterministiese
beschouwing kunnen we volhouden, dat de opvoeding één van de
mede bepalende factoren van de latere handelingen van de opgevoede is,
en dus zijn nut behoudt.
2. Prof. Polak postuleert, dat bij eert jongen, die willens te laat
op school komt, de wil als oorzaak voor het te laat komen mag
worden beschouwd.
Van de wil echter wel oorzaak van de spierbeweging in de benen
van de jongen zijn ?
Moeten we niet aannemen, dat iedere stoffelike beweging geheel
bepaald is door andere aan deze beweging voorafgaande stoffelike,
processen ?
Ik kan me moeilik voorstellen, dat een geestelike oorzaak wijziging
in deze opeenvolging van stoffelike gebeurtenissen zou kunnen brengen.
Maar dan kan ik ook de wil niet als oorzaak van onze handelingen
erkennen.
Ir. Grijns. De zeer w-einige beschikbare tijd dwingt mij om in
groote sprongen de gedachten te formuleeren, die de geachte inleider bij mij opriep. Dankbaar ben ik den inleider voor het door hem
gelegde verband tusschen vrije wil en karakter. Maar de vraag rijst
hoe men dan dat karakter ziet. Wie dat ziet als een stuk schepping, dus
als niet van ons zelf, maar ons van buiten af gegeven als een geschapen
zijn, die erkent hierin het wonder en aanvaardt tevens, dat dit geschapen
karakter voor het wonder blijft open staan, dat zich in de bekeering
•
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kan openbaren. En wie bekeering aanvaardt, moet tot de erkenning
komen, dat hier een andere wil ingrijpt in zijn eigen willen. Het probleem
komt op van de verhouding tusschen den wil Gods en den inenschelijken wil.
Een beeld, ontleend aan een Fransclh mathematicus, wiens naam
mij is ontschoten, moge aanduiden, hoe ik een dergelijk verband zie.
De wiskunde kan een kromme lijn in het platte vlak uitdrukken door
een algebraïsche vergelijking, die deze lijn identiek bepaalt. Nu kent
men een verzameling van gelijksoortige, doch onderling verschillende
krommen, welke ontstaan, indien men in deze vergelijking slechts een
der factoren wijzigt. Door deze n.]. alle waard-en te laten doorloopen van — oo tot -{- oo, over 0, verkrijgt men dezen z.g. bundel van
krommen. Nu bezit zulk een bundel de eigenschap, dat er één bepaalde
kromme bestaat, die alle krommen omvat, en met ieder dezer krommen
één raakpunt gemeen heeft. Zij draagt den naam van omhullende van den
bundel. Denkt men zich goed in het karakter van een raakpunt, n.l. als
de twee samengevallen snijpunten van een rechte snijlijn, die om een punt
wordt gedraaid zoo lang tot zij van snijlijn in raaklijn is overgegaan,
dan is dus de karakteristiek van dit raakpunt, dat daar de richting van
de beide krommen volkom-en dezelfde is. Welnu, hier moge een parallel
gezien worden tusschen den wil Gods als omhullende van een oneindig
aantal menschelijk.e willen. De vrije wil van den mensch is een relatieve,
omvat door de absolute wil Gods. In het raakpunt dekt de richting
van beider wil zich volkomen. Den mensch is echter de vrijheid gelaten
van de keuze: God's kromme, óf zijn eigen lijn bewandelen. Hoe hij
ook kiest, buiten het door den wil Gods omhulde gebied kan hij
niet treden.
De heer B. J. Minnen. Prof. L. Polak zegt, dat opvoeding een individu
kan veranderen, mits men met die verandering de grens van de mogelijkheden, bij de geboorte grootendeels bepaald reeds, niet wil overschrijders.
Dit ter inleiding.
Echter zegt prof. in stelling 5 o. a. — en al vermag derhalve de
opvoeding iemand in wezen 1 zoomin beter of slechter als dommer of
intelligenter te maken — enz.
Gelooft prof., dat de opvoeding slechts de uiterlijke eigenschappen
kan veranderen en niet het wezen van het individu?
Zou ik, door steeds te trachten iemand beter te maken, dan slechts
alleen in 't belang van 't individu zelf werken, of arbeid ik ook door
de erfelijke eigenschap „goed" grooter te maken, in 't belang zijner
nakomelingen ?
Met andere woorden : Kan door opvoeding de erfelijkheid van eigenschappen versterkt worden ?
Dit is mijns inziens een belangrijke ethische kant van de paedagogiek. Aangezien prof. door gebrek aan debat-tijd niet in staat was
)
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dit te beantwoorden, stelt vrager 't op ,hooges prijs, dat zulks nog gebeurt
in 't eindverslag van het Congres.
De heer Van Leeuwen.
Met genoegen heb ik den geleerden spreker gehoord en omdat ik niet
geleerd ben, zal ik niet diep op het gesprokene ingaan. Toch wil ook
ik mijn blijdschap er over uitspreken, dat er zooveel overeenkomst
bestaat tusschen het determinisme van den inleider en de praedestinatie.
Voorts is het mij aangenaam, dat niet de daad -op zich zelf, maar de wil
beslissend wordt geacht voor de beoordeeling. Dat het meer op de
gezindheid dan op de daad aankomt, is ook een echt Christelijke gedachte.
In dit verband zou ik gaarne een opmerking maken, waarbij zich een
tweede aansluit. Ter beoordeeling van de vraag of telaatkomen afkeuring
verdient, wordt gevraagd, of de laatkomer op tijd had kunnen zijn,
indien hij gewild had. Veronderstel echter, dat iemand hier te laat
is gekomen, doordat hij zijn wekker niet gehoord heeft tengevolge van
het tot 2 of 3 uur blijven praten over de stellingen van het programma.
Of dat iemand, die gaarne had willen slagen voor een examen, wordt
afgewezen, doordat hij zijn tijd verknoeid heeft of zijn lichaam op welke
wijze dan ook heeft verzwakt. Voor zulke gevallen is het toch noodig,
dat de formule : indien hij gewild had, nader wordt aangevuld. Hieruit
volgt ook, dat alleen hij een daad kan beoordeelen, die de heele voorgeschiedenis weet, die alwetend is, dus Gold. Zoo komen we van zelf op
de vraag : autonomie of heteronomie, van welke twee ik de synthese theonomie of Christonomie zou willen noemen. Dit beteekent, dat ik mij
zelf met de kinderen stel onder de Goddelijke wet, hetzij geformuleerd
als Kant dit doet of (beter nog) als de hoofdsom, door Jezus Christus
geleerd : Gij zult God liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel,
geheel uw verstand en geheel uw kracht en gij zult uw naaste liefhebben als u zelven. Beide geboden wijzen terug op den mensch zelf
en doen dus aan de autonomie voldoende recht wedervaren.
De heer Laartnaan legt aan Prof. Polak ter beoordeeling voor de wijze,
waarop hij (L.) zijn meeningen omtrent deze materie formuleert in
zijn lessen. Die meening is ontleend aan Prof. Buining en steeds getoets',t
aan innerlijke ervaring. De bedoelde formuleering is deze : Al ons willen
is volkomen gedetermineerd, geheel oorzakelijk bepaald door de motieven.
De kracht dezer motieven kan onze ziel -echter versterken, daar zij vrijmachtig is in het werpen van haar bewustzijnslicht, in het richten van
haar opmerkzaamheid. Vanwaar heeft zij deze macht ? Hier houdt ons
denken op en aanvaarden wij als waarheid : Van den Oergeest, het
Alwezen, van God, van wien onze ziel de afspiegeling is.
Repliek.
Prof. Polak. Dankbaar voldoe ik aan het verzoek van het Bestuur,
al mijn 9 debaters kortelings in dit verslag van antwoord te dienen, waar
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de verstreken tijd den Voorzitter genoopt had, mij na enkele minuten,
midden in mijn repliek op no. 1, Prof. Kohnstamm, het woord af
te snijden.
Vooraf zij dan tot al mijn debaters hier herhaald, dat zij, wat ik
slechts ten deele kon betoogen, uitvoeriger, ,,eingehender" op hun gemak
kunnen nalezen in mijn art. in het Tijdschr. v. Strafrecht, XXXI, Afl. 1
Over de „Vrijheid" als voorwaarde voor schuld en straf.

1. De heer Kohnstamm noemde mij een Shylock, die het volle pond
van exactheid en wel gedefinieerde begrippen van anderen eischte, maar
niet zelf had gegeven. Ik begrijp dat hij — al klonk het wellicht anders
voor wie hem en mij niet kennen — niets onvriendelijks tegen mij
bedoeld heeft, zelfs niet met zijn opmerking, dat ik nooit tijd zou laten
om te debatteeren . . . . een ietwat bevreemdende „inductie" uit één
enkel onwillekeurig geval, daar ieder weet, hoe ruimschoots juist ik
de gelegenheid tot wetenschappelijke discussie pl-eeg te geven. — Ik erken
en handhaaf de door mij gestelde eischen en ontken, daar niet zelf aan te
hebben voldaan, gelijk ik zoowel de ,,gelukkige", als de ongelukkige
inconsequenties, die mijn debater meent te hebben opgemerkt, helaas moet
loochenen. Zeker, ik erkende implicite het bestaan van ind eterministen,
maar allerminst werd daarmee ,,het indeterminisme als een wetenschappelijk houdbaar systeem" implicite gequalificeerd. Uit een zijn volgt nog
lang geen behooren of juist-zijn. Ook het indeterminisme verklaren en
begrijpen is iets anders dan het rechtvaardigen. Wat ik onder het oorzakelijkhei-dsbeginsel en dus het determinisme versta, heb ik precies
gedefinieerd, evenals het begrip der ,,vrijheid", waarvan de analyse
mijn voornaamste taak was. Ook heb ik betoogd, in welken zin de
causaliteit het „Princip der Möglichk,eit der Erfahrung" is en blijft,
en waarom dus elk inductief denkend wezen (als de heer K.) eo ipso,
en ev. zijns ondanks, van determinisme blijk geeft. Het is een naturalistische, d. w. z. natuur-realistische waan, dat natuurkundige (of wiskundige) theorieën, b.v. de relativiteitsleer, daar iets aan toe of af
zouden kunnen doen. De kennisleer en niet de natuurwetenschap is
de competente gids inzake geldigheid en strekking van het oorzakelijkheidsbeginsel. Volgens Weyl, op wien de he-er K. zich beroept, bestaat
voor de relativiteitstheorie „de antinomie tusschen causaliteit en wilsvrijheid ... niet meer" ; ik heb betoogd, dat en waarom deze gewaande
antinomie voor de kennisleer nooit bestaan heeft, zoomin als
'deze het natuurgebeuren verdogmatiseert tot „den Weltverlauf" of de
„Einsinnigkeit der Zeit" loochent, integendeel: de echte (psychische)
causaliteit sluit principieel elke ,,berekening" juist van het verleden
uit, daar nu eenmaal het gevolg de oorzaak niet ,,cindeutig" bepaalt,
wel omgekeerd. W-elk gelaat dus in eenige phase der physica haar
„causaliteit" mag vertoonen, is voor liet psychologisch-ethisch probleem
van den vrijen wil, dien het welbegrepen determinisme handhaaft en
verklaart, precies even irrelevant als b.v. voor de problemen der logica.
De heer K. heeft dan ook wel beweerd, maar zelfs niet getracht,
,
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te bewijzen, dat ,,vuil", ,,toerekening", „verantwoordelijkheid" enz. ... ,
„inconsequenties" (zij het dan ook „gelukkige") van mijn standpunt
zouden zijn. De subjectieve qualificatie van mijn uiteenzetting als
„duizelingwekkend" kan ik kwalijk als tegenargument laten gelden.
Wie ten slotte de onveranderlijkJieid van het karakter „empirisch
onhoudbaar" noemt en zelfs de ,,bekeering" daartegen aanvoert, vergeet,
dat het karakter juist nooit empirisch gegeven is en „bekeering"
uitsluitend slaat op de veranderlijke bewustzijnssfeer en de gedragingen,
zonder iets te bewijzen voor of te kunnen wijzigen aan het karakter,
de wezenskern, de ethisch-geestelijke identiteit. Onder het karakter
verstaan wij niet wat iemand heeft, maar wat hij is, zijn zedelijk zelf.
Hoe zou dus ,,iemand" ... ,,bekeerd" kunnen zijn, zonder diezelfde . ...
iemand, dus hetzelfde karakter, te zijn gebleven ? Paulus heeft precies
hetzelfde „karakter" als Saulus — hij is geen zier edeler of slechter —
veranderd is hij alleen van naam, van geloof, van inzicht, van gedrag.
Tot deze sferen en niet verder reikt het ,,onbetwijfelbare feit" van
alle bekeering ... en van alle paedagogiek.
Het verheugt mij, den heer Lein te kunnen geruststellen : Juist niet
over een physische, mechanische, maar speciaal over de psychische
causaliteit heb ik het gehad, d. W. z. een causaliteit, waarbij louter
psychische factoren als de neigingen en motieven de veranderingen
(wilsbesluiten -en gedragingen) bepalen. Slechts deze psychische factoren
fundeeren toerekening en verantwoordelijkheid. In mijn voormeld art.
waarschuw ik echter uitdrukkelijk tegen de indeterministische misduiding
b.v. van Wundi's ,,psychische causaliteit", in den trant van Mr. Levy's
„Indeterminisme", d-oor Wundi zelf, op mijn desbetreffend verzoek
kategorisch gewraakt_ — Juist zoover zich in „het richting gevende
geweten" ... „het karakter openbaart", bevestigt dit mijn betoog : het
bepaald geweten volgt uit een bepaald karakter in pl v. omgekeerd;
en zoover de stem van het geweten meer is, en onafhankelijk van het
karakter, nl. uiting van ons zedelijk bewustzijn, bevestigt dit wederom
precies wat ik zeide, dat het zedelijk besef door de opvoeding kan en
moet worden bewerkt, het geweten ,,gewekt" .... een invloed, die weer
slechts op grond van en nooit in strijd met een bepaald karakter
zich kan doen gelden. En daar alle vrijheid, schuld en verdienste in
laatste instantie op het eigen zelf of „karakter" berust — zou zelfs elke
wijziging door een „Hoogere Macht" slechts als een onvrije, zedelijk
niet-toerekenbare, verdienstelooze, in dien zin voor het zedelijk oordeel
volmaakt irrelevante ,,genade" kunnen worden gedacht.
3. Wat de 4 opmerkingen van Dr. Waterink betreft:
Ad 1 zij naar mijn meervermeld art. verwezen.
Ad 2: Dit ,,ernstig bezwaar" heeft de geachte debater gelukkig uit
zijn duim, althans niet uit mijn inleiding gezogen ; van Mant's „du
sollst" heb ik niet gerept, laat staan er ,,materieele bepalingen uit
afgeleid" ; zonderlinge misvatting van een karakter- of gezindheids-
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moraal als de mijne, voor welke een „zed elijk gebod" eenvoudig
een contradictio in terminis is : gezindheid, liefde laat zich niet gebieden
en gedragingen zijn ethisch slechts beoordeelbaar als gezindheidssymptomen.
Ad 3 : Hetzelfde geldt van wat ik zou doen t. a. v. I(ani's „karakter" :
een zonderlinge reeks misverstanden, zoowel van Kant (want ook het
„empirisch" karakter onttrekt zich volstrekt aan de zinnelijke waarneming) als van mij — want natuurlijk heb ik juist niet het ,,intelligibel"
karakter ,,onveranderlijk", d. w. z. hetzelfde vroeger en lat-er, genoemd
(want het intelligibele is ontijdelijk, dus evenmin onveranderlijk in
den tijd als veranderlijk), maar het empirische, het psychische, het
geheel van onze neigingen, onze goede en slechte karaktertrekken, in
precies denzelfden zin, waarin Kant zelf het meesterlijk heeft geformuleerd :
,,Dass die Masse des unserer Natur angearteten Outen und Bösen
in der Anlage immer dieselbe bleibe und in demselben Individuum
weder vermehrt noch vermindert werden könne, mag immer einger^iumt werden, und wie so llte sich auch dies. Quantum des Guten
in der Anlage vermehren lassen, da es durch die Freiheit des Subjects
geschehen musste, wozu dieses aber wiederum eines grosseren
Fonds des Guten bedurf en würde, als es eininal hat? Die Wirkungen
kinnen das Vermogen der wirkenden Ursachen nicht übersteigen
und so kann das Quantum des mit dem Bösen im Menschen vermischten Outen ein gewisses Mass des Letzteren nicht überschreiten
über welches er sich emporarbeiten und so auch immer zum noch
besseren fortschreiten kónnte."
Ziehier dus het antwoord op Dr. W.'s vraag, waar ik den „moed"
vandaan haalde, mij op Kant te beroepen ! Dit is dus precies, wat ook
Schopenhauer en Heymans bedoelen : eerstgenoemde b.v. over de „Unwirksamkeit der Ethik und Religion zur moralischen Besserung" (en
verslechtering, gelukkig !) :
„Weiter, als auf die Berichtigung der Erk;enntnis, erstreckt sich
keine moralische Einwirkung, und das Unternehmen, die Charakterfehler eines Menschen durch Reden und Moralisieren alifheben
und so seinen Charakter selbst, seine eigentliche Moralitkt, umschaffen
zu wollen, ist ganz gleich dem Vorhaben, Blei durch aussere
Einwirkung in Gold zu verwandeln, oder eine Eiche durch sorgfaltige Pflege dahinzubringen, dass sic Aprikosen trage" ... „Zur
wirklichen Besserung w ir e erfordert, dass man die ganze Art der
Em p f dng lichkeií f ur Moti ve, auf welcher die angeborene and ur
sprüngliche Verschei,denheit der Charaktere beruhí, umwandelte" ..
(ik cursiveerde).
In denzelfden zin Heymans over Die Selbsterziehung der Menschheit:
„Die Erziehung des Individuums durch andere und durch sich
selbst hat ihre natürlichen Grenzen in den Anlagen derselben. Intellectuelle Defekte und bedenkliche Temperamentseigenschaften lassen
sich durch Erziehung teilweise unschkdlich machen, aber nicht
,
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aufheben ; die unsittlichen Motive kinnen durch verschiedene Mittel
zuruckgedr ingt und die sittlichen von Hemmungen freigemacht
werden, aber von den leizien Gesetzen ihrer Wirksamkeit, von den
fundamenialen Neigungen (ik cursiveerde weer) sehen wir nicht ein,
wie wir denselben durch Erziehung beikommen kónnten."
Mocht Dr. W. die mogelijkheid wèl inzien (maar ik waag dat te
betwijfelen), dan zou ik zeer benieuwd zijn naar zijn gronden.
Ad. 4 : Ook hier berust debaters oordeel louter op misvatting:
Het karakter is juist het tegendeel van „een ding, dat boven 't ik staat";
vooreerst heelemaal geen ding (laat staan een ding met . . . „dwingende
causaliteit" !) -en secundo het diepste wezen van ieders ik zelf.
Met welk recht Dir. W. dat een „numen" (d. w. z. wenk of knik ; het
„nLimineuse", dat tegenwoordig met Otto in de mode is, beteekent niets
dan het knikkebollige) of zelfs een ,,godheid" noemt, ontgaat mij. Dat hij
de bedoeling van Kant, Schopenhauer, Heymans of inleider daarmee
niet raakt, zal de geachte opponens thans zelf wel beseffen.
-1. Gaarne antwoord ik den heer Janse, dat inderdaad Calvijn's
vrijheidsleer voor een groot deel door een determinist kan woorden
onderschreven, gelijk ook bij tal van andere christelijke theologen, als
b.v. - Augustinus, Luther, de zuivere tegenstelling tusschen vrijheid en
dwang, eigen wil, voorkeur of karakter en al wat „omstandigheden",
„toeval", vreemde macht" moet heeten, een belangrijke rol speelt, zoodat
ook bij hen de ,,vrijheid" en het „liberum arbitrium" eigenlijk een gansch
anderen zin heeft dan de indeterministische „vrije wil" met zijn oorzaakloosheid en veeleer de vrijwilligheid, die geen determinist ontkent, dus
dat „willens-doen', bedoeld blijkt.')
Maar meestal zijn daarbij zooveel dogmatische factoren en overwegingen in het spel aangaande zonde", die men wil handhaven en
„verdienste", die men wil loochenen, omtrent de vereenigbaarheid van
„vrijheid" met „voorzienigheid", ,,uitverkiezing", „verdoemenis", „genade" enz., dat het niet aangaat, een globaal oordeel van al of niet eensgezindheid te geven.
Natuurlijk willen mijn aanhalingsteekens niet zeggen een „vrijheid",
die eigenlijk geen vrijheid mag heeten, maar dat wij hier met een
staanden, veel misbruikten term te doen hebben, die dus nauwkeurig dient
gedefinieerd en ontleed.
D. Ad. 1 : Ik ben liet volkomen met den heer Dekker eens — want
mijn beschouwing is immers ,,volkomen deterministisch" . . . . en alleen
de waan, dat daarmee die vrijheid zou zijn opgeheven, die schuld en
verdienste meebrengt, zou een zedelijke opvoeding moeten vervangen
door een zuiver anethisch-utilistische, als tegenover dieren of planten.
Ad. 2: Ook hier ben ik het in wezen volkomen met debatereens,
1) Zoo zegt ook Calvijn: de mensch heeft „liberum arbitrium" („vrije
keur”, wilsvrijheid), zoover hij ,,voluntate agit, non coactione" (willens
handelt en niet door dwang).

"t
maar het punt zou uitvoerige toelichting vereischen. Oorzaak, in natuurkundigen zin, van de spierbewegingen etc. kunnen alleen natuurkrachten
zijn. Voor iets psychisch, een wil enz., is in de ruimtewereld of natuur"
plaats noch taak. Maar heel het stoffelijk, ruimtelijk, natuurkundig gebeuren is naar veler, ook inleiders kennistheoretisch inzicht ,,phaenom'een"
van het niet-zinnelijke, waarschijnlijk in zijn geheel psychische, werkelijkh eidsverloop ; het geestelijk ik, waarvan dan het lichamelijk organisme
het ,,phaenomeen" is, veroorzaakt dus die wijzigingen in de metaphysische werkelijkheid, waarvan de ruimtelijke „handelingen" het phaenob
meen zijn ; zo owel de werkelijke keten van oorzaken en gevolgen als haar
stoffelijk phaenomeen vormen een gesloten, methodisch zuivere reeks,
waarin nooit „overgangen" tot de andere reeks kunnen plaats hebben.
Voor een dieper ingaan op dit „parallelisme" tegenover de dualistische
leer der „Wechselwirkung" moge hier verwezen worden naar Heymans'
,

,

„Ein f i hrunb in die Metaph ysik".

6. De geloofsbelijdenis des hoeren Grijns raakt mijn betoog niet, dan
in één punt, waaromtrent het antwoord reeds is gegeven in mijn repliek
aan den heler Kohnstafnm, in zake bekeering.
7. De zeker belangrijke vraag, door den heer Hinnen tot mij gericht,
betreft het groote probleem van de al of niet „erfelijkheid van verworven
eigenschappen", waarop hier moeilijk dieper kan worden ingegaan. Ik
moge dus volstaan met het uiten van mijn overtuiging, dat de wijzigingen, die de opvoeding vermag aan te brengen, op zichzelf niet
erfelijk zijn, maar dat de opvoeding, juist door het wijzigen van levensgedrag, levensopvatting, te stellen !eisch en aan toekomstige echtgenooten
enz. enz. ook op het nageslacht indirekt een ontzaglijken, onoverzienbaar
ver reikenden invloed heeft — en dat een echt zedelijke peilverhooging
der menschheid, dus karakterverbetering, alleen langs den weg van
selectie en erfelijkheid, — door steeds gunstiger combinaties, dus ethischer
huwelijkskeuze, te bereiken valt. Zoo kan ten slotte dus de opvoeding
het karakter, niet van het individu, maar van de menschheid, slechts
via de erfelijkheid veredelen.
,

8. Mevr. Van Leeuwen: Hier zou ik alleen willen antwoorden, dat
men voor een juist oordeel over de schuld of verdienste, die in een daad
schuilt, niet ,,de heele voorgeschiedenis" van daad of dader hoeft te
kennen, dus alwetend moet zijn, maar 's daders motieven en karakter
volledig zou moeten kennen . . . . wat dus eveneens menschelijk kenvermogen te boven gaat. Al -ons „oord eel en" is mitsdien slechts een
benaderen van waarheid en rechtvaardigheid, een even zware als onafwentelbare, verantwoordelijke taak. Beter geen oordeel, dan een lichtvaardig oordeel.
,

,

9. De heer Laarman vindt een uitvoerig antwoord in mijn meergenoemd art. De kracht der ziel, i. c. het karakter, versterkt of verzwakt
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niet de motieven, die dus ook een „eigen kracht" zouden hebben, maar de
voorstellingen word-en pas tot motieven, krijgen dus pas ,,beweegkracht"
van en voor een bepaald karakter, bepaalde neigingen. Die kracht van het
karakter is niet iets raadselachtigs, maar volkomen doorzichtig en
begrijpelijk, want het geheel der neigingen, het karakter, is immers een
onervaarbare werkelijkheid, causaal gepostuleerd juist om de wilsbesluiten en handelingen begrijpelijk te maken, te verklaren, hoe het
komt, dat de een wel en de ander niet do-or een bepaald voorstellingsgeheel gemotiveerd wordt, precies als de nooit waargenomen natuurkracht
in de physica en precies zoo als het geen ,,wonder" is, dat dorst, trek of
drang, doet drinken.
Wat ten slotte de heer L. aanvaardt, waar zijn „denken ophoudt", daarover moge ik mij op een wetenschappelijk congres van elk oordeel
onthouden en dus hiermee mijn repliek beëindigen.

Over de algemeene grondslagen der opvoeding
door J. de Jager.
Ste11ingen:
1. Ten grondslag aan de volgende stellingen ligt een \vereldbeschouvx„ing, waarvan de kern ligt in het „radical emp:ricism” van William
James, en ter aanduiding waarvan verder de namen genoemd mogen
worden van Einstein, Bergson, Spengier en Marx.
2. Een principiëel verschil tusschen de algemeene grondslagen en bijzondere uitwerkselen (beter : tusschen de algemeene en bijzondere
richtlijnen) der opvoeding bestaat niet. Evenmin zijn de verschillende
ra.^htlijneii zonder meer uit elkaar af te leiden.
3. De algemeene richtlijnen der opvoeding laten zich samenvatten in
drie groote groepen :
1 0 . die, welke betrekking hebben op den „natuurlijken" groei van
liet kind, de ontwikkeling „•an binnen u;t"
2o. die, welke betrekking hebben op de opvoeding van het kind
tot producent, tot lid zijner maatschappelijke klasse, tot Staatsburger of lid zijner cultuurgemeenschap
3 0 . die, welke betrekking hebben op zijn opvoeding tot „mensch"
als biologisch en kosmisch wezen.
De richtlijnen sub 2 0 en 3 0 laten zich samenvatten als de objectieve, tegenover die sub 1 0 als de subjectieve.
4. Ten behoeve van de sub 3 0 genoemde opvoeding is een opvoeding
met een bepaalden metaphysischen achtergrond onvermijdelijk, en
eerre op religieuse basis wenschelijk.
5. Ten behoeve van de sub 2 0 genoemde opvoeding is een opvoeding
m et een bepaalden maatschappelijken achtergrond onvermijdelijk, en
in aansluiting aan de diepgaande maatschappelijke en politieke crises
van onzen tijd een grondige herziening van ons opvoedingsstelsel
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wenschelijk. Gestreefd dient daarbij te worden naar verlegging van
het zwaartepunt o.a.:
Van sterk geïndividualiseerden naar zooveel mogelijk gemeenschappelijken arbeid;
Van nationaal naar internationaal voelen en denken;
Van een vrijwel buiten de maatschappij staand „leer"-onderricht
naar een midden in de maatschappij staand „arbeids"-onderricht.
6. In beginsel en zooveel mogelijk dient een opvoedingsstelsel de geheele opvoeding van uit één geestelijk-maatschappelijk gezichtspunt
te bezien en als een samenhangend geheel te organiseeren. Overwegende opportuniteitsgronden eischen echter voorloopig de behartiging
van de meest „principiëele" deelen der opvoeding door speciale
organisaties en daarnaast of daarboven de handhaving van een neutrale, voor allen toegankelijke openbare school.
***
Geachte hoorders en hoorderessen. Over vraagstukken van technischregelenden of aesthetischen aard, over de vraag bv., met welk materiaal
de Amsterdamsche straten dienen geplaveid, of over deze, wat een
Amsterdamsch plantsoen tot meerdere schoonheid strekt, een stuk steen,
waaruit het water traag neerborrelt, of een fontein, waaruit het vroolijk
opspuit, – over vraagstukken als deze is discussie óf in 't gehéél niet
mogelijk èf zeer wel mogelijk, zonder vragen van maatschappelijken,
wijsgeerigen of theologischen aard aan te roeren. Ik geloof niet,,.
dat het noodig zal zijn, deze stelling nader voor U toe te lichten.
Maar evenmin geloof ik, dat het noodig zal zijn, mijn twééde stelling
nader toe te lichten : dat over een onderwerp als de grondslagen der
opvoeding discussie juist niet mogelijk is, zonder dat men zich rekenschap geve van de wijze, waarop men staat tegenover de vragen van
maatschappelijken, wijsgeerigen of theologischen aard, die immers in
zoo nauw verband met de fundament-eele problemen der opvoeding
staan, en van welker oplossing voor een zoo groot gedeelte die oplossing
van de laatste afhangt.
En zoo ben ik dan ook begonnen, met U in mijn eerste stelling
een — natuurlijk uiterst vluchtig — exposé te geven van het algemeenwijsgeerig standpunt, van waaruit ik de groote opvo-edingsvragen zal
bezien ^-- een soort van philosophisch visitekaartje om zoo te zeggen —
niet omdat, zooals U wel "begrijpt, die kennis van dat wijsgeerig
standpunt op zichzelf zoo bijzonder belangrijk zou zijn, en ook natuurlijk niet bijwijze van etalage van wat beroemdheden en geleerdheden,
maar omdat wij daarzonder groote kans zouden loopen, geheel en al
langs elkaar heen te praten — en te denken — en alle discussie volslagen vruchteloos zou zijn. Het spreekt vanzelf, dat, al zou ik er
persoonlijk geen bezwaar tegen hebben, het vermoedelijk niet mogelijk
zal zijn, aanstonds over deze grondslagen van die grondslagen der opvoeding te gaan discussieeren, en 'dat er weinig anders op zal zitten
dan mijn wijsgeerig of liever, mijn algeméén uitgangspunt aanvaar-
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dende, na te gaan, of de bijzondere toepassingen daarvan op de opvoeding
leiden tot een samenhangend en practisch bruikbaar geheel.
Van meer belang dan resultaten is in de wetenschap de methode.
Laat ik dus hiermede beginnen en mij in methodologisch opzicht een
leerling verklaren — als ik dien weidschen naam gebruiken mag —
van den Amerikaanschen philosoof WilliamJames, die in hoofdzaak
bekend staat als een der voornaamste vertegenwoordigers van het
pragmatisme, maar door wien in 'zijn latere jaren het in mijn eerste
stelling genoemde radicale empirisme van meer belang werd geacht
dan datgene, als de verdediger waarvan hij zoo bekend is. „Het wil
mij toeschijnen", schreef hij eens, dat de uiteenzetting (establishment)
van de pragmatistische waarh-eidstheori e (slechts) een stap is van het
allergrootste belang, om het radicale empirisme te doen zegevieren".
Welnu : wat verstond James, en wat zullen wij hier verstaan onder
den term : radicaal empirisme? Ik vat er onder samen, zei James,
(The meaning of truth. Preface) een postulaat, een bewering van
feitelijken aard, en een samenvattende conclusie.
„Het postulaat is, dat de eenige onderwerpen, waarover onder
philosophen zal worden gediscussieerd, onderwerpen zullen zijn, defiiiieerbaar in termen, ontleend aan de ervaring. De bewering van
feitelijken aard is, dat de verhoudingen tusschen de dingen, de verbindende zoow el als de scheidende, ' juist in dezelfde mate dingen zijn
van directe, bijzondere ervaring, niet meer en niet minder, als de
dingen zelf. En de samenvattendeconclusie is, dat daarom de onderdeelen der ervaring stuksgewijs met elkaar samenhangen door middel
van relaties, die zelf onderdeelen van ervaring zijn. Het onmiddellijk
ervaren heelal heeft, kort gezegd, geen behoefte aan eenigen uitwendigen,
trans-empirischen verbindenden ondergrond, maar bezit uit eigen hoofde
een samenhangende of continue structuur."
Ik kan mij voorstellen, dat de niet-philosophisch geschoolde onder
U zich afvraagt, niet alleen, wat dit alles beteekent, maar óf het wel
iets van belang beteekent. Is dit iets anders, zal hij misschien zeggen,.
dan een deftige, quasi-diepzinnige formuleering van wat ten slotte
iedereen wel w-eet en waarnaar 'ten slotte iedereen handelt?
Ik kan mij, zei ik, dit oordeel begrijpen. Maar juist is het niet,
zooals de wèl-philosophisch geschoolde onmiddellijk "ziet. 'X ant dit
radicale empirisme richt zich niet alleen tegen alle dogmatisme, alle
eens voor al geopenbaarde en vastgestelde waarheid, maar daarnaast,.
of beter : daarna ook tegen alle transcendentaal-philosophie, tegen allea priori gegeven vormen of normen, die geen ervaring zouden zijn,.
maar ervaring zouden mogelijk maken of richten. En met mij een radicaleempirist in den zin van James te noemen, weet ik, dat ik het bij
twee groote en invloedrijke groepen "van personen verbrui. In de eerste
plaats bij hen, die staan op den grondslag van de -een of andere Openbaring, in de tweede plaats bij alle transcendentaal-piilosophen van onderscheidene schakeering. Ik vrees, dat ik van de eersten te ver afsta, om mij.
,

,

-

315
hun blaam erg aan te trekken. Eenigszins anders staat het met de
tweede categorie : in dit land van Kant en Hegel beschouwd te voorden,
niet vermoedelijk zoozeer als een philosophische ketter, dan wel als een
philosophische beunhaas, is geen aangename gedachte. Wel-is-waar zou
ik mij kunnen verdedigen met de opmerking, dat niemand minder dan
James dan ook onder dit oordeel valt, maar men zou mij, vrees ik,
met een beroep op het Quod licet Jovi non licet bovi, spoedig tegenwerpen, dat de twee gevallen niet gelijk staan. Edoch : Wat zal ik
eraan doen ? Ik ben nu eenmaal van de kritische en absolutistische
philosophie afgedwaald en ik bevind mij er sinds jaren wèl bij. En
Wat mij doet gelooven, dat ik niet gemakkelijk terug-te-bekeeren zal
zijn, is wel in de voornaamste plaats dit, dat ik meen te zien, dat het door
James geformuleerde methodologische beginsel, de losheid niet alleen
van eenige kerkelijke dogmatiek, maar ook van welk aprioristisch, transempirisch beginsel ook, machtig heeft ' medegewerkt, om onze Wetenschap, in den tijd van nauwelijks drie eeuwen te maken tot dat
formidabel geheel van beschouwingen en 'theorieën, dat wij door onze
al te groote nabijheid eigenlijk niet naar waarde kunnen schatten,
maar dat latere culturen zullen zien als een wonderwerk van geestelijke
bouwkunst, en met die verwondering en bewondering zullen gadeslaan,
als waarmee wij staren naar de tempels en pyramiden van het oude
Egypte.
En daarmede kom ik aan de namen, die ik in mijn eerste stelling
genoemd heb, bij wier wel in onderdeelen van-elkaar-afwijkende, maar
toch in 't groot door één geest gedragen beschouwingen ik mij —
natuurlijk met zekere restricties — aansluit. Ik behoef U natuurlijk
niet te zeggen, dat de restrictie ten opzichte van één dezer namen al
zéér groot is : ik bedoel natuurlijk ten opzichte van Einstein, wiens
eigenlijke beschouwingen geheel en al boven mijn begrip uitgaan.
Maar nietwaar, ook al kan men een denker op geen stukken na volgen,
zoo kan men de ,,sfeer", die a. h. vw. om hem heen hangt, aanvoelen
als verwant of niet verwant, en het zal U na al het voorgaande wel
niet verwonderen, dat ik Einstein aanvoel als een radicale empiricist van
den eersten rang. Het is intusschen niet zoozeer als den het-meest-bovenmij-uitstekende, dat ik hem het eerst genoemd heb. U zult nl. wel
begrepen h-ebben, dat de volgorde Einstein, Bergson, Spengler, Marx.
niet bepaald wordt door het criterium : meerdere of mindere „moeilijkheid" — wat trouwens ook al een heel raar criterium zou zijn -en evenmin door eenige persoonlijke voorkeur of persoonlijke waardeering
voor den een of ander, maarenkel en alleen door het gebied, dat zij
in hoofdzaak bestrijken : Einstein den ganschen kosmos ; Bergson ook
wel „den" geest en „de" materie in het algemeen, maar toch meer
in het bijzonder den aardschen levensdrang -en de algemeene gesteldheid, de vorming en de vervorming van de menschelijke psyche;
Spengler ook wel deze zelfde gebieden, maar toch in hoofdzaak de
menschelijke historie in al haar veelzijdigheid, en ten slotte Marx,
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eveneens hoofdzakelijk de menschelijke geschiedenis doch allereerst
in haar economisch aspect.
Heb ik misschien wat al te lang uitgeweid over de grondslagen
van de grondslagen der opvoeding? Ik geloof het niet, en heb zeer
bewust de uitwerking van mijn eerste stelling niet te beknopt opgevat.
Veel van hetgeen in de volgende stellingen is samengevat, is reeds door
de tot nog toe gemaakte opmerkingen bepaald en toegelicht.
Zoo behoef ik al dadelijk over mijn tweede these ter nauwernood
iets te zeggen. In mijn historistische en relativistische kraam komen
natuurlijk geen vaste, eeuwige grondslagen te pas, maar slechts richtlijnen : eveneens zou ik niet weten, wat ik zou moeten verstaan onder
een principieel verschil tusschen algemeene en bijzondere richtlijnen.
Daarom — en dit is eigenlijk de zin van deze stelling — zal ik
mij straks dan ook niet bepalen tot wat men gewoonlijk noemt wijsgeerige
beschouwingen in enger-en zin, maar evengoed al naar behoefte psychologische of maatschappelijke factoren laten medespreken. Dat eindelijk al
deze verschillende factoren wel samenhangen, maar toch ook weer een
zekere mate van zelfstandigheid, van „eigen leven" bezitten en niet zoo
maar uit andere zijn af te leiden, ja dikwijls in strijd ermede zijn, is
eigenlijk ook al weer in het voorgaande vervat.
En zoo kom ik dan aan mijn derde stelling, waarin de vraag is
beantwoord : Welke zijn nu de „algemeenste" richtlijnen, waarmede
wij in de opvoeding te maken hebben ? Ik heb ze in drie, of als U
nauwkeuriger kijkt, in twee groepen samengevat : één „subjectieve"
en twee „objectieve". De eerste bevat alles wat betrekking heeft op
den „natuurlijken" groei van het kind, de ontwikkeling „van binnen
uit". Elk kind brengt zijn eigen mogelijkheden — en onmogelijkheden
— met zich mede, en evenmin als wij uit een eikel een roos kunnen laten
groeien, evenmin kunnen wij van elk kind maken, wat wij zwel zouden
willen. In laatste instantie bepaalt de aard van het kind zijn eigen
opvoeding. Dit spreekt zoo vanzelf, dat ik het niet noo-dag acht, hier
meer van te zeggen. Alleen moet ik erop wijzen, dat wij hij deze
subjectieve richtlijn niet moeten blijven staan. Zoo werd mij in een
polemiek, die ik eenigen tijd geleden voerde met een onderwijzersblad,
als een zoogenaamd waardevol nieuw inzicht voorgehouden, dat het
kind louter en alleen volgens zijn eigen groeiwetten moet worden
opgevoed. Dat is natuurlijk dwaasheid. Het ware niet te wenschen,
dat de jonge mensch louter en alleen volgens zijn eigen groeiwetten
opgroeide zonder objectieve doeleinden en normen ! Maar het is ook
niet zoo. In elke nog zoo primitieve samenleving heeft zich uit de,
in de menschen van die bepaalde samenleving aanwezige groeitendenzen,
een objectieve neerslag gevormd van gewoonten, zeden, wetten, instellingen, voortbrengingsmiddelen en wat niet al meer, waarin en waarmee
de jonge mensch eenmaal zal moeten werken, die hij wellicht mee
zal veranderen, maar die hij moet beginnen met te aanvaarden. Hiermede
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zijn een aantal objectieve opvoedings-doelstellingen gegeven, die ik
vluchtig aangeduid heb sub. 2°. en 30 ; van het meest voor de hand
liggende naar het verder verwijderde voortschrijdende. In de eerste plaats
moet de jonge mensch — in overgroote meerderheid althans — een beroep
leeren, ook al zou hij, aan zijn eigen groeiwetten" overgelaten, er de
voorkeur aan geven, deze tijdroovende bezigheid over te laten aan anderen,
in de hoop dat ze hem toch allicht niet zouden laten verhongeren ...
Maar met de beroepsopleiding zijn wij er nog lang niet. Het gedijen van
het economisch leven immers hangt niet alleen af van de a. h. w. technische
handgrepen van elken producent individueel en als zoodanig, maar
ook van zijn gewilligheid, om zich in te schakelen in het productieproces in het algemeen, en --- U voelt hier den invloed van den
genialen Karl Marx — de klasse-ideologieën te aanvaarden, die liet
productieproces in het groot mogelijk maken en leiden. Doch niet alleen
de klasse, ook de staatsgemeenschap werkt machtig op den enkeling
in, veelal zelfs directer en bewuster, en vormt hem tot een zijner
organen, steunpilaren of hoe men het noemen wil. De hier weer bovenuitgaande „cultuurgemeenschap" heb ik eigenlijk slechts pro memorie
genoemd : als -een eere-tribuut aan de geniale geschiedenisphilosophie
van Spengler ; — een oordeel, dat naar ik wel weet, niet het algemeene
is — van avondlandsche tendenzen zijn wij, opvoeders zoo goed als
opvoedelingen, voorloopig zoo sterk doortrokken, dat wij moeilijk
anders kunnen dan opvoeden en opgevoed worden als leden onzer
Europeesch-Amerikaansche cultuurgemeenschap. Praktisch kunnen wij
dus dezen factor voor de opvoeding wel verwaarloozen, maar volledigheidshalve worde hij hier genoemd. Wèl weer van -eminent praktisch
belang daarentegen is de opvoeding tot wat boven alle maatschappelijk zijn
uitgaat — al houdt het er ten nauwste verband mee ! — en wat ik
daarom tot een aparte groep gerekend heb, de opvoeding tot ,,mensch"
in den diepsten en besten zin van het woord, die met name in zich
de kracht zal vinden — waar dan ook vandaan komend — om te
midden van de moeilijkheden des levens niet alleen overeind te blijven
staan, maar — wat veel zeldzamer voorkomt, dan wij ons zelf wel
willen bekennen — geestelijk gezond, geestelijk welgemaakt te blijven.
Beteekent dit, zoo hoor ik mij door een heetgebakerden interrumpant
toevoegen, dat het kind bewust en stelselmatig moet worden binnengeleid in de wereld der klasse-ideologieën, d-er staatsrechtelijke theorieën
en der wijsgeerige systemen ? Neen, antwoord ik, zoover zijn wij
nog niet. Het gaat niet over de manier, waarop wij dit of dat opvoedingsdoel willen bereiken : het gaat om het overzichtelijk en systematisch stellen der opvoedingsdoeleinden zelf. En hierover vermoed ik
nu wel, dat niet veel verschil van meening meer zal zijn, dat de
„algem eene richtlijnen der opvoeding" bestaan uit een zeker aantal
in twee hoofdgroepen te verdeelen objectieve doelstellingen, èn een
zeker aantal subjectieve groeitendenzen, waarop door middel van de
eerste wordt gewerkt.
,
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U zult opgemerkt hebben, dat ik in mijn twee thans volgende
stellingen, handelende over de verwerkelijking dezer doeleinden, de
2 groepen van objectieve doelstellingen in omgekeerde volgorde aan
de orde heb gesteld, eerst, om het meer huiselijk dan wetenschappelijk
uit te drukken, de bovenaardsche en dan de aardsche. Waarom ? Het
antwoord ligt voor de hand. Omdat, waar een bestaande werkelijkheid
(waartoe ook doelstellingen behooren), beschréven moet worden, het
zeer goed mogelijk -en dikwijls (zooals in ons geval) wenschelijk is,
om • van het meest-voor-de-hand-liggende naar het verder-verwijderde
te gaan ; maar waar een werkelijkheid-in-de-maak moet worden ggeléid,
waar doelstellingen moeten worden aangegeven, men niet anders kan
doen dan eerst de meest algemeene, en daarna de meer bijzondere,
eerst de meer-omspannende, en daarna de minder-omspannende doelstellingen aan te geven.
Wij zagen reeds dat achter de opvoeding onvermijdelijk staat de
een of andere metaphysica. Wélke metaphysica moet dat zijn ? —
zult U misschien vragen. Er is een tijd geweest, zooals wij weten,
dat deze vraag geen zin had, de tijd waarin de Kerk het geheele geestesleven overspande, eenheid, stijl gaf. Wij weten, of liever : de meesten
onzer zijn overtuigd, dat deze eenheid onherroepelijk voorbij is. Elke
eenheid? Er zijn er, misschien ook wel onder U, die hierop onvoorwaardelijk bevestigend antwoorden en zelfs met vreugde. Ik ben noch
van deze meening, noch van deze gezindheid. Ik geloof, dat de versplintering van het geestesleven onzer cultuur sedert de 16.e eeuw, een
voorbijgaand verschijnsel is. Of ik dan geloof aan een nieuwe samensmelting van de Christelijke gezindheden tot een nieuwe — of de
oude — ,,Katholieke" kerk? Dat niet: Ik geloof — en ik moet U herinneren aan de uiteraard eenzijdige wijsgeerige grondslagen van mijn
heele bet-oog — niet aan de mogelijkheid van een „verjonging" van het
Christendom, maar wel geloof ik, dat onze Wetenschap al lang bezig is,
over haar materialistisch stadium heen te groeien tot een Scholastiek op
hoogeren trap, die opnieuw, als de Middeleeuwsche, maar met betere
methoden, religieus, of zuiverder uitgedrukt : supra-naturalistisch zal
zijn van karakter en bouw. Ik weet, dat ik hiermede in de ooren van
vele philosophische hoorders een ketterij uitspreek, die minstens zoo
erg is als de eene, of met mijn oordeel over Spengler mee, de twee,
die ik al op mijn geweten heb, en dat menigeen de verzuchting zal
slaken : Ziedaar nu, waartoe iemand komt, als hij zich van bant en
de andere groote Duitschers afwendt : tot beschouwingen, die kant noch
wal raken. — Het zij zoo : laten wij eerst de psychologie en het „psychisch
onderzoek" nog -eens een twintig jaar in dezelfde richting laten doorgaan als waarin zij de laatste veertig jaar zijn gegaan, en ons eindoordeel
tot dat oogenblik opschorten : wat mij betreft : ik ben voor het resultaat
van ons weerzien niet zoo erg bang.
Ja, sterker :. het eenige, waar ik bang voor ben, is juist, dat dit proces uit
zijn koers zal raken door een al te haastig terugvallen in de verouderde
traditioneele vormen. Daarom acht ik de verwerking van de aldus lang-
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zamerhand gewonnen wordende inzichten voor kinderen, voorloopig bijna
onmogelijk en in ieder geval een zaak van de uiterste voorzichtigheid.
Maar — en hiermede roeren wij een tweede vraagstuk aan, dat der
mogelijkheid van praktische toepassing in verband met de straks genoemde „subjectieve richtlijnen" — is deze verwerking zelfs al geschiedt
ze nog zoo voorzichtig, wel überhaupt iets voor kinderen ? Voor onze
vroolijke, onbezorgde jeugd?
Zijn het m. a. w. alleen tactische redenen, die ons moeten huiverig
maken, om in dit stadium onzer cultuur, waarin het nieuwe nog zoo fijn
en teer en het oude nog zoo sterk en daardoor zoo gevaarlijk-verlokkend
is, uiterst voorzichtig te zijn met aan kinderen een op religieuzen, op
speciaal supra-naturalistischen grondslag staande opvoeding te geven —
of is, afgezien van dergelijke tactische overwegingen, alle bewustgodsdienstige opvoeding uit den booze?
U weet, dat velen deze laatste vraag bevestigend beantwoorden. Mij
is meermalen vanwege de U allen welbekende voorstanders eener
absolute neutraliteit verzekerd, dat het binnenleiden van het kind in
een bepaalde wereldbeschouwing in strijd zou zijn met de gegevens der
kinder-psychologie. M. a. w.: kind en a wereldbeschouwing zouden totaal
onvereenigbare begrippen zijn en door ze samen te koppelen zou aan
het wezen der kinderlijke psyche geweld worden aangedaan.
Een afdoende bevestiging dezer bewering zou aan het heele vraagstuk
definitief een eind maken : dat staat vast. Maar tot op dit oogenblik
is het, voor zoover ik weet, bij degenen, die dit verzekeren, altijd een
bloote verzekering gebleven, en met belangstelling zie ik nog steeds uit
naar eenig bewijs.
Is, zou ik daartegenover van mijn kant willen vragen, bij het kind niets
aanwezig van datgene, waaruit wereldbeschouwingen geboren worden?
Zeer zeker leeft het kind meer bij den dag dan de volwassene. Maar
temperamentsverschillen -doorkruisen ook hier leeftijdsverschillen : er zijn
grijsaards met sterke primaire en kinderen met sterke secundaire functie
en ook over het kinderleven valt soms de schaduw van den dood of
glijden andere schaduwen, die zich niet laten verdrijven en, zich niet
behóóren te laten verdrijven door wat optimistisch gepraat over de
onbezorgdheid der jeugd.
Nog een opmerking — want U voelt wel, dat hier geen ruimte is
voor een ,,behandeling" van dit moeilijke vraagstuk en dat het moet
blijven bij het aanstippen van een paar sub-vraagstukken.
De kinderleeftijd is niet de echte godsdienstige leeftijd, dat voorde
zonder voorbehoud toegegeven. Maar de puherteitsleeftijd is juist de
godsdienstige leeftijd par excellence ! De bekende statistische onderzoekingen van godsdienst-psychologische zijde bewijzen het onweerlegbaar. Meer nog : zij toonen ,het begin der puberteit, den leeftijd van
12, 13 en 14. jaar als een voor godsdienstige impulsen, „uprushes" uit
het onderbewustzijn, zéér vatbaren leeftijd. Is het rationeel, deze kritieke
periode absoluut onvoorbereid te laten komen ? Zou het ook aanbeveling
verdienen, vooraf de vormen te scheppen, althans voor te bereiden, waarin
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het „water des levens", wanneer het eenmaal doorbreekt, zal kunnen
vloeien ?
En hoe denken de heeren, die op grond van „de" kinderpsychologie
zoo sterk aandringen op het handhaven eener strikte neutraliteit gedurende
de I kinderleeftijd, over de zielezorg voor de ternauwernood adolescenten
van 12, 13, 14 jaar ? Ik herinner mij niet, dat zij voor deze U. L. 0.leerlingen zal ik ze maar noemen, ooit een principieel ander opvoedin,gsstelsel geëischt hebben, maar dat kan op vergeetachtigheid berusten ..
van mijzelf bedoel ik.
Ik zal mij dus voorloopig maar houden aan de eeuwen- en eeuwenoude
traditie, niet wat den vorm van het niet-neutraal onderwijs betreft —
want U hebt uit hetgeen ik straks zei, wel begrepen, dat ik van het
traditioneele Bijbelsche geschieden is-onderwijs ni-ets moet hebben —,
maar wat het principe aangaat, het principe : aarzel niet, uw kinderen als
kinderen reeds en levensstaf :n handen te geven of te laten geven, die hun
misschien reeds nu, maar zeker later tot steun strekken zal. Alleen,
doe het met beleid en verstand en dring niet op, wanneer mocht blijken,
dat er voorloopig geen behoefte aan bestaat. Wie mij persoonlijk kennen,
weten wel, dat ik deze laatste toevoeging dáárom zoo weinig heb geaccentueerd, omdat ze voor mij vanzelf spreekt.
Ik geloof niet, dat liet noodig is, dat ik stelling 5 metdezelfde uitvoerigheid bespreek als mijn 4e stelling. Want mutaíis mutandis geldt
hiervan grootendeels hetzelfde als van de vorige.
Allereerst komt weer de vraag aan de orde, van wélke maatschappelijke
tendenzen moet de opvoeding zijn doortrokken ? Een verwijzing naar
den naam Marx, door mij genoemd als een adergenen, niet bij wie ik
zweer, maar wier grooten invloed op mijn denken ik met dankbaarheid
erken, zal voldoende zijn. Natuurlijk stuiten wij hier weer op een
overeenkomstig bezwaar als straks : op de verscheidenheid der — hier
maatschappelijke — idealen en doelstellingen. Het komt mij echter voor,
dal de verscheidenheid hier minder noodlottig is dan dáár. De strevingen
toch, die ik in mijn 5e stelling genoemd heb, zijn niet bij uitsluiting
socialistisch. De maatschappelijke ontwikkeling drijft onweerstaanbaar talboze niet-socialistisch denkenden in dezelfde richting. U zult mij overigens
wel willen veroorloven, het aan Uw intuitie (en paedagogische belezenheid) over te laten om uit deze aanduidingen een opvoedingsstelsel voor
U\x, geest op te bouwen, dat beter dan het tegenwoordige maatschappelijk
aan onzen tijd aangepast is. Belangstellenden verwijs ik naar een artikel
van mij in de Socialistische Gids van Februari 1925 en vooral naar
een reeks van vijftien artikelen in Het Onderwijs, orgaan van de Vereeniging van Hoofden van Scholen, waarin ik in bijzonderheden heb
uiteengezet (wat trouwens beteren dan ik voor mij al gedaan hebben),
dat de tegenwoordige school, zoowel wat haar geest als wat haar
leerplan en eindelijk haar organisatie betreft, maatschappelijk volkomen
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is verouderd en dat de maatschappelijke behoeften van onzen tijd een
wat ik daar genoemd heb „groot-bedrijfs-schoolwezen" vereischen, doordrongen van meer gemeenschapsgeest, in veel nauwer verband met het
hedendaagsche maatschappelijk leven, op veel grooter schaal partij
trekkend van de technische onderwijs-mogelijkheden en veel doelmatiger
en grootscheepscher georganiseerd. Zonder verdacht te willen worden
van dwaze dweperij met alles wat uit Amerika komt, — iets wat
inderdaad zéér ver van mij verwijderd is — geloof ik toch, dat wij
allereerst daarheen te kijken hebben, om te zien, wat er ook bij ons
Wel van een werkelijk maatschappelijk georiënteerd onderwijs gemaakt
zou kunnen worden.
Wat nu de tweede in dit verband ook weer aan de orde komende
`*raag betreft, die, of een dergelijk onderwijs ook kinderpsychologisch
verdedigbaar 'is : ik denk er niet aan, om onze schoolkinderen op te
voeden tot liberalen of anti-revolutionairen, t-ot dienstweigeraars of fascisten,
tot aanhangers van den Syllabus van Pius IX of het Kapitaal van Marx.
Is het nog noodig, dergelijke verzekeringen te geven ? Laat ons liever van
de veronderstelling uitgaan, dat wij geen van allen ontoerekenbaar zijn
en dus onder de woorden : een opvoeding met een bepaalden maatschappelijken ondergrond, verstaan : een opvoeding, waarin de formuleering van Paul Barth, dat zij is Fortpflanzung der Gesellschaft bewust
Wordt nagestreefd, inplaats van ... onbewust en dus onbeholpen. Ik
zie niet in, dat hiermede de kinderlijke psyche noodwendig geweld
zou worden aangedaan : ik zie wel in, dat het gevaar hiervoor bestaat,
maar dat is niet alleen geen reden, om het probleem uit den weg te
gaan, maar juist een reden, om -het aan te pakken ! Ik zie ook niet in,
dat het beter zou zijn, de groote meerderheid der kinderen, die
immers van de lagere school af „die maatschappij" ingaan, tot op dat
oogenblik in een soort van paradijs-onschuld ten opzichte van maatschappelijke verschijnselen te houden en ze vervolgens op de maatschappij los te laten of liever de maatschappij op hen — ik ziè niet in,
zeg ik, dat dit biet-er zou zijn dan de kinderen geleidelijk met hun
vermoedelijke plaats in het productieproces en met al wat daarmee
samenhangt, vertrouwd te maken. En zoo zal ik mij ook in dit opzicht
maar houden aan de traditie, volgens welke die . opvoeding altijd doortrokken is geweest van maatschappelijke tendenzen, zooals ieder in
Barth's Geschiedenis der Opvoeding kan nalezen.
Ik ben thans genaderd• tot mijn laatste stelling, de zesde, die de vraag
onder de oogen ziet en aan de orde stelt, hoe de opvoeding, d. w. z. de
schoolopvoeding, de opvoeding in 't groot, moet worden georganiseerd.
Het ligt voor de hand, dat -een opvoedingsstelsel, dat alle opvoedingsvraagstukken uit één centrum van denken beziet en uit één centrum
van handeling organiseert, verreweg de voorkeur verdient boven eenig
ander stelsel, waarin verschillende lijnen van denken -en handel-en
elkaar kruisen.
Er is een tijd geweest, merkte ik al op, waarin dit ideaal op bescheiden
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schaal was gerealiseerd, waarin de Kerk het geheele geestelijk leven
eenheid gaf. Deze eenheid, zei ik, is onherroepelijk voorbij en een
mogelijke nieuwe eenheid van levensstijl in ieder geval nog veraf. Twee
mogelijkheden doen zich dus thans voor : de organiseering van opzichzelfstaande volledige opvoedingsstelsels naast, om niet te zeggen tegenover
elkaar, èn : de behartiging van de meest ,,principie ele" deelen der
opvoeding door speciale organisaties en daarnaast of daarboven een
gemeenschappelijk instituut voor -de ,,neutrale", de gemeenschappelijke
elementen aller opvoeding, de groote massa nuchtere kennis en technische handgrepen, die geen gering deel van onze lagere-schoolkennis
uitmaken. Deze eerste mogelijkheid is zooals U weet het ideaal der voorstanders van de bijzondere, z.g.n. ,,vrije" school, een ideaal, dat het
groote voordeel heeft van eenheid van doelstelling. Deze eenheid van
doelstelling leidt echter tot een allernoodlottigste verdeeldheid van
ons volk : wie zooals ik, een gedeelte van zijn jeugd heeft doorgebracht
in een kleine plaats met verschillende soorten scholen, gerangschikt
naar het geloof, weet, hoe diep de kloof is en blijft tusschen de
verschillende deelen der bevolking, reeds van af de prilste jeugd zorgvuldig gerubriceerd en geëtiketteerd. En het behoort tot de helaas
tallooze „ironieën d-er geschiedenis", dat zij, die gewoonlijk het meest
den mond vol hebben van hun liefde voor de nationale zelfstandigheid
en eenheid, grootendeels dezelfden zijn, die op de meest doeltreffende
wijze de eenheid der natie ondermijnen. Aan den anderen kant komt het mij
voor, dat ook de tegenpartij in dezen niet zonder schuld is. Achterna
beschouwd — maar het is altijd gemakkelijk om iets achterna te
beschouwen — hadden waarschijnlijk de liberalen van 1857 verstandiger
gedaan, de openbare school te maken tot een werkelijk neutrale, een
uitgesproken practische onderwijsinrichting dan door er een slap
ethisch-religieus cachet op te drukken, voedsel te geven aan het verwijt
der kerkelijke partijen, dat zij eigenlijk niets anders was dan een liberale
sekteschool. En wat de moderne partijgangers eener werkelijk neutrale
openbare school betreft, zoo schijn-en zij mij op hun beurt weer een
andere fout te maken, nl. deze, dat zij van de neutrale opvoeding
een principe maken, -haar voorstellen als een desideratum op zichzelf,
inplaats van te erkennen, dat eenerzijds een neutrale opvoeding onmogelijk
en in alle opzichten dwaas is, en toch anderzijds een neutrale schóól
daarmede niet is veroordeeld.
Z 00als U ziet, zit hier een heele knoop van ingewikkelde vraagstukken,
waarop helaas maar al te vaak met het ruwe zwaard van politieke
en vakvereenigingsleuzen worden ingehouwen in plaats van met het
mes der wetenschappelijke theorie te worden ontward. Moge dit
congres een eerste stap zijn op den weg, die ons van ons onzalig
opvoedingssysteem, neergelegd in de veelgeprezen Wet-de Visser, moge
voeren naar leen opvoedingssysteem, dat aan den eenen kant de waarde
van geestelijk-maatschappelijke opvoedings-richtlijnen erkent, zich dus
bij het bestaan van verschillende opvoedingsstelsels en -organisaties
neerlegt, en aan den anderen kant de gelegenheid schept tot zoo innig
,
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mogelijke aanraking in wat allen verbindt. Hiertoe iets, al is het maar
zeer weinig, te hebben bijgedragen, is mijn oprechte wensch.
Discussie.
. Ds. Dijkstra. Het is al te sterk in tegenstellingen uitgedrukt, wat de
heer De Jager zich voorstelt als doel der opvoeding : geindividualis-eerd
en gemeenschappelijk, nationaal en internationaal, leer- en arb-eidsonderricht. Immers deze tegenstellingen sluiten elkaar in absoluten zin niet uit.
Bovendien rijst bij opvoeden voor de gemeenschap de vraag : voor
welke gemeenschap ? Want de gemeenschap zal bepalen de middelen en
den grondslag dçr opvoeding. En waarom grijpt de inleider terug naar
een „neutrale" openbare school ? Al mag dankbaar geconstateerd worden,
dat deze alleen naast de opvoeding door speciale organisaties kan
staan.
Is het juist niet de fout geweest der vorige eeuw, dat de O. S.
neutraal moest zijn?
Waarom kon die school niet het karakter harer omgeving behouden
als b.v. op de Veluwe?
En zou het niet gewenscht zijn, dat ook thans de O. S. een
opvoedings-instituut werd met een bepaald uitgesproken karakter dat
geschikt is voor het milieu, waarin zij staat?
Mej. Tuininga komt vooral op tegen het woord neutrale school. Zij
zegt, dat de openbare school niet is neutraal, maar dat de openbare
school is positief, n.l. dat zij tot doel heeft, te geven wat des kinds is
en de belangen van het kind wil behartigen. Zij dient niet de belangen
van een bepaalde politieke of godsdienstige richting, maar alleen de
belangen van het kind.
Repliek.
De h-eer De Jager is verwonderd en betreurt het zeer, dat op de
bespreking van zulke belangrijke onderwerpen, waaromtrent bovendien
zooveel verschil van meening heerscht, zoo weinig debat is gevolgd. Hij
is Ds. Dijkstra dankbaar voor zijn poging, om het debat althans aan
den gang te brengen. Aan het feit, dat dit voor alles Ds. Dijkstra's
bedoeling is geweest, schrijft hij het dan ook toe, dat de meeste van
Ds. Dijkstra's vragen eigenlijk reeds in de inleiding zijn beantwoord.
Natuurlijk is op sommige plaatsen van de Veluwe zeer goed een
openbare Orthodox-protestantsche school mogelijk, maar de Veluwe
is Nederland niet, en Ds. Dijkstra heeft niet duidelijk gemaakt, hoe
men in een land als Nederland ontkomt aan de noodlottige consequenties
van de aanpassing aan de velerlei omgevingen, d. w. z. aan de versplintering van het schoolwezen in allerlei sekteschooltjes -en dus aan
een van de jeugd af voorbereide splitsing van het volk naar het geloof.
^)e Liberalen met hun ,,Christendom boven geloofsverdeeldheid" hebben
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de moeilijkheid, waarvoor zij geplaatst waren, evenmin kunnen oplossen;
en inleider blijft daarom bij zijn oplossing : erken in principe, dat de
opvoeding niet neutraal kan zijn en organiseer haar dienovereenkomstig;
ruim daarnaast aan hetgeen van zuiver technischen aard is (in den
uitgebreidsten zin opgevat) een zoo groot mogelijke plaats in op één
werkelijk neutrale school ; maar stel dan . ook aan die school niet den
eisch, dat zij zal opvoeden tot alle ,,Christelijke en maatschappelijke
deugden", want dan haspelt men neutraal en niet-neutraal weer hopeloos
door elkander heen. — Wat Ds. Dijkstra over „de gemeenschap" heeft
opgemerkt, berust op een misverstand. Inleider bedoelde met gemeenschap niet de een of andere willekeurige staatkundige of kerkelijke
gemeenschap, maar ,,de maatschappij". Het onderwijs,, is zijn bedoeling
geweest te zeggen, sluit absoluut niet aan bij het tegenwoordig „maatschappelijk leven", zooals door Dewey, Kerschensteiner e. a. niet alleen
overtuigend is aangetoond, maar ook energiek getracht is te verhelpen.
Hieraan mede te w-erken acht inleider een eerste plicht van elken
schoolhervormer.
De portée van Mej. Tuininga's opmerking is inleider ver van
duidelijk. Natuurlijk heeft de school de belangen van het kind te
behartigen, maar wil dat zeggen, dat de politieke en godsdienstige
richtingen der volwassenen geen rol spelen of mogen spelen ? Inleider
heeft juist in zijn rede een overzicht willen geven van de verschillende
bepalende factoren, om -eenzijdige doordraving op een factor te voorkomen. Mej. Tuininga zij de herlezing van wat inleider reeds gezegd
heeft aanbevolen..

SECTIE V.
DE ABNORMALEN.
Die organisatie van het onderwijs aan
zwakzinnigen voor ons geheele land
door Dir. A. van Voort huijsen.
Stellingen:
1.

Er is in Nederland reeds vrij veel voor het onderwijs aan zwakzinnigen gedaan. Van een volledige organisatie op dit gebied is
echter nog geen sprake.
2. Het is niet gewenscht, dat het speciale onderwijs der in verstandelijk
opzicht defecte kinderen beperkt blijft tot de zwakzinnigen der groote
steden.
3. Het vraagstuk der volwassen zwakzinnigen is op het platteland
veel eenvoudiger dan in de groote centra der bevolking. Ditzelfde
geldt in mindere mate van het vraagstuk der zwakzinnigen op de
dorpsscholen.
4. De organisatie van het zwakzinnigen-onderwijs kan men zich als
volgt voorstellen:
a. alle plaatsen boven 12000 inwoners zijn in het bezit van één
of meer scholen voor buitengewoon onderwijs aan zwakzinnigen,
b. alle plaatsen met een bevolking van 8000 tot 12000 zielen zijn
in het bezit van een klasse voor buitengewoon onderwijs aan
zwakzinnigen,
c. de onder a en b genoemde scholen en klassen dienen tevens voor
de zwakzinnige kinderen. die in naburige -plaatsen wonen en van
daaruit gemakkelijk de inrichtingen kunnen bezoeken,
d. de zwakzinnige kinderen uit kleine steden en dorpen, die ten
opzichte van speciale scholen ongunstig zijn gelegen, worden,
voor zoover deze kinderen daarvoor in aanmerking komen,
ondergebracht in internaten, bestemd voor zwakzinnigen, of uitbesteed op plaatsen, waar scholen voor zwakzinnigen zijn gevestigd. Daartoe bevoegde deskundigen gaan voor elk geval
na, of het wegnemen uit eigen omgeving wenschelijk is.
5. Het is in hooge mate te waardeeren, wanneer vereerligingen als „Het
Groene Kruis", „Het Witte Kruis" en „Het Wit-Gele Kruis" met
haar vele afdeelingen behulpzaam willen zijn bij het verschaffen van
doelmatig onderwijs aan de zwakzinnige kinderen der kleine steden
en van het platteland.
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6. De Vereenigingen kunnen den arbeid aanvangen met het geven van
gelegenheid voor onderzoek der kinderen en voor advies aan ouders
en onderwijzers. Zij kunnen voorts pogingen in het werk stellen ter
bevordering der onder 4 c en 4 d genoemde maatregelen.

Wij mogen het Congresbestuur dankbaar zijn, dat er voor de bespreking
van de opvoeding en het onderwijs der abnormale jeugd op dit congres
een afzonderlijke sectie is gevormd. Hiermede is uitgesproken, dat het
onderwijs aan misdeelde kinderen zijn eigen plaats inneemt naast het
onderwijs der normalen. Wij allen, die ons bezig houden met den
arbeid ten behoeve van het minderwaardige kind, stellen deze volledige
erkenning van ons werk op hoogen prijs. Het zal ons steunen tegenover
buitenstaanders, bij wie — z000als nu en dan gebeurt — de twijfel opkomt
aan het goed recht van het buitengewoon onderwijs. Bij de beoordeeling
der resultaten treedt dikwijls te veel op den voorgrond, hetgeen nog
ontbreekt aan de oud-leerlingen onzer scholen en valt te weinig licht
op hetgeen inderdaad met het speciale onderwijs wordt bereikt. De
doofstomme leert spreken, maar het is betrekkelijk een uitzondering,
wanneer hij in staat is, een willekeurig gesprek te voeren. De onderwezen
blinde kan in verreweg de meeste gevallen hulp van buiten niet
ontberen ; zijn arbeidsprestaties komen zelden die van den zienden
mensch nabij. Vele zwakzinnigen kunnen na het ontvangen van uitstekend
onderwijs nog niet op eigen beenen staan. Ofschoon wij met het oog
op dit alles steeds ons best doen, om ten opzichte van de resultaterf,
der verschillende maatregelen geen al te groote verwachtingen op te
wekken, zoo meenen wij toch, dat het plicht is, te blijven volharden
in de pogingen, om de misdeelden te brengen tot die grenzen van
moreele, verstandelijke en lichamelijke ontwikkeling, welke door den
individueelen aanleg worden gesteld. De maatregelen, die worden toe-gepast, vinden hun grondslag in het gevoel van medelijden, dat uitgaat
tot alle ongelukkigen om ons heen en tevens in den eisch van rechtvaardigheid, dat aan de misdeelden niet mag worden onthouden, wat
aan normale kinderen in zoo ruime mate wordt geschonken. Ten slotte
moet men de doelmatigheid betoogen van het brengen der minderwaardigen tot geregelden arbeid. Een Minister van een der Noordelijke
landen heeft eens op een vraag, of het bedrag, dat jaarlijks van Staatswege wordt besteed aan het onderwijs der misdeelden, niet te hoog
was, geantwoord, dat zijn land te arm was, om aan de misdeelden
toz te staan, den tijd in ledigheid door te brengen.
Van de maatregelen, die ten behoeve van de verschillende groepen
van misdeelden moeten worden genomen, geven de maatregelen voor
de zwakzinnigen de meeste zorg. Dit komt vooreerst door de geestelijke
gesteldheid, welke meebrengt, dat niet steeds een volledige medewerking
is te - verwachten ; het wordt echter tevens veroorzaakt door het , feit,.
dat wij er. in vele gevallen met een goede opleiding alleen niet zijn.
Ik behoef slechts te wijzen op het programma dezer sectie, om u te-
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doen zien, hoe algemeen de after care als -een noodzakelijk deel der
zwakzinnigenzorg wordt beschouwd. De moeilijkheid van een goede
oplossing van het zwakzinnigen-vraagstuk ligt vervolgens in het aantal.
Bij het beoordelen van sociale verschijnselen is het aantal eenmaal
een factor, waarmede ter dege rekening moet worden gehouden. Zwakzinnigen zijn er veel en veel meer dan doofstommen, blinden, slechthoorenden en lichamelijk gebrekkigen bij elkaar en een gevolg hiervan
is, dat wij de zwakzinnigen overal en onder alle omstandigheden ontmoeten. De geestelijk minderwaardigen geven moeilijkheden in het
gezin, op de school, in de werkplaatsen, in het leger, bij de inrichtingen
van weldadigheid en in de rechtszaal. Zeker niet het minst van gewicht
zijn de bezwaren, die de zwakzinnigen op de school geven. Men heeft
daarom aan het vraagstuk der zwakzinnigen op de school zijn aandacht
gewijd van af het oogenblik, dat men voldoende zorg is gaan besteden
aan de inrichting van het lager onderwijs. Voor een goede organisatie
van het lager onderwijs in zijn geheel is het dringend noodig, dat
van de scholen worden verwijderd de kinderen, die wegens de
minderwaardigheid hunner geestelijke vermogens op geen wijze eenig
profijt van het onderwijs kunnen hebben. Voor deze kinderen zijn
buitengewone maatregelen noodig. De eerste onderwijsinrichting, die
is gesticht bepaald met de bedoeling de gewone school te ontlasten
van vele remmende elementen, dateert van 186 3, toen de school te
Halle is geopend. Vele steden in Duitschland -en ook in Zwitserland
hebben spoedig het voorbeeld van Halle gevolgd ; het heeft echter tot
1896 geduurd, eer men in Nederland — en wel te Rotterdam — met
het afzonderlijke zwakzinnigen-onderwijs een begin heeft gemaakt.
Men heeft gezegd, dat de meer of mindere mate van volkomenheid,
waarop het lagere onderwijs in zijn geheel in een land is georganiseerd,
kan worden afgemeten naar de uitbreiding, welke het buitengewoon
,onderwijs heeft verkregen. Deze uitspraak bevat veel waarheid en ons
land heeft dan ook in korten tijd ingehaald, wat het op dit gebied bij
andere landen ten achter stond. Wanneer van de toeneming van het
buitengewoon onderwijs graphische voorstellingen worden vervaardigd,
blijkt het, dat in de laatste kwart eeuw reeds veel tot stand is gebracht.
Zoowel de lijn, die den groei van het aantal klassen aangeeft, als de
lijn, die de vermeerdering van het aantal leerlingen aanwijst, vertoonen
beide een opmerkelijke snelle stijging. Teekent men de uitbreiding van
het onderwijs aan zwakzinnigen verder aan op een kaart, dan ziet men,
dat reeds zeer vele plaatsen . van scholen zijn voorzien. Tevens treft
het echter, dat aan een volledigen uitbouw van het zwakzinnigen-onderwijs in Nederland nog heel wat ontbreekt. In belangrijke steden als
Zwolle, Enschede, Almelo, Gouda, Venlo en Middelburg is op dit
oogenblik nog geen afzonderlijk onderwijs voor zwakzinnigen. In geheele
p-rovincies als Drenthe en Zeeland wordt een school voor achterlijke
kinderen niet aangetroffen. De toeneming van het buitengewoon onderwijs
is in den allerlaatsten tijd belemmerd door de omstandigheid, dat de
Rijksbijdrage voor nieuw opgerichte scholen ' voorloopig niet wordt
,
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verstrekt. De groote groeikracht, die evenwel in het buitengewoon
onderwijs steekt, blijkt echter juist nu. Want in de periode, die achter
ons ligt, waarin de hulp van het Rijk is uitgebleven, zijn er zeven
scholen tot stand gekomen en zullen er drie andere spoedig volgen. Het
beeld van den boom, die groeit onder druk, is zeker van toepassing
op liet buitengewoon onderwijs. De gebeurtenis, ik zou willen zeggen
de blijde gebeurtenis — van het Eerste Nederlandsch Paedagogisch
Congres — is dan ook een gereede aanleiding om te spreken over de
organisatie van het onderwijs aan zwakzinnigen voor geheel ons land.
Ik twijfel er geen oogenblik aan of de belemmeringen, die de ontwikkeling
van het buitengewoon onderwijs tegen houden, zullen verdwijnen en
velen van hen, die hier bijeen zijn, zullen het nog beleven, dat in
het onderwijs aan zwakzinnigen in Nederland op behoorlijke wijze.is voorzien.
Het is zeer de moeite waard, om zich bezig te houden met het
groote vraagstuk van het voorkomen der zwakzinnigheid in onze samenleving. Het verband, dat er ongetwijfeld bestaat tusschen zwakzinnigheid
eenerzijds en de groote rampen der samenleving, als misdaad, armoede,.
prostitutie en alcoholisme anderzijds, is alleen reeds genoeg om de belangstelling in het probleem d-er geestelijk minderw ardigen in de maatschappij te rechtvaardigen. Misschien dat door sommigen te veel nadruk
wordt gelegd op dit verband, waardoor de schijn wordt gewekt, alsof
door de juiste behandeling van zwakzinnigen een zeer groot deel der
onmatigheid en der misdaden zal verdwijnen, liet kan toch niet worden
ontkend, dat de invloed van de aanwezigheid der zwakzinnigen op de.
bedoelde sociale problemen niet zelden te gering wordt geacht.
Nu dient men steeds goed in het oog te houden, dat de minderwaardigheid der zwakzinnigen niet op alle tijdstippen van het leven tot
stoornissen aanleiding behoeft te geven. Voor het onderwerp, dat ik
hier behandel, is het van groot belang, dat, uitgaande van zuiver practische.
overwegingen, de begrippen zwakzinnigheid op school en zwakzinnigh;id
in de maatschappij elkaar volstrekt niet dekken.
Ten opzichte van de school beschouw-en wij algemeen als zwakzinnig
de kinderen, die wegens te geringe verstandelijke vermogens geen of
zeer -weinig profijt hebben van het onderwijs, zooals dit op de gewone
scholen wordt gegeven. Voor de maatschappij luidt -de definitie, de mij,
het meest bevredigt en door Tredgold wordt gegeven, dat m-en volwassenen zwakzinnig moet noemen, wanneer zij tengevolge van intelligentiedefecten zonder hulp van buiten niet in staat zijn in eigen levensonderhoud
te voorzien. Nu meene men niet, dat men de zwakzinnigen van de
school over eenige jaren allen zonder uitzondering als zwakzinnigen in
de maatschappij terug vindt. En evenmin, dat de volwassenen, die wegens
een geringen graad van verstandelijke ontwikkeling in de maatschappij,
niet op eigen beenen kunnen staan, allen reeds op de school als zwak--
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zinnigen werden gesignaleerd. De groep van volwassenen is geen zuivere
voortzetting van de jeugdgroep, al zullen voor het grootste deel vel
dezelfde personen zich achtereenvolgens in de beide groepen bevinden.
Dr. Herdersschêe heeft bij herhaling gewezen op die omstandigheid, dat
slechte prestaties op school volstrekt niet een mislukking in het maatschappelijk leven behoeven mede te brengen. Het practisch verstand,
dat in de samenleving noodig is, gaat niet steeds gepaard met eenabstract
verstand, waarop de school bijna uitsluitend een beroep doet. De heer
De Roer, de ambtenaar voor de nazorg te Amsterdam, heeft mij meegedeeld, dat 40 o/o der oud-leerlingen der Amsterdamsche scholen voor
buitengewoon onderwijs geen verdere zorg noodig heeft na het eerste
jaar van toezicht, dat voor allen zonder uitzondering is ingesteld. De
nazorg is voor de hier bedoelde kinderen niet noodig, omdat zij in een
zeer gunstig milieu zijn geplaatst of wel omdat zij inderdaad in de vrije
maatschappij hun eigen weg kunnen vinden. Deze laatste groep bestaat
dus uit individuen,. die ten opzichte van de school zeker tot de zwakzinnigen moeten worden gerekend, maar die even zeker ten opzichte
van cie samenleving bij de normalen behooren.
De ongelijksoortigheid van het zwakzinnigen-vraagstuk op de school ini
vergelijking met het zwakzinnigen-vraagstuk in de samenleving is voor
het platteland en voor de kleine steden nog duidelijker uitgedrukt dan
voor de groote centra der bevolking. In het algemeen kunnen wij zeggen,
dat, voor zoover het volwassenen betreft, de verstandelijke minder.
waardigheid op het platteland lang niet de bezwaren oplevert, welke
daarvan worden ondervonden in de groote steden. Het is zonder meer
duidelijk, dat de eischen, die aan het leven worden gesteld op het dorp,
waar de menschen elkaar kennen, waar een zekere gemoedelijkheid
heerscht en waar vooral veel eenvoudige werkgelegenheid bestaat, betrekkelijk gering zijn. In het landbouwbedrijf is steeds allerlei soort van arbeid
te verrichten, waarvoor zeer goed werkkrachten zijn te gebruiken, die
in verstandelijk opzicht vrij ver beneden het normale peil staan. Voorts
zijn er op de dorpen kleine bedrijven, waarin minderwaardige arbeidskrachten beter passen dan in de werkplaatsen der groote steden. Men
zou kunnen zeggen, dat het vraagstuk der volwassen zwakzinnigen op
de dorpen eigenlijk eerst begint bij de laagstaande imbecillen. De debielen
en de lichte vormen van imbecilliteit worden op het land misschien
wat meer dan normalen in de maling genomen, zij weten zich in de
meerderheid der gevallen te handhaven en zij redden zich ook zonder
de , voortdurende hulp, die in de steden dikwijls reeds bij de hier
bedoelde graden van zwakzinnigh-eid noodig is. Uitzonderingen daargelaten, kan derhalve de zorg voor oudere zwakzinnigen op het land
zich beperken tot de zorg voor -eenige laagstaande imbecillen -en idioten,
die of bij eigen familie verblijf kunnen houden, of in een inrichting
moeten worden verpleegd.
Uit hetgeen tot nu toe is opgemerkt, volgt dat de volwassen zwakzinnigen, die hulp noodig hebben, op het land geringer in aantal
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zijn dan in de stad. Het is nu de vraag, of hetzelfde kan worden gezegd
van de zwakzinnigen van den schoolleeftijd. Ik kom hiermede op
een moeilijk punt. Onderzoekingen omtrent het voorkomen van zwakzinnigen op plattelandsscholen zijn tot nu toe weinig of niet verricht.
Een systematisch onderzoek is ingesteld door A. J. Schreuder in de
gemeente Rheden, waartoe o. a. de dorpen Velp, Dieren en de Steeg
behooren. Bij dit onderzoek is het gebleken, dat het aantal zwakzinnigen
op de dorpsscholen geheel hetzelfde is als op de stadsscholen. Persoonlijk
heb ik onlangs eenige dorpsscholen in de inspectie Breukelen bezocht
en ook hier verschilde het aantal zwakzinnigen niet van dat der scholen
in groote steden. Het zou zeker de moeite waard zijn, een onderzoek
op een eenigszins uitgebreide schaal voor een bepaald district met een
groot aantal kleine steden en dorpen in te stellen. Ik wil er hierbij
terstond de aandacht op vestigen, dat een dergelijk onderzoek moet
geschieden niet alleen door de opgaven van de betrokken hoofden van
scholen. Deze opgaven kunnen alleen dienst doen als het ruwe materiaal,
waaruit de eigenlijke zwakzinnigen door middel van een medischpaedagogisch onderzoek worden uitgezocht. Wanneer onder goede voorzorgen een dergelijk onderzoek plaats vindt, zal het mij niet verwonderen,
wanneer het aantal zwakzinnigen op de scholen van het platteland
weinig of niet verschilt van het aantal zwakzinnigen der stadsscholen.
Overal, waar men in de steden op nauwgezette wijze de schoolbevolking op het voorkomen van zwakzinnigheid heeft onderzocht',
is men gekomen tot een percentage van anderhalf -en het lijkt mij,
zooals uit het bovenstaande blijkt, niet al te gewaagd, voor de dorpen
en voor de kleine steden eveneens op een verhouding van anderhalf op
de honderd te rekenen. Talrijke uitlatingen van plattelands-onderwijzers
hebben mij de overtuiging geschonken, dat de achterlijke kinderen op
de dorpsscholen volkomen dezelfde bezwaren geven als op de stadsscholen.
Het zou ook inderdaad bevreemding wekken, als dit niet zoo was.
Zonder bepaald alle intelligentie te missen, zijn de kinderen, die wij ten
opzichte van de school zwakzinnig noemen, niet in staat om te profiteeren
van de leermethode, die nu eenmaal ten behoeve van de normalen
wordt gevolgd. De aanwezigheid van zwakzinnigen in de klasse geeft
moeilijkheden en bij het aanwenden van pogingen, om hieraan tegemoet
te komen, helpt het niet, of men de kinderen eenige malen in dezelfde
klasse laat zitten. De plaatsing van zwakzinnigen in een lagere klasse
is ondoelmatig, daar de zwakzinnigen volstrekt niet met jongere normale kinderen zijn gelijk te stellen. Wij zeggen viel, dat een achterlijk
kind van negen jaar staat op het peil van een kind van zes jaar, maar
wij mogen nooit vergeten, dat een zwakzinnig kind van negen jaar geheel
andere eigenschappen heeft dan een normaal kind van zes. Sommige
geestelijke -eigenschappen zijn bij den zwakzinnige gebrekkig ontwikkeld,
andere komen met den leeftijd overeen. Het eigenaardige van- het zwakzinnige kind bestaat uit een achterstand op bepaalde gebieden van liet
geestelijk leven. De ontwikkeling is niet in haar geheel vertraagd ; zij
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toont voornamelijk een gemis aan evenwicht. Een direct gevolg hiervan
is, dat het onderwijs aan zwakzinnigen .in zijn wezen anders moet zijn
dan het onderwijs van normale kinderen.. Om deze reden geeft het
laten zitten dier kinderen gedurende een aantal jaren geen oplossing. Dit
geldt voor de scholen op het land op geheel dezelfde wijze als in
de stad. De onderwijzer, die één of meer zwakzinnigen in zijn klasse
heeft, — het is reeds vele malen gezegd — komt onvermijdelijk voor
het alternatief van het zich te weinig bemoeien met de achterlijken
of het verwaarloozen van de belangen der b-eter begaafde leerlingen.
Hierbij komt nog, dat de onderwijzer in de klasse met normale
leerlingen met den besten wil ter wereld aan den zwakzinnige niet
kan geven, wat deze behoeft, ook al zou nog zooveel tijd aan het
achterlijke kind worden besteed. Het ontbreekt den onderwijzer aan
de studie van de speciale methodiek, die bij het onderricht aan achterlijken moet worden toegepast; het ontbreekt hem aan de noodige
hulpmiddelen ; het ontbreekt vooral aan de eigenaardige sfeer, die bij
het onderricht aan zwakzinnigen niet kan worden gemist. Wij moeten
derhalve besluiten, dat het onderwijs aan zwakzinnigen als regel behoort
te geschieden op speciaal daarvoor bestemde inrichtingen. Alleen op
grond van zeer deugdelijke overwegingen zal van dezen regel mogen
worden afgeweken. Wij zullen aanstonds zien, wanneer dit het geval is.
De stichting van afzonderlijke schol-en voor zwakzinnigen levert in
de steden met een behoorlijk aantal inwoners geen moeilijkheden op.
Het is echter zonder meer duidelijk, dat het betrekkelijk gering
aantal achterlijke kinderen in kleine gemeenten aan het afzonderlijke
onderwijs in den weg zal staan. Men heeft er daarom op aangedrongen,
dat in kleine steden en op dorpen de zwakzinnigen in een enkele klasse
zouden worden vereenigd, ten einde het voor hen passende onderwijs
te kunnen ontvangen. Ofschoon ik niet kan ontkennen, dat door de
vorming van afzonderlijke klassen het onderwijs van de normale
kinderen zal worden verbeterd, zoo kan ik toch het tot stand komen
van de hier bedoelde klassen slechts met eenige aarzeling aanbevelen.
Het zijn voornamelijk twee bezwaren, die tegen het systeem van
klassen, toegevoegd aan scholen voor gewoon lager onderwijs, zijn
in te brengen.
In de eerste plaats zijn de klassen, vooral als men het minimumaantal leerlingen laag neemt, zeer duur. Het onderwijs aan zwakzinnigen brengt groote kosten mee ; men heeft er echter voor te waken,
dat de kosten bepaalde grenzen niet overschrijden. In de tweede plaats
dreigt steeds het gevaar, dat de opening van afzonderlijke klassen tegenhoudt het tot stand brengen van een behoorlijk volledige school voor
zwakzinnigen op plaatsen, waar dit mogelijk is. Op grond van deze
beide argumenten, zou ik de oprichting van klassen alleen willen
toelaten in gemeenten, waar geen school voor zwakzinnigen is gevestigd.
Tevens zou ik den eisch willen stellen van een vrij hoog minimumaantal leerlingen.
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In den algemeenen maatregel van bestuur ten behoeve van het
buitengewoon onderwijs is voor het verleenen van de bijdrage van het
Rijk voor inrichtingen voor zwakzinnigen de voorwaarde gesteld van
de aanwezigheid van een minimum van 24 leerlingen. Hiermede heeft
men bedoeld, dat de kleinste inrichtingen toch nog een zelfstandig
bestaan als school voeren en dat zij ten minste bevatten twee afdeelingen,
ieder met twaalf kinderen en ieder met een eigen leerkracht. Dit
benoodigd aantal van 24 leerlingen brengt mede, dat een afzonderlijk
schooltje voor zwakzinnigen opgericht kan worden op plaatsen, waar
de schoolbevolking bestaat uit minstens 1600 kinderen of anders uitgedrukt, waar de geheele bevolking bestaat uit ten minste 12000 zielen.
Plaatsen als Sneek, Harlingen, Winschoten, Meppel, Tiel, Sittard, Alfen
aan den Rijn of Sliedrecht en tal van andere steden en grootere dorpen
behooren derhalve evenmin als de grootere steden verstoken te zijn van
een eigen school voor zwakzinnigen. Om in de hier bedoelde plaatsen
een school voor buitengewoon onderwijs te kunnen in stand houden, is
het noodig, dat de verschillende gezindten niet elk een school voor
zich opeischen. Meerdere scholen, staande op verschillenden godsdienstigen grondslag, zijn mogelijk in steden met een aantal inwoners
van dertig of veertig duizend. In kleinere steden zou het om voor de
hand liggende redenen verkeerd zijn, de zwakzinnigen over twee of
meer inrichtingen te verdeelyen. Daar zal de richting der school overeen
moeten komen met de overtuiging van de meerderheid der bevolking,
terwijl tevens het onderwijs zoodanig . zal moeten zijn, dat alle gezindten
zonder bezwaar van de school gebruik kunnen maken.
In verband met hetgeen zooeven is meegedeeld, zou ik het minimumaantal leerlingen van een klasse, verbonden aan een school voor gewoon
lager onderwijs, willen vaststellen op 14 leerlingen. De oprichting
van een klasse zal dan mogelijk zijn op de plaatsen met meer clan
8000 inwoners.
Wanneer de steden en de dorpen van boven 12000 zielen voorzien
zijn van scholen voor zwakzinnigen en wanneer de plaatsen met een
aantal inwoners van meer dan 8000 een klasse voor zwakzinnigen
zullen bezitten, dan is daarmee tevens een groot deel van het platteland geholpen. Elke inrichting kan namelijk zeer goed kinderen opnemen uit naburige dorpen. Dit is volstrekt niet iets nieuws. School
I voor buitengewoon onderwijs te Haarlem wordt bezocht door kinderen
uit Heemstede, Bloemendaal, Sandpoort en Spaarndam. Elken morgen
vertrekt uit Maassluis een autobus met negentien kinderen voor de
school voor buitengewoon onderwijs te Vlaardingen. De kinderen
worden begeleid door een onderwijzeres, die te Maassluis woont.
De school voor zwakzinnigen te Dieren heeft leerlingen uit de dorpen
Dieren, Spankersen, Laag Soeren, de Steeg en Rheden. Zij is derhalve
te beschouwen als een centrale school voor een vrij groot district. Ik
geef slechts deze enkele voorbeelden ; men zij er echter van overtuigd,
dat vele bestaande scholen haar deuren reeds hebben geopend voor
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kinderen uit omliggende gemeenten. De kinderen reizen dus heen
en weer. Zij blijven als regel in de middagpauze op school, waar
zij onder toezicht van een of meer leden van het onderwijzend personeel
de meegebrachte boterhammen opeten.
Ik kan hier niet ingaan op de voorwaarden, waarop gemeentebesturen
en schoolbesturen kunnen toestaan, dat hun scholen worden bezocht
door kinderen, die niet woonachtig zijn in de gemeente, waar de
school gevestigd is.
Zooals velen uwer bekend is, is dit onderwerp uitvoerig besproken
in de rede, die Mr.. Van Poelje, de chef der afdeeling onderwijs op
de gemeentesecretarie te 's-Gravenhage, laatstleden Zaterdag heeft gehouden op de vergadering van de Vereeniging van Onderwijzers en
Artsen, werkzaam bij het onderwijs aan zwakzinnigen. Uit deze rede, van
een zeer bevoegd man, is gebleken, dat de regeling tusschen de
gemeenten niet zoo eenvoudig is, als men oppervlakkig zou denken.
In het algemeen acht Mr. Van Poelje echter de samenwerking van
verschillende gemeenten op dit gebied zeer goed denkbaar.
Het moge op dit oogenblik voldoende zijn, vast te stellen, dat thans
reeds vrij veel zwakzinnige kinderen uit kleine plaatsen het voor hen
doelmatige onderwijs ontvangen op scholen, die in een naburige stad
zijn gevestigd en tevens, dat het heen en weer reizen minder bezwaar
oplevert, dan men aanvankelijk misschien zou kunnen verwachten.
Bij een behoorlijke uitbreiding van het aantal scholen en het aantal
klassen zal derhalve een vrij aanzienlijk deel der kinderen uit kleine
plaatsen kunnen profiteeren van het speciale onderwijs, dat in een
naburige stad of in een naburig groot dorp wordt gegeven. Er blijft
nu nog over, een voortzetting te treffen voor de zwakzinnige kinderen,
die wegens d-en grooten afstand of wegens onvoldoende vervoermiddelen
geen school of klasse voor zwakzinnigen kunnen bezoeken. Ik ben
van oordeel, dat de voorstanders van speciaal onderwijs voor alle
kinderen, die dit noodig hebben, hier iets van hun eischen moeten
laten vallen. De plaatsing op de speciale scholen zal toch gepaard
moeten gaan met de opneming in een internaat of in een geschikt gezin.
Afgezien van de kosten, welke dit meebrengt, zal, naar mijn meening,
het in een aantal gevallen aanbeveling verdienen, de kinderen in de
eigen omgeving te laten. Monseigneur Hermus, de directeur van liet
Instituut voor Doofstommen te St. Michiels-Gestel, heeft er in een
artikel in „Het Huisgezin" op gewezen, dat het geen aanbeveling
verdient, de plattelandskinderen te brengen naar de groote steden. Ook
Mr. Van Poelje heeft in zijn reeds aangehaalde rede de bezwaren
hiervan op den voorgrond geplaatst. Met deze bezwaren ben ik
het voor een deel eens. Vooral de kinderen van kleine landbouwers
vinden in eigen omgeving veel, dat tot hun ontwikkeling kan bijdragen
en dat in het internaat of in het vreemde gezin niet aanwezig is. De
nauwe aanraking met de natuur, de hulp, die de kinderen aan de ouders
in het eigen bedrijf verleenen, zijn opvoedingsfactoren, die, vooral
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bij zwakzinnigen, niet te gering mogen worden geschat. Het is duidelijk,
dat dit niet geldt voor alle zwakzinnige kinderen van het platte land.
Er zijn ongetwijfeld op de plattelandsscholen kinderen aanwezig, voor
wie de plaatsing op een speciale school in alle opzicht-en nuttig en
noodig moet worden geacht. De graad van zwakzinnigheid, de meer
of mindere hinderlijkheid in de klasse, de omstandigheden, waarin
het gezin verkeert, zullen bij de beoordeeling, of een bepaald kind
buitengewoon onderwijs noodig heeft, gewicht in de schaal leggen.
Uit dit betoog volgt, dat de opneming op de school voor zwakLinnigen zonder eenig voorbehoud moet worden aanbevolen voor kinderen, die de school van uit de eigen woning kunnen bezoeken. De
achterlijke kinderen, voor wie deze mogelijkheid niet bestaat, zullen
voor een deel op de scholen voor gewoon lager onderwijs moeten
blijven. De beoordeeling, of het voor een bepaald geval wenschelijk is
in een internaat of in een gezin te worden opgenomen, zou ik geheel
willen overlaten aan de consultatiebureaux, waarover ik thans nog
gaarne iets zou willen zeggen.
Sedert eenigen tijd worden door de Vereeniging „Het Groene Kruis"
pogingen in het werk gesteld, om zwakzinnige kinderen, die in eigen
omgeving het voor hen doelmatige onderwijs niet kunnen verkrijgen,
op te laten nemen in gezinnen of in internaten met het do-el, het bezoeken
van een school voor zwakzinnigen mogelijk te maken. Er is door het
Groene Kruis in Zuid-Holland reeds een commissie in het leven
geroepen, die haar bemiddeling wil verleenen bij de plaatsing van
kinderen op de buitengewone scholen en bij het zoeken van geschikte
huisvesting. Dergelijke provinciale commissies kunnen in de toekomst
zeer nuttig werk verrichten. De afdeelingen van het Groene Kruis, het
Witte Kruis en het Wit-Gele Kruis zijn bijna op elk dorp te vinden.
Zij kunnen haar bemoeiingen op het gebied der hygiëne op het lichaam
uitbreiden op het terrein der geestelijke hygiëne. De zorg voor liet
misdeelde kind komt dan, naar het mij voorkomt, in de eerste plaats
in aanmerking om door de afdeelingen te worden aangevat.
De provinciale commissies moeten de besturen der afdeelingen ten
dienste staan met alle inlichtingen, die van belang zijn. Van de meeste
beteekenis mag het worden geacht, dat de ouders en tevens de onderWijzers op de dorpen omtrent de gevallen, adie zich voordoen, goed
worden voorgelicht. De gelegenheid moet daarom worden geopend, om
deskundig advies in te winnen omtrent de beste wijze van behandeling
van een bepaald kind. Ik stiel mij voor, dat de provinciale commissies
op eigen initiatief of in samenwerking met de Centrale Vereenigng
voor Maatschappelijke Hulp aan Zenuw- en Zielszieken een of liefst
meer consultatiebureaux oprichten, waar de kinderen kunnen worden
onderzocht en waar advies kan worden gegeven op geheel dezelfde
wijze, als dit thans geschiedt door de medisch-paedagogische commissies,
die belast zijn met het onderzoek der candidaten voor de scholen voor
zwakzinnigen. Voor elk geval zal moeten worden overwogen, of het kind
wellicht kan blijven op de school voor gewoon lager onderwijs, of
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het moet worden opgenomen in een internaat, of dat het bezoeken
van een dagschool voor zwakzinnigen moet worden aanbevolen. In
verband met hetgeen ik zooeven heb gezegd, wil ik er hier den nadruk
op leggen, dat de commissies steeds in het bijzonder hebben na te
gaan, of het wegnemen van het kind uit het eigen gezin zal opwegen
tegen de voordeelen welke van doelmatig onderwijs mogen worden
verwacht. Van geval tot geval zal moeten worden geoordeeld; Met allerlei
factoren zal hierbij rekening moeten worden gehouden. Voor het onderzoek en het geven van een doelmatig advies is het noodig, dat op het
consultatiebureau de samenwerking wordt verkregen van den paeldagoog
en den medicus, die beide uitstekend op de hoogte zijn van de
eigenschappen van het abnormale kind. Voorts is het van belang, dat
het onderzoek steeds wordt bijgewoond door een der beide ouders
en dat volledige inlichtingen aanwezig zijn van de school, indien
het kind ten minste op school is geweest.
Het consultatie-bureau, zooals ik mij dit voorstel, kan zeer eenvoudig ingericht zijn. Het is van belang, dat de zittingen worden
gehouden op een plaats, die als middelpunt van een bepaald district
kan gelden en gemakkelijk bereikbaar is. Daar elk onderzoek vrij lang
duurt, zal het goed zijn, de bezoeken aan het consultatie-bureau vooraf
te laten aankondigen.* Hiermede kan worden voorkomen, -dat enkeleaanwezigen niet kunnen worden geholpen. Het is duidelijk, dat de
consultatiebureaux alleen moeten voorzien in de behoefte aan voorlichting en onderzoek ten behoeve der achterlijke kinderen der steden
en dorpen, die in de plaats zelf of in de naaste omgeving geen eigen
school voor zwakzinnigen hebben. Voor plaatsen, waar dit wel het
geval is, kan de voorlichting geschieden door het gewone medischpaedagogisch onderzoek, dat aan elke school voor zwakzinnigen is
verbonden. Het consultatie-bureau heeft niet alleen de diagnose te
stellen, het heeft tevens raad te geven omtrent de maatregelen, die,
zoo noodig, genomen moeten worden, om aan het kind buitengewoon
onderwijs te verschaffen. Laagstaande zwakzinnigen zullen eerder naar
een inrichting met internaat worden verwezen dan lijders aan lichtere
vormen van zwakzinnigheid. Daarbij dient te worden overwogen, of
een gesticht voor idioten is aangewezen, dan wel of een open internaat
de voorkeur verdient. Voor de gevallen, waarin scholen met daaraan
verbonden internaten word-en aanbevolen, komt het slechts aan op
het bijeenbrengen van de benoodigde verpleegkosten. Het lijkt mij de
taak van de afdeelingsbesturen der zooeven genoemde vereenigingen,
om te trachten van de ouders, van de gemeente of uit andere bronnen
het bedrag bijeen te krijgen. Hierbij kunnen wellicht ook de provinciale
vereenigingen steunen door middel van -eigen fondsen of uit fondsen,
die haar ter beschikking zijn gesteld door de Provincie. Voor de
gevallen, die aangewezen worden als geschikt voor de dagscholen,
is de zaak meer ingewikkeld. Er moeten dan liefst door middel
van huisvestingscomité's geschikte gezinnen worden gezocht, tenzij deze
comité's er de voorkeur aan geven, de kinderen in kleine internaten onder
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te brengen. De bestaande vereenigingen ,,Zorg voor het achterlijke kind",
opgericht op vele plaatsen, waar schol-en voor zwakzinnigen zijn gevestigd, zouden zeer goed bij den arbeid, dien zij reeds verrichtten, dit
Werk van de bevordering der huisvesting van buitenleerlingen mede
kunnen ter hand nemen.
Er zijn kinderen, die door een verstandelijk defect in geen enkel opzicht
in staat zijn, het onderwijs op de gewone scholen voor lager onderwijs
te volgen. De vraag, wat met deze kinderen behoort te geschieden,
behoeft niet meer te worden gesteld. Wij weten thans allen, dat door
doelmatig onderwijs den achterlijken kinderen heel wat kennis en vooral
heel wat vaardigheid en redzaamheid kan worden bijgebracht. Het
is volkomen begrijpelijk, dat aan de vorming van normale kinderen
veel waarde wordt gehecht. De vorming der abnormalen heeft echter
daarbij recht op onze volle belangstelling. Al is er in Nederland reeds
heel wat gedaan op dit gebied, er blijft nog heel wat te doen over.
Voor de grootere centra der bevolking is de oplossing door de stichting
van speciale scholen en speciale klassen betrekkelijk gemakkelijk. Ik
hoop, dat ook de achterlijke kinderen van de kleine steden en het
platteland, voorzoover deze kinderen daarvoor in aanmerking komen,
binnen niet al te langen tijd het onderwijs zullen ontvangen, dat volkomen is aangepast aan hun geestelijk vermogen. Wij mogen niet
rusten, voordat het zwakzinnigen-onderwijs de uitbreiding heeft verkregen, die redelijker wijze mag worden verlangd.
Discussie.
De heer Lezer. Volgens den inleider wordt aangenomen, dat anderhalf procent van de bevolking der lagere school zwakzinnig is. Ik
betwijfel, of dit wel juist is. In Enschede, met een bevolking van
ruim 45000 inwoners, kunnen we geen school bevolken.
Toen ik in 1910 het onderwijs in handen nam, was een van mijn
eerste daden, een ontwerp te maken voor het stichten van een achterlijke
school. Er was een onderzoek ingesteld en het resultaat gaf een groot
getal zwakzinnigen. Ik heb de nota, die ik bij Burgemeester en
Wethouders indiende en daar gunstig werd ontvangen, weer ingetrokken,
toen het mij bleek (tot mijn groote verwondering), dat ik op de scholen
niet die achterlijk-en aantrof, die ik in Amsterdam had leeren kennen.
Ik stelde een onderzoek in naar de leerlingen, die bij een vroeger onderzoek achterlijk bevonden waren en nu den volwassen leeftijd hadden
bereikt en tot mijn verrassing zag ik, dat slechts twee zwakzinnig
waren en dat de anderen zich een bescheiden en zelfs een tamelijk
goede plaats aan den maatschappelijken disch hadden verzekerd.
Dat in Enschede zoo weinig achterlijken aangetroffen worden, hangt
waarschijnlijk samen met de gunstige omstandigheden, dat Enschede
een snel groei-ende plaats is, waar jong bloed telkens inkomt, waar
gezonde woning- en sexueele verhoudingen zijn en waar weinig misbruik
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van alcohol voorkomt. Het heeft mij getroffen, dat ik in plaatsen
als Wageningen, I{uilenburg e. a. zoo vele achterlijken aangetroffen
heb. Zou men niet kunnen zeggen, dat in de oude centra in het algemeen
meer achterlijken voorkomen ? Daar er zoo betrekkelijk weinig achterlijken in Enschede voorkomen, is er tot nog toe geen school opgericht.
Want het is toch niet juist, niet-achterlijke bij achterlijke leerlingen,
onder te brengen, om de school maar te kunnen bevolken. Bovendien
is het niet goed, de leerlingen in een minder goed milieu te brengen. Toen
indertijd de zenuwarts Dir. Beek zich in Enschede vestigde, meende
ook hij, dat er een school moest komen. Ik heb hem toen het dossier
ter hand gesteld en wij hebben samen de bij een later onderzoek als
achterlijken aangewezen leerlingen in de klasse bezocht en hij was
het er in het algemeen mee eens, dat deze leerlingen in die klasse
goed waren verzorgd. Het spreekt ,van zelf, dat voor achterlijke
leerlingen afzonderlijk onderwijs een zegen is en het deed mij genoegen
te vernemen, dat de inleider de mogelijkheid aangaf, door samenwerking
met omliggende gemeenten i-ets in dezen te doen, wat ook reeds in
Enschede overwogen wordt.
De heer Van Beijnum. Hoewel ik niet werkzaam ben bij het zwakzinnigen-onderwijs, maar bij het onderwijs aan lichamelijk-gebrekkigen,
wil ik gaarne iets zeggen over een kwestie, die mij in hooge mate
belang in boezemt, n.l. de kwestie van de internaten voor kinderen
van kleine plattelandsgemeenten.
Gezien de plaatsen, waaruit de kinderen komen, acht ik het platteland
voor deze internaten aangewezen, waar ook landbouwwerkzaamheden
kunnen beoefend worden, die bij de terugkomst van de school te
pas komen.
Een tweede punt is, dat bij de internaatskwestie de gezinskwestiie
meer op den voorgrond treedt. Een kind geheel aan eigen invloed te
doen onttrekken, zal in vele gevallen eerst instemming vinden, als men
een internaat kan kiezen, waarvan de geest overeenkomt niet dien 'der
ouders. Hiertegen zal -echter weinig bezwaar zijn in te brengen, daar de
kosten er niet door verhoogd behoeven te worden.
Een belangrijk punt van de internaatskwestie is de financieele. Dit
geldt voor internaten van allerlei soort afwijkende kinderen. Deze
kwestie heeft mij daarom reeds lang bezig gehouden en indertijd hebben
wij in den Haag reeds een regeling vastgesteld, waarbij het Rijk 1 / 3
der kosten betaalt, de provincie 1/ 3 (wat de L. 0.-wet toelaat), terwijl
het overige derdedeel door ouders, verplegers of vereenigingen van
weldadigheid wordt opgebracht. Gaarne vernam ik, of Dr. Van Voorthuijsen hieromtrent reeds een vast plan heeft. Een als hier aangegeven
kostenverdeeling zou de kosten voor het Rijk aanmerkelijk verlagen.
S

De heer Vlaining. Ik wil de oplossing in eenigszins andere richting
zoeken als de geachte inleider. Wat de beide voorgaande debaters
lebben gezegd, geldt gedeeltelijk als argument voor wat ik wilde aanvoeren.
Verslag Paedagogisch Congres.
22
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1 0 . Op het platteland zal het aantal kinderen niet stabiel zijn. Wij
zien op onze stadsscholen, hoe soms enkele families een groot percentage van de leerlingen leveren ; tot vijf of zes kinderen uit één gezin.
Het vertrek van één gezin uit de plaats, of in elk geval van de bedoelde
school, kan het bestaan van de klas in gevaar brengen.
2 0 . Het is zeer wenschelijk, dat het centrale punt voor den kring,
waarin een klasse wordt gesticht, zelf een plattelandsplaats is, met het
oog op het milieu, waarin de kinderen later terugkomen. Het zal zeker
heel moeilijk vallen, in een dergelijke plaats voldoende gelegenheid te
vinden, om de kinderen te huisvesten. Waar Dr. Van Voorthuijsen zich
zelfs wil beperken tot de ergste gevallen, en de goede debielen wil
uitsluiten, zullen we zeker het aantal kinderen, dat uit huis moet, op
ongeveer 2 / 3 van het totale aantal moeten schatten. Als we de kosten
voor de verpleging op f 500.— per jaar stellen, een bedrag, m. i. zeker
niet te hoog, dan wordt dat per klasse f 5000.—
Het zal zeer moeilijk vallen, op een kleine plaats voor 10 kinderen de
menschen te vinden, bereid en geschikt om ze goed te verplegen.
3 0 • Wanneer een dergelijk bedrag beschikbaar zou zijn, dan zou
het m. i. op betere wijze, en met meer kans op succes besteed worden,
indien men zich niet richtte op beperking van het aantal leerlingen,
maar integendeel de keuze grooter maakte, veel grooter, door n.l. niet
alleen de achterlijke, maar ook de zeer slechte leerlingen der lagere
school op te nemen. Het samenvoegen van deze kinderen zal, meen ik,
geen nadeel beteekenen voor onze zwakzinnigen ; integendeel ! Waar
in deze klassen het onderwijs bijna geheel individueel zal moeten zijn,
is dat en voor onderwijzer en voor leerling prettiger en productiever
in een dergelijke groepeering, waar onderlinge hulp en samenwerking
beter tot uiting kunnen komen. De klassen en dus de leerlingen krijgen
daardoor niet zoo echt het kenmerk van ,,abnormalen", een kenmerk,
dat op het platteland sterker aan den persoon blijft hangen.
Met het oog op het hiervoor genoemde bedrag aan kosten zouden
we het aantal klassen op deze wijze wel drie maal zoo groot kunnen
maken, zonder verhooging van kosten voor het algemeen. Omdat de
leerlingen van een beter type worden, kan het aantal per klasse gevoeglijk op 18 à 20 worden gesteld. Dit aantal kan practisch steeds
aanwezig zijn, omdat aanvulling van (en ook afschuiving naar) de
lagere school steeds kan plaats hebben. Voor drie klassen bedraagt
dit aantal dus een 55 à 60, die de lagere school minder heeft
hetgeen de kosten daar reduceert.
Als het aantal gelegenheden echter drie maal zoo groot wordt, is het
bezwaar van het uit huis moeten nemen grootendeels opgeheven. Op
deze wijze worden dus alle, of in elk geval veel meer zwakzinnigen
geholpen, de stabiliteit der klassen is veel grooter, het type der klassen
is beter, terwijl bij niet meer kosten de lagere school bovendien van
een groot aantal zeer lastige elementen wordt verlost ; redenen, waarom
ik geloof, dat de kans op slagen grooter is.
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De heer Oelok. Ik wensch aan den geachten inleider een vraag te
stellen van paedagogischen aard. Hij heeft gezegd, dat overplaatsing
van zwakzinnigen van het platteland naar de steden niet gewenscht is,
omdat het leven in de laatste te ingewikkeld is en de werkgelegenheden
op het land eenvoudiger zijn. Valt het dan niet aan te bevelen uit
opvoedkundig oogpunt, de zwakzinnigen uit de steden uit die ingewikkelde, niet bij hun aanleg passende omgeving weg te nemen en over
te plaatsen naar het platteland, om ze daar eveneens van de gemakkelijker
werkgelegenheden van landbouw en veeteelt, enz. te laten profiteeren ?
Er zijn natuurlijk zeer veel moeilijkheden van practischen aard bij
zulk een overplaatsing te overwinnen, maar met behulp van verschillende
op dit gebied werkzame vereenigingen zouden gezinnen kunnen worden
gezocht, koloniën worden gesticht, of internaten worden gevormd.
MVlr. Van Poelje. Debater zou in hoflijkheid tegenover Dr. Van
Voorthuijsen tekort schieten, indien hij na het debat, dat zij Zaterdag
voerden, thans ook niet een enkele opmerking maakte. Hij stelt vast,
dat Dr. Van Voorthuijsen thans dichter bij zijn standpunt staat, dan
Zaterdag kon worden vermoed. Overigens bepaalt hij zich echter, om,
meer als vragen dan als tegenwerpingen, op een paar punten de aandacht
te vestigen.
Het stelsel van Dr. Van Voorthuijsen eis cht, dat in de kleine gemeenten
geen scheiding naar de gezindheden zal plaats vinden. Is dit te wachten?
Spreker twijfelt. Hij verwacht, dat de principieele voorstanders van
het bijzonder onderwijs de kinderen op de gewone lagere school
zullen laten, liever dan hen naar een gemengde school voor buitengewoon
lager onderwijs te zenden. Blijkt dit juist te zijn, dan wordt liet
stelsel van Dr. Van Voorthuijsen veel moeilijker door te voeren, dan
deze blijkbaar verwacht.
In de tweede plaats : de geschiktheid der stadsscholen voor kinderen
van buiten. Spreker blijft daaraan zeer in het algemeen en enkele uitzonderingen daargelaten, ernstig twijfelen. Het platteland heeft behoefte
aan anders ingericht buitengewoon lager onderwijs dan de steden.
De kinderen kunnen en moeten veel vroeger en veel directer met de
natuur in aanraking woorden gebracht.
En eindelijk die consultatie-bureaux. Spreker stemt met het denkbeeld
in, maar zou er aan willen verbinden een „wandelmedicus-paedagoog".
Het werk van dien ambtenaar kan het begin worden van de geleidelijke
ontwikkeling van liet buitengewoon lager onderwijs op het platteland.
,

Repliek.
Antwoord door Dr. Van V oorthuijsen.

Bij de beantwoording van de sprekers acht Dr. Van Voorthuijsen het
van belang, dat volgens het ingestelde onderzoek te Enschede misschien
minder zwakzinnigen onder de schoolbevolking zouden voorkomen dan
elders. Onmogelijk is dit natuurlijk niet, daar hereditaire en andere
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invloeden ten gevolge kunnen hebben, dat zwakzinnigheid niet overal
op geheel dezelfde wijze voorkomt. In het algemeen zal men goed doen,
zich aan het percentage van 1.5 te houden. Het zal den inleider niet
verwonderen, wanneer ten slotte dit cijfer ook te Enschede wordt
gevonden, zoodra de school voor zwakzinnigen er eenmaal is en de
aandacht voldoende op het vraagstuk is gevestigd. Door de omstandigheid, dat van een vrij groot aantal op de school als zwakzinnig
gesignaleerde leerlingen slechts twee later in de maatschappij niet in
staat waren in eigen onderhoud te voorzien, wordt .weer het groote
verschil aangetoond, dat er bestaat tusschen het vraagstuk op de school
en het vraagstuk in de samenleving. Het aantal van twee zwakzinnigen,
die niet op eigen beenen konden staan, is wel heel gering. De ervaringen
door den ambtenaar voor de nazorg te Amsterdam opgedaan, zijn
hiermede geenszins in overeenstemming. Dr. Van Voorthuijsen kan
met den heer Lezer meegaan, wanne-er deze laatste beginnen wil met
afzonderlijk onderwijs voor een gering aantal leerlingen. De laagststaanden
komen dan het eerst aan de beurt en men kiest een andere volgorde
dan tot nu toe bij de oprichting van scholen is gebezigd. De bestaande
dagscholen zijn overal begonnen met de hoogststaande zwakzinnigen
en slechts met eenige aarzeling is men er toe overgegaan, om in zoogenaamde bezinkingsklassen de imbecillen en de opvoedbare idioten
onder te brengen. Er is echter volstrekt geen bezwaar, van de andere
zijde aan te vangen en eerst een of meer klassen te vormen voor
degenen, die intellectueel het laagst staan. Op deze mogelijkheid heeft
ook Mr. Van Poelje gewezen in zijn rede te Utrecht op 3 April.
Met den heer Van Beijnum is de inleider het geheel eens, dat liet
goed zou zijn, alle internaten in een landelijke omgeving te plaatsen.
Het is de vraag of het steeds mogelijk zal zijn. De splitsing van de
internaten volgens de gezindten spreekt van zelf. Wanneer de geheele
opvoeding van de ouders wordt overgenomen, mag de godsdienstige
grondslag niet ontbreken. Voorloopig lijkt het den inleider niet wwaarschijnlijk, dat het Rijk bij zal dragen in de kosten van huisvesting.
De formule : één derde deel voor rekening van liet Rijk, één derde
deel voor rekening der Provincie, en één derde deel voor rekening
der ouders of van instellingen zal in den eersten tijd nog wel niet
worden toegepast. We mogen dankbaar zijn, als liet onderwijs van
misdeelden voor rekening der openbare kassen wordt genomen.
Dr. Van Voorthuijsen acht de uitvoering van het denkbeeld van d-en
heer Vlaming niet wenschelijk. Men moet vasthouden aan liet begrip
zwakzinnigen, als de kinderen, die van de scholen voor gewoon lager
onderwijs verwijderd moeten worden, omdat zij door intellectueele,
defecten aldaar van liet onderwijs niet, of in volstrekt onvoldoende
mate profiteeren. De leerlingen, die de gewone lagere school nog kan
helpen door ze eenige malen in dezelfde klasse te laten zitten, door
bijwerken of door welke maatregelen ook, mogen niet naar de school
voor buitengewoon onderwijs worden overgeplaatst.
Het plan van den heer Gelok, om de zwakzinnigen uit de steden naar
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het platteland te brengen, hetzij door middel van gezinsverpleging,
hetzij door hen op te laten nemen in internaten, zal volgens den inleider
op allerlei bezwaren stuiten.
Afgezien van de kost-en, is het de vraag, of deze oplossing gewenscht
zou zijn, daar de kinderen na den schooltijd in de stad moeten terugkeeren.
Aan den heer Van Poelje wil de inleider antwoorden, dat hij ten
opzichte van de samenwerking van de verschillende gezindten inderdaad
optimistisch is gestemd. Wanneer eenerzijds door allen volledige medewerking wordt verleend, om de drie soorten van scholen, de Christelijke,
de Katholieke en de Neutrale scholen, te verkrijgen op plaatsen met
een voldoend aantal inwoners, dan zal het anderzijds niet ontbreken
aan de samenwerking, om op kleinere plaatsen een gemeenschappelijke
inrichting voor onderwijs aan zwakzinnigen tot stand te brengen. De
ervaring, op vele plaatsen thans reeds opgedaan, geeft den inleider
aanleiding, een dergelijke verwachting uit te spreken.
Met de bedenking, die er bestaat, om zwakzinnige kinderen van het
land naar de stad te zenden, is, zooals duidelijk uit de voordracht
blijkt, de inleider het in sommige gevallen eens. Er zijn -echter een
aantal zwakzinnigen op dorpen en in kleine steden, die dringend behoefte
hebben aan het speciale onderwijs. Het is een belangrijk de-el van het
vraagstuk in zijn geheel, om de juiste middelen aan te geven, waarop
de beoordeeling van de gevallen kan geschieden.
Voorloopig lijkt de instelling van consultatie-bureaux de meest aangewezen weg. De wandel-medicus-paedagoog van den heer Van Poelje
is wellicht in staat om de eigenschappen, die de verschillende leden van
het consultatie-bureau moeten hebben, in zijn persoon te vereenigen.
In elk geval is het noodig, dat de gelegenheid wordt geopend voor het
verkrijgen van betrouwbare inlichtingen omtrent hetgeen voor elk geval
als de meest doelmatige behandeling moet worden beschouwd.

Nazorg voor het abnormale ki nd
door P. de Boer.
Stellingen:
1.

2.
3.

4.

De onder het Buitengewoon Onderwijs ondergebrachte zwakzinnige,
hardhoorende, blinde en doofstomme kinderen behoeven na hun
ontslag van de school een bijzondere zorg.
Onder de kinderen der lagere school zijn ,,abnormalen", die na
het van schoolgaan bijzondere zorg behoeven.
Door den psychiater dient beoordeeld te worden bij welke der
onder 1 en 2 genoemde kinderen van „psychische invaliditeit"
snoet worden gesproken.
De onder 3 genoemde kinderen worden, indien voor hen geen bijzondere maatregelen worden genomen de „psychisch invalieden"
der toekomst.
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De „nazorg" voor de onder 3 genoemde kinderen bedoelt de
normale omgang in de maatschappij voor hen te bestendigen.
6. Het meest doeltreffende middel daarvoor is „leiding". Deze leiding
dient zoowel het milieu als de(n) abnormale te beinvloeden en
de(n) eventueelen werkgever voor te lichten. Deze leiding moet ten
opzichte van den abnormale het karakter hebben van „patronaat".
7. Zwakzinnige en „andere abnormalen" moeten op paedagogische
en sociale gronden als afzonderlijke groepen behandeld worden.
8. De „Nazorg voor Zwakzinnigen" heeft een medisch-sociaal-paedagogisch karakter. Naast den psychiater dient als leider te `oorden
aangewezen een paedagoog, die naast grondige kennis der zwakzinnigen op de hoogte moet zijn van de sociale verhoudingen en
arbeidsmogelijkheden voor zwakzinnigen.
9. Naast leiding en toezicht is regelmatige arbeid de voornaamste
factor om het abnormale kind voor zich zelf en voor de maatschappij
te behouden.
10. Plaatsing in werkplaats of fabriek verdient op maatschappelijke
gronden de voorkeur boven plaatsing in een bijzondere werkplaats
of gesticht.
11. Als onderdeel van de „Nazorg voor Abnormalen" is een goed geoutilleerd plaatsingsbureau voor maatschappelijk minder-geschikten
noodzakelijk.
12. Een deel der zwakzinnigen is in de gewone werkplaatsen en
arbeidsverhoudingen meer of minder bruikbaar voor ongeschoolden
arbeid ; de „andere abnormalen" vaak voor geoefende of geschoolde
arbeid.
13. De sociaal minder bruikbare zwakzinnigen worden reeds nu (en in
de toekomst nog meer) door vastlegging der bonen in door werkgevers en werknemers gesloten overeenkomsten, uitgesloten van
eenvoudige arbeid, waarvoor zij geschikt zijn, maar waarin zij geen
normale bruikbaarheid bereiken.
14. Medewerking der organisaties van werkgevers en werknemers om
aan deze ontwikkeling der loonsverhoudingen de voor sociaal
minder bruikbaren ongunstige tendenz te ontnemen, is noodzakelijk.
15. Een deel der abnormale kinderen (zwakzinnige en andere) is
tijdelijk of blijvend voor het sociale leven en (of) tijdelijk of
blijvend voor den maatschappelijken omgang ongeschikt.
16. Uit maatschappelijke en aan de individueele belangen der abnormale kinderen ontleende overwegingen moet gestichtsverzorging
zoolang mogelijk warden voorkont n.
17. Om onmaatschappelijkheid op rijperen leeftijd te voorkomen moeten
voor de abnormalen beschikbaar zijn:
1. A. dagverblijven met daaraan verbonden Werkgelegenheid voor
sociaal onbruikbare zwakzinnigen.
B. hetzelfde voor zwakzinnige meisjes.
2. dagverblijven met werkinrichtingen voor sociaal bruikbare, doch
\verkelooze zwakziulnigen (met matig loon).
5.
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A. dagwerkinrichtingen voor jongens, die wegens abnormale
karaktereigenschappen tijdelijk slechts onder leiding voor werk
bruikbaar zijn.
B. hetzelfde voor zulke meisjes.
4. A. werkgelegenheden, waar zoo noodig nachtverblijf kan worden
opgelegd, aan abnormalen, die strenge leiding behoeven en eventueel aan het gezinsleven tijdelijk moeten worden onttrokken.
B. hetzelfde voor zulke meisjes.
18. Deze werkplaatsen en werkgelegenheden moeten zoo gelegen zijn,
dat regelmatige -aanraking met het „leven en milieu" waarin de
abnormale zich later weer zal trachten staande te houden, mogelijk is.
19. De verwijzing der abnormalen naar de werkinrichtingen geschiedt
door den psychiater.
Voor de leiding dezer inrichtingen voor abnormalen zijn, onder
toezicht van den psychiater, met dit kinder-materiaal volkomen
bekende paedagogen noodig.
20. Avondverzorging voor zwakzinnigen en voor andere abnormalen,
die in de vrije jeugdvorming geen plaats vinden tusschen de normalen, is noodzakelijk.
21. Wettelijke regeling der positie der in stelling 3 genoemde kinderen,
opdat dwingend kan worden opgetreden tegenover individu en
ouders, is noodzakelijk.
3.

. Mijnheer de Voorzitter, Geachte aanwezigen. Uit de U toegezonden
stellingen is U gebleken, dat ik mij aan de oorspronkelijke opzet U een
uiteenzetting te geven over de Nazorg uitsluitend voor zwakzinnigen
niet heb gehouden. Overleg met den heer Secretaris van deze Sectie
heeft 'mij er to-egeleid in de stellingen en het referaat de Nazorg voor
het abnormale kind te behandelen en dus ook andere abnormalen dan
de zwakzinnigen in mijn uiteenzetting te betrekken. Ik hoop dat deze
uitbreiding van de te behandelen stof U aangenaam zal zijn.
Welke individuen worden onder de term „abnormalen" in deze uiteenzetting begrepen?
Bij het Buitengewoon Onderwijs, zooals dat bij de Wet geregeld.
is, worden o. m. doofstomme, hardhoorende, blinde en zwakzinnige
kinderen ondergebracht.
De onderzoekingsmethoden voor de selectie van zwakzinnigen zijn
voldoende ontwikkeld om op de lagere school deze abnormalen uit
de normale leerlingen te schiften en onder te brengen bij het zwakzinnigen-onderwijs. In de groote bevolkingscentra, waar het B. 0. zich
voldoende heeft ontwikkeld worden deze „abnormalen" reeds op jeugdigen leeftijd van de normalen gescheiden.
Voor de andere leerlingen van het B. 0., de doofstommen, hardhoorenden -en blinden kan de bijzondere verzorging gedurende de
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schooljaren uitsluitend het gevolg zijn van een fysieke stoornis. Zoolang
zij niet tot „de psychisch abnormalen" gerekend moeten worden en zij
dus niet de moeilijkheden in uiting en omgang geven, die wij van
genoemde abnormalen in het maatschappelijk verkeer ondervinden, hoorera
zij bij de abnormalenverzorging, die ik hier behandel niet thuis, al zal
ik niet gaarne ontkennen, dat ook voor hen bijzondere maatregelen op
jeugdigen leeftijd of later noodzakelijk kunnen zijn.
Ook onder de leerlingen der gewone lagere school zijn abnormalen,
die door hun afwijkingen zich zeer sterk van het gewone individu onderscheiden. Ook hier moet niet physische ongeschiktheid of uitsluitend
onvermogen het criterium zijn, om hen bij de „abnormalen" onder
te brengen. Min of meer blijft de afscheiding van deze abnormalen
aanvankelijk een kwestie van appreciatie; met de selectie zal de grootste
voorzichtigheid moeten worden betracht ; alleen een ernstig onderzoek
van den psychiater, daarbij voorgelicht door de school (die zoodra
de abnormaliteit door paedagoog of schoolarts wordt vermoed, de
ervaringen met deze kinderen moet vastleggen) en door het milieu, dat
zelf ook een punt van beoordeeling zal moeten zijn, mag de beslissing
brengen. Het blijven zitten in 3de, 4de of 5de klasse der lagere
school, het aanwezig zijn van physische gebreken mag op zich zelf
geen aanleiding zijn, om jeugdigen bij deze abnormalen onder te
brengen.
Ik heb getracht de groep abnormalen, die zoowel op jeugdigen als op
lateren leeftijd verzorging noodig hebben te begrenzen tot de „psychisch
invaliden". Dit beteekent niet, dat alle leerlingen der scholen voor
zwakzinnigen op later leeftijd tot de hulpbehoevenden zouden behooren.
Integendeel een belangrijk deel van hen levert op later leeftijd geen
moeilijkheden op, heeft in de maatschappij een middel van bestaan
gevonden, waarmee zij in hun onderhoud kunnen voorzien en hebben
zich dus volledig aangepast. Voor deze oud-leerlingen vervalt de latere
verzorging.
Door de maatschappelijke ontwikkeling wordt het belang van de
behandeling der abnormale • jeugd steeds grooter. Wie het vraagstuk
van de verzorging der volwassen kabnormalen beschouwt en bijna
onoplosbare problemen, die zich daarbij voordoen, moet de overtuiging
krijgen, dat alleen door een stelselmatige verzorging der abnormale jeugd
het aantal kan worden verminderd en de krachten en organen in onze
samenleving kunnen ontstaan, die voor de volwassen abnormalen de
oplossing kunnen benaderen. Daarnaast is het uit een oogpunt van sociale
hygiène een onafwijsbare eisch de uit de abnormale jeugd opgroeiende
individuen door prophylactischee maatregelen en zoowel in het belang
van de gemeenschap als in hun eigen belang te beschermen en in
behandeling te nemen.
Welke groepen te onderscheiden?
In deze groep van abnormalen moet m. i. steeds ten minste één
onderverdeeling gemaakt worden, al beteekent dat natuurlijk niet, dat
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overigens de individuen in iedere groep in eigenschappen geheel met
elkaar zouden overeenkomen of wat hun individueele behandeling betreft geen verschil gemaakt zou moeten worden. Er bestaat n.l. een
kenmerkend verschil tussch-en de zwakzinnigen als groep en de andere
abnormalen.
De moeilijkheden, die de zwakzinnigen en de andere abnormalen
opleveren uiten zich meestal in tweeërlei opzicht; n.l. door onmaatschappelijkheid en door mindere bruikbaarheid in het bedrijfsleven.
Het uiterlijke kenteeken der zwakzinnigen is een gebrekkige intellect.
(In verreweg de meeste gevallen openbaart zich bij de zwakzinnigen
de gestoorde ontwikkeling niet uitsluitend op verstandelijk gebied ; in
zijn uitingen laat de zwakzinnige zich in bijna ieder opzicht als
onvolledig of abnormaal ontwikkeld individu zien.)
Bij de „andere abnormalen" is evenwel het intellect zaak niet beneden
dat van den gemiddelde normale. Daar vloeien de moeilijkheden bijna
uitsluitend voort uit hunne gestoorde karakterontwikkeling.
Het gevolg daarvan is, dat theoretisch de te nemen maatregelen in
groote lijnen dezelfde kunnen zijn ; dat evenwel voor de practische
oplossing telkens weer de scheiding van zwakzinnigen en andere abnormalen moet worden gezocht, op grond van verschillen ten aanzien
van de behandeling.
De zwakzinnigen. Hun schooltijd.

Ons aansluitende bij de maatregelen, die thans voor zwakzinnige
kinderen worden genomen, moeten wij ons afvragen, wat de bedoeling
is van het B. 0. en welken invloed de school op den oud-leerling heeft
uitgeoefend.
Hun tekort opheffen is onmogelijk. Aan hen is voor zoover mogelijk
meegegeven de hoogst noodzakelijke kennis van lezen, schrijven, rekenen
en algemeenee ervaringskennis. Daarnaast is door paedagogische leiding
de karaktervorming gunstig beinvloed, orde en regelmaat bijgebracht
en aangekweekt, getracht het huisgezin bij het verzorgen van deze
abnormalen gunstig te beinvloeden en voor ongunstige invloeden thuis
en op straat een tegenwicht te zijn.
Aan hen werd geleerd zich in het schoolmilieu thuis te gevoelen;
in den klasseomgang werden de goede eigenschappen benut en ontwikkeld
zij werden voorbereid voor en ingesteld op den tijd onmiddellijk na hun
ontslag van school, op hun werkleven.
De groote verdienste van de school voor onze zwakzinnigen is, dat zij
vatbaar zijn gemaakt voor leiding.
In de maatschappij.

Bijna zonder uitzondering komt de oud-leerling der school voor B. 0..
in de maatschappij om opgenomen te worden in het raderwerk van het
bedrijfsleven niet minder sociaal besef en mindere bruikbaarheid. Hij
kent ondanks alle voorbereiding zijn eigen tekorten niet en zal die
dus nu moeten ervaren. Daaruit vloeien vele moeilijkheden voort, die
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hem evenwel op geen enkele wijze kunnen worden gespaard. Voor
velen is de tijd van ontgoocheling gekomen, maar daar moeten zij
door heen.
Als wij zien hoe moeilijk deze tijd is voor het normale kind, dan
behoeven wij er ons niet over te verwonderen, dat velen van onze
oud-leerlingen struikelen. Zij missen vaak het instinct, het onderseheidingsvermogen, dat de normalen de juiste houding doet vinden,
de juiste manier van omgang met anderen aan dezelfde fabriek, werkplaats of atelier.
Z 00als het meerendeel der zwakzinnigen als kind de eenling blijft
bij het spel der jeugd (behalve aan de school voor B. 0.), zoo blijven
zij ook de eenling in het werkmilieu. Zij passen zich niet aan of kunnen
zich niet laten gelden. Soms hebben zij het gevoel zich te kunnen
handhaven en mee te kunnen doen, maar worden -door de anderen
niet au sérieux genomen en daarom bespot en gesard. Slechts een klein
deel der oud-leerlingen heeft genoeg evenwicht in zich zelf om
zonder hulp staande te blijven. Het meerendeel heeft korten tijd na het
van school gaan de meening niet naar waarde te worden geschat',
onbegrepen te zijn en zonder moed en zelfvertrouwen gaan zij verder.
,

Geplaatst in den tredmolen van hun eenvoudig werk beginnen zij
besef te krijgen van hun nabije toekomst ; zij zullen over niet al te
langen tijd voor zich zelf moeten zorgen en aspiraties voor alle mogelijke
vakken behalve hun eigen werk komen in hen op. Tevredenheid met eigen
werkkring of voldaanheid over wat is bereikt hebben zij in den
regel niet ; waardeering voor hun gebrekkige prestaties ondervinden
zij gewoonlijk niet. Langzamerhand groeit bij hen het besef, dat het
hun moeilijk zal vallen evenals andere broers of zusters, buurkinderen
of kennissen op ouderen leeftijd in eigen onderhoud te voorzien.
Geplaatst in een vak, waarin zij nooit voldoende bekwaamheid zullen
bereiken om een normale arbeider te zijn, morren zij (en ook vaak het
gezin) op den ,,baas", die onze oud-leerlingen gebruikt voor werk, waarvoor zij geschikt zijn, maar niet zet aan werk, dat nooit binnen hun
kunnen zal liggen.
In het huisgezin.
En hoe staat het huisgezin hier tegenover ? Het huisgezin, dat ook
verbitterd onzen leerling ouder ziet worden, met weinig kans, dat hij
(zij) later op behoorlijke wijze in zijn (haar) onderhoud zal leeren voorzien ; het huisgezin, dat nu eens de schuld zal zoeken bij den werkgever, die van het kind profiteert, en dan weer het zelfde kind onredelijke
verwijten zal doen ; het huisgezin, dat met de eigenaardigheden van het
kind al geen raad wist, toen het nog op school ging, en in den chaos
in het gevoelsleven van den oud-leerling op rijperen leeftijd verwart.
Krijgt de zwakzinnige daar het woord te hooren, dat voor hem de
stimulans zal zijn om niet te versagen, om verder te probeeren, om
tevreden te zijn met het bereikte, om vrede te houden in zijn werk- en
huiselijk milieu?
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Hoe heel anders was de tijd voor den zwakzinnige op school, toen hij
(zij) zich telkens weer na botsingen met de buitenwereld of in het
huiselijk milieu op zijn (haar) plaats voelde tusschen de andere ongeveer
gelijkwaardige schoolkameraden. Dan werden hun vermeende grieven
op voor hen begrijpelijke wijze weggenomen en ondergingen zij weer
den invloed van den onderwijzer, die hen begreep.
Paedagogische leiding na het van schoolgaan.
De middel-en, die gedurende de schoolperiode aangewend werden om
den zwakzinnige staande te houden en hem besef van eigen positie te
geven, moeten ook beschikbaar zijn minstens gedurende de eerste jaren,
dat de oud-leerlingen zich in de maatschappij moeten leeren aanpassen.
Leiding moeten zij hebben ; leiding om over hun eigen moeilijkheden
heen geholpen te worden, om de moeilikheden, die zij in huisgezin en
werkplaats veroorzaken, uit den weg te ruimen.
Deze leiding is noodzakelijk voor bijna allen.
Voor hen, die in het productieproces onbruikbaar zijn en thuis en
op straat op den duur onoverkomelijke bezwaren zullen opleveren.
Voor de bruikbaren, waaronder de gezinsmoeilijken, die door karakterfouten in den omgang telkens moeilijkheden opleveren, waaronder de
crimineelen, die in het gareel moeten worden gehouden.
Voor allen is evenwel leiding en toezicht noodig, opdat zij de voor
hen meest geschikte plaats in den arbeid met de minste moeilijkheden bereiken.
De „andere abnormalen".
Is het bij den zwakzinnige het uiterlijke kenteeken het intellect defect,
daarnaast staat een groep abnormalen, die, wat intellect betreft, bij de
normalen moeten worden gerekend, maar wat hun psychische geaardheid betreft, van het normale type afwijken. De ontwikkeling van hun
karakter vertoont ernstige stoornissen, zo oals wij dit ook bij de leerlingen van onze scholen aantreffen (prikkelbaarheid, verhoogd zelfgevoel, onberekenbaarheid, sterke stemmingswisseling, vagebondage, wilszwakte enz. ).
Zij demonstreeren hun aanwezigheid op de gewone lagere school
door de doorloopende moeilijkheden, die zij daar opleveren. Mag in
sommige gevallen aangenomen worden, -dat opvoedingsfouten in den
huiselijken kring tot het ontstaan van deze psychopatische constitutie
hebben bijgedragen, voor verreweg het meerendeel is dat niet het
geval. In den regel zullen daar, waar fouten in de gezinsopvoeding zijn
aan te wijzen, andere individuen onder dezelfde bestaansvoorwaarden
tot normale individuen zijn uitgegroeid.
Telkens blijkt echter, dat de opvoedingsmethoden, op normalen toegepast, onvoldoende zijn om bij deze abnormale karakters een bruikbaar
resultaat op te leveren.
Het valt buiten het bestek van deze inleiding, om na te gaan, áf en
zoo ja, welke maatregelen genomen moeten worden voor deze jeugdigen
,
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gedurende hun schoolleeftijd. Vast staat evenwel, dat zij na hun ontslag
van de lagere school in den regel als stuurloozen midden in de maatschappij staan, onbegrepen, maar ook niet begrijpende. Na hun selectie
en aanwijzing op de gewone lagere school, zooals ik dat in den aanvang
van mijn uiteenzetting aangaf, moet ook voor hen dezelfde maatregel
genomen worden, waarvan ik ook de heilzame werking voor de zwakzinnigen aangaf, nl. regelmatige leiding, die het individu tot zelfkritiek brengt.
Zij hebben, zoowel in hun pubert-eitsjaren als op de lagere school
als op lateren leeftijd een hen begrijpende, een hen goed aanvoelende
natuur noodig, tot wien zij zich vol vertrouwen wenden met hun
moeilijkheden en die hen in hun goede periodes aanspoort tot volharden.
Leiding, leiding, leiding was het wachtwoord van Dr. P. Bierens de
Haan in zijn uiteenzetting over ,,Psychisch invaliden" op de jaarvergadering der Ned. Maatschappij voor Weldadigheid te Assen. Dat
ging over de . volwassenen. Dat zelfde herhaal ik hier als eerste
behoefte voor de jeugdige abnormalen, in de overtuiging, dat hoe
beter in dit opzicht voor de jeugdigen zal worden gezorgd, hoe minder
volwassenen liet later noodig zullen hebben.
De Arbeid.
In stelling 9 wordt aangegeven, dat naast leiding regelmatige arbeid
de voornaamste factor is, om den abnormale voor zichzelf en voor de
gemeenschap te bewaren. Het brengt de regelmaat in het leven en
regelmaat is voor den abnormale, wat de versterkende middelen zijn voor
het zieke lichaam. Het verhoogt den weerstand. Hun energie moet zich
kunnen richten op nuttige dingen. De normale ondergaat m. i. niet
ongestraft langdurige werkloosheid. Voor den abnormale is het een
vloek. Ik vermoed, dat hierover weinig verschil van meening zal zijn.
Moeilijker wordt de beantwoording van de vraag : welke arbeid;
een bijna niet op te lossen vraagstuk is het heden, hoe de abnormalen
in arbeid geplaatst te krijgen.
In een zeer uitvoerig rapport aan den Raad der gemeente Haarlem
heb ik met instemming -en goedkeuring van de daarvoor benoemde
Commissie die over de Nazorg bij het B. 0. moest rapporteeren, mijn
denkbeelden over de arbeidsmogelijkheden voor de zwakzinnigen uiteengezet.
Daar werd de positie van ruim 150 ontslagen van de scholen voor
B. O. nagegaan, waarover ik U de volgende cijfers geef:
Onder de 18-jarige oud-leerlingen was 1, die f 16 verdiende; alle
anderen verdienden beneden de f 10. Eén was arbeidsongeschikt;
anderen verdienden een loon van f 2,50, f 4,— enz. tot f 9,-- toe.
Onder de 19-jarigen was het hoogste loon f 15. Vijf verdienden
boven de f 10. Eén was arbeidsongeschikt, twee waren weinig
bruikbaar, terwijl één f 6,— verdiende.
Onder die van 23 jaar en ouder waren er 28 1.1., die f 15 of meer
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verdienden. Van de overigen Waren 3 ongeschikt, 5 zonder werk,
verder bonen van f 3,-, f 6,—, f 7,-- enz.
Verder werd een vergelijking gemaakt met de bonen van
normale, maar ongeschoolde arbeiders (ten tijde van het onderzoek
57 cent per uur, met een minimum weekloon van f 25,65 ).
Van de 50 oud-leerlingen van 21 jaar en ouder verdienden 4 dit
loon of meer ; van 4 was het onbekend of zij het loon wel
bereikten ; alle anderen bleven er beneden.
Uit de vermelde cijfers bleek, dat 23 van deze 50 volwassen
zwakzinnigen f 15 of meer verdienden ; van 2 waren de cijfers niet
bekend ; 25 bleven er in elk geval beneden, op volwassen leeftijd.
Uit deze cijfers blijkt voldoende de mindere bruikbaarheid van de
zwakzinnigen en hun moeilijke positie, als zij ouder `orden.
Ook over vakarbeid werd gerapporteerd. Ten opzichte van vakonderwijs voor z.z. sta ik zeer gereserveerd. Kennis van de leerlingen
eenerzijds, kennis van de vakeisehen anderzijds zijn daarvan de oorzaak.
Op pag. 39 en 40 van genoemd rapport vindt U de conclusies, waartoe
ik kwam en waarvan ik een enkele releveer, n.l.:
Slechts enkele oud-leerlingen hebben voldoende geschiktheid om
in bijzondere omstandigheden (b.v. in de werkplaats of onder leiding
van vader) geschoold vakman te worden.
Voor bijna alle oud-leerlingen is de mogelijkheid om als normalen
als geschoold arbeider werkzaam te zijn, uitgesloten.
Het meerendeel der oud-leerlingen kan alleen in bedrijven of
werkzaamheden, waarvoor geen speciale opleiding mogelijk is, geheel
of gedeeltelijk in hun onderhoud leeren voorzien:
Als onze ervaringen in Amsterdam geven wij uit ons jaarverslag over
1925 de volgende bijzonderheden:
Geplaatst werden 131 oud-leerlingen. De plaatsingen betroffen
49 maal eenvoudig fabriekswerk.
15 maal fiets-, loop- of karwerk.
9 maal atelierwerk.
12 maal huish. arbeid.
11 maal naar zee.
35 maal in een beroep, waarbij van geschoolden arbeid sprake is.
In het bijzonder, wat betreft deze laatste plaatsingen, wordt opgemerkt
,,dat deze plaatsingen niet altijd de waarschijnlijkheid of zelfs de
„mogelijkheid inhielden, dat zij ( de oud-leerlingen) later in dit
„vak volledige werkkrachten zouden worden. Dit was slechts 5
„maal de opzet. In andere gevallen was de voornaamste overweging,
,,dat de oud-leerling niet in een groot milieu zou aarden."
,

Voor de niet-zwakzinnige abnormalen staat dit vraagstuk iets anders.
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Onder hen komen zonder twijfel veel meer voor, die voldoenden aanleg
hebben voor geschoold werk. Bovendien zou de speciale vakopleiding
op ambachtsscholen en andere opleidingsinrichtingen hun in de moeilijke
jaren meteen kunnen geven het toezicht -en de leiding, die zij noodig
hebben. Voor de overigen zouden de zelfde argumenten als voor de
zwakzinnigen moeten gelden.
De Nazorg der abnormalen, als sociaal-paedagogisch instituut.
In het bovengenoemde Haarlernsche Rapport zijn subrapporten over
avondverzorging, patronaat, werkinrichtingen voor zwakzinnigen en over
vakopleiding.
Uitvoerig is daarin tevens gemotiveerd het organiseeren van de Nazorg
als sociaal-paedagogisch orgaan, eenerzijds ten doel hebbende door
aanraking met den bnormale opvoedkundigen invloed uit te oefenen,
anderzijds door hulp in het bedrijfsleven en door bemiddelend optreden
bij de voorkomende moeilijkheden d-en band met den abnormale te
versterken.
Ik acht het van het grootste belang, dat zoowel het paedagogische
als het sociale deel van dit werk in de zelfde handen blijft, dus van de
Nazorg, en niet versnipperd wordt over verschillende personen en
organen.
Hij, die den abnormale kent, weet hoe moeilijk het is, invloed op
hen te krijgen ; alleen langdurige invloed en speciale aanpassing van
den paedagoog aan hun (haar) bijzonderen aard kan eenigen invloed doen
verwachten. Het is ook een bekend verschijnsel, dat den abnormale niets
liever is en ook niets handiger afgaat dan nieuwe connecties voor eigen
doeleinden te gebruiken, zoodat verandering van bemiddelingspersoon
steeds met zich mee moet brengen een langdurige periode van verslapping van de leiding en het maken van fouten inzake de beoordeeling
van en maatregelen voor het individu. Voor hen moet gelden, dat zij
steeds weer terug komen aan het zelfde adres, dat volgens hun eigen
ervaring hen door en door kent in al hun fouten en zwakheden, maar
waar zij toch altijd zeker kunnen zijn van hulp in hun moeilijkheden,
voorzoover die mogelijk is. Juist door onze overtuiging, dat ook na de
puberteitsjaren, zelfs op rijperen leeftijd, nog voor deze individuen
moeilijkheden zijn weggelegd, die de normale nooit heeft, en dus van
hulp gedurende een bepaalde periode b. v. tot 18 jaar geen sprake kan zin,.
omdat van individueele factoren afhangt, wanneer het volledige toezicht
(het patronaat) kan worden beëindigd, juist daarom moet van den
aanvang af de verantwoordelijkheid geheel voor de Nazorg zijn..
Begrijpelijk is het, dat deze Nazorg gaarne zal gebruik maken van
reeds bestaande organen, om zich te doen voorlichten of voor arbeids-bemiddeling enz.
Naast de pogingen om de abnormalen zich te doen aanpassen aan
de maatschappelijke verhoudingen moet ook getracht worden de voor
hen minder gunstige tendenzen in de maatschappelijke ontwikkeling. na_
te gaan en zoo mogelijk in hun schadelijke werking te beperken..
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Ik heb hierbij o. m. het oog op de positie van de abnormalen in het
bedrijfsleven.
Vóór 25 jaar was er van het afsluiten van arbeidscontracten tusschen
groote groepen werknemers 11enerzijds en werkgevers anderzijds nog geen
sprake. Vastlegging van loonen in deze contracten kwam nog zoo weinig
voor, dat de minderwaardige werkkracht, zij het voor lager loon,
in bijna ieder bedrijf eenvoudig werk kon verrichten Handhaving van
zoo'n arbeidskracht naast den normale was mogelijk, omdat hij „loon
naar werken" (waarschijnlijk ook wel eens minder) kon verdienen.
Finantieel nadeel behoefde niet het gevolg te zijn voor den werkgever
van een minder bruikbare arbeidskracht.
In de laatste 25 jaar (behalve den allerlaatsten tijd) is het aantal
afgesloten collectieve contracten tusschen werkgevers -en werknemers
zeer uitgebreid. Het volgende staatje geeft daarvan een beeld.
aantal aantal betrokken
contracten. werknemers.
op 1 Januari 1911. 87 23000
op 1 Januari 1918. 932 118400
op 1 Januari 1925. 743 265400
De in deze contracten vastgestelde loonen zijn berekend naar een
normale arbeidsprestatie ; werkgevers noch werknemers zijn gerechtigd
van loonen af te wijken. Daardoor is het practische resultaat, dat in
bedrijven, waar de loonen op deze wijze zijn vastgelegd, geen minder
bruikbare krachten worden geplaatst.
Indien deze contracten alleen werden afgesloten voor branches, waarin
onze oud-leerlingen toch geen werk zouden doen, zou dit van weinig
belang zijn. Zij zijn evenwel ook geldende voor tal van bedrijven en
werkgelegenheden met werk, van zoon eenvoudigen aard, dat ook minder
bruikbaren er mede zouden kunnen worden' belast, zonder echter een
normale bruikbaarheid te verlangen.
Ook voor geschoold werk hebben onze oud-leerlingen soms Benige
geschiktheid. Gelden evenwel in het geschoolde werk de bepalingen
van een collectief contract, dan is de kans om op volwassen leeftijd
in dat bedrijf in zijn onderhoud te kunnen voorzien voor den minder
bruikbare vrijwel nihil.
Met deze niet onbruikbare, maar minder bruikbare krachten wordt
in de collectieve contracten te weinig of in het geheel geen rekening
gehouden, waardoor deze toch al beklagenswaardigen van velen voor hen
geschikten arbeid worden uitgesloten. Vandaar Stelling 14, waarin de
medewerking van werkgevers en werknemers noodzakelijk wordt geacht
om in dezen tot een voor de abnormale werkkrachten goed resultaat
te komen.
Welke andere middelen?

Zonder eenigen twijfel zullen ondanks alle maatregelen, die genomen
word-en, meermalen van onze abnormalen derailleeren, zoodat hand-
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having in de maatschappij, zooals dat voor ieder ander geldt, niet doenlijk
blijkt. Ook thans worden vele abnormalen uit de maatschappij verwijderd
en in gestichten geplaatst. In een uiteenzetting, waar de paedagogische
zijde van het vraagstuk dier abnormalen en de sociale zijde in elkander
grijpen, moet de gestichtsverzorging, die zich op sociaal-paaedagogisch
terrein beweegt, een punt van bespreking uitmaken. Als uitvloeisel van
mijn opvattingen in dezen zal ik een tegenstelling moeten maken tusschen
maatschappelijke verzorging en gésliehtsverzorging.
Om misverstand te voorkomen, stel ik voorop, dat ik gestichtsverzorging
niet overbodig acht; integendeel : er zijn individuen, wien tijdelijk de
weg naar de maatschappij moet worden afgesloten. Zelfs kan blijvende
gesloten verzorging noodig zijn.
Geslichtsverzorging vonden wij nergens als doel verdedigd. Wel als
middel ; en dan zouden wij kunnen aangeven, dat gestichtsverzorging
wordt opgelegd, om den abnormale na en door een bijzondere verzorging
het leven in een gewoon milieu weer mogelijk te maken, of, wat hetzelfde
is, den normale mogelijk te maken, den abnormale weer in zijn milieu
toetelaten.
Beantwoordt de gestichtsverzorging, zooals wij die hier kennen, aan
de noodige eischen om hieraan te voldoen? Zal die abnormale door de
gestichtsverzorging belangrijk verbeteren en is de kans, dat de normale
de(n) abnormale in zijn milieu weer kan toelaten na eenigen tijd gestichtsverzorging vergroot ?
Voor een belangrijk aantal abnormalen is dit uiterst riskant. Ik heb
hier het oog op onze jeugdige zwakzinnigen, die bijna zonder uitzondering
voor vakopleiding ongeschikt zijn en die toch groot gevaar loopen zich
eenigermate te moeten bekwamen in arbeid, waarin zij, eenmaal buiten
het gesticht, niet geplaatst zullen worden. In dit verband wijs ik weer
naar de U gegeven cijfers betreffende de plaatsing van de leerlingen
onzer scholen in de groote' stad en het feit, dat onze leerlingen al doende
de geschiktheid voor het daarin genoemde werk moeten erlangen.
Anderzijds is de beroepsopleiding in een gesticht op het platte land
niet steeds zoo, dat * de leerling zich met de verworven routine in de
groote stad met zijn moderne arbeidsverhoudingen en arbeidsmiddelen
met veel kans op succes , aanbiedt. Voor de andere abnormalen met
vaak normalen aanleg voor vakarbeid staat de zaak, wat de mogelijkheid om als voldoende geschoold arbeider te worden ontslagen, veel
beter.
Het is evenwel noodzakelijk de gestichtsverzorging ook uit een
ander oogpunt te bekijken. U zal wel bekend zijn de spreuk : „Niet
door de school, maar door het leven leeren Wij." Voor den leeftijd van
6 tot 14 jaar hebben wij nog geen meer bruikbaren vorm om te ,,leeren"
gevonden, dan de school, hoewel het aan pogingen daartoe niet ontbreekt.
Wij accepteeren, totdat wij een beteren plaatsvervanger hebben, het
bestaande hulpmiddel. Met de strekking van de spreuk gaan wij accoord,
al ontkennen wij de groote waarde van den schoolinvloed niet.
Vain veel ijleer beteekenis is echter de uitspraak voor den naschoolschen
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leeftijd en als variant zou ik dan willen zeggen : ,,Niet door het gesticht,
maar door het leven leeren wij."
Het mag voor de tegenwoordige jeugd normaal worden genoemd
dat zij op 14-, 15- of 16-jarigen leeftijd in vrije aanraking komen met
het sociale leven en daarin hare ervaringen opdoet. Iedere moedwillige
beperking van deze aanraking wreekt zich door mindere omgangsgeschiktheid, minstens door het scheppen van een moeilijke overgangsperiode.
Gestichtsverzorging belemmert den omgang met „het leven". Juist
voor de groote bevolkingscentra is het vraagstuk der abnormalenverzorging klemmend, maar teekent zich de tegenstelling tusschen de gestichtsverzorging en de toch als doel gestelde latere vrije verzorging
scherp af. Omgang en verhoudingen in gesticht en het gewone leven
verschillen zeer:
anderzijds:

eenerzijds:
1. plaatsing in een landelijke omgeving.

het groote stadsleven.

2.

afzondering van het gewone
leven.

volkomen vrijheid van bewegen in
een groot bevolkingscentrum.

3.

toezicht, leiding en gepaste
aandrang om een maximum arbeidsprestatie te bereiken.

in het werk vrijwel aan eigen aandrang overgelaten ; als eenige prikkel eventueel ontslag.

4.

met werk belast, in belangrijke
mate ontleend aan gestichtsbehoeften.

productieve arbeid, zooals die in de
maatschappij wordt gevraagd.

5.

opgeleid in werkmethoden, voor
het platte land geschikt.

die voor de groote stad niet geschikt zijn.

6.

moeilijkheden in den werkkring
onbekend.

moeilijkheden in den werkkring, die
handhaving moeilijk maken.

7. onder regelmatige en naar wij
mogen aannemen paedagog:sch e
leiding, die het individu in
den loop der jaren goed heeft
leeren kennen.

terug in een milieu, dat het ,,kind"
heeft laten gaan en een volwassene
er voor terug krijgt, die aan het
milieu is ontgroeid -en wiens l ei d:ng
een illusie is.

8. in geval van moeilijkheden in
het gesticht leiding en gestimuleerd tot verbetering.

aan de leiding thuis ontgroeid en
daardoor voor de veel grootere
moeilijkheden niet te helpen.

,

,

,

Het zou voor normalen moeilijk zijn na jarenlange verzorging buiten
het „volle leven" zich volledig aan te passen aan de verhoudingen in
de maatschappij, weerstand te bieden aan de zich plotseling van alle
kanten toonende verleiding, voldoende veerkracht te bezitten om de
telkens zich voordoende moeilijkheden het hoofd te bieden.

Verslag Paedagogisch Congres.
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Hoe moet het dan zijn voor zwakzinnigen en andere abnormalen,
waarover wij hier spreken. Zij zijn juist uit de maatschappij verwijderd,
omdat zij niet tegen de moeilijkheden opgewassen waren, omdat zij niet
tegen de verleiding bestand waren, omdat zij te weinig aanpassingsvermogen hadden. Is het redelijk te verwachten, dat zich in deze
individuen een tegenwicht vormt, als zij niet dagelijks de moeilijkheden ervaren ? En is het te verdedigen deze abnormalen na eenige
(soms vele) jaren gestichtsverzorging zoo'n kans met zooveel risico's
te geven om in het leven te slagen of terug te vallen ?
Thans is bij de verzorging van abnormalen (zwakzinnigen inbegrepen),
indien het individu ernstige moeilijkheden oplevert of in het productieproces zijn plaats niet zal vinden, geen andere oplossing dan den
bestaanden toestand te handhaven of tot gestichtsverzorging over te gaan.
Oestichtsverzorging is een zeer ingrijpende maatregel, in den regel zal.
er mee worden gewacht, tot de noodzakelijkheid van verwijdering uit
de maatschappij duidelijk spreekt en dus worden pas maatregelen
genomen, als in den regel veel kostbare tijd is verloren gegaan.
In verband met dit hiaat in de verzorging der abnormalen heb ik
in stelling 17 aangegeven, welke verzorgingsinrichting-en bij ieder
groot bevolkingscentrum moeten zijn, om de abnormalen op jeugdigen
leeftijd te vormen en te steunen. Op paedagogischee grond-en meen ik
de vermenging van zwakzinnigen -en de andere psychisch abnormale
constituties tot één groep te moeten ontraden. • Behalve dat de leiding
van zwakzinnigen van geheel anderen aard is, zal m. i. de omgang met
deze practisch minder bruikbare den anderen abnormalen nog slechter
hun eigen tekorten doen zien.
In stelling 18 vindt U weergegeven het kenmerkende verschil met
de thans bestaande verplegingsinrichtingen ; nl.: de mogelijkheid van
„regelmatige aanraking met het milieu, waarin de abnormale zich later
zal moeten staande houden."
.

Samenwerking van den psychiater en den sociaal-paedagoog.
De verzorging der abnormale jeugd is urgent. Vooral ook hierom,
dat ieder uitstel van deze jeugdverzorging aan de maatschappij een
groep abnormale volwassenen levert voor wie dan geen oplossing meer
te vinden is.
De ontwikkeling der kinderpsychologie en psycho-pathologie zijn van
dien aard, dat met vrij groote nauwkeurigheid door den psychiater de
grens kan worden getrokken in welke gevallen de abnormaliteit van dien
aard is, dat bijzondere maatregelen moeten worden getroffen. Daarnaast
is een zeer belangrijk gevolg van de ontwikkeling van het buitengewoon
onderwijs, dat een groote groep onderwijzers en onderwijzeressen zich
met die practisch-paedagogische verzorging van abnormalen heeft moeten
bezighouden en dat de aan dit onderwijs verbonden schoolartsen hun
wetenschap aan tal van individuen hebben kunnen toetsen.
In de stellingen heb ik getracht aan te geven de samenwerking van
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psychiater en paedagoog en de taak van ieder afzonderlijk. De verzorging
dezer abnormalen is noch een uitsluitend medische noch een zuiver
paedagogis-che taak. Het is mijn innige overtuiging, dat alleen door
volledige samenwerking en uitwisseling van ervaringen tusschen deze
beiden het doel, dat ons hier samenbrengt : ,,voor id e(n) abnormale zijn
(haar) plaats in het leven te vinden" zal kunnen worden bereikt.
Mijnheer die Voorzitter, ik heb gezegd.
,

Discussie.
De heer André. Het spijt mij zeer, Mijnheer de Voorzitter, dat
door het ver gevorderde uur geen tijd overblijft, om het zeer belangrijke onderwerp te bespreken en goed geargumenteerd en goed gedocumenteerd tegen sommige stellingen te opponeeren. De inleider gaat in
zijn stellingen uit van de bestaande maatschappij, -en stelt zich ten doel,
te onderzoeken, hoe -en op welke wijze hij de zwakzinnigen in die maatschappij een plaats kan doen innemen. M. i. legt hij er niet genoeg den
nadruk op, dat het verstandelijk minderwaardig zijn, het minder goed
kunnen leeren, minder vlug iets begrijpen slechts één uiting der zwakzinnigheid is. Het verstandelijk defect is een uiting van het geheele
defecte wezen der zwakzinnigen. Een zwakzinnige is niet- een normale
op verkleinde schaal, maar in zijn wezen anders dan een normale. Zeer
gaarne zou ik dat hier uiteen zetten, maar de noodige tijd is daarvoor
niet beschikbaar. Ik kan nu tot mijn spijt niet toelichten de stelling, dat
de behandeling der zwakzinnigen rekening moet houden met het geheele
defecte wezen der zwakzinnigen. De maatschappij is ingesteld op het
normale, en hoe meer de maatschappelijke verhoudingen zich toespitsen„
hoe meer de maatschappij het abnormale zal uitstooten. M. i. moet bij,
de behandeling der zwakzinnigen uitgegaan voorden van het wezen der
zwakzinnigen zelf. Niet als doel voorop stellen, dat de zwakzinnige een
plaats in een hem vijandige, afwerende en afstootende maatschappij moet
innemen, maar eerst onderzoeken, of het hem mogelijk zal kunnen zijn,
een plaats in de maatschappij in te nemen. De inleider is met mij van
oordeel, dat een groot deel der zwakzinnigen zich nooit in de maatschappij
zal kunnen handhaven. M. i. moet voor die zwakzinnigen een maatschappij
gevormd worden, die voor hen en op hen ingericht is, internaten of
kolonies, waarin ieder zijn plaats en voor hem geschikt werk heeft.
Ik ben overtuigd, dat dit de eenige manier is, om die zwakzinnigen tot
het grootst mogelijk nuttig effect te brengen en hun een gelukkig
leven te verzekeren.
Nogmaals, Mijnheer de Voorzitter, het spijt mij zeer, dat hier door
tijdgebrek geen gelegenheid is, een en ander nader uiteen te zetten. Ik kan
nu enkel mijn meening tegenover die van den inleider stellen, maar ik
moet de argumentatie achterwege laten. Gaarne had ik ook gewezen
op den invloed, die een geheel andere doelstelling op opvoeding en
onderwijs van d-en zwakzinnige zal hebben.
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De heer C. Lee/lang. Mijnheer de Voorzitter. Met waardeering voor
al het goede, dat onze inleid-er gezegd heeft over nazorg aan zwakzinnigen, meen ik toch, hem te moeten wijzen op een leemte in zijn
betoog, n.l. over de werking van vakcursussen, waarover hij niets heeft
vermeld in zijn stellingen ; welk woord éénmaal, — zoo ongeveer
als een ultra violette straal in het spectrum, — is genoemd.
Waar in Rotterdam een groot deel van de nazorg juist schuilt in
die vakcursussen — één voor boekbinders en één voor schoenmakers, —
voel ik mij verplicht, hierover een enkel woord te zeggen.
De zwakzinnige heeft, om een vak te leeren, noodig een langen leertijd.
Waar inleider zelf betoogde, dat onze oud-leerlingen zoo moeilijk
tot een vak geraken, omdat de patroon of voorman hen meestal na
een paar mislukte pogingen om hun vakkennis bij te brengen, wegzendt,
daar doet het nog goed, te mogen constateeren, dat juist die vakcursussen
de plaatsen zijn, wa-ar het heel anders toegaat.
Op de school aan den Goudscheen Rijweg, waar ik eenige jaren
werkte, heb ik gezien, hoe een jongen 4 maanden bezig was, elken dag
maar weer aan, om een pikdraad te trekken, maar to-en kende hij het ook
voortreffelijk — en de borstel zat er onberispelijk op.
Zes maanden zat hij onverdroten pluggen (houten pennen) in schoenzolen te drijven, totdat hij de kunst heel goed meester was. Twee jaar
duurde voor hem de opleiding, maar toen was hij in staat, een paar
laarzen te voorzien van halve zolen en achterlappen — d. w. z. hij kon
zijn brood verdienen.
De leerlingen van den boekbinderscursus vonden hun weg in voor
hen passende werkplaatsen en ik ken twee patroons, die hen, ik zou
haast zeggen ondanks de terreur van den typografenbond, gaarne
plaatsen, omdat zij voor hun taak zeer geschikt zijn. Ik meen dan ook
wel te mogen constateeren, dat het geld, dat door de Rotterdamsche
autoriteiten aan deze vakcursussen besteed is, zeer rentegevend is belegd,
omdat daardoor bereikt is, dat heel veel leerlingen nog een jaar of twee,
drie onder dagelijksch toezicht van de school bleven en een vak leerden,
dat hen in staat stelde, zelfstandig te blijven op een bescheiden
plaats aan den maatschappelijken disch.
Hierbij wil ik het, Mijnheer de Voorzitter, om des tijds wille laten.
Mevrouw Philippi—S. v. Reesema. Vragen : Zijn de tests voor de
abnormalen niet te uitsluitend abstract en wordt er wel voldoende
rekening gehouden met de practische intelligentie? Is in verband daarmede het L.O. voor de abnormalen eveneens niet te abstract en zal
door meer rekening te houden met hun practische vaardigheden en
de noodzakelijkheid tot lange automatiseering niet reeds veel vroeger
een voorbereidend vakonderwijs noodzakelijk zijn door vakkundig personeel, verbonden aan de lagere scholen, zooals dit in het buitenland reeds bestaat?
De inleider heeft deze vragen slechts zeer onvolledig beantwoord, in
geen verband met -een vorig spreker uit Rotterdam over vakonderwijs.
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De heer J. Lous. Zal men bij de nazorg niet ook als hinderpaal
ontmoeten de geneeskundige keuring, die door Rijk en Gemeente in
veel gevallen wordt geëischt voor veel betrekkingen ? Een onmaatschappelijke kan juist in Rijks- of Gemeentelijken dienst -dikwijls werk vinden,
dat juist daar in rust kan volbracht worden, onder rustiger omstandigheden vaak dan in particulieren dienst.
En in veel gevallen zal een beroep op de omgeving van den niet=
maatschappelijken werker 't mogelijk maken, dat hij in zijn werk kan
gehandhaafd worden.
Meer welwillendheid, meer liefderijk denken over die ongelukkigen
zou è n den niet-maatschappelijke èn de maatschappij ten goede komen.
,

Repliek.
De heer P. de Boer. De heer André maakte de opmerking, dat door
mij te veel nadruk is gelegd op het verstandelijk defect van den zwakzinnige. Ik moet dat terugwijzen, want ik heb het uitdrukkelijk het
uiterlijke kenteeken genoemd. Overigens meende ik, in dit gezelschap mij
te moeten onthouden van een nadere omschrijving van de(n) zwakzinnige, omdat het begrip ,,zwakzinnig" hier bekend mag worden
verondersteld.
Onjuist acht ik de stelling, dat, hoe meer zich de maatschappelijk
verhoudingen toespitsen, hoe meer de maatschappij het abnormale zal
uitstooten. Integendeel ; wij zien juist in de maatschappij de organen
ontstaan, die moeten dienen, om dat, wat dreigt onder te gaan, te
beschermen en te verzorgen, ook als het afwijkt van het normale.
Als doel blijf ik stellen : zoo lang mogelijk .handhaven van den abnormale
in het gewone maatschappelijk leven; zoo lang mogelijk dus ook voorhem den toestand handhaven, die door ieder individu (ook door den abnormale) het meest verkieslijk wordt geacht. Alleen die menschen uit
de samenleving verwijderen, die voor zich zelf of voor anderen gevaren
opleveren ; en dan zoo verwijderen, dat de kans, om terug te keeren tot
den normalen toestand, zoo groot mogelijk is.
Daarbij neem ik juist als uitgangspunt het wezen van onzen zwakzinnige. De zwakzinnige waardeert den vrijen omgang in de maatschappij
even goed als de normale; hij waardeert ook zijn „milieu", in den
ruimsten zin genomen, en verlangt even goed als de normale naar zijn
„thuis". Alleen uit hij het op ;een afwijkende manier. Zij, die zich moeten
verdiepen in de uitingen van de zwakzinnigen, leeren dit verstaan. Handhaving juist in het huiselijk milieu, waar naast de moeilijkheden, die
overal voor de(n) abnormale zijn weggelegd, ook de verhouding
van ouder en kind een rol speelt, waarborgt ook de(n) zwakzinnige
het meest volledige bestaan. Daardoor blijven ook de banden, die met
anderen zijn aangeknoopt, bestaan. Niet altijd ligt de schuld van verkeerde
verhoudingen thuis aan den abnormale. Zou dan -de abnormale wel
geheel die gevolgen van deze slechte verhoudingen moeten dragen ? Juist
door regelmatigen invloed, ook op het huisgezin, moet die verhouding
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gunstig worden beïnvloed en den zwakzinnige daar de plaats worden
gegeven, die hem toekomt.
Tot slot deze opmerking. De vorming van internaten en kolonies,
waarin de zwakzinnigen zouden worden ondergebracht, acht ik secundair.
Allereerst moet begonnen worden met de poging tot behoud in de
maatschappij. Is deze mislukt, dan moet de oplossing in internaten
en (of) kolonies worden gezocht ; maar dan toch weer op de wijze, zooals
ik dat in stelling 17 en 18 heb aangegeven.
Wat betreft de opmerking van den heer Leeflang over het vakonderwijs in Rotterdam, verwijs i k o. m. naar het Haarlemsche Rapport
over de Nazorg en naar de opmerkingen, die ik in mijn uiteenzetting
gaf. Ik wil er nog aan toevoegen, dat de waardeering, die ik voor de
vakcursussen heb, minder voortkomt uit het feit, dat er gelegenheid
is voor de oud-leerlingen om vakbekwaamheid op te doen, dan wel
omdat het een middel kan zijn, om leerlingen, die nog niet kunnen worden
losgelaten, in den vorm van „vakonderwijs" leiding te geven. In het
genoemde rapport gaf ik aan,
,,dat juist de zwakzinnigen, die door slecht aanpassingsvermogen,
groote karakterfouten en anti-sociale eigenschappen in de puberteitsjaren toezicht en leiding noodig hebben, voor plaatsing in
aanmerking moeten komen."
Het zou dus één van de inrichtingen kunnen zijn, in stelling 17 onder
3 genoemd. Gebrek aan tijd, niet mindere waardeering, heeft mij belet,
hierover uitvoerig te spreken. Wat de mogelijkheid betreft, om alle
leerlingen van het Buitengewoon Onderwijs zeer vroeg te laten beginnen
met vakonderwijs, ik moet de wenschelijkheid daarvan ontkennen, omdat
bij verreweg het meerendeel der leerlingen het resultaat gering zou zijn.
De laatste debater sprak over plaatsing van minderwaardige arbeidskrachten bij Gemeente en Rijk. Wij hebben hier dezelfde moeilijkheden
als met collectieve contracten, waarover ik in mijn inleiding sprak.
De loonsvoorwaarden zijn vastgelegd in verordeningen en bepalingen,
zoodat plaatsing op andere arbeidsvoorwaarden, dan voor normalen
gelden, uitgesloten is. Plaatsing op de zelfde arbeidsvoorwaarden is uit
den aard onmogelijk, omdat zij niet de normale arbeidsprestatie kunnen
leveren en dus uit bedrijfsoogpunt niet acceptabel zijn.
Als (gemeente )ambtenaar van de Nazorg betoog ik bij particuliere
werkgevers, dat het ;eenvoudige werk gereserveerd moet word-en voor hen,
die het moeilijke niet kunnen doen. De grootste werkgever van Amsterdam, n.l. de gemeente zelf, die over verreweg den meesten ongeschoolden
arbeid beschikt, heeft zich zelf door een stelsel van reglementen en
verordeningen gebarricadeerd, waardoor plaatsing van deze minder bruikbare krachten uitgesloten is.
Met den debater ben ik van meening, dat de gemeente de plaatsing
'mogelijk moet maken.
Het kan niemands bedoeling zijn, ook de mijne niet, de moeilijkheden,
die de abnormalen opleveren, te wijten aan de normalen en aan de
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samenleving. Wel weet ik uit ervaring, dat de samenleving dezen misdeelden weinig biedt in vergelijking met de(n) normale en veel vreugde
onthoudt, die een normaal individu deelachtig wordt. De verantwoordelijkheid daarvoor moet op de rekening der normalen worden geboekt.
Het is m. i. noodzakelijk, dat de mentaliteit van de(n) normale ten
opzichte van dit vraagstuk zich wijzigt ; dat de normale niet de maatschappij voor zich alleen opeischt, maar inziet, -dat ook de psychisch
misdeelde een mensch is met menschelijke verlangens en behoeften
en dat ook de normale moet trachten, het verblijf van de(n) abnormale
in de samenleving mogelijk te maken.

Welke beteekenis heeft de Psychopathenwet middellijk of rechtstreeks voor de maatregelen die ten aanzien van het dl of niet
abnormale crimineele kind genomen moeten of kunnen worden?
door Dir. H. van der Hoeven Jr. .
De Psychopathenwet voert een nieuw belangrijk beginsel in ons
strafrecht in : naast het dogma van de toerekeningsvatbaarheid, waardoor
de strafmaat wordt bepaald, doet een ander, zelfstandig principe zijn
intree : dat der „gevaarlijkheid" waardoor de dwangmaat wordt bepaald.
Zelfstandig in dezen zin, dat hier voor 't eerst straf en dwang van elkaar
onafhankelijk zijn gemaakt, zoodat voortaan niet meer alleen straf
zonder dwang (voorw. veroordeeling) maar ook dwang zonder straf zal
mogelijk zijn. (Dwang in den zin van : vrijheidsberooving, anders dan
door plaatsing in een krankz.gest., wat een zuiver-geneeskundige maatregel is, al wordt hij door den Rechter bevolen). — Daar het beginsel:
dwang zonder straf in de kinderwetten reeds wordt toegepast, ja deze
zelfs, zich niet beperkende tot abnormalen, verder gaan dan de Psychopathen-wet, valt hieruit voor de beantwoording van den in den aanvang
dezes gestelde vraag niets te leer-en.
Voorts is het gemakkelijk in te zien, dat de Psychopathen-wet, daar
haar werking zuiver-repressief is, als insufficient is te beschouwen ten
aanzien van een der grondbeginselen van een aannemelijke opvoedkunde, dat zij n.l. prophylactisch effect moet hebben. De Staat doet
zoo goed als niets voor zijn psychopathen, maar alleen wel tegen hen.
Een Psychopathen-wet, die niet ten doel heeft de gemeenschap te beveiligen tegen de psychopathen maar de psychopathen tegen de gevaren
der gemeenschap, is nog ver te zoeken. In ditopzicht is - dus de
Kinderwetgeving stellig reeds verder. Niet voor haar valt er wat te
leeren uit de Psychopathen-wet, maar juist omgekeerd levert zij de stof
om van het begrip kinder-zorg dat ons reeds eigen is, te komen tot een
psychopathen-zorg die nog vrijwel volkomen ontbreekt, hoewel zij een
belang is van zeker niet minder gewicht, en een even dringende eisch.
begrepen, zouden psychopathen- en kinderzorg elkaar ontmoeten,
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en volgens gelijk-gerichte beginselen en methoden kunnen (en moeten)
worden verwezenlijkt.

Dr. H. van der Hoeven : Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren,
Ik moet beginnen met U eerlijk te bekennen, dat, toen ik de vereerende
opdracht kreeg, om in deze sectie iets te zeggen over de psychopathenwet,
ik lang geaarzeld heb deze opdracht te aanvaarden.
In de eerste plaats wel, omdat ieder, die een vereerende opdracht krijgt,
zich daarop behoort te bezinnen, om na te gaan, of hij wel in staat is,
deze behoorlijk te vervullen. Maar in de tweede plaats, omdat eigenlijk
mijn eerste gedachte bij het vernemen van het mij toebedeelde onderwerp was : wat in den hemel heeft nu die psychopathenwet met een
paedagogisch congres te maken ! Ik wil zelfs nog verder gaan, en
ronduit bekennen, dat de conclusie, waartoe ik na mijn eerste overdenking kwam, deze was, dat eigenlijk de psychopathenwet geheel
buiten het kader van een congres als dit valt. En het is eigenlijk juist
daarom, dat ik besloot de opdracht te aanvaarden, aangezien we
daardoor eens kunnen nagaan, welke waarde die psychopathenwet heeft
voor het verwaarloosde, abnormale en misdadige kind.
Het verwaarloosde en - crimineele kind — wij behoeven daarover niet
lang te debatteeren - zal ongetwijfeld voor een groot gedeelte, waarvan
ik op dit oogenblik den omvang niet wil bepalen of schatten, gerecruteerd worden uit de abnormale kinderen. Doch het schijnt mij wel
een van de moeilijkste vraagstukken toe, om precies uit te maken in
de gevallen, waarin een kind door verwaarloozing tot criminaliteit
is gevoerd, in hoeverre de aanleg van zoo'n kind, zijn aangeboren
psychische natuur, een deletairen invloed kan hebben gehad en tot het
fiasco van zijn opgroei heeft meegewerkt — dan wel, of de aanleiding
tot dit fiasco niet meer gelegen is in den invloed, die van het milieu is
uitgegaan. Deze twee factoren juist tegen elkaar af te wegen is, dunkt
mij, wel een van de allerlastigste problemen, welke men ten aanzien
van het verwaarloosde, mislukte kind stellen kan.
En nu is dan de psychopathenwet, waarnaar wij zoovele jaren tevergeefs hebben uitgezien, -er eindelijk gekomen, zoodat het zeer voor
de hand ligt, dat wij nu eens van deze zijde het vraagstuk van het
verwaarloosde, mislukte en crimineele kind gaan bezien en vragen:
welke beteekenis heeft die wet voor dit vraagstuk ? Tenslotte is er dan
eer, wet, waarin in beginsel de houding van de maatschappij tegenover
het psychopathische individu is neergelegd — waarin is aangegeven, hoe
de gemeenschap, de staat, zal optreden tegen individuen, die uit hoofde
van hun psychopathie op de een of andere wijze in conflict komen
met de maatschappelijke regelen en dus met de gestelde orde. Wat
kunnen wij daaruit leeren voor onze zorg voor het psychopathische kind?
Wanneer wij nu deze wet opslaan, vinden wij daarin naar mijn indruk
al dadelijk een belangrijk beginsel, doordat duidelijk en onomwonden
uitgesproken wordt, op welke wijze de berechting moet plaats hebben.
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Wanneer tot dusver iemand iets doet, wordt hij daarvoor gestraft;
behoudens natuurlijk het geval, dat hij heelemaal notoir ziek is, dus
krankzinnig, want dan wordt hij eenvoudig opgenomen in een krankzinnigengesticht. En of dit nu op verzoek van de familie door den
kantonrechter wordt uitgesproken, dan wel door den gewonen rechter
Wordt gelast, maakt ten opzichte van de beteekenis van die opneming
geen verschil. Afgezien van die ééne maatregel wordt dus steeds iemand,
die schuldig wordt bevonden aan een misdaad, gestraft.
Maar in de psychopathenwet verrijst nu als de schemering van een
nieuwen dag een geheel ander beginsel, n.l. dat nu niet meer alle
aandacht geconcentreerd wordt op het feit, of iemand een bepaalde.
straf verdient, of hij schuldig is en zoo ja, in welke mate; maar men
vraagt nu : kunnen vrij dien man of die vrouw zoo maar rond laten
loopen, moeten wij niet op de een of andere manier de gemeenschap
tegen dien man, maar vooral ook : dien man tegen zichzelf beveiligen?
De vraag dus die ten aanzien van andere zieken, . krankzinnigen bijv.
of lijders aan besmettelijke ziekten in 't geheel geen vraag meer is:
moet alleen de maatschappij beveiligd worden tegen de gevaren, die
van die zieken uitgaan of moeten deze ook geholpen worden en zoo
noodig beschermd tegen zichzelf, komt in de psychopathenwet voor
't eerst aan de orde, naast de beginselen van schuld en straf.
Op een paedagogisch congres kan ons natuurlijk de quaestie van
schuld en straf en toerekeningsvatbaarheid al heel weinig interesseeren,
doch komt het voor alles aan op deze opvoedkundige vraag : hoe kunnen
Wij van dat opgroeiende menschenkind nog iets terechtbrengen?
En nu komt al dadelijk de eerste teleurstelling. Want wat biedt ons
in dit opzicht de psychopathenwet, waar wij al zoo lang al onze hoop
op gevestigd hebben ? Goed beschouwd eigenlijk niets ! Immers dat
nieuwe zeer belangrijke beginsel, dat daar dus iemand zonder meer
eenvoudig ter beschikking van de regeering zal worden gesteld en een
zekere dwang op hem zal worden toegepast maar geen straf — deze
door ons met zooveel vreugde begroete maatregel, wordt alleen toegepast op menschen, die vallen onder art. 37 van het Wetboek van
Strafrecht, dat wil dus zeggen : alleen op diegenen, die wegens ziekelijke
storing of gebrekkige ontwikkeling van hun geestvermogens niet strafbaar
zijn. Zoolang dus niet uitgemaakt is : hier is een individu, dat niet
strafbaar is, blijft het belangrijke beginsel: hem te helpen, hem te
leiden en te zien, wat wij langs paedagogischen weg, als dit woord
niet te groot is, van hem terecht kunnen brengen, vastgekoppeld aan
het beginsel der straf (art. 37a laatste lid). In dit opzicht zijn dus
de kinderwetten al een reeks van jaren aan de psychopathenwet
vooruit, omdat hierin reeds lang het beginsel der straf kan plaats
maken voor de vraag : hoe kunnen wij dit jeugdige individu op den
goeden weg brengen. Hierbij speelt dus de quaestie van straf en schuld
geen rol van beteekenis.
Terwijl dus de psychopathenwet zich uitsluitend bezig -houdt met
de abnormale individuen en dan daar nog weer een zekere categorie
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apart uitneemt — diegenen, die heelemaal ontoerekenbaar verklaard
worden —, hebben de kinderwetten deze restrictie geheel ter zijde
gesteld en maken deze een reeks van maatregelen mogelijk, waarbij
zulke onaangename restricties in het geheel niet ter sprake komen. In
dit opzicht laat dus de nieuwe psychopathenwet ons hier in den steek.
En helaas, ik heb het reeds gezegd, in een ander opzicht laat deze wet
ons haast nog bedroevender in den steek. Want wat is het geval ? Die
psychopathenwet is, zooals U weet, een invoegsel, een inlassching in
het Strafwetboek. M. a. w. deze maatregel, waarnaar wij zoovele jaren
reikhalzend hebben uitgezien en waarin eindelijk eens zou worden
vastgelegd, wat er zou geschieden voor dat nijpende maatschappelijke
vraagstuk, voor die tallooze psychopathen, die daar rondloopen en
zichzelf en een ander tot last en schade zijn, deze maatregel moet
dan eindelijk de oplossing geven van de moeilijkheid ; maar het is
wel een oplossing van een buitengewoon beperkt karakter ! En vooral
Qp een paedagogisch congres moet deze beperking wel zeer gevoeld
worden ; immers het gevolg daarvan is, dat er nieteerder iets voor
deze categorie van maatschappelijk-invaliden gedaan wordt dan nadat
zij zich op de een of andere wijze aan verstoring der maatschappelijke
orde hebben schuldig gemaakt en daarmee dus de gemeenschap, de
staat, bang gemaakt is ! Nu komt eensklaps de gemeenschap in het
geweer en zegt : we zullen wel zorgen, dat we voortaan van dezen
persoon geen last of schade meer ondervinden. Met andere woorden
dus : de psychopathenwet geeft ons geen andere middelen dan maatregelen van zuiver regressieven aard, terwijl natuurlijk in elk eenigszins
zuiver gedacht paedagogisch beginsel steeds het streven op den voorgrond moet staan om prophylactisch, dus voorbehoedend te w rerk
te gaan.
Daar staat dus dat groote leger van psychopathen in onze samenleving — die rampzaligen, mag men wel zeggen die voor de eischen
van ons gemeenschapsleven niet zijn geoutilleerd, die er voortdurend
mee in conflict komen, omdat hun aard niet deugt voor het milieu,
waarin zij nu eenmaal genoodzaakt zijn te verkeeren — -en we laten
ze er maar kalmpjes zoo'n beetje rondscharrelen en ronddobberen.
En als het dan eindelijk verkeerd gaat, dan pas komt de rechter er aan
te pas, en zegt : nu is het uit met je vrijheid ; nu heb ik hier de
voorschriften van de wet en daaraan zul je je nu voortaan hebben te
onderwerpen ! Dit is natuurlijk een manier van doen, die in een vraagstuk
van paedagogischen aard nooit mag worden toegepast.
De staat doet tot dusver eigenlijk niets voor zijn psychopathen, maar
alleen wat tegen ze. Dit is een fout, waar wel nadrukkelijk de aandacht
op gevestigd mag worden. Men zou anders gevaar loopen, zich te gaan
verbeelden, dat met deze simpele oplossing de zaak nu voortaan in
orde is. Een werkelijke psychopathenzorg zou echter iets gansch anders
moeten omvatten, en zou daarom ook van een geheel ander beginsel
moeten uitgaan ; die zou — en daarmee komen we tot een punt, dat
vooral op een paedagogisch congres in het centrum der belangstelling
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moet staan — die zou maatregelen moeten inhouden, die het zouden
mogelijk maken, dat de staat de psychopathische individuen reeds in
hun jeugd doet opzoeken, althans reeds, voordat ze met den strafrechter in aanraking zijn gekomen. Daarom ligt hier juist in de nieuwe
psychopathenwet voor ons een groote teleurstelling, omdat daaruit n.l.
duidelijk blijkt, dat we van deze wet, ten aanzien van de zorg voor
het psychopathische en verwaarloosde kind, niets te wachten hebben.
Ongetwijfeld zou een behoorlijke psychopathenzorg een werk zijn van
buitengewonen omvang, waarvoor men te rade zou moeten gaan met
de beginselen, die in onze kinderwetten zijn neergelegd en die ons
voor dit onderwerp buitengewoon veel kunnen leeren. Daardoor zouden
de rollen geheel worden omgekeerd en zouden voor onze maatschappij
bizonder vruchtdragende maatregelen kunnen worden beraamd, wanneer niet de kinderzorg zich aan onze psychopathen-zorg oriënteerde,
maar veeleer de psychopathen-zorg wierd ter hand genomen naar de
beginselen van onze kinder-zorg. Zoo begrepen, kunnen de beide groote
vraagstukken : de kinderzorg en de psychopathenzorg, wanneer zij met
elkaar in verbinding worden gebracht en volgens gelijkgerichte beginselen
en methoden in de wet belichaamd en op de practijk toegepast worden,
elkander steunen en aanvullen, en daardoor zou op den duur een heilzame werking mogen worden verwacht voor die buitengewoon uitgebreide en om hulp roepende phalanx van invaliden, die in onze moderne
en op den naam van beschaving zoo grooten prijs stellende gemeenschap
nog steeds op onbarmhartige wijze aan haar lot wordt overgelaten.
Discussie.
Mej. Mr. C. F. KKatz zou den inleider in de eerste plaats een vraag
willen stellen. Heeft zij het goed begrepen, dat hij zeide, dat door de
psychopathenwet een nieuw belangrijk beginsel was ingevoerd, namelijk,
dat nu dwang zou kunnen worden opgelegd zonder straf? Dan zou
dit h. i. toch niet geheel juist zijn, althans niet voor de verminderd
toerekenbare, immers die zal altijd naast de dwangmaatregel een straf
moeten worden opgelegd. De meerderheid in de Kamer — en spreekster
deelde die meening — wilde namelijk voor allen, die niet geheel ontoerekenbaar zijn gebleken, vasthouden aan de idee van schuld en straf,
mede in het belang der menschen zelf om hun verantwoordelijkheidsbesef niet te ondermijnen, maar juist te versterken. Die straf kan
natuurlijk ook voorwaardelijk worden opgelegd. Of het mogelijk zou
zijn, dat de rechter in sommige gevallen — ondanks schuldigbevinding
— toch niet zou behoeven te straffen, wenschte men niet bij deze
speciale wet incidenteel te beslissen, omdat dit te zijner tijd algemeen
bezien zou moeten worden.
In de tweede plaats vreest spreekster, dat de vergadering te zeer
onder den indruk van de door den inleider belichte „teleurstellingen"
omtrent de psychopathenwet naar huis zal gaan. Daarom wil zij toch
wel even een ander geluid doen hooren. Immers wij allen zijn toch
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maar al te blij, dat, nadat jarenlang daarom gevraagd is, de psychopathenwet nu tot stand is gekomen. En al voelt spreekster de bezwaren van
den inleider — wiens praeadvies zij ook overigens zeer waardeerde —
dat de wet ten dezen eigenlijk alleen repressief en niet prophylactisch
werkt, toch wil zij er op wijzen, dat hare invoering wel eenig resultaat
in die laatste richting zal kunnen brengen. Spreekster wijst daartoe
op de prae-adviezen van Dr. van Voorthuysen en den heer de Boer,
voor dit Congres uitgebracht, over het onderwijs aan en de nazorg
voor zwakzinnigen (waaronder vele psychopathen). Als nu de psychopathenwet eenigen tijd in werking zal zijn geweest en men in de psychopathengestichten proefondervindelijk gezien zal h-ebben, wat hier door
betere zorg voor het kind had kunnen worden voorkomen, dan za)
daarvan juist grooten invloed kunnen uitgaan ter verwezenlijking van
die voornoemde plannen. Zóó beschouwd is dus de psychopathenwet
in ieder geval ook ten dezen reeds een stap in de goede richting.
De heer Van Bemmelen: Indien Dr. van der Hoeven betoogt, dat
de Psychopathenwet en het crimineele en verwaarloosde kind niets of
althans zeer weinig met elkander te maken hebben, ben ik dit niet.
met hem eens.
Voor het misdadige kind tusschen de 16 en 18 jaar zal dit wvetsontwerp van groot belang kunnen zijn. Indien een dergelijk kind ernstig
psychopaath is en zoodoende vervalt tot -een zwaar misdrijf, staat de
rechter voor de keuze : Rijksopvoedingsgesticht of Gevangenis. Deze
keus biedt geen enkele mogelijkheid, die bevredigt.
De delinquent is èn door zijn psychop.athischen aard èn dool zijn
misdrijf ongeschikt voor Rijksopvoeding terwijl het opleggen van een
langdurige gevangenisstraf dergelijke jonge menschen eer afstompt en
verbittert in plaats van verbetering te brengen.
De Psychopathenwet zal in deze het tertium verschaffen, dat wij
thans tevergeefs zoeken.
-

De heer Veenstra: Het is niet juist, dat er in de Psychopathenwetten
geen winst schuilt voor de ontoerekeningsvatbaren. Vroeger was er geen
hulp voor hen, geen bescherming van de maatschappij tegen hen,
met de Psychopathenwet wel.
Dat er alleen na misdrijf kan worden ingegrepen, is juist. Er is een
belang bij van selectie, want nu zal er waarborg zijn, dat er recht
is met dwang in te grijpen.
Dat de maatschappij -zich beschermt, is niet verkeerd. Er zijn zooveel
minderwaardige elementen, dat de maatschappij zich beveiligen moet.
Dat ze dit doet, tegelijkertijd het individu verzorgend, is gelukkig.
De Voorzitter : Ik zou, tot steun van wat door Dr. Van der Hoeven
in zijn inleiding is gezegd, de aandacht willen vestigen op een nieuw
instituut, dat in de laatste jaren in Amerika van groote beteekenis
begint te worden: op het instituut van den „visiting teacher". De
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onderwijzer-huisbezoeker is iemand, die de opleiding heeft van den
onderwijzer en die aan de school verbonden is op gelijke wijze als
zijn collega's, de gewone onderwijzers. Hij krijgt mededeeling van
alle bijzondere stoornissen, die zich bij de kinderen ten opzichte van
de school voordoen : schoolverzuim, bijzondere moeilijkheid, ernstige
tekortkoming in vorderingen of belangstelling -enz. Het is de taak
van den onderwijzer-huisbezoeker door bezoek aan de gezinnen de
oorzaken uit te vinden van het gebleken gebrek aan aanpassing van
het kind aan de eischen van school en onderwijs. Dit onderzoek heeft
ten gevolge, dat het leven van het kind in zijn geheel wordt beschouwd
en dat dus niet meer het gedrag ten opzichte van school en onderwijs
als op zich zelf staande verschijnselen worden beschouwd en als zoodanig bestreden. Zoowel de persoonlijke eigenaardigheden van liet kind
worden zoodoende bestudeerd als de ontwikkeling daarvan onder den
invloed van de moeilijkheden, die hem uit zijn omgeving worden
toegevoerd : ruzie met huisgenooten, onverstandige leidingdoor de
ouders, een speciale neiging voor de een of andere bezigheid, die ten
onrechte wordt tegengegaan, ontmoediging door allerlei invloeden, onvoldoende lichamelijke zorg enz. enz. De bestrijding van het gebrek
aan aanpassing geschiedt dus op breeder grondslag en tot op veen
grooter diepte dan tot nu toe. Een van de gevolgen van deze methode
is, dat daardoor vanzelf, met gebruikmaking van de school, alle
jeugdige, wordende psychopaatjes worden ontdekt, terwijl vanzelf aan
die ontdekking aansluit de genezende behandeling door den onderwijzerhuisbezoeker en door al die krachten in het maatschappelijk leven,
die door den onderwijzer-huisbezoeker voor de behandeling en genezing van het jeugdige psychopaatje worden gemobiliseerd.
De heer Den Hollander Met groote insternniing hoorde ik sprekers
pleit voor psychopathenzorg. Daarbij is dus noodig tijdige herkenning,
tijdige behandeling. Beide zijn mogelijk bij de instelling van z.g.n.
strenge scholen, die bestemd zouden zijn voor onhoudbaren en spijbelaars.
Deze scholen zijn door kinderwetten, leerplichtwet en Lager-onderwijswet
mogelijk : de laatste noemt ze a. h. w. bij name in zijn titel over
het buitengewoon lager onderwijs. .
De Amerikaansche Parentalschools, de Engelsche Dag-Industrialschools
zijn bruikbare voorbeelden. In de organisatie van de Strenge School, was
de „Visiting teacher" ook reeds opgenomen.
:

De heer De Boer Zonder een goed ingerichte verzorging der
jeugdige abnormalen, zal de psychopathen-wet weinig practisch nut
afwerpen. De groote moeilijkheid is evenwel, dat de Rijksbemoeiingen
met het abnormale kind pas aanvangen, als de aanraking met justitie
en politie een feit is. V66r dien tijd moeten evenwel pogingen in
het werk gesteld worden, om dat te voorkomen, door speciale maatregelen.
Dit terrein, het verzorgen van jeugdige abnormalen door bijzondere
:
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bemoeiingen voor het conflict, wordt alleen door de gemeente betreden, zoodat van aansluiting der verschillende maatregelen, overleg
daarover en aanwijzing van ieders verantwoordelijkheid ten opzichte
der te nemen maatregelen geen sprake is. Wel is er vaak sprake van
conflicten, die dan de finantieele gevolgen van de maatregelen betreffen.
Van spreker zou ik gaarne vernemen, hoe het nu staat met de
gevolgen van de psychopathen-wet voor de oudere psychisch invaliden. Mag voor hen een gunstig resultaat worden verwacht?
De heer A. J. da Costa schaart zich gaarne aan de zijde van hen,
die bijzonder dankbaar zijn voor de Psychopathenwet (al is 't alleen
al als mede-oprichter en -bestuurder der Rekkensche Inrichtingen voor
zwakzinnigen, welke niets liever willen zijn dan middel om, tezamen
met anderen, uitvoering aan de wet te geven).
Onze Directeur Dr. W. L. Slot, die op dit gebied een rijke ervaring
heeft, hoopt echter, dat eerlang ook nog aan de Curaleele-aanvulling in
ons Burgerlijk Wetboek mag worden gedacht.
Dringend noodig is, dat, psychopathen, ook tegen hun wil, onder
curateele kunnen worden gehouden. Met verlangen zien velen dus
uit naar een uitbouw der wet, opdat ook degenen, die niet met den
strafrechter in aanraking komen, en straks meerderjarig zijn, kunnen
geholpen worden.
De h-eer Honing: Mej. Katz merkte reeds op, dat de psychopathen-wet
eischt straf v66r de ter beschikkingstelling, naar ik meen op grond
van de principiëele opvatting van schuld en boete van den toenmaligen
Minister van Justitie Mr. Van Heemskerck.
Ik wil hier niet spreken over deze schuldvraag en laat alle strafrechttheorieën rusten, omdat die geheel afhankelijk zijn van ieders wereldbeschouwing en daarom deze zaak niet in deze sectie aan de orde
moet komen. Maar er is een andere zaak.
Is er ook niet een belang voor den psychopaath zelf ingelegen,
dat hij eerst wordt gestraft ; niet voor de zware psychopathische
gevallen, die nà de eerste aanraking met den strafrechter naar een
inrichting zullen gaan, die zij op grond van de ziekelijke storing , of
gebrekkige ontwikkeling hunner geestvermogens, wellicht niet meer
zullen kunnen verlaten, maar voor de lichtere gevallen, die betrekkelijk
spoedig weer in het gewone maatschappelijk leven zullen terugkeeren.
Ik zou den inleider willen vragen is het voor dezen niet van belang, dat
ze gestraft worden, om te voorkomen, dat zij tot huneigen schade het
denkbeeld krijgen : Ik ben nu eenmaal zoo, ik kan er niets aan doen!
De Voorzitter: Dr. van der Hoeven is door sommige debaters
aangevallen en door anderen is zijn partij genomen. Maar zoowel
aanvallers als verdedigers zijn het met elkaar eens geweest, dat de
bestaande toestand ten opzichte van de psychopathen ten eenenmale
onvoldoende is. Dat er wettelijk geregelde zorg voor psychopathen
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moet zijn, is niet bestreden. Dat wij door invoering van de bestaande,
strafrechtelijke, psychopathenwetten (hoe noodzakelijk die op zich zelf
ook is) het doel zouden bereiken en dat daarmee genoeg gedaan
zou zijn, is ook door niemand ter vergadering gezegd, maar integendeel
is ook de nadruk er op gelegd, -dat ook voor die psychopathen, die
niet de strafwet overtreden, maar die toch niet geschikt zijn zonder
steun hun leven op een voor de maatschappij en voor hen zelf
behoorlijke wijze te voeren, dat ook voor hen wettelijk geregelde
zorg noodzakelijk is. Door verschillende debaters zijn ideeën geopperd
betreffende die psychopathenzorg en daardoor is o. m. steun gegeven
aan wat als een der hoofdpunten van het betoog van den inleider
moet worden beschouwd : dat de zorg voor den psychopaath, als
zij practisch resultaat wil hebben, moet aanvangen zoo vroeg mogelijk
in het leven van den wordenden psychopaath.
Repliek.
Dr. Van der Hoeven : Ik bedank degenen, die mij zijn bijgevallen,
(de V oorzitte.r, de heer Den Hollander en de heer Da Costa) voor
hun steun.
De oppositie van de andere sprekers schijnt mij gedeeltelijk voort te
komen uit een fout van mij, maar gedeeltelijk uit een fout van die
sprekers zelven.
Mijn fout is, dat ik, hoewel stellig voornemens dien twistappel niet
in deze vergadering te werpen, er niet voldoende in geslaagd ben het
vraagstuk van schuld, boete en toerekenbaarheid buiten het debat te
houden. Nu klaarblijkelijk mijn bloed toch gekropen heeft, waar het
niet gaan kon, wil ik wel openlijk bekennen, dat ik geacharneerd antitoerekeningvatbaarheids-gezind ben, en dus onmogelijk kan meegaan
met den heer Honing, die in het behoud van de begrippen „schuld"
en „boete" in de Psychopathen-wet een belangrijk paedagogisch beginsel ziet ; noch de voldoening kan deelen van mej. I(atz, -dat de z.g.
verniinderd-toerekenbaren onder het bestel der Psychopathen-voet eerst
een beetje ,,gestraft" zullen word-en, vóórdat ze datgene krijgen, wat
ze noodig hebben : steun, hulp, na-opvoeding. Ik zou, gelijk ik heb
uiteengezet, eerst voldoening gevoelen, wanneer de ter beschikking
stelling, geheel losgemaakt van „straf", niet slechts op een beperkte
groep van personen kon worden toegepast, maar op allen, ontoerekenbaren, verminderd-toerekenbaren èn toerekenbaren. Z.00lang dat niet is
verwezenlijkt, kan ik de vraag van den heer De Boer, hoe de
Psychopathen-wet gehanteerd moet worden om volwassen psychopathen
de hand te reiken, niet bevredigend beantwoorden.
De fout der debaters waarop ik zooeven doelde, is, dat zij vergeten
dat wij hier zijn op een paedagogisch congres, secties : het crimineele
en verwaarloosde en het abnormale kind. Dientengevolge hebben zij ten
onrechte mijn bezwaren tegen de Psychopathen-wet, dat zij n.l. op
beginselen berust, die wij hier niet gebruiken kunnen, opgevat als
1
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volslagen gebrek aan waardeering voor die wet-als-zoodanig. Dat is
onjuist. In ander verband zou ik mij zeer goed dankbaar — hoewel
dan toch nog niet voldaan — kunnen verklaren. De eenige spreker die
een juist standpunt heeft ingenomen, is de heer Van Bemmelen,
die er op wees, dat voor de oudere misdadige jeugd de invoering van
de Psychopathen-wet een belangrijke verbetering zou zijn. Daarmee
ga ik akkoord, hoewel het beginsel van die wet — dat kan ik niet genoeg
herhalen — ons voor onze jeugdzorg ten aanzien van het crimineele
en abnormale kind niets leeren kan. Onder dit zelfde voorbehoud kan
ik den heer Veenstra toestemmen, dat van repressieve maatregelen ook
een prophylactische of preventieve kracht kan uitgaan. Aan dezen
zelfden spreker moet ik ook antwoorden, dat natuurlijk de maatschappij
zich wel mag verdedigen, zelfs tegen psychopathen, even goed als
tegen andere zieken (besmettelijke ziekten); ik heb slechts betreurd,
dat dit het eenige beginsel is waarop de ter beschikking stelling
berust. 1
)

Karaktervorming en Zwakzinnigheid
door G. J. Vos.
Ste111ngien:
1.

Het meest kenmerkende van „karakter" is vrijheid en verantwoordelijkheid.
2. Al wijzen de psychologie van het normale en die van het zwakzinnige kind niet alleen op kwantitatieve, maar ook op kwalitatieve
verschillen, toch gelden bij de karaktervorming voor beide groepen
dezelfde grondprincipen.
3. De erkenning, dat zwakzinnigen bij hun karaktervorming meer
toezicht, steun, bemoediging en geduld behoeven dan normalen,
vraagt bij de opvoeders niet alleen liefde voor het misdeelde
schepsel, maar ook uitgebreider althans meer diepgaande zielkundige
kennis, dan over 't algemeen bij hen mag verondersteld worden.
4. Voor het verkrijgen van deze kennis bestaat in ons land nog onvoldoende gelegenheid.
Hierin te voorzien is voor de naaste toekomst in de eerste plaats
een zaak van particulier initiatief, welke gesteund dient te worden
door de Staat, de lichamen, welke de opvoeding van zwakzinnigen
ter hand hebben genomen en van de vereenigingen van leerkrachten
bij het zwakzinnigen-onderwijs.

1) Uitdrukkelijk neergelegd in de laatste woorden van art. 37, derde
lid : „doch alleen indien het belang der openbare orde dat bepaaldelijk
vordert."
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De begrippen karakter -en karaktervrijheid zijn philosofisch en
psychologisch te definieeren. De begripsbepaling wensch ik te ontleenen
aan Bierens de Haan. Deze verstaat onder karakter het stelsel der
zielseigenschappen eener individueele persoonlijkheid. Hierbij is op te
merken -de veelheid der 'eigenschappen en de eenheid van het stelsel.
De eigenschappen zijn de natuurlijke aanlegselementen onzer ziel.
Wij hebben ze als praedisposities overgeërfd, behoudens de veranderingen, die ze in den loop van ons leven hebben ondergaan. Zij zijn
de empirische factoren van ons karakter.
Ware ons karakter niet meer dan een veelheid van karaktereigenschappen van deze empirische factoren, dan was er van vrijheid, wat
als het meest wezenlijke van het karakter wordt gevoeld, geen sprake.
Altaar het karakter is me-er dan deze veelheid, het is een stelsel, d. i.
niet een som of samenvoeging, maar een geheel, een unitas-multiplex,
een veelheid van ziels-eigenschappen beheerscht uit een éénheid.
Dit beheerschende beginsel is zelf niet een dier zielseigenschappen
of empirische factoren, maar een voorwaarde van deze. Dit beginsel
is transcendent.
Het beheerschend, transcendente beginsel (de ik-heid, het zelf, subject)
wordt wijsgeerig als de Idee aangeduid. Inreligieuze taal spreekt men
van den „Geest Gods", die in ons woont, waarbij opgemerkt mag
worden, dat dit niet de eenige aanduidingen zijn.
De verhouding van dezen ideëelen 'factor van het karakter tot de
empirische factoren is niet als de samenkomst van twee, maar is
een twee-eenheid. De zielseigenschappen (de geërfde en de verworven)
bestaan niet in de ziel als een opeenhooping, doch in een verband, n.l.
in het stelsel der individualiteit. De geërfde zielseigenschappen zijn
bij mij in een nieuw centrum gekomen en worden vandaar uit beheerscht.
De geërfde zielseigenschappen vormen den inhoud of materie van
ons karakter. De ideëele factor is het vormbeginsel. Afzonderlijk ware
de ideëele factor ledig, evenals de scheppingskracht zond-er materie om
zich te uiten ledig ware. Evenmin voeren de empirische factoren
bij wijze van vormlooze materie der ziel een afzonderlijk bestaan. Beide,
ideëele factor -en empirische factoren bestaan in twee-eenheid.
Het mensch-elijk karakter is geen rechtstreeksche erfenis, maar een
erfenis in nieuw bezit. De eigenaardigheid is het eigen centrum,
waarin de geërfde eigenschappen worden opgenomen en waarin het
vormend beginsel de ordening brengt. Het bestaan van slechte en
misdadige karakters is geen bewijs tegen den ideëelen factor, doch
is een voorbeeld van den ongevorderd en staat zijner werking in vele
individuen.
Er zou geen vrijheid zijn, zoo de ideëele factor van ons karakter
niet bestond. Alsdan zou de mensch wezen een samenstel van empirische
factoren bijwijze van product dier werkende objectieve invloeden : erfelijkheid, milieu, opvoeding, enz. Dan zou de ziel geen eigen wezen hebben,
geen activiteit, maar alleen ontvankelijkheid, receptiviteit bezitten.
De vrijheid in het karakter is de aanwezigheid van het beheerschend
,
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beginsel. Het levend en groeiend organisme van ons zedelijk karakter
wordt beheerscht door ons transcendent Ik, evenals het organisme van
een plant beheerscht wordt door het levensbeginsel der plant.
Er zijn wijsgeerige en psychologische theorieën, w-elke de vrijheid
uitsluiten. Het kausaal-delerminisme vat het zieleleven mechanisch op.
Men neemt een veelheid van psychische grondelementen aan, gewaarwordingen of voorstellingen, en acht, dat deze zich tot omvangrijker
geheelen verbinden en dat de geheelen zich weer ontbinden, bijwijze
van chemische vereeniging en scheiding. Men vat het zieleleven op als
een objectief natuurverloop, mechanistisch dus, met ontkenning van de
aktiviteit als natuuraanleg van den menschelijken geest.
Dit determinisme proclameert de onbeperkte geldigheid der psychische
kausaliteit en sluit daardoor de zedelijke vrijheid uit. Immers de empiristische blik op het zieleleven sluit niet in een ethische waardeering, zoodat
de volstrekte uitbreiding der empiristische theorie geen plaats voor deze
waardeering overlaat. Daar nu de zedelijke vrijheid een vvaardeeringsbegrip is, niet ontleend aan onze objectieve, maar aan onze subjectieve
natuur, niet voorkomend in een naluur-wetenschappelijke, maar in een
ethische beschouwing van het leven, zoo is het begrip van zedelijke
vrijheid zinledig voor het kausaal-determinisme.
Het psychologisch indeterminisme meent, dat een handeling, die geschied is, ook had kunnen uitblijven, of die, z66 ze geschied is, ook
anders had kunnen geschied zijn. De handeling is het gevolg van een
wilsbesluit. Het wilsbesluit had dus ook anders kunnen zijn. Het is aan
geen noodzakelijkheid gebonden. Hij die „ja" zegt, had ook „neen"
kunnen zeggen.
Dat kan slechts alleen, indien het karakter geen inhoud heeft. Een
karakter is echter aan zijn inhoud gebonden. Als tot den inhoud van mijn
karakter een hebzucht behoort, die in sterkte de andere motieven, b.v.
medelijden, edelmoedigheid, eergevoel overtreft, dan zullen, zoodra de
omstandigheden daartoe gelegenheid geven, mijn hebzuchtige daden gezien
worden. Kunnen deze echter ook uitblijven bij een zelfden karakteríinhoud en dezelfde omstandigheden, dan ware de hebzucht evengoed
tot onhebzuchtige daden in staat. Dat beteekent onredelijkheid.
Met dit indeterminisme kan geen zedelijke vrijheld bestaan, als we
vrijheid noemen de gedragingen overeenkomstig -de wezenlijke, menschelijke natuur, wanneer we aannemen, dat het karakter is gebonden aan
zijn eigen inhoud. De mensch, die geen wezensinhoud heeft, kan in alle
omstandigheden evengoed slecht als goed handelen. Volgens deze theorie
is geen zedelijke continuïteit denkbaar. De zoo geheeten vrije-wil zou
de opheffer der zedelijke levensorde zijn.
Er is ook een determinatie, welke met vrijheid gepaard gaat. Een
handeling is slecht of goed door het motief en het motief is zoo door
het karakter. De zedelijke waardegrond dezer handeling hangt af van het
karakter. Het „Ik" uit zich door middel van het gegeven karakter en kan
geen hoogex waardegrond bereiken, dan met den oogenblikkelijken aard
van het karakter overeenstemt. En dit is nu de vrijheid, niet dat onze
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handelingen zoo of anders hadden gekund, maar dat ze zoo of anders
hadden behoord.
Welk recht heeft de rechter tegen den misdadiger, den gedegenereerden
stumper, slecht geboren, slecht opgevoed, door slecht gezelschap omgeven,
te midden van veel verleiding ? Alleen dit recht, dat hij anders behoort.
En dat niet volgens een maatstaf, dien wij hem believen aan te leggen,
niet volgens ons zedelijk ideaal, maar volgens een maatstaf, dien hij in
eigen bewustzijn voert, want de activiteit van zijn „Ik" is tegelijk de
inwendige norm. In het bewustzijn d-es boosdoeners is de norm vervat,
die hem oordeelt. Ieder mensch heeft de inwendige beoordeelbaarheid.
Deze is de quintessence der zedelijke waarde in alle gedraging aanwezig.
Zonder deze gesteldheid bestond geen recht om eenige daad zedelijk te
beoordeelen, alleen een juridisch oordeel bleef over.
Iedere mensch bezit de inwendige beoordeelbaarheid in een be
paalde mate. Ook de zwakzinnige. De mate van inwendige beoordeelbaarheid neemt af, naarmate de zwakzinnigheid toeneemt. Waar geen
geestelijk leven meer is, is geen inwendige beoordeelbaarheid. De laagstaande idioot leidt slechts een natuurleven.
De psychologie van het zwakzinnige kind heeft vast .esteld, dat de
verminderde psychische energie in de geestelijke functies dusdanige
afwijkingen veroorzaakt, dat deze in verband met physische zwaktetoestanden tot stoornissen in de coördinatie der geestelijke krachten leidt,
derhalve in de vorming tot menschelijke, d. i. zedelijke persoonlijkheid.
Ieder, die zich met de opvoeding van zwakzinnigen bezig houdt, weet,
hoe reeds de verminderde aandachts-concentratie tot verschillende verschijnselen voert, welke de geestelijke ontwikkeling belemmeren en dat dit defect
feitelijk geheel en al de ontwikkelingsmogelijkheid van het z.z. kind
bepaalt. Maar de -ondervinding heeft geleerd, dat de kwaliteit der opmerkzaamheid zich verbeteren laat door methodische oefeningen van de aandacht. Dit feit is de rots van het paedagogisch geloof in het succes van
den arbeid aan den zwakzinnige, ook aan zijn zedelijke ontwikkeling.
Maar waar het redelijk denken e-en der voorwaarden blijkt voor de
hoogste ontwikkeling der persoonlijkheid, zoo kan een z. z. kind,
indien de zwakzinnigheid blijft bestaan, nooit uitgroeien tot een volwaardige persoonlijkheid. De zuiver geestelijke abstractie is voor den
zwakzinnige zoo goed als geheel uitgesloten -en zonder abstract denken
geen volgroeid zedelijk en religieus karakter. Er zijn graden van zwakzinnigheid, waar de zedelijke opvoeding slechts kan bestaan in dressuur.
Maar al moet de opvoeder in sommige gevallen zich bepalen tot
dressuur, tot leen africhten, zooals men dit een beest doet, laat dit hem
niet doen twijfelen aan zijn roeping. Deze twijfel ondermijnt de Christelijke idee van liefde en erbarming voor wat klein is en zwak en misdeeld
en voert tot vragen, of het wel goed is, zooveel zorg te besteden aan het
zwakke ; of het niet tegen-natuurlijk is, kunstmatig in stand te houden
en te kweeken, wat in zichzelf te weinig levenskracht en geestesenergie
heeft.
Het zijn vragen, die 't gemakkelijkst opkomen bij hen, die onder den
-
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invloed van materialistische opvattingen meenen, dat in die geestelijke
wereld dezelfde wetten heerscheen als in de stoffelijke. Zij beseffen niet,
dat in de geestelijke wereld de menschheid andere dan barbaarsche
middelen ten dienste staan, om de gevaren te keeren, die haar ongetwijfeld
van de zwakken en minderwaardigen bedreigen.
Een opzettelijk streven naar den natuurlijken ondergang der minderwaardigen, een grijpen dus naar dezelfde middelen, die in de natuurlijke
wereld hun geldigheid bezitten, zou de gemeenschap doen terugvallen
in het barbaarsche.
De menschenwereld heeft tot taak en tot plicht, het zwakke, het
misdeelde en het minderwaardige bij te staan en te helpen, niet alleen
ter wille van de gemeenschap, maar ook omdat ze met een menschenkind
te doen heeft, met een persoonlijkheid van zedelijke waarde, hoe gering
ook in het oog zijner medemenschen.
We hebben het zwakzinnige kind derhalve geestelijk te vormen, niet
alleen verstandelijk, maar ook zedelijk. Sommigen meeven, dat de
zedelijke opvoeding met de godsdienstige kan samenvallen, wat nog
niet behoeft te beteekenen, de laatste met de eerste te vereenzelvigen ;
anderen zullen aan de godsdienstige opvoeding afzonderlijke aandacht
willen wijden. In dezen behoeft hier niet in beoordeeling te worden
getreden.
Met het voorgaande wordt niet betoogd, een debat uit te lokken
over . wijsgeerige of religieuze vraagstukken. De bedoeling was alleen,
aan te toonen, hoe de zedelijke opvoeding van zwakzinnigen, haar karaktervorming, haar steun, vastheid en eenheid kan vinden in een levensbeschouwing, welke niet uitgaat van een theo-logisch, maar van een
antropo-logisch standpunt, wat niet wil zeggen, dat zij het religieuze
buitensluit.
Deze levensbeschouwing houdt in, dat het meest kenmerkende van
„karakter" is vrijheid en voert tot den eisch, dat ik zwakzinnigen heb
op te voeden tot een zoo groot mogelijke mate van vrijheid en daarmee
tot verantwoordelijkheid, niet alleen tot maatschappelijke, maar tevens
tot zedelijke vrijheid -en verantwoordelijkheid. Te weinig aandacht besteden aan het laatste beteekent onrecht doen aan de zedelijke persoonlijkheid, welke in elken zwakzinnige schuilt.
Waar we door den laagtestand van het geestelijk leven geen aangrijpingspunten kunnen vinden ter ontwikkeling, zijn we van de taak
der zedelijke opvoeding -ontheven.
Uit de verminderde mate van inwendige beoordeelbaarheid af te
leiden een verminderde vrijheid en verminderde toerekenbaarheid is
juist, maar elke zwakzinnige onvrij en ontoerekenbaar te verklaren is
hierom reeds onlogisch, omdat de volzinnigheid niet op een bepaald
punt in zwakzinnigheid overgaat, aanwijsbaar als een punt op de
lange lijn.
Een totale zedelijke onvrijheid bij de zwakzinnigen over de gansche
linie kan alleen logisch gehuldigd word-en door dengene, de de
zedelijke vrijheid bij iederen mensch loochent.
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Al zal de wijze, waarop de op voedingsmiddelen worden aangewend
geheel of gedeeltelijk verschillen niet die, bij de volzinnigen gebruikelijk,
het zwakzinnige kind zal evengoed als het volzinnige `orden opgevoed
tot zedelijke en maatschappelijke vrijheid en verantwoordelijkheid.
Willen wij de zwakzinnigen tot vrijheid en verantwoordelijkhe d opvoeden, dan dienen wij hun, evengoed als den volzinnigen, gelegenheid te
geven tot handelen in vrijheid en met verantwoordelijkheid : tot spel,
tot zelfstandigen arbeid, tot uitvoering van opdrachten, enz. ; daarom
moeten de z.z.-scholen wel het allerminst „praatscholen" zijn, maar
moet hier het parool wezen : zelfwerkzaamheid in den meest uitgebreiden
zin van 't woord.
Deze zelfwerkzaamheid is tegenwoordig ten opzichte van het onderwijs meer dan een woord ; is dit ook zoo in betrekking tot de karaktervorming? 't Is waar, zelfwerkzaamheid bij het onderwijs beteekent
ook inwerking ten goede op het karakter, maar ze kan en moet buiten
het onderwijs eveneens tot haar recht komen. Het zwakzinnige kind
voeden we het minst op tot een karakter door het laten aanhooren
van sermoenen, maar 't meest door het goede voorbeeld en door het.
op te wekken tot en gelegenheid te geven voor veelzijdig goed handelen.
Ik vestig hierop de aandacht, omdat uit een enquête, ingesteld door
een daartoe benoemde commissie uit de „Ver eeniging van Onderwijzers
en Artsen, werkzaam aan scholen voor achterlijke en zenuwzwakke
kinderen", gebleken is, dat in z.z.-scholen nog een zeer ongunstige,
verhouding bestaat tusschen de arbeids- en ontspanningsuren eenerzijds
en de lesuren anderzijds. Door oorzaken, in vele gevallen onafhankelijk
van de opvoeders, wordt veel te weinig tijd uitgetrokken voor arbeid
en spel. Wat dit te beteekenen heeft voor de karaktervorming, behoeft
na het voorgaande niet te worden aangetoond.
Er is nog iets, waarop ik de aandacht wil vestigen en dat eveneens
zoowel voor den zwakzinnige als voor den volzinnige geldt. Men
beproeve nooit, nieuwe gewenschte eigenschappen aan een individueele
persoonlijkheid toe te voegen. Dit is onmogelijk. Maar men houde in
't oog, dat in een persoonlijkheid verschillende tegengestelde eigenschappen tot uiting komen. D-e mengingen dezer eigenschappen zijn
zoo veelvuldig, als er menschen zijn. Deze tegenstellingen, bron van
onze zedelijke energie, danken we aan onze afstamming. Ofschoon we
geen eigenschappen kunnen wegwerken of nieuwe eigenschappen kunnen
doen ontstaan, de ervaring van allen dag leert, dat de opvoeding niet
zonder invloed is op de sterkte en de verhouding der contrasteerende
eigenschappen.
De grondregel voor de karaktervorming, dat we de met de individualiteit gegeven slechte neigingen hebben te neutraliseeren door ontwikkeling harer, zij het oorspronkelijke zwakke, toch aanwezige tegenstellingen, geldt ook, in 't algemeen gesproken, bij de opvoeding van
den zwakzinnige. Daarom moeten zijn kenmerkende eigenschappen met
groote objectiviteit worden waargenomen en, voor zoover ze niet beslist
schadelijk zijn, met behoedzaamheid worden geëerbiedigd.
,
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Wie over opvoeding tot vrijheid spreekt, kan niet zwijgen over
vrijheid in de opvoeding. Er zij hier -echter alleen gewezen op de idee
der vrijheid, zooals deze door Montessori in haar methode is toegepast.
Montessori eischt van haar leerlingeN-leidsters nadrukkelijk, -- en dit is
wel een der zwaarste eischen, die zij aan opvoedsters kan stellen, -dat zij leeren passief te kunnen zijn, dat zij het ,,doen" door laten"
in practijk weten te brengen, niet telkens ingrijpen, dat zij leeren verstaan,
dat geduld geconcentreerde kracht is, dat zij vertrouwen bezitten in
de vrijheid en dus voor hun leerlingen het recht erkennen der zelfdeterminatie.
Het kind, ook het z.z. kind, heeft behoefte aan zelfgekozen spel,
zelfgekozen bewegingen, zelfgekozen arbeid. „Gebrek aan spontaneïteit"
zij niet het slagwoord, om bij zwakzinnigen deze behoefte niet tot
haar recht te laten komen of nog erger, te onderdrukken.
Montessori verklaarde zelf haar methode ongeschikt voor zwakzinningen, maar dat neemt niet weg, dat de bestudeering van haar
geschriften den opvoeder van zwakzinnigen ten voordeel zal zijn en
dat sommige ideeën, zij 't gewijzigd, ook in de z.z.-school haar toepassing kunnen vinden.
Ook in verband met de gewenning en de oefening, welke bij de
z.z.-opvoeding zulk een belangrijke rol spelen, een enkel woord over
vrijheid.
Gewenning en oefening veronderstellen nooit vrijheid, doch gehoorzaamheid, 'en gehoorzaamheid veronderstelt autoriteit, waaraan gehoorzaamd
wordt. Deze autoriteit moet niet zijn autoriteit zonder meer, maar gedragen
worden door een redelijk en zedelijk gezag. De persoon van den opvoeder
moet niet in de karakterontwikkeling van zijn pupil ingrijpen met den
eisch : ik wil; z66 en niet anders, alleen omdat ik het wil. Hij moet iets
\villen, omdat het zoo behoort volgens den zedelijken norm, welken het
z.z. kind mag en derhalve moet gesteld worden.
Al is men van oordeel, dat de grondregels voor de zedelijke opvoeding
van volzinnigen ook gelden voor de zwakzinnigen, toch zal men, rekening
houdend met de kwantitatieve en de kwalitatieve verschillen, welke
tussch en beide groepen bestaan, bij de zwakzinnigenopvoeding deze regels
aanvaard-en met voorbehoud van een geheel zelfstandige toepassing.
Ieder, die betrokken is bij de opvoeding van zwakzinnigen, weet, dat
de kwalitatieve verschillen de meeste en de grootste moeilijkheden
geven, dat deze den opvoeder voor de moeilijkste problemen stellen,
van hem het meeree geduld eischen. Hij weet, dat, zoolang men te
doen heeft met lichamelijke en geestelijke zwaktetoestanden, met verminderde psychische energie, we met opvoedkundigen tact de regels
der n ormaal-paedagogi e kunnen toepassen, maar dat deze ons meermalen
in den steek laten, als we te doen krijgen met verschillende complicaties
van de zwakzinnigheid, welke gepaard gaan met grove storingen en
ontaardingen van de geestelijke functies. Deze gevallen vragen het
meeste toezicht en eischen van den zwakzinnigen-opvoeder het meeste
en het hoogste van wat hij te geven heeft aan steun en bemoediging,
,
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vergen van hem een onuitputtelijk geduld, om de verkeerde daden te
voorkomen.
Maar als de daad gepleegd is, de tekortkoming geconstateerd ? Dan
geen weekhartige houding aangenomen, welke alles zoekt te verontschuldigen, dan juist uit innigst mededoogen de strengste zelfbeoordeeling
bij den patiënt ondersteund. Het levendig houden . van het schuldbewustzijn inplaats van het verslappende der ontoerekenbaarheids-idee dient
een beroep te blijven doen op het normale, dat nog in den zwakzinnige
aanwezig is.
Dat men bij z.z. in dezen zoo concreet mogelijk moet zijn, spreekt
van zelf. Concreet zij ons eigen voorbeeld ten goede ; concreet het
voorbeeld van in strakke lijnen geschetste levensfiguren ; concreet onze
goedkeuringen, wat belooningen in stoffelijken vorm insluit; concreet
ook onze straffen. Tot dit laatste behoort, dat de aard en de uitvoering
van de straf zoo dicht _mogelijk aansluiten bij den aard en het
tijdstip van de nalatigheid, de tekortkoming, de overtreding en dat na
de straf, wanneer deze innerlijk aanvaard is, de opvoeder op concrete
wijze doet blijken, dat het tusschen hem en den delinquent Weer in
orde is, dat hij vertrouwen heeft in hem. Dit geeft het kind zelfvertrouwen
en moed, hergeeft hem zijn gevoel van eigenwaarde, dat bij -elke straf
wordt aangetast.
Een innerlijk niet aanvaarde straf, draagt niets bij tot karaktervorming,
had uit dit oogpunt beter achterwege kunnen blijven, maar zal nimmer
kunnen voorkomen worden, zoolang wij niet van te voren weten, hoe de
zwakzinnige op de straf zal reageeren.
Over de toelaatbaarheid van lichamelijke straffen zijn de meeningen
der heilpaedagogen, van medische zoowel als van niet-medische, verdeeld.
De meesten verwerpen ze. Ik zelf heb er in mijn practijk hoogst
zelden gebruik van gemaakt. En hoewel ik er geen nadeelige gevolgen
van heb gezien, schijnbaar althans, durf ik lichamelijke straffen in
geen enkel geval onvoorwaardelijk aan te bevelen. In de enkele gevallen,
dat ik lichamelijke straf toepaste, bracht deze een omkeering ten
goede te weeg, maar toch blijft bij mij de vraag open, of ik met nog
meer geduld in den zin van geconcentreerde kracht -en met nog beter
inzicht in den oorsprong en samenhang van verschillende feit-en, deze
straf had noodig gehad. Want afgezien nog van de gevaren, die aan
de toepassing van lichamelijke straffen zijn verbonden, zooals woedeaanvallen bij de z.g. affektnaturen, krampen, verlammingen bij - hysterischen, een voor goed verloren gaan van het vertrouwen in den opvoeder bij zeer gevoeligen, ben ik zeer bevreesd voor een volstrekt
ontoelaatbaren factor in de straf : de drift van den opvoeder.
Het strafprincipe in 't algemeen wordt niet alleen door paedagogen,
maar ook door medici voor zwakzinnigen geldig verklaard.
Sprekend over de moeilijkheden, die de moreele verschijnselen bij
krankzinnigen voor de behandeling geven, zegt Prof. Jelgersma in zijn
Leerboek voor Psychiatrie (le deel, bladz. 382) : „Bij de degeneratieve
psychosen nadert het moreele defekt min of meer het overlegd bedrog
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en wanneer dit duidelijk aan den dag treedt, moet men bij de behandeling
een beredeneerd strafsysteem toepassen." En verder : „Bij imbecillen,
debielen, hystericae, epileptici -en querulanten komen dergelijke dingen
voor. Deze zijn bij normale menschen reeds verkeerd, maar bij bovengenoemde debiele naturen doen zij niets dan kwaad."
Niet bevrijding van de straf dus, maar , individualiseering van de
strafmethode zij de leus bij de zwakzinnigen-opvoeding.
Zij de leus ! E-en buitengewoon moeilijke opgave intusschen. Wat
veronderstelt zij reeds een groote gemoedskennis om de psychologische
diagnose te stellen in eenvoudige gevallen van zwakzinnigheid, maar
\vat wordt dit moeilijk als we het paedagogisch grensgebied verder en
verder betreden. Waar het samenvalt met het medisch gebied, kan de
paedagoog alleen vruchtbaar arbeiden in samenwerking met den psych iater.
Hieruit vloeit voort de noodzakelijkheid van eenige psycho-pathologische kennis bij den onderwijzer van het z.z. kind, opdat deze
in staat zij, zijn leerlingen ook uit psycho-pathologisch oogpunt te
observeeren, een -eerste voorwaarde voor de vruchtbaarheid der bovenbedoelde samenwerking.
Zullen van verkeerde opvoedingsmaatregelen bij normale kinderen
de verkeerde gevolgen niet uitblijven, veel redresseert zich hier door
de innerlijke geestelijke kracht der groeiende persoonlijkheid. Dit is
in veel mindere mate het geval bij zwakzinnigen. Zonder nu nog aan
verschillende complicaties te denken, dienen het concrete denken, liet
impulsieve, het gebrek aan weerstand tegen verschillende disposities,
het verleidbare, al deze karakteristieke eigenschappen van den zwakzinnige zijn opvoeding te bepalen. En menschelijkerwijze gesproken,
zal van deze opvoeding meer te hopen en te verwachten zijn, naarmate
deze opvoeding — ook na den schoolleertijd in den vorm van nazorg —
kan gericht blijven op karaktervorming, wat helaas in vele gevallen
zal moeten vertaald worden in „aanpassingsvermogen." Hoe minder het
karakter gevormd is, hoe minder de aangebrachte kennis en vaardigheden, van hoe practischen aard deze overigens mogen zijn, haar rente
zullen opbrengen.
I^araktervorming eischt individualisatie, en deze eischt kennis van
het individu. Nu hoort men wel beweren, dat een zwakzinnig individu
gemakkelijk is te leeren kennen vanwege de mindere samengesteldheid
der zielsprocessen en hun meerdere argeloosheid.
Ofschoon dit niet te ontkennen is, zal ieder zwakzinnigen-opvoeder
moeten toestemmen, dat het een moeilijke opgave blijft, een zwakzinnig
kind in gansch zijn persoonlijkheid te leeren kennen en te begrijpen.
Aan deze opgave zal hij niet kunnen voldoen zonder aangeboren opvoedersgaven, welke hem intuïtief scherp doen observeeren en associeeren en welke hem gemakkelijk de nooden en behoeften van het
kind doen aanvoelen, gaven, welke hem tevens de juiste middelen
aan de hand doen, in deze behoeften en nooden te voorzien.
Maar al bezit de opvoeder de bedoelde gaven in hooge mate en al
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beschikt hij over een groote liefde, een onuitputtelijk geduld, een
zedelijke autoriteit, dit neemt- niet weg, dat het eene en het andere
dan pas in zijn volle waarde den leerlingen kan ten goede komen,
wanneer het psychologisch onderscheidingsvermogen wordt gescherpt
door een synthese van weten en doen, van kennis en kunst.
De kunst van psychologisch observeeren alleen als uiting van aangeboren gave -en met behulp van zielkundige kennis, opgedaan in de
practijk der opvoeding, zij is slechts het bezit van enkele buitengewoon
bevoorrechten. Over 't algemeen zal zij te kort schieten zonder wetenschappelijke psychologie.
In • 't bijzonder voor de karaktervorming, waartoe ik mij heb te bepalen,
lijkt mij de kennis der diepte-psychologie, der differentieele psychologie, in 't algemeen van de systemen der individueel.é psychologie
van groote waarde, al stem ik gaarne toe, dat de algemeene psychologie,
de algemeene kinderpsychologie in 't bijzonder, hoofdstukken bevat,
Waarvan kennisneming voor den onderwijzer van groot belang moet
worden geacht.
Voor de opvoeding mag het allermeest verwacht worden van een
individueele psychologie, welke haar taak niet natuur-wetenschappelijk,
maar geestes-wetenschappelijk opvat. Deze gaat uit van de levende
ziels-eenheid, van het geheel der zielsfuneties, die gezamenlijk gericht
zijn op bepaalde waarden. Vooral het waarde-systeem bepaalt de
structuur der individueele ziel. ,,Het beleven, het willen, het scheppen
van waarden, dit zijn de functies, die de persoonlijkheid vormen,
niet de gewaarwordingen, gevoelens en strevingen, zooals de elementenpsychologie die bestudeert", zegt Spranger.
Wij, paedagogen, hebben meer aan de wetenschap der „psychische
structuur" (het grondbegrip der geestes-wetenschappelijke psychologie),
waaronder Spranger verstaat : de gesloten samenhang van belevings- en
werkingsdisposities, naar waarderichtingen geleid, die in het geestelijk
ik zijn middelpunt heeft.
Verwant met de z.g. ,,structuur-psychologie" in dezen zin, dat
zij zich meer richten op de eenheid van het menschelijke zieleleven dan
op de veelheid der verschijnselen en uitingen, waarin het z:ch manifesteert,
zijn de psychologische systemen, welke zich aanmelden als de Gestaltspsychologie, de Behavior- of gedragingspsychologie, de Psycho-analyse
en de In^dividual-psychologie.
Over de wetenschappelijke waarde dezer systemen kan en mag
ik geen oordeel uitspreken, wijl daartoe onbevoegd.
Dat in 't algemeen mijn belangstelling in hooge mate uitgaat naar
die systemen, hoe principieel zij onderling ook Weer verschillen, vindt
zijn oorzaak in behoeften, die geboren zijn in mijn paedagogische
werkzaamheid. Deze bracht mij in de laatste twintig jaren doorloopend
in aanraking met psycho-pathologische kinderen en op het gebied
der karaktervorming plaatste zij mij telkens voor problemen, die
niet of zeer moeilijk op te lossen waren zonder deskundige voorlichting.
Deze voorlichting vond ik in persoonlijk contact met verschillende
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psychiaters en in de bestudeering van psychologische en psychiatrische
literatuur. En bij het eerste zoekende in de richting van persoonlijkheidspsychologie, vond ik wel, dat ze in mijn arbeid van groote waaide bleek.
Het constateeren van een sterk minderwaardigheidsgevoel bij verschillende nerveus-debiele kinderen en den zeer funesten invloed hiervan
op het gedrag -en de karakterontwikkeling was oorzaak, dat in bijzondere
mate mijn aandacht werd getrokken door het boek van Dr. Adler:
Urer den nervösen Charakter, dat reeds in 1912 verscheen. Nadere
kennismaking met A dler's Individuaal-psychologie voerde tot een bestudeering onder bevoegde en critische leiding en ik schroom niet te
verklaren, dat geen psychologische studie mij van zóóveel practisch
nut is geweest voor het oplossen van verschillende moeilijkheden op
het gebied der karaktervorming, ook van zwakzinnigen.
Uit mijn aanbevelen van eèn zoo diepgaand mogelijke studie van de
psychologie, ook ten bate van onzen opvoedingsarbeid in betrekking
tot de karaktervorming, moet logisch volgen een aandringen op een
verbeterde opleiding van den zwakzinnigen-onderwijzer.
Wanneer wij, z.z.-onderwijzers, nagaan, wat wij bij onze opleiding
tot onderwijzer en bij onze studie voor de hoofdacte van psychologie.
en paedagogie geleerd hebben, dan dienen wij tot de bekentenis te
komen, dat wij, in 't algemeen gesproken, theoretisch onvoldoende,
onderlegd onzen school-arbeid begonnen, gezwegen van de vraag, of
wij voldoende practisch waren voorbereid. En was de opleiding voor het
onderwijzen en opvoeden van normale kinderen ontoereikend, hoeveel
te grooter zal het tekort zijn voor de opvoeding van het abnormale kind.
Gelukkig als de opvoeder dit inziet ; 't is een eerste voorwaarde tot
een auto-didaktische aanvoeling van het ontbrekende. Doch welke verdienste den autodidakt moet worden toegekend, in den regel kl-even
aan zijn studie onvermijdelijk ernstige gebreken, terwijl hij met de
grootste moeilijkheden te kampen heeft, vooral, als hij de moderne talen
niet voldoende machtig is.
Het is een verblijdend feit, dat in de kringen van het z.z.-onderwijs
wordt ingezien. In vorige jaren werden reeds cursussen voor een
aanvullen-de opleiding georganiseerd.
Op de laatst gehouden Algemeene Vergadering der Vereeniging
van Onderwijzers en Artsen, werkzaam bij het onderwijs aan achterlijke
en zenuwzwakke kinderen, werd besloten, het Hoofdbestuur op te
dragen, voor de volgende algemeene vergadering met plannen te komen
inzake de opleiding van leerkrachten bij het zwakzinnigen-onderwijs.
Deze plannen mogen met de meeste belangstelling zoowel van de
zijde der autoriteiten als van de zijde der betrokken onderwijzers.
tegemoet worden gezien.
,
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SECTIE VI.
DE VRIJE-JEUGDVORMING.
De kultureele beleekenis der jeugdbeweging
door Mevr. Wieke Ploegsm,a—Bentum en Koos Vorrink.
Stellingen:
1. De Jeugdbeweging moet worden begrepen als een reaktie tegen de
geest van de tijd.
2. De grondstellingen van het kapitalisties tijdperk waarin wij leven,
kunnen in de drie volgende punten worden samengevat:
a. het geluk van de mens is slechts denkbaar op de basis van
zo ruim mogelike bevrediging van zo veel mogelik stoffelike
behoeften.
b. diegene heeft dus de grootste kans op het meeste geluk, die
over de meeste stoffelike middelen beschikt.
c. voor het verkrijgen van deze middelen is elk middel geoorloofd
-dat degene die het aanwendt niet met de strafrechter in aanraking brengt.
Van kapitalistiese zedelikheid kan derhalve niet gesproken wonden, omdat we dan zouden moeten aannemen, dat er onzedelike
zedelikheid bestaat.
3. De kapitalistiese beschaving is niets anders dan een dwaze aanbidding van industriëele vooruitgang en van stoffelik sukses. Zij
is gebaseerd op intellektuele hoogmoed. De techniek dient niet de
mensheid, maar de mens is de slaaf van de techniek.
4. In de opvoeding is bijna uitsluitend sprake van africhting op
maatschappelike en materialistiese nuttigheid, waarbij de hogere
gave van het abstrakte denken en vooral van intuïtie, gevoel en
verbeelding verdorren.
5. De geest van de tijd kan worden gekarakteriseerd als materialisti es, individualistjes en rationalisties. Hij is daarmee in lijnrechte
tegenspraak gekomen met het beste wat in de jeugd naar uiting
en ontplooiing streeft, m et haar idealisme, haar gemeenschapszin,
haar verbeelding en haar intuïtie.
b. Een anti-individualistiese stroming breekt zich in het gehele geestelik leven baan. Het ontbreken van een allen omvattende volkskultuur, die alleen denkbaar is op de grondslag van een hernieuwd
gemeenschapsleven, wordt door de besten smartelik -ervaren.
,
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Uit de ondragelike spanning tussen ideaal en werkelikheid is de
jeugdbeweging geboren. Haar betekenis is gelegen in het feit, dat
zij zich afwendt van het dekadente individualisme en met volle
overgave de gemeenschap zoekt. Zij gaat in tegen de strekking
onzer over-beschaving om steeds meerdere stoffelike behoeften te
scheppen, die de mens telkens steviger kluisteren aan de arbeid en
een on-evenredige waarde doen hechten aan talloze, in wezen onbeduidende dingen.
8. De Jeugdbeweging bevat een negatief en een positief element. Het
negatieve wijst af de burgerlike levensgewoonten, zoals de drinkgewoonte, het roken, het z.g. moderne gezelschaps-dansen, de voedstrijd-sport, de modeslavernij.
Het positieve wekt op tot het gemeenschapsleven in de organisatie, het wandelen en kamperen. Volksdans en volkslied sluiten
aan bij de oude volksbeschaving en in hen breekt een frisse,
gezonde levensvreugde zich baan. De natuurlike eerbied voor ieders
persoonlikheid vormt de grondslag van de verhoudingen tussen
mensen.
9. Haar zoeken naar een ideeël gemeenschapsleven brengt de jeugdbeweging op volkomen natuurlike wijze tot de ko-edukatie.
10. De vraag naar haar kulturele betekenis is afhankelik van de vraag
in hoeverre zij er in zal slagen of reeds in is geslaagd uit vage
dromerijen en dweperijen te komen tot bewuste wil en daad.
11. En voorts van de vraag in hoeverre de gehele maatschappelike.
ontwikkeling ertoe zal bijdragen dat de in , de jeugdbeweging
groeiende tradities, het leven der massa zullen beïnvloeden en bevruchten.
12. Haar gevaar ligt daar, waar zij het gemeenschapsleven in eigen
kleine kring aankweken, het kontakt verliest met de maatschappelike
werkelikheden en zo van het volk in wijdste betekenis vervreemd.
7.

De neer Koos Vorrink.
Dames en Heren,
In mijn eerste stelling heb ik de Jeugdbeweging aangeduid als een
reaktie tegen de geest van de tijd.
Deze „Geest van de tijd" kan het best worden verstaan door in
het kort de ontwikkeling der westerse beschaving sinds de Middeleeuwen na te gaan.
In elk kultuurtijdperk valt een leidend, een bepalend, een doorslaggevend motief te onderkennen.
De Middeleeuwen zien wij dan als een gesloten sociale en geestelike
gemeenschap, op de grondslag van feodalisme en gildewezen en in het
verband van de katolieke (dat is algemene) kerk.
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Humanisme, Renaissance en Hervorming betekenen de verbreking van
knellende banden.
Een nieuw vrijheidsbegrip wordt in de mensheid wakker. De individuele krachten dringen naar volle ontplooiing.
De resultaten van stoute ontdekkingsreizen maken de aarde groter, het
leven der mensen rijker en veelzijdiger.
De wetenschap verbreekt de kluisters der scholast?ek. De vrije geest
aanvaardt de oude geloofsdogma's, die wetenschapsdogma's waren —
niet langer.
De kunst groeit uit boven haar beperkte opgaven van het verleden,
voortgestuwd door de bruisende stroom van vernieuwd en verwijd
maatschappelik en geestelik leven.
Het is het geboorteuur van het individualisme.
En dan is aangevangen een dre à vier eeuwen omspannende periode,
waarin in de allereerste plaats de grootse ontwikkeling der wis- en.
natuurkundige wetenschappen valt waar te nemen. Een gevoel van trots
moet de mens doordringen, als hij zichzelf meer en meer leert zien als
de bedwinger der natuurkrachten, als de bedwinger van de stof, door
macht van -de menselike geest.
Deze trots wordt vervolgens nog aanmerkelik vergroot als de wetenschappelike ontdekkingen hun praktiese toepassing vinden in de ontwikkeling der techniek.
Het ontledende verstand verwijst alle spekulatieve wijsheid naar de
rommelzolder en werpt zich vol geestdrift op de empirie.
Materialisme en Intellektualisme worden de 'meest wezenlike elementen
van de geesteshouding der ontwikkelden en der leidende personen in het
maatschappelik leven.
Dan reeds doet het individualisme zijn ontbindende macht gevoelen.
Het is slechts een klein deel der mensheid, dat zich van de triomfen
van wetenschap en techniek bewust is. Losser worden de banden tussen
geestelike leiders en menigte. Wat voor de geestelik aktieven betekent:
mogelikheid van onbelemmerd onderzoek en ontdekking van nieuwe
waarheden, betekent voor de gemiddelde mens : twijfel en onrust, ten
slotte onverschilligheid en bandeloosheid.
En het is de techniese ontwikkeling die ten slotte de sociale verhoudingen der middeleeuwen grondig revolutioneert. In de plaats van
het handwerk in gilde-verband uitgeoefend, treedt de fabrieksproduktie
van de door stoom en weldra door elektriciteit gedreven machines.
Grondig revolutioneert.
De oude gilde-verbanden worden uiteengerukt. In de plaats der oude
gebondenheden van meest-er, gezel en leerling, treedt de absolute vrijheid
van werkgever en werknemer.
Het ,,dienst"- principe aan de gemeenschap wordt verdrongen door het
„winst"- principe van de ondernemer.
„Het „kwaliteits"- principe heeft afgedaan om plaats te maken voor
het „kwantiteits"- principe.
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Meer en altijd meer, dat wordt het alles overheersend maatschappelik
motief. Het kapitalisme regeert de wereld.
Het kapitalisties winst-principe en het kwantiteits-principe overheersen
de inzichten, overtuigingen en waardebepalingen der hedendaagse mensheid;
beïnvloeden haar gevoelens, verlangens en wensen;
geven richting aan onze gewoonten, gebruiken en tradities.
Deze principes hebben in individu en gemeenschap teruggedrongen
het gemeenschapsbesef, het gevoel van verantwoordelikheid — de fundamentele krachten van kunst, godsdienst en moraal.
Zij hebben daarentegen opgeroepen in de grote menigte het individualisme, het egoïsme en het materialisme en het cynisme.
Geld verdienen, in stoffelik opzicht vooruit komen, overwinnaar zijn
in de oorlog van allen tegen allen, dat zijn de grote levensdoeleinden, ook
daar waar overigens een etiese of religieuse schijn wordt aangenomen.
Ik heb mij veroorloofd een en ander in stelling 2 als volgt aan
te duiden :
(Stelling 2).
Onze moraal is een koopmansmoraal.
Het kapitalisme heeft wel geen feller veroordeling getroffen dan in
woorden van de Duitse kultuurhistoricus Muller Leyer, die zeide:
„De betekenis der beschaving lag tot dusverre niet in de vermeerdering
van het geluk der mensheid, doch in de verbetering der maatschappij."
Wat te denken van een beschaving, waarvan getuigd moet worden, dat
zij het geluk der mensheid niet heeft vermeerderd !
Het oordeel is helaas maar al te zeer gerechtvaardigd.
De machinale deelarbeid van de moderne produktie heeft voor
millioenen de arbeid tot een fiesieke en psychiese marteling gemaakt.
Daarbij mag nimmer worden vergeten, dat vrijwel de gehele 19e eeuw
door, toen, zoals de schoolboekjes vertellen, handel en industrie bloeiden, de afmattende fabrieksarbeid, overmatig lange arbeidstijden, ellendig
lage lonen, ten hemel schreiende won_ngtoestanden, de algemene koortsachtige jacht naar levensonderhoud, de afsterving betekenden van de
resten eener oude eigenaardige volkskultuur, waardoor volkslied en volksdans, oude zinrijke gewoonten en gebruiken, verloren gingen, hetgeen
het leven der massa's zeer stellig verarmde.
Het gehele leven is door een ellendige konkurrentiezucht aangevreten.
Natuurlik in de allereerste plaats in de verbitterde strijd om het bestaan,
maar tevens in ons gehele verdere geestelik en maatschappelik leven.
Een weerzinwekkende soort „Amerikanisme" spekuleert op de laagste
sensatiebelustheid der menigte. Het grootste, het dikste, het hoogste,
het duurste, op welk gebied dan ook, kan er zeker van zijn zich in
een onvermengde belangstelling te mogen verheugen.
De sportbeoefening heeft met lichaamskultuur niets of bijna niets uit
te staan. Wedstrijd en sensatie zijn haar oogmerken.
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Zelfs de zang- en muziekbeoefening blijken alleen belangstelling te
wekken, indien zij door wedstrijden met klasse-indelingen en medailles
worden aangevuurd.
Het algemeen bekende feit van geknoei in het hele wedstrijdwezen toont
de minderwaardigheid -er van afdoende aan.
In een wereld, waar het materialistiese nuttigheidsprincipe overheerst,
waar het winstprincipe van de enkeling het dienstprincipe aan de gemeenschap verdringt, waar quantiteit meer geldt dan qualiteit, in zo'n wereld
blijft voor de kunst geen organiese, geen wezenlike levensfunktie over.
Zij wordt al te licht tot ijdel vermaak en zinneloze weelde voor een
kleine verindividualiseerde en genotzuchtige heersersklasse. Zij kent nog
slechts twee uitingsvormen:
in de individualistiese, dekadente vereenzaming óf
in de revolutionaire strijd.
Onderwijs en opvoeding zijn van deze intellektualistiese en materialistiese opvattingen doortrokken. Menige principieele schoolhervofrming
stuit af op de onmogelikheid haar door te voeren in een opleidingsschema,
dat, met verderfelike eenzijdigheid uit hoger gezichtspunt, maar met
volledig juiste erkenning van de maatschappelike werkelikheid van het
ogenblik, alleen de ontwikkeling der verstandelike vermogens zich tot
taak heeft gesteld.
Mijn eigen onderwijzersopleiding kende maar één parool en dat -vaas :
Klaar komen voor zoveel mogelik examens. En het is in andere
kringen niet veel beter gesteld.
De jeugd krijgt stenen voor brood.
Hierbij is het bovendien nodig ons goed te verplaatsen in de
positie der arbeidende jeugd. Opgenomen in het bedrijfs-leven, dat
op geen enkele wijze is aangepast aan de lichamelike en zielkundige
eigenaardigheden der puberteitsjaren, integendeel uitsluitend -en volledig
gebaseerd op de volwassen arbeidskrachten, betekent dit -een groot gevaar
voor de ontwikkeling der fijnere instincten. Nog meer dan de volwassenen
lijdt de jeugd lichamelik en geestelik onder de vloek van de kapitalistiese
arbeid.
Men behoeft de proef nog niet zelf te hebben genomen, om te huiveren
bij de gedachte aan het levenslot van een klinknageljongen, die acht
of meer uren per dag jaar op jaar de gloei-ende nagels naar de klinkers
op gooit, of van een fabrieksmeisje, dat tienduizend doosjes per dag
moet etiketteren of van zovele anderen, die hun arbeid alleen vol
kunnen houden, als ze hun innerlike weerzin in doffe onverschilligheid
hebben overwonnen — helaas ten koste van al hun krachten van
gevoel en verbeelding, die verdrongen moeten word-en, omdat hier
geen uitngsmogelikheid is gelaten.
Het zij mij vergund er hier - terloops op te wijzen, dat het gehele
arbeidsprobleem, het vraagstuk van arbeidslust en arbeidsonlust in.
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zijn volle psychologiese omvang van beslissende betekenis is voor
de toekomst der mensheid. Een samenleving, die voor 3 / 4 harer
leden de arbeid blijvend zou vernederen tot een reeks gedachteloze
handgrepen, is veroordeeld ; daar verandert zelfs geen werktijdverkorting
en zelfs geen paedagogies kongres iets aan.
Maar aktie wekt reaktie.
Steeds verdergrijpende wetenschappelike ontdekkingen, tot steeds hoger
volmaking uitgroeiende techniese ontwikkeling kunnen de waarheid
,niet verborgen houden dat, om nogmaals met Muller Leyer te spreken,
de beschaving tot dusver niet heeft bijgedragen tot het geluk d-er mensheid.
De sociale werkelikheid stond en staat in al te bittere tegenstelling
tot de primitieve en zuivere zedelikheidsinstinkten van de eenvoudige
mens en van de fijngevoelige intellektueel tevens.
Een tegenstrooming heeft zich baan gebroken eerst zwak en aarzelend,
daarna krachtig en doelbewust, die de alleenheerschappij van het
kapitalisme nu reeds heeft gebroken.
Het valse vrijheidsprincipe der Franse revolutie moet plaats maken
voor het begrip van de noodzakelikheid van bindingen tussen mensen.
Het komt tot uiting in het geheel onzer sociale wetgeving, in leerplichtwet en arbeidsvoet in kollektieve arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers.
Daarnaast heeft zich baan gebroken en nu in het bizonder onder
de jongeren en aller-eerst onder de intellektuele jongeren een drang
naar geestelike en kulturele vernieuwing.
De jeugd als revolutionaire faktor treedt steeds op als een scherpe
en onoverbrugbare tegenstelling tussen de geest van de tijd en de
fundamentele aanleg van de jeugd.
De waarheidsdrang der jeugd en haar idealisme moesten in botsing
komen met het gehuichelde fatsoen, met de koopmansmoraal, die
kenmerkend zijn vooronze tijd. De uitbarsting moest allereerst daar
komen, waar een militaristiese geest van slaafse onderdanigheid de
verhouding tussen jong en oud beheerste. Ik denk aan de Wandervogelbeweging in Duitsland. 4 November 1901 vindt de stichtingsvergadering
in Stegl,tz plaats.
Het was het signaal, waarop weldra eerst in Duitsland, maar spoedig
ook daarbuiten, een beweging ontstaat, die het beste deel der jeugd
in het diepste van haar wezen pakt.
Zij is niet en kan niet zijn een gesloten geheel. Zij is allereerst één
in het negatieve, namelik in wat zij afwijst. Zij wordt gedragen door
het entoesiaste besef, dat het leven groter en wijder bedoeling heeft
dan een goede maatschappelike positie te veroveren. En als positief
element zou ik willen zeggen, dat zij het leven opnieuw ontdekt.
Het is voor haar niet langer een dorre rekensom en evenmin een star
gebod. Het leven is groter en heerlijker, zonniger en vreugdevoller geworden. De oerkrachten van gevoel en verbeelding en intuïtie breken
zich baan. Deze nieuwe jeugd is weggevlucht uit de zieke atmosfeer
-
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der grote steden en heeft daarbuiten in de vrije natuur de weelde
hervonden van het gezonde leven der zinnen, van kleur en geur.
Wind en regen, zonlicht en maneschijn doen hun wonderen aan die
hun zielen hebben opengezet voor het grote, heilige leven. Zij kennen
Weer de stilte, die eerbiedig maakt.
Een nieuw geslacht is genaderd tot de erkenning van het wonder.
Wetenschap en techniek, zij hebben hun eigen gebied, zij dwingen de
denkende mens tot een diepe bewondering, maar zij ontsluieren niet
het mysterie van het leven zelf. Daartoe naderen wij in de uren der
stilte, gebogen over de eigen ziel en ook in de uren der geestdriftige,
gemeenschap van gelijk-gezinden.
En zo wordt het leven niet alleen zonniger en vreugdevoller — het
wordt ook ernstiger en dieper.
Grotere en kleinere vraagstukken dringen zich op en eisen een
bepaalde uitspraak. Ik denk hier aan roken en drinken. Ik denk hier
aan wat de besten der jongeren in onze tijd zo fel beroert : het vraagstuk
van oorlog en militarisme. Ik denk aan de jeugdige loonarbeiders en
arbeidsters, die zo nauw betrokken zijn bij de sociale strijd hunner
volwassen kameraden. Ik denk ook aan het sexuele probleem, dat
geheel afgezien van de koëdukatie, in zijn veelzijdigheid door de
meeste jeugdleiders niet wordt verstaan, door een gebrek aan moed,
om het buiten alle vooropgezette meningen om, aan te vatten, terwijl
de jeugd er bewust of onbewust mee worstelt.
In tijden van kulturele opgang aanvaardt de jeugd het ideaal der
ouderen, is begerig mee te helpen het te verwezenliken.
In tijden van neergang breekt in grote felheid de strijd los tussen
vaders en zonen, tussen oud en jong.
Zulke tijden van strijd zijn tevens de tijden van geestelike en zedelike
vernieuwing.
Onze tijd . is zo een tijd.
Het beste deel der jeugd staat in openlike strijd met de geest van
de tijd.
De vraag naar de zedelike rechtvaardiging van gewelddadige machtsuitoefening van de ene mens over de andere mens leeft, vooral na de
schokkende ervaringen van de wereldoorlog, bewust of onbewust in
brede lagen der mensheid en heeft velen gemaakt tot oproerlingen tegen
een maatschappelik systeem, dat de vijand blijkt te zijn van alle
waarachtige beschaving.
Deze jeugd verdraagt niet langer het dogmaties formalisme, het
levenloze fatsoensgehuichel, die het ontbreken van een daadkrachtige
moraal niet vermogen te verbergen.
Het verheugende feit van de tijd, waarin wij leven, bestaat mijns inziens
hierin, dat wat zich wijzigt in het sociale leven, namelik het inperken
van de alleenheerschappij der ekonomies -oppermachtigen, hetgeen betekent
het erkennen van wederzijdse verantwoordelikheden, het verder doordringen van de demokratiese gedachte — zich vanuit een ander geVerslag Paedagogisch Congres.
25
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zichtspunt voltrekt in de leringen der kunstenaars en intellektuelen.
Alom groeit het besef, dat individualisme en materialisme het bestaan
zowel van enkeling als gemeenschap hebben gemaakt tot een dorre
en troosteloze woestenij.
Een man als R. N. Roland Holst drukt het in zijn lezing over
„De ontwikkeling en verwezenliking der architecturale gedachte in
Holland" aldus uit:
„Een zanger kan een schitterende heldentenor zijn, doch juist daardoor, door die eigenschap, een volkomen onbruikbaar koorzanger.
Omgekeerd zal een uitmuntend koorzanger vaak een zwak solozanger
wezen.
Welnu vanaf de 17e eeuw waren er bij wijze van vergelijking
gesproken alleen heldentenoren gevormd, van nu af aan begeerden
wij weder deugdelike koorzangers te worden en te vormen."
En Just Havelaar in de Religie der Ziel zegt:
,,Het smartelik uitzien naar een nieuwe gemeenschap, het donker
diep geloof in haar geboorte, is de enige werkelikheid en de enige
idee, die door de velen wordt gevoeld. Voor de idee der gemeenschap
zouden wij, laffen, nog offers kunnen brengen. Wij voeden onze kinderen
tot haar op. Zij is de hoop onzer benardheid. En hiermede is reeds
uitgesproken, dat deze gemeenschaps-idee zelfs onze geestelike kerk
zal zijn, die gestalte kan geven aan onze zedelike intuïties, die onze
levensbeschouwing bepalen kan."
De gemeenschaps-idee, dat is op andere wijze uitgedrukt, wat ik
reeds aanduidde als het dienstprincipe tegenover het winstprincipe.
Gemeenschap, kameraadschap, dat is het ware verlossingswoord van
de jeugdbeweging. En het is het gemeenschapsleven der jeugd, dat
de bron is van een nieuwe daadkrachtige etiek. Want dat gemeenschapsleven is ondenkbaar zonder een sterke, innerlike tucht, zonder gevoel
van verantwoordelikheid voor het geluk van ieder afzonderlik en voor
het welzijn van het geheel. Het is ondenkbaar zonder wederzijdse
eerbied voor elkanders persoonlikheid. Het richt het oog van het eigen
bizondere op het algemeen bindende en tegelijkertijd heeft het gemeenschapsleven langs deze weg de enkeling aan zichzelf ontdekt,
want
het stelt hem in zijn streven naar dienst aan de gemeenschap tegenover
het zelfzuchtige in zijn eigen natuur, het brengt de eenige, nimmer
uitgevochten, maar altijd vruchtbare strijd tussen de liefde, die vereent
en de zelfzucht, die ontbindt en ten slotte het openbaart de gebondenheid van de enkeling in de eeuwige keten van verleden, heden en
toekomst.
Al deze dingen spreken het duidelikst in wat wij in stelling 8 noemden
het positieve element der jeugdbeweging.
De praktijk van het verenigingsleven, van 'wandelen en kamperen leert
sneller dan de vurigste preek hoezeer onze eigen vreugde, ons eigen
geluk afhankelijk is van dat van anderen, hoezeer wij telkens gedwongen
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zijn kleine offers aan persoonlike wensen en verlangens te brengen aan
het welzijn van het geheel.
En voorts vindt dat gemeenschapsleven zijn hoogste en zuiverste
uitingen in spel, muziek -en dans en niet te vergeten in het feest. De
oerkrachten van gevoel en verbeelding, in hun uiting geremd door de
eenzijdige verstandsopvoeding, vinden hier mogelikheid van ontplooiing.
Volkslied en volksdans verkrijgen een diepe zin. De enkeling voelt
zich opgeheven tot een hoger verband. Rijker wordt het leven, lichter
en zuiverder door het stuwende ritme, dat alle zwaarte overwint. Eigen
gevoelens worden uitgebeeld, eigen verlangens verliezen hun beklemming
en worden op edele wijze bevredigd. Hoe ontplooien zich hier de
persoonlikheden, voller en rijker dan op welk ander gebied ook.
Zijn hoogste uiting vindt het gemeenschapsleven in het Feest.
Het is de ir-rationele levensuiting bij uitnemendheid. In de jeugdbeweging vervult het een onontbeerlike funktie. Het is hoogste vreugdeuiting, het is innerlike geestelike en zedelike reiniging tevens.
Het feest heeft meer dan ogenbliksbetekenis. Het baant de weg
naar nieuwe traditionele vormen, die voorbereiding kunnen . zijn van
een nieuwe kultuur d. w. z. van een hernieuwde gesloten volksgemeenschap, waarin de noodlottige scheiding tussen leiders en massa zal
zijn opgeheven, waarin de eersten wederom zullen zijn de bewuste
vormgevers aan de gevoelens en verlangens van de laatste.
Van het heden moet worden getuigd, dat het intuïtieve eenheidsverlangen der mensheid zich niet vermag te manifesteren op grond onzer
sociale en geestelike gebrokenheid.
Geen verstandelike redenering, geen ten uiterste gevoerde persoonlikheids-kultus zal de massa's ooit beroeren ; maar waar het feest zijn
sociale funktie herneemt, daar is de mogelikheid van een nieuwe symboliek, waarvan het feest de hoogste drager is.
De massa denkt niet in begrippen, maar voelt door symbolen, die
mens en uitheffen boven zichzelf, boven hun eigen kleinheid.
In de jeugdbeweging groeien ongemerkt vaste tradities. Bepaalde
feesten keren regelmatig in de kringloop van het jaar terug. Bepaalde
liederen worden bij bepaalde gelegenheden gezongen of dansen gedanst.
Zelfs ontstaan symboliese jeugdspelen, waarin het verlangen en hopen
der jeugd zijn uitdrukking vindt.
In hoeverre hebben deze element-en der jeugdbeweging een kulturele
betekenis ? In zoverre als zij histories zullen vatbaar blijken voor veralgemening buiten de grenzen der jeugdbeweging.
De jeugdbeweging zelve kan niet anders dan een kerntroep raken
van mensen, die in meerdere of mindere mate zich innerlik aan de
dwang van de tijdgeest bewust kunnen onttrekken.
Massaopvoeding ligt ver buiten het direkte machtsgebied - der jeugdbeweging. De opvoeding der massa is de grote taak der overheid, wier
gezindheid en daadkracht afhankelik is van de maatschappelike verhoudingen en mogelikheden en bestaat voor een belangrijk deel veeleer
uit indirekte, dan uit direkte beïnvloeding. Ondertussen vormt de
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jeugdbeweging een centrum, dat sinds vele jaren de individuen uitstoot
in het maatschappelik leven, hen daar voor het uiterlik verloren in de
menigte, hun werking doet uitoefenen en waaraan rustig een groot deel
van de heersende drang naar kulturele vernieuwing, ook bij een steeds
groeiend aantal volwassenen, mag worden toegeschreven.
Op dit punt naderen elkaar de sociale bewegingen in de arbeidersklasse
en de jeugdbeweging. De demokratisering van ons politiek en maatschappelik leven is voorwaarde voor een nieuwe kultuurgemeenschap.
Maatschappelike reaktie b.v. op het stuk van de wettelike regeling
der arbeidstijd is vernietigend voor alle kultuurarbeid. Een uur langer
per dag te moeten arbeiden betekent het opgebruiken van het laatste
restje geestkracht in dienst van de broodheer, waardoor het onmogelik
wordt in vrije avonduren b.v. om maar bij het allereenvoudigste te
blijven — de energie op te brengen, nodig voor het aanhoren van een
eenvoudige lezing.
De kulturele betekenis der jeugdbeweging is mede afhankelik van
de vraag in hoeverre zij de maatschappelike werkelikheid onder de ogen
durft zien. Het kan wel niet anders dan dat de Duitse gymnasiale
jongelingschap in haar afkeer van de wanbeschaving der steden, tot
de natuur vluchtte en daar in een vurige en levenslustige romantiek
voedsel vond voor de hongerende ziel. Maar langs de wegen der wereldontvluchting wordt geen nieuwe gemeenschap opgebouwd.
De zedelike grondslagen van de enkeling liggen in zijn verhouding
tot de gemeenschap. Deze verhouding tot de gemeenschap bepaalt
immers zijn verantwoordelikheidsgevoel, dat ontstaat, wanneer de mens
zich bewust wordt van de betekenis zijner daden voor het wel en wee
van anderen.
Zij, -die zich van de gemeenschap afwenden in een sentimentele of
artistieke sfeer van wereldontvluchting moeten eindigen in een blinde
zelfvergoding of een jammerlik pessimisme.
Midden in het leven zelf moeten de grote vraagstukken omtrent de
toekomst der mensheid worden uitgevochten en zelfs de verdieping der
persoonlikheid is niet anders denkbaar dan in de worsteling met deze
grote vraagstukken.
Hoe sterk spreekt -dit niet voor het vraagstuk van oorlog, militarisme
en dienstweigering. Hier komt de betekenis der demokratisering van
ons maatschappelik leven duidelik naar voren. Immers, de gehele jeugd
zonder onderscheid van rang en stand ziet het eigen leven door de
demon van de oorlog bedreigd en vandaar, dat dit probleem leeft in alle
groeperingen der jeugdbeweging.
Voor de jonge arbeiders en arbeidsters staat het nog scherper.
Vakorganisatie, staking en uitsluiting, loonbepaling, sociale wetgeving,
het zijn werkelikheden uit hun dageliks leven, die niet strafloos kunnen
worden genegeerd en waaraan grote zedelike problemen verbonden zijn.
Ik denk hier b.v. aan het recht van werkstakingen, het recht van
onderkruiperij, de plicht tot organisatie, tot daadwerkelike steun aai,
strijdende kameraden.
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Zelfs al wilde men staan op het teoretiese standpunt, dat de jongeren
over deze dingen niet oordelen kunnen, dan nog moeten zij erover
oordelen !
Een jeugdbeweging, die in deze gewichtige vragen probeert „neutraal"
te blijven — schiet in haar allereerste taak tekort, n.l. leiding te geven
aan het voelen en denken, aan het doen en laten van haar leden, maar
zij stelt zich bovenal bloot aan het gevaar, dat elke jeugdbeweging
bedreigt van namelik onder te gaan in vage dromerijen en dweperijen,
in teoreties ge-etiseer, dat geen veeg wijst naar de praktiese scheppende daad.
Wat tans aan alle horizonten baan breekt, wat spreekt uit de werken
van de besten van ons geslacht, wat spreekt uit de jeugdbeweging,
betekent de verlossing uit de banvloek van het mechanies verstandelike,
zowel als van het verstandelik-konventionele.
Mevrouw Ploegsma—Bentum :
Ik heb me tot taak gesteld, te trachten de groote beteekenis der
jeugdbeweging, inzonderheid voor 't meisje, aan te toonen.
Jeugdbeweging houdt — in tegenstelling met jeugdzorg — alleereerst in het in beweging komen der jeugd ; gehoor gevend aan de
innerlijke behoeften hunner ontwakende persoonlijkheid.
Jeugdzorg omvat het verschaffen van bezigheid in den vrijen tijd. Een
zeer belangrijke factor in 't leven van kleine en grootere kinderen. Anders
wordt het, wanneer de periode aanbreekt, waarop de jonge menschen
de kinderschoenen ontwassen zijn. Ze krijgen dan behoefte aan arbeid,
waarbij ze zelf eenigszins handelend en regelend kunnen optreden. Dan
is het tijdstip gekomen, waarop toetreding tot de jeugdbeweging van
groote waarde is.* Als volberechtigde leden opgenomen, kunnen ze met
alle kracht meewerken aan den groei en den bloei van de organisatie, die
de hunne is ; hoe vlug en goed de beweging zich zal ontwikkelen,
hangt af van de persoonlijke offers, die zij in staat zijn te brengen.
Hun eigen verlangens zoeken bevrediging, de eigen denkbeelden,
trachten ze te verwezenlijken ; in één woord, 't is een tijd van worstelen
en zoeken ; opbruisende levenskracht — en vreugd zoekt naar uiting.
Deze belangrijke periode, van hun leven, waarin de naar kameraadschap
en vriendschap hunkerende ziel dringt tot aaneensluiting met gelijkgezinden, zijn de zgn. puberteitsjaren.
Van de puberteitsjaren, zegt b.v. Dr. J. H. Gunning Wzn., hoogleeraar in de Paedagogiek, in zijn boekje ,,Problemen der rijpere
jeugd" : ,,In deze periode worden de eigenlijke fundamenten des levens
gelegd, wordt het karakter gevormd, wordt de persoonlijkheid, zooals
ze zich verder in het leven zal vertoonen, om zoo te zeggen in mekaar
gezet."
Ida Heyermans zegt in „Meisjesopvoeding" : „Geef de jongere op
den leeftijd, waarin hij er het meest ontvankelijk voor is, de doop van
het hooge en het ideale. Geef het meisje, in wier zieleleven op de
jonkvrouwelijke leeftijd gedroom en gepeins over de toekomst is, in wier

390
lichaam al de wondere processen zich voltooien, die het kind doen
treden in het rijk der volwassenen, geef haar voedsel voor haar
verlangens, leer haar de blikken richten naar een toekomst, waarin zij
de hoogste liefde zal kunnen ontvangen, door de hoogste liefde te
geven, welke niet het offer der persoonlijkheid brengt, maar met
inzicht leidt en dient."
Mejuffrouw Kooistra geeft in „Onze groote kinderen" 't volgende
„In geen periode van 't leven wellicht klinkt bij de besten de kreet
des harten naar -het goede en schoone zóó sterk, zóó waar, uit
zóó groote diepte, als in deze; maar ook in geen tijd stormen door
veler hart zulke daarmee strijdige aandoeningen — in geen tijd kampen
bij velen goed en kwaad zóó heet en zóó aanhoudend om de menschen-j
ziel."
Dr. Max Adler noemt in ,,Neue Menschen" : „Jeugd, (en bedoelt
daarmee de puberteitsjaren ), het eigenlijke levenstijdperk, waarop men
de menschen in geestdrift kan brengen — en dus de aangewezen tijd,
om de zaden uit te strooien voor al 't latere enthousiasme en idealisme
des levens."
Ik heb deze verschillende aanhalingen gegeven, omdat ik in verband
met de groote waarde, die ik aan coëducatie hecht, wilde aantoonen,
dat de samenopvoeding voor onze jeugdbeweging aan beteekenis wint,
door de veelomvattende levensperiode, waarop de jonge menschen in
de jeugdbeweging treden. Allereerst moet ik er op wijzen, dat in het
leven van de meeste meisjes uit de volksklasse de coëducatie geen
probleem kan zijn. Immers, 't harde leven brengt hen, nauwelijks de
schoolleeftijd ontgroeid in fabrieken en werkplaatsen in dagelijksche
aanraking met mannen en jongens.
Evenwel — ook al hadden we vrije keuze, dan nog zouden we zeer
zeker de coëducatie verkiezen — en wel in verband met de zeer
bizondere aard van de vrouwelijke psyche.
Gina Lombroso noemt in haar boek : „De ziel van de vrouw" het
belangrijkste verschil tusschen de twee geslachten, dat eigenlijk de
grond is van al de andere verschillen, het altruistisch of beter alterocentrisch karakter der vrouw. D. w. z., dat de vrouw het middelpunt
van haar genoegen, van haar eerzucht, haar geluk, niet in zich zelf vindt
maar in een andere persoon, die zij lief heeft en door wi-en zij wenscht
bemind te verorden ; de echtgenoot, de zonen, de vader, de vriend.
Zij is, gevoelig als ze is voor de vreugden en de smarten van de
andere wezens, die in haar nabijheid leven, niet in staat, om onafhankelijk
van hun goedkeuring, afkeuring, of genegenheid, zelf te genieten, te
scheppen, te verwoesten. Met het alterocentrisme gaan samen intuïtie,
hartstocht en activiteit."
De verschillen, die ik genoemd heb, gaan, evenals alle wezenlijke
en algemeene verschillen, bij lange na niet altoos op. Zij laten niet
alleen ontelbare nuances en uitzonderingen toe, maar zij veronderstellen die zelfs.
Waar Gina Lombroso verder spreekt over een zeer belangrijke eigen-
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schap der vrouw : „het sentimentalisme", dat ze een voorrecht noemt;
een hoedanigheid, die gewaardeerd behoord te worden, maar die men
niet al te zeer moet aankweeken ; die men in vrouwen liever moet
pogen te matigen, dan door opvoeding aan te moedigen, blijkt duidelijk,
'welk een groote waarde G. L. hecht aan den invloed van den man
op de vrouw, den jongen op het meisje.
In 't algemeen acht Oina Lombrose het noodzakelijk, dat de opvoeding
poogt de neigingen van de vrouwen, om vooral in gevoelsaangelegenheden
tot uitersten over te gaan, te matigen. De moeder, zoo vervolgt zij, kan
in dezen niet veel doen. Als vrouw zal zij er als van zelf toe komen,
in plaats van de eene neiging tot het uiterste een andere te stellen,
veeleer dan ze alle te matigen.
Veel daarentegen kan op dit gebied de man doen ; door zijn voorbeeld
en door zijn logisch denken. Vandaar de belangrijke functie, die
voor de opvoeding van de vrouw de man heeft ; eerst de vader en
de broer, daarna de echtgenoot en de zoon ; die haar neigingen tot
uitersten en haar sentimentalisme matigt en haar geest van opoffering
en toewijding daarhenen leidt, waar ze nuttig kunnen zijn, zoodat
zij de vrouw de voldoening geven, haar leven niet tevergeefs besteed
te hebben.
De coëducatie van jongens en meisjes heeft zich in dit opzicht
uitnemend betoond ; en de meisjes, die ervan hebben geprofiteerd,
zijn in het algemeen minder sentimenteel dan de andere." — Tot zoover
Gina Lombroso.
Waar ik door uitspraken van verschillende bekende paedagogen
de groote waarde der puberteitsjaren voor 't verdere . leven heb
aangetoond — bovendien door de laatste aanhaling gebleken is, welk
een belangrijke invloed ten goede de vrouw ondervindt, door omgang
met den man ; zou ook het meisje er zeer groote schade van ondervinden, wanneer ze in de periode, waarin . haar persoonlijkheid gevormd
wordt, alleen omgang had met enkel meisjes.
De man, die volgens Oina Lombroso een egoistisch of b-eter egocentrisch
karakter heeft, in dezen zin, dat hij neiging heeft om voor zichzelf te
zorgen, om zijn eigen belangen, zijn -eigen genoegens, zijn eigen
daden tot 't middelpunt van de wereld te maken, waarin hij leeft,
kan er ook zeer belangrijke voordeelen bij hebben, in zijn ontwikkelingsjaren het meisje, dat zoo geheel anders geaard is, te leeren kennen.
Voor beider later legen kan dat niet anders dan gunstig werken.
't Spreekt, dat „egocentrisch" geenszins als „minderwaardig" wordt
bedoeld — 't is enkel geheel iets anders, dan het „alterocentrische" ---tevens duidt ook evenals bij de vrouw, deze aanhaling slechts op „de
gemiddelde" man — veronderstelt tevens ontelbare nuances en uitzonderingen.
Geenszins onderschatten we de moeilijkheden, die vooral het ontwakende sexueele leven meebrengt — maar vast overtuigd zijn we,
dat we juist door coëducatie de moeilijkheden krachtig het hoofd
bieden, omdat we in beiden 't beste wekken en voedsel geven. Veel
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en groot zijn de moeilijkheden, waarmee we te kampen hebben. Een
sfeer van geheimzinnigheid, en, als gevolg daarvan, ongezonde nieuwsgierigheid, heerscht rondom het geslachtsleven. Bij kleine kinderen
vatten vaak al verwrongen gedachten en gevoelens post, door 't optreden
van volwassenen. Als voorbeeld, om scherp te belichten van hoe
groot gewicht zoo'n enkele opmerking soms is — en vooral -dat ze blijk geeft van de verwrongen zienswijze der volwassenen,
't volgende : Een moeder, die met haar kindje in een tram rijdt, wordt
plotseling opgeschrikt, doordat de kleine blij uitroept; terwijl ze
naar een voorbijvarende boot wijst : „Kijk Moes, de boot doet een
plasje." Een verontwaardigd, ,,foei, zeg toch niet zulke rare dingen,"
doet het meisje verschrikt opkijken.
Zij maakte, terwijl ze het door een pijp afvloeiend water van de
boot zag, een zeer juiste opmerking. 't Was de moeder, die uit angst
voor 't benepen fatsoenlijke, mistastte.
Zoo wordt in kinderen maar al te vaak valsche schaamte kunstmatig
aangekweekt.
Van groot belang is, ze daarvan te bevrijden. Op te wekken de
eerbied voor 't menschelijk lichaam ; aan te kweeken verantwoordelijkheid
om te zorgen voor hun eigen gezondheid en in verband daarmee
reinheid, lichaamsoefening en zwemmen ook voor 't meisje, met klem
te eischen. In plaats van de dubbelzinnige gesprekken en grappen,
die ontzettend veel kwaad doen, moeten we trachten in hen eerbied
voor 't levenwonder op natuurlijke wijze te doen groeien, door kennis
aan te brengen van de natuurlijke functies van plant, dier en mensch.
Veel hangt af van -den geest, die in een bepaalde groep heerscht, of
we en in hoever we 't sexueele probleem zullen bespreken. Allereerst
noodig is 't scheppen van een reine sfeer, die 't mogelijk maakt, dat er
met ernstige aandacht en eerbied geluisterd wordt. Dan pas is de
mogelijkheid geschapen, de jonge menschen voor te lichten — ze
te brengen tot de eenig juiste maatstaf, waardoor de verhouding
van man en vrouw, jongen en m-eisje wordt bepaald. De natuurlijke
eerbied voor elkaars persoonlijkheid.
Het ideëele gemeenschapsleven, dat wij in onze jeugdbeweging
trachten op te bouwen, zal dus van coëducatie zeer zeker vruchten
plukken. Het vraagstuk der coëducatie, wanneer we van vraagstuk
zullen kunnen spreken, kan in geen geval beschouwd worden, los
van de veranderde positie der vrouw.
In vroegere dagen had ze als enkel moeder en huisvrouw een taak,
die haar geheel buiten het maatschappelijke leven hield — de uitgebreide
huiselijke bezigheden als spinnen, weven, inmaken, wasschen, maakten
haar leven vol en rijk ; maar tevens afgesloten en beperkt. Economisch
was ze totaal afhankelijk van den man, daar haar arbeid, hoe beteekenisvol ook, haar geen zelfstandig bestaanverschafte.
In den loop der tijden, toen vele vrouwen, door den noodtoestand van
haar gezin gedreven, fabriek en werkplaats ; binnentraden — en ook
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't jonge meisje heel vroeg al buitenshuis ging werken, veranderde zeer
veel in haar leven.
Langen tijd -- nu nog vel . trouwens — hebben de mannen de vrouw
in 't economisch leven als een ' indringster beschouwd ; — doordat
haar arbeid slecht betaald werd, was het tevens de oorzaak voor
teruggang van de economische positie der mannen.
Zeer langzaam is de vrouw doorgedrongen in de beter betaalde
beroepen en bedrijven, b.v. bij de post, 't onderwijs, de verpleging,
bedrijfsleiding in groote winkels en ateliers. Nog steeds huldigen velen
,le opvatting, dat de maatschappelijke arbeid van de vrouw, evenals
de kinderarbeid een noodzakelijk, maar tevens een voorbijgaand kwaad is.
Anderen beschouwen de vrijwording der vrouw als volkomen passend
in onze maatschappelijke ontwikkeling. De bekende cultuur-historicus,
Dr. Muller Leyer, toont het onverbrekelijk verband aan van de
toenemende different.eering der vrouwenarbeid en de steeds meer zich
wijzigende taak van 't gezin. Dr. M. L. voorspelt, dat in de toekomst
de algeheele differentieering der vrouwenarbeid, die hij als zeker
onderstelt, reorganisatie van 't gezinsleven zal veroorzaken, waardoor
de vrouw pas werkelijk vrij zal zijn. De volle ontplooiing van haar
gaven zal volgens Dr. M. L. een nieuwe beschavingsperiode inleiden,
die zeer zeker minder barbaarsch zal zijn, dan onze huidige.
Afgezien van deze toekomstgedachte, staan we op 't oogenblik
voor 't feit, dat een groot aantal meisjes en vrouwen haar plaats in
't productieproces hebben ingenomen ; deze gewijzigde omstandigheden
hebben als zeer belangrijk gevolg gehad, dat de huwelijken, door
meisjes gesloten, om toch maar onder dak te zijn, meer en meer
zullen kunnen verdwijnen. Louter angst voor de schande, om te
blijven zitten, heeft menig meisje tot 't huwelijk gebracht — terwijl van
hooge, heilige liefde — de eenige grond, waarop 't huwelijk — de
kameraadschap voor 't leven, steunen kan — geen spoor was.
Haar meerdere vrijheid zal de vrouw, evenals b.v. de geheele arbeidersklasse den meerderen vrijen tijd, moeten leeren waardeeren. 't Kan in geen
enkel geval beteekenen ongebondenheid, die veel jonge meisjes, vooral
uit beter gesitueerde kringen, zelfs tot rooken en drinken brengt.
De groote gevaren, die 't meisje, zoodra ze in betrekking komt,
omringen, zijn geenszins denkbeeldig.
Als ondergeschikte, bang voor 't verliezen van haar betrekking,
verdraagt ze dikwijls van haar patroon of chef, een behandeling,
waartegen 't beste in haar zich verzet ; ruwe, dubbelzinnige taal aanhooren, zonder er tegenop te durven komen, vertroebelt haar reinheid
en fierheid. Dubbel noodig heeft zij 't leven in de jeugdorganisatie,
waar ze opgeheven wordt boven die drukkende invloeden ; waar ze
gelegenheid vindt, samen te werken en te genieten met jongens, onder
omstandigheden, die, al zijn ze bij lange na niet ideaal, toch zeer
zeker verre te verkiezen zijn boven den omgang op straat, in kroeg,
bioscoop of danszaal.
Noemt men spottend onze jeugdbeweging „een huwelijksmarkt",
,
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dan kan 't eenige antwoord zijn : welnu, in elk geval een betere dan
de tot dusver gebruikelijke. Een verhouding door 't samenleven in
de jeugdbeweging gegroeid, geeft in ieder geval allicht een belangrijk
grootere waarborg, dat de zoo onontbeerlijke geestelijke ondergrond
aanwezig is, zonder welke 't huwelijk totaal waardeloos moet zijn.
Als voorbeeld ten slotte, om te illustreeren, dat 't gemeenschapsleven
van enkel jongens de „sfeer" mist, die alleen vrouwen en meisjes
kunnen aanbrengen, 't volgende : 't Is genomen uit een „Volksartikel
van 24 Oct. '25. Getiteld : „Wat een stad voor haar kinderen doet."
't Geeft een overzicht van de zes herstellingsoorden, die Weenen
bezit. De schrijver vertelt van zijn bezoek aan een paar dier inrichtingen,
o. a. 't volgende : „Zoowel de jongens als de meisjes organiseerden
spontaan een namiddagvoorstelling, ter eere van ons bezoek. Ze gaven,
wat je in Weenen noemt ,,Schlamm ermusik" ten beste, zoo genoemd
naar een volkscomponist ; die bestaat uit viool, guitaar, mandoline en
een trekharmonica. En er war-en guitige jongens, die in echt, onvervalscht
Weensch dialect gijntjes maakten en August den domme speelden. Bij
de meisjes was de geest weer „een beetje" anders. Die hebben niet dat
soort onverschilligheid, die 16-j. slungels van jongens eigen is. Deze
waardeeren een gezellig tafelkleedje -en een bloempje hier en daar;
die toonen je aardige handwerkjes en zitten bij elkaar, of wel voeren
haar sierlijke dansen uit en zingen een aardig lied ; zoodat een jongemeisjesoord ontegenzeggelijk een vriendelijker en beschaafder indruk
maakt dan een verzameling van jongens van dien zelfden leeftijd."
Coëducatie laat de jongens mee profiteeren van die vriendelijke, beschaafde omgeving.
De jeugdbeweging moest in heftig verzet komen tegen den geest
van onzen tijd, daar de idealen, die in hun voor enthousiasme zoo licht
ontvlambare ziel leefden, in schrille tegenstelling waren met de werkelijkheid.
Laten we in vogelvlucht nagaan, door welke oorzaken het conflict
tusschen ideaal en werkelijkheid verscherpt is ; maar ook onze jeugd
reeds zeer vroeg ingeschakeld wordt in het productieproces.
Veel en groot zijn de veranderingen, die ons maatschappelijk leven
in den loop der tijden heeft ondergaan. Denken we hierbij slechts aan
den overgang, veroorzaakt door de uitvinding van de stoommachine.
Een geweldige economische revolutie was 't gevolg — de werkers,
die tot nogtoe in de kleine bedrijven en werkplaatsen als handwerkers
zelfstandig producten hadden vervaardigd, werden nu in de groote
fabrieken, waar ze zich als verlengstukken van de machine voelden,
te werk gesteld.
Ook de vrouwen, zelfs de kinderen, konden, nu bij 't machinale werk
niet zoozeer lichamelijke kracht vereischt werd, worden gebruikt.
Persoonlijke vrijheid was 't parool — een grove leugen was liet —
door de noodzakelijkheid gedreven moesten de werkers hun arbeidskracht aanbieden — de bezitters der fabrieken waren vrij, hen uit
te buiten zooveel ze verkozen, daar de massa der werkers in dien tijd
,
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enkel een object van maatschappelijke verbetering, nog geenszins een
machtig werktuig daartoe was.
Wel is in die donkere tijden in de massa de wil ontwaakt, om in
tegenstelling met de leugenachtige z.g. vrijheid en gelijkheid, de echte,
Wezenlijke vrijheid te veroveren. Reeds toen is, in de afgesloofde, terneergedrukte menschenlevens 't geloof ontstaan aan de mogelijkheid op beter
toekomst ; — de tegenstrooming — de nu over gansch de wereld machtig
uitgegroeide arbeidersbeweging, is in die dagen reeds ontstaan.
Geweldig is de ontwikkeling der techniek geweest, de laatste eeuw.
Concentratie van de bedrijven is tot in 't ongelooflijke doorgevoerd.
Dr. Victor Engelhardt schrijft in „An der Wende des Zeitalters"
„De in wilde concurrentiekamp verstrikte ondernemer moest alle gedachten
op het materieele concentreeren, als hij niet wou ondergaan ; de proletarier
was ook aan de materie vastgeklonken. Slechts een sober bestaan gaf
't bedrijf hem — nauwelijks voldoende kon hij verdienen, of in zijn
stoffelijke behoeften te voorzien." Ook wat zijn levensopvatting aanging,
ondervond de arbeider evengoed den invloed van de reusachtige technische
ontwikkeling. Bewondering voor 't menschelijk vernuft, dat telkens
volmaakter machines schiep, vervreemdde hem van 't levensmysterie.
Veel meer moest de technische arbeider dien invloed gevoelen dan b.v.
de landarbeider, die dagelijks in zijn arbeid kon ervaren, dat er buiten
en boven 't menschelijk vernuft enorme krachten werken. Ons gansche
geestelijke leven is beïnvloed door de materialistische gedachte -- de
mensch wordt beoordeeld, niet naar wat hij is, maar naar wat hij bezit.
Vooruit komen in de wereld is 't parool ! In eerbiedige bewondering
Wordt opgezien naar menschen, wien 't gelukt, om in zoo kort mogelijken
tijd zooveel mogelijk geld te verzamelen. Geld beteekent immers geluk !
Waar grof winstbejag de grondslag van -ons maatschappelijk leven
is, kent de handel slechts één doel. Verkoopen, zooveel mogelijk, opdat
de geldlade spoedig gevuld is. Schreeuwende lichtreclame's, schitterende
uitstallingen lokken de koopers en koopsters. Ze wekken vooral in jonge
menschen zeer fel de begeerten naar 't bezit van al dat moois. Gespeculeerd wordt op de zeer natuurlijke behoefte van vrouwen 'en meisjes, om
er aardig uit te zien.
Of men slechte waar als goed aanprijst; profiteert van de onwetendheid
of onnoozelheid van de koopers, geen nood — dat is zaken doen!
Daar wordt niets op afgedongen. Ieder is zichzelf het naaste, moet dus
voor zichzelf opkomen, heet het dan. Zoolang iemand maar zorgt, niet
met 't gerecht in aanraking te komen, kan hij rustig doorgaan met zijn
practijken. Een echte koopmansmoraal is ontstaan, die gedemonstreerd
Wordt door de wilde onrust in den strijd om 't bestaan.
Tot welke vreeselijke excessen deze geest voeren kan, toont ons de
groote wereldoorlog en de ontzaglijke verwoestingen, die door deze zijn
aangericht. George Duhamel, die de oorlog als Fransch chirurg heeft
meegemaakt — onnoemelijk veel smart heeft gezien — en wat veel meer
is — mee heeft doorleefd, zegt in zijn buitengewoon goed boek : ,,'t Bezit
van de wereld" o. a. : ,,Het wereldgebeuren heeft ons gegrepen als
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waren wij zijn prooi. Gedurende de eerste maanden van den oorlog,
misschien zelfs gedurende de eerste jaren, is al onze lichaams- en zielskracht verzwolgen in dien afgrond. Hoe zou het ons ook mogelijk zijn
geweest, ons tegen de vernielzucht van het monster te verzetten. Zelfs
niet onze vrije oogenblikken en onze droomen hebben wij aan die booze
macht betwist. Alles hebben we prijsgegeven, onze voornemens, onze
goederen, ons heele bestaan."
Een persoonlijkheid, die te midden van haat, verwildering en tot
chauvinisme geworden vaderlandsliefde, „de menschheidsliefde" heeft
behouden, zal met recht een der wegbereiders voor een betere wereld zijn.
Een enkele aanhaling uit „Bezit van de wereld" zal ons doen zien,
hoe Duhamel ons den weg aangeeft, om tot bet-ere toestanden te geraken.
„Al onze waardebegrippen, al onze omschrijvingen, onze heele woordenschat zullen wij moeten herzien. Alle ijverige zielen moeten aan het werk
gaan en zij zullen moeten trachten de verdwaasde menschen te leeren,
dat het geluk niet daarin bestaat, honderd kilometers in één uur af te
leggen, of in een machine in den dampkring omhoog te stijgen, of over
den oceaan heen een gesprek te vo-eren, maar daarin, dat men een schoone
gedachte rijk is, dat men tevreden is over zijn werk.
Zij zullen den eeredienst moeten herstellen van de kunsten, die de ziel
verreinen, die troosten in dagen van droefheid en die, bij de gratie van
haar natuur, niet in staat zijn een gemeen oogmerk te dienen. Ja, al onze
krachten zullen we moeten aanwenden, om de beteekenis te verzetten
van de woorden „rijkdom", „bezit", om te toonen, dat dit dingen van
de ziel zijn en de stoffelijke opvattingen van die woorden aan verraderlijke en belachelijke werkelijkheden verbonden zijn."
Is het niet vanzelfsprekend, dat de jeugd, vol idealisme, gedreven door
intuïtie, verbeelding en gemeenschapszin, ging worstelen, om de ondraaglijke spanning tusschen hun idealen en de werkelijkheid te trachten op
te heffen?
De grooten, als Duhamel, Wies Moens en anderen hebben in hun ziel
de drang naar vernieuwing, verheffing van hun gansche persoonlijkheid,
gewekt. Vooral 't meisje komt bij de huidige opvoeding zeer veel
te kort.
De grootst mogelijke waarde wordt gehecht aan verstandelijke ontwikkeling, teneinde zoo vlug mogelijk en zoo volledig mogelijk te worden afgericht voor best betaalde betrekkingen.
't Behoeft geen betoog, dat de beste gaven der meisjes, intuïtie,
verbeelding, en gevoel moeten verdorren, als haar voedsel wordt onthouden.
Naar twee fronten wordt de strijd in de jeugdbeweging gestreden.
Fel wijzen we af de burgerlijke levensgewoonten ; de drinkgewoonte,
het rooken, het z.g. moderne gezelschapsdansen, de wedstrijdsport en
de modeslavernij. Hoe geweldig diep de drinkgewoonte in ons volksbestaan is doorgedrongen, bewijzen de tallooze millioenen, die jaar op
jaar aan alcoholhoudende dranken worden uitgegeven. In ons land
hebben we ervaren, dat de eerste jeugdbeweging van beteekenis was die
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der geheelonthouders-jeugd. Hun drang naar een betere, mooiere samenleving uitte zich in den wensch, te geraken tot -een drankvrije maatschappij.
Vast staat, dat ook de drinkgewoonte, evenals de andere burgerlijke
levensgewoonten, voortspruit uit den geest van den tijd.
De modeslavernij, in 't kapitalistisch tijdperk „winstobject" bij uitstek,
heeft een geweldigen omvang aangenomen. Talloos zijn de verleidingen,
waaraan vooral onze jonge menschen in de groote steden zijn blootgesteld. Ook zij, die over een schrale beurs beschikken, worden door
alle mogelijke middelen tot koopen verleid. Dubbel vernietigend werkt
het in 't laatste geval ; maar eenmaal kan 't geld worden uitgegeven, al
te vaak blijft er voor de bevrediging van hoogere, geestelijke behoeften,
weinig of niets over.
De wedstrijdsport — een ontaarding van de echte, lichaamscultuur
brengende sport, is eveneens een groot kwaad. Enkelen oefenen werkelijk
hun lichaam, doen aan sport, terwijl de groote massa kijkt, zich opwindt
over de kansen van de een of andere partij — ja, zelfs is 't langzamerhand
uitgegroeid tot een waar „gok"-systeem.
In onze jeugdbeweging leeft de idee, dat, zooals Max Adler liet zoo
juist in „Neue Menschen" zegt : „De jeugd niet voor den tegenwoordigen
tijd, maar voor de toekomstige, mogelijk betere toestanden der menschengeslachten moeten worden opgevoed." Dit principe is van groot gewicht.
Vaak wordt de jeugd opgevoed, zóó, dat ze in den tegenwoordigen tijd,
al is die nog zoo verdorven, past.
Beter opgevoed moet ze voord-en, opdat daardoor een toekomstige,
betere toestand verzekerd is, op gevaar af, dat conflicten daardoor onvermijdelijk zijn.
Deze woorden moesten in gouden letters boven alle jeugdtehuizen
geschreven worden. Ze beduiden de algeheele breuk met de burgerlijke
opvoeding, waarbij 't er enkel op aankomt, dat de kinderen goed in de
wereld vooruitkomen. Nuttige leden van de maatschappij moeten ze
worden ; vaak wordt vergeten ze te vormen voor hun eenige roeping
„mensch" te zijn.
Waar we de groote beteekenis van de uiterlijke, stoffelijke levensomstandigheden voor het zedelijk en geestelijk leven van ieder mensch
persoonlijk en de gemeenschap, naar waarde schatten, strijden we voor
de algeheele omvorming d-er maatschappij.
We erkennen tevens de groote beteekenis van karaktervolle, door
gemeenschapszin gedragen persoonlijkheden —dit verplicht ons tot het
wekken van alle zedelijke en geestelijke krachten in den mensch. Maatschappelijke strijd — klassenstrijd en persoonlijkheidsopvoeding vormen
de twee zijden van d-en arbeid eener socialistische jeugdbeweging.
Dat onze jeugdbeweging niet neutraal is, zich plaatst op het standpunt van den klassenstrijd, is een volkomen natuurlijk gevolg van 't
leven van onze jongens en meisjes zelf.
Wanneer ze toetreden als lid van de jeugdbeweging, in ons land
de Arbeiders Jeugd-Centrale, staan ze voor 't grootste deel met beide
beenen in 't harde leven. Aan den lijve voelen ze dagelijks de klassen-
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strijd, die trouwens door ons niet in 't leven wordt geroepen — integendeel, geconstateerd.
Het idealisme is aan onzen kant — wij willen juist de klassen en
de onrechtvaardigheden, die ze meebrengen, opheffen.
We brengen onze jonge menschen het gemeenschapsleven in de
organisatie, waar ze als makkers, samen genieten en werken, vereend
met de leiders, slechts op hun post gekomen, doordat 't volle vertrouwen der leden hen daar bracht.
Een groote plaats neemt het wandelen en kampeeren in — flinke,
groepen trekken er op uit ; ontvlieden de zondagsche stad en 't dorp,
om met volle teugen te genieten van 't heerlijke leven in de natuur.
Hoezeer zijn we vervreemd van de natuur — we moeten weer leeren
met aandacht te luisteren, waar te nemen en de zoekgeraakte innerlijke
rust te herwinnen.
't Kampeeren — 't leven in kleine gemeenschap, te midden der
natuur, in alle soberheid en eenvoud is een echte lafenis na een
lange, zware arbeidsweek.
Zang, dans, muziek en spel hebben groote beteekenis in ons jeugdleven — 't is niet banale ontspanning — neen, levensuiting.
In onze volksdansen komt veel meer dan in gymnastiek de behoefte
van 't opbloeiende jonge leven tot uiting. Vooral voor de meisjes,
zelfs in de plattelandsafdeeli ngen, waar toch de leiding nog veel te
wenschen overlaat, is de dans schitterend. 't Is een wonder, hoe
intens ze genieten, door hun jonge, krachtige lichamen te laten deinen
op het levenwekkende rythme der muziek. Hoe bizonder mooi komt nu
ook hierin weer 't voordeel van samenopvoeding aan den dag. De
jongens, voor wie de waarde der volksdansen even groot is, als voor
de meisjes, profiteeren van de meerdere vatbaarheid en gevoeligheid
van dezen in dit opzicht.
Ook bij zang, waarvan 't gemeenschappelijk oefenen een machtig
middel is tot 't wekken van saamhoorigheidsgevoel, zullen de meisjes
vaak leiding geven.
't Spreekt, dat in een jeugdbeweging, waar coëducatie wordt toegepast, gewaakt moet worden voor eenzijdigheid. In onze beweging
wordt door zang, dans en declamatie op bizondere wijze in de
behoeften, speciaal van 't jonge meisje, voorzien.
't Gemiddelde meisje zal vaak uit plicht deelnemen aan 't bestudeeren van populair-wetenschappelijke onderwerpen; terwijl de jongens
levendige belangstelling toonen. Veel hangt voor de meisjes, gezien
haar aanleg af van den persoon, die 't behandelt en de wijze, waarop
de stof wordt aangeboden. Ondertusschen mag hierbij niet vergeten
worden, dat de zelfoverwinning, die 't meisje behalen moet, hij dezen
meer intellectueelen arbeid, van groote beteekenis is.
De beoefening van handenarbeid, speciaal voor de meisjes van groote
waarde, wordt ook in onze jeugdbeweging toegepast.
Op 't aanstaand Internationaal Pinksterfeest wordt het werk, dezen
winter door de Amsterdamsche makkers vervaardigd, tentoongesteld.
,
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Binnenkort zullen, om ook de vele kleinere afdeelingen hulp te bieden,
voor dit doel eenige uitgaven verschijnen. Voor de ontwikkeling van
't gevoel voor 't schoone in lijn, kleur en vorm liggen op dezen weg
belangrijke mogelijkheden.
De ervaring bewijst, dat in ons jeugdleven bij de meisjes de
moederlijkheid, bij de jongens ridderlijkheid op zeer natuurlijke wijze
naar voren komt en wordt versterkt. Hoe echt genoeglijk zorgen de
meisjes in 't kampleven voor kleine karweitjes, die aan de onhandige
jongens heel wat hoofdbreken zouden kosten, • b.v. 't stoppen van
een kous, 't aannaaien van een knoop.
Hoe vervult het de jongens met trots, als ze 's nachts de wacht
houden in 't kamp en dus de meisjes beschermen.
De persoonlijkheidsopvoeding, die we ons tot taak stellen, is in
de eerste plaats gericht op de ontwikkeling van 't verantwoordelijkheids.
gevoel. Bewust moet ieder zich rekenschap loeren geven van de beteekenis zijner daden voor zichzelf en anderen. Immers de diepste
kern van de gemeenschapsgedachte — het geluk van den eenen mensch
kan niet gebouwd zijn op het ongeluk van . den anderen, dringt ons
er toe, met alle kracht er naar te streven elkaar open en eerlijk tegemoet
te treden, om door te dringen in elkaars wezen.
Laat me van George Duhamel citeeren:
„Wat zeker in de eerste plaats onze aandacht trekt, wanneer wij onze
oogen om ons heen slaan, dat zijn onze medemenschen. Hun aangezicht is wel het schouwspel, dat het meest onze hartstochten gaande
maakt. Dank zij de aangeboren neiging en een onuitroeibare-saamhoorigheid zijn hun gebaren en bewegingen het voornaamste voorwerp van
onze weetgierigheid. Goed. In de eerste plaats zullen wij dat alles
bezitten. Wij zullen dien onuitputtelijken naaste bezitten. Er ligt voor ons
niets beschamends in, wanneer wij vervolgens met een edele begeerte
in oogenschouw nemen, wat onze zintuigen zal boeien ; . ik bedoel
de dieren, de planten, het stoffelijk heelal van gesteente en van water,
en ook de sterrenwereld. Ook dat behoort deugdelijk bezeten te worden.
Reeds blijkt onze rijkdom onmetelijk groot te zijn ! Onze 'eerzucht is
het niet minder; wij moeten onze droomgin bezitten. Maar zijn er
niet drloomen van groote mannen, die nog veel schooner zijn dan de onze?
Zeker, en die mannen heeten Shakespeare, Dante, Rembrandt, Goethe,
Hugo, Rodin, er zijn er honderd en nog meer. Hun werken zijn de
koningskroon van de menschheid. Wij zullen de kroon bezitten ; voor
ons werd zij geschapen, voor ons met edelgesteente versierd."
Tegenover dit hooge ideaal van George Duhamel blijkt maar al te
zeer de geestelijke armoede van de massa van onzen tijd.
Zij heeft geen aandeel in de kunstschatten der menschheid, die,
toch voor allen en niet alleen voor een bevoorrechte groep gewrocht
zijn. Immers, men kan tot den kunstenaar gaan,evenals tot de natuur,
met het eenvoudig menschelijk hart. Machtig bloeit 't gemeenschapsleven
op bij 't genieten van kunst — niets bindt menschen meer, dan gezamenlijk ondergane schoonheidsontroering.
`
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Hoeveel grooter wordt de beteekenis der kunst, als we bedenken,
dat volgens Dr. Engelhardt : „Het absolute willen der kunst het willen
der tijd is".
Op elk gebied heerscht gelijke groei. Ook de literatuur, van Rainer
Maria Rilke en anderen dringt tot de daad, de ziel, het algemeene.
Door onze dagen gaat een worstelen naar een nieuwe waardeering
der :menschen ; die niet naar het weten, niet naar de veelheid van
algemeene kennis oordeelt, maar naar het zijn. Waarbij het woord
zijn alles omvat, wat tot den waarachtigen mensch behoort : karakter,
klaarheid in oordeel, wilssterkte om te handelen en een hoog
levensdoel.
Belangrijke mogelijkheden schept deze veranderde opvatting voor
onze jeugdbeweging. Tot allen — de gansche massa van het volk
willen wij ons wenden ; hen opheffen uit hun houdingloosheid ; gevolg
van de individualistische periode onzer samenleving, die eenvoudige
menschen, voor wie een zelfstandige levensopvatting tot de onmogelijkheden behoorde, wel verwarren moest.
Niet verachten zullen we de massa, integendeel, liefhebben — en
waardeeren, als de draagster van de toekomstige gemeenschap. We
moeten ons een juist beeld vormen van 't geen de massa is en
behoeft. Dr. Engelhardt geeft a^a.n : „De massa is -niet actief in opbouwenden
zin ; ze bewaart het verworvene en breidt het uit. Ze leeft in dien
vorm, waarin anderen voorgaan. Velen leiden daaruit af, dat de
massa geen eigenwaarde bezit. Ze kan slechts navolgen, zeggen ze.
De opvattingen over God, wereld en natuur zijn door opvoeding en
voorbeeld gevormd, evenals de onbeholpen opstellen van scholieren.
Dat navolgen is ze zelf niet, beweert men. Hier ligt de verwarring.
Die navolging is hij zelf, de normale mensch. Zijn geest leeft in
vormen, die hij van buitenaf ontving; waarbij hij een weinig eigen
voegde. Dat klinkt treurig en hard. Het is echter niet zoo. 't Is zelfs
de eenige grondslag voor de •cultuurwil van onzen tijd — 't geeft
alleen de mogelijkheid om opvoedend te kunnen werken."
Groot is die opgaaf — haar begrijpen en omvatten maakt ons
bescheiden.
We moeten leeren ons hart, ons willen open te stellen voor de
toekomstige mogelijkheden.
Eigen wenschen en verlangens moeten zwijgen, wanneer we ervaren,
dat ze ons zouden belemmeren in 't volbrengen van onze taak.
De massa leeren begrijpen, brengt ons tot de erkenning, dat leiding,
voorgaan, van groot gewicht is. Dringend verlangt ook de jeugd daarnaar.
Leid-er is pas hij volkomen, die in zichzelf den nieuwen mensch tracht
te verwezenlijken en als 't lichtende voorbeeld door de genooten wordt
nagevolgd.
Levensblije, krachtige menschen behoeft onze tijd. Het „sterft gij
oude vormen en gedachten", zoo lang al begeesterend gezongen, zal
meer en meer tot werkelijkheid moeten voorden gemaakt. Dan pas zal,
met het doordringen van den nieuwen stijl onzer levensgewoonten in
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breede lagen van het volk, de beteekenis der jeugdbeweging voor de
nieuwe cultuur, duidelijk openbaren.
We moeten er van doordrongen zijn, dat in onzen tijd voor den
gewonen mensch 't leven mooier, meer beteekenisvol kan worden.
Dat vertrouwen zal ons sterken in ons streven om nieuwe menschen
te worden en te vormen ; om kracht te bezitten, om ook in de
zoo ontredderde massa 't betere, 't algemeen menschelijke naar boven
te halen — hen lief te hebben -- hen te dienen bovenal!
Z\vaar is de taak, moeizaam zullen we stijgen ; verlicht steeds door
den gloed van ons eensgezind willen. We zullen toonen, dat het ons
ernst is, te worden, wat Koos Vorrink ons in 't slot van zijn
„Stormtij" toeroept :
„Wegbereiders voor de tijd, die komt,
Dienende schakels tussen wat was en worden zal."

Het arbeidsveld der vrije jeugdvorming
door D. J. E ykman.
Stellingen:
1.

Het arbeidsveld der vrije jeugdvorming omvat de geestelijke, zedelijke, maatschappelijke en lichamelijke opvoeding van de schoolvrije
jeugd buiten het gezin en buiten de opleiding in school, werkplaats,
kantoor enz.
2. Als zoodanig richt zij zich tot alle jongens en meisjes, die daarvoor
krachtens hun leeftijd in aanmerking komen, d. w. z. haar arbeidsveld is de groote massa, het geheel van de jongens- en meisjeswereld
en niet een kleine groep, die daaruit als een soort élite wordt afgezonderd of zichzelve afzondert.
3. De verantwoording voor de geestelijke, zedelijke en maatschappelijke
doeleinden, welke in de vrije jeugdvorming worden nagestreefd
moet liggen in handen van volwassenen. Dit sluit geenszins uit, dat
er zich een groep vormt van jongeren boven den jongens- of
meisjesleeftijd (dus ± 20 jaar en ouder) die als een soort kerngroep
aan die verantwoording mee gaat dragen.
4. Het vormen van zulk eene kerngroep, hetzij dit geschiedt op
aandrang der volwassenen, hetzij op initiatief van de jongeren zelf
en men op grond daarvan en door den omvang, dien zij aanneemt,
van een jeugdbeweging gaat spreken, heeft alleen reden van bestaan
als middel tot het bereiken van de massa en vindt niet zijn doel in
zichzelve.
5. De waarde van een dergelijke kerngroep ligt niet in een doel, dat
in de verre toekomst ligt, zoodat deze kerngroep in hoofdzaak
beteekenis heeft als draagster van een schoone idee. Zij heeft te
beseffen, dat zij, bestaande uit leden van de huidige wereld van
jonge menschen hare onmiddellijke plichten tegenover die wereld
te vervullen heeft en hare plaats daarin moet innemen.
Verslag Paedagogisch Congres.
26
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6. De Vrije Jeugdvorming moet zich tegenover het gezin en de opleiding (als bedoeld in Stelling 1) te allen tijde als mindere derde
beschouwen "en bereid zichzelve zoo spoedig mogelijk overbodig
te maken.

,,De vrij-Duitsche jeugd wil uit eigen drang, voor eigen verantwoording,
met innerlijke waarachtigheid haar leven vormen. Voor deze innerlijke
vrijheid staat zij onder alle omstandigheden als één man (Hohen
Meiszner 1913)."
Dit is in 1913, dus nog v66r de oorlog, op de Hohen Meiszner de
gemeenschappelijke belijdenis geweest van de vrije Duitsche jeugd, een
belijdenis en een program tevens geboren, zoo als het niet, „uit protest
tegen de vernietiging van de persoonlijkheid door een bankroete wereld
van uiterlijkheid, van schijn en dooden vorm, een wereld van afschuwelijk
egoïsme, van hen, die zich ten koste van anderen omhoog werken en
die bezig is de jeugd op te voeden in de gedachte, dat het zoo hoort.
De jeugd, tot nu toe gewoon om uitgeschakeld te worden, opgevoed
in de passieve rol van lesjes leeren, tot nu toe onnut aanhangsel van
een ouder geslacht, begint zich bewust te worden, zich te bezinnen
en tracht onafhankelijk van de trage gewoonten van een hatelijke conventie,
haar eigen leven te gaan vormen en wil zich zelve als een speciale factor
in het algemeene cultuurleven invoegen."
Geboren uit protest, is de beweging der jeugd als zoodanig dus in
wezen in de eerste plaats reactie : „Werpt van U de hersenvergiftige
prikkellectuur. Boycot de denkverwarrende bioscoop. Onthoudt U van de
lichaam- en geest verterende alcohol en nicotine. Werpt alle geestelijke
vergiften van U en weest Vrij".
Deze uitspraak uit ,,Die Flammie" (L. V. 33, no. 1 ), communistisch
jeugdorgaan, is een jeugdprogram in zich zelve.
Reactie, of men let op de bonte vlaggen en de kleurige jurken en
joppen van de Duitsche vrije jeugd of van de A. J. C. of men let op de
scharen uit de jongeren-Vredesbeweging, of men let op de ongeveer
drieduizend jonge menschen, die 's Zondags de historische eerwaarde
Nieuwe - Kerk voor hun jonge geestelijk leven hebben opgevraagd, of
men let op de misschien wat luidruchtige kamp-en van jongens en
meisjes uit z.g. hoogere standen, die in tien dagen bandiet spelen
trachten goed te* maken, wat een heel jaar lang met stijve boorden of
hooge hakjes hun aan jeugdige vrijheid ontnam. Overal is dezelfde trek
van reactie. Alleen de één zoekt datgene, waartegen hij reageert hoofdzakelijk in de wereld buiten zichzelve en heeft dan de keuze tusschen
Kapitalisme of algemeenen geest van decadentie of den geest van haat
in de Wereld en de ander zoekt het in zichzelve en ziet onder de
millioenen zichzelf in de eerste plaats als mede schuldig, mea est
culpa. Maar het ééne wat hen allen bindt is de reactie, tegen een wereld
in en buiten zichzelve, die niet beantwoordt aan het ideaal, dat de jeugd
zich stelt.
`
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Als de jeugd reageert, dan reageert ze fel, dan bruist het, dan kookt
het over, zo,oals het leven overkookt als een gezwollen stroom en overdadig is als een kersenbongerd in Mei.
En nu kan het oudere geslacht beginnen met het hoofd te schudden
over zooveel overmoed, zich beangstigen over zooveel driestheid en
denken aan eigen vroegere meegaandheid en volgzaamheid, maar men
kan ook blij zijn, dankbaar, dat eens jeugdig fel wordt uitgeschreeuwd,
wat in -de wereld van ouderen, hopelijk ook nog wel verborgen leeft.
En dan begint men met veel te vergeven en veel door de vingers te
zien, alles is immers beter, dan doode berusting en dat „te veel"
herstelt zich wel vanzelf.
Er is alleen één ding, dat deze opwaking der jeugd van den beginne
af aankleeft als een soort noodlot ; het zullen vanzelf de enkelen zijn,
die daaraan meedoen. Ik zeg met opzet „de enkelen", omdat het woord
„élite" een meerderwaardigheid in zich sluit, die ik graag zou \villen
vermijden en die van stonde aan een 'ernstige bedreiging is in de richting
van zelfverheffing, die de vloek van de jeugdige opwaking zou kunnen
Worden en die hen zeker met één slag van meerderwaardigen tot de
minst waardigen maakt.
En juist dat woord ,,enkelen" wijst er op, dat verreweg het grootste
terrein voor de vrije jeugdvorming als zoodanig ligt buiten deze enkelen,
hoe groot hun aantal ook moge zijn. Buiten de enthousiaste schare van
hen, die zich, min of meer uit eigen beweging opmaken, om een nieuwe
toekomst, op welke wijze zij zich die ook denken, voor te bereiden,
zijn er de duizenden en nog eens duizenden, die zich daarom althans
uiterlijk weinig bekommeren. De massa, hun geestelijke belangstelling,
zoo die er is, gaat naar andere dingen uit. Zij zijn, om welke reden dan
ook, schu\v voor elke organisatie. In vele gevallen heeft het moderne
leven nu reeds zijn afstompenden invloed op hen laten gelden. Of wel,
zij staan buiten het bereik van iedere beweging, die een verandering kan
brengen in hun gesloten leven van belangstelling alleen-!maar-voor-devriendjes.
De massa. Met dit woord bedoel ik niet in de eerste plaats het
groote, veel grootere aantal, maar bedoel ik het verschijnsel, dat in
onze dagen vooral in de groote steden, maar ook in de kleinere plaatsen,
zich voordoet als resultaat, als sociale verschijningsvorm van de door
nieuwe krachtbronnen opgeworpen, dooreengesmakte energ^ën. De wild
d 00reengeslingerde chaos van menschelijke existenties, die door de groote
menigte, die haar vormt, een nog verwarrender indruk maakt.
Zooals een hel licht gedurende den nacht de insecten uit hun donkeren
schuilhoek haalt en ze in een wilden dans rondom haar hellen schijn
dooreenwarrelt. Zoo heeft het moderne leven de menschen uit familie,
uit dorp, uit nationaliteit, uit beroepskeuze, uit geloofskring losgerukt en
ze verzameld tot een wilden, verwarden strijd rondom een nieuw middelpunt. Zooals wanneer, door een geweldige contractie van de aardkorst
de aardlagen over elkander schuiven en verbrokkelen in een chaotische
mengeling van gruis en keien. Die kaleidoskopische aanblik, waaraan geen
,
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touw is vast te knoopen, strekt zich zoowel uit tot de woonkazernes van
de arbeiderswijken, als de verdiepingswoningen der burgerlijke bevolking,,
als tot de villaparken der z.g. bezittende klasse.
Zij wordt gevormd, zoowel door de groote drommen van de ongeschoolde arbeidersk'nderen, de nageljongens van de werven, de sjacheraars
en de scharrelaars in alles en nog wat, de paksters van de cacao- en
sigarettenfabrieken, de kaaiwerkers en grondgravers, maar ook door de
tikkers, klerken, lftjongens, piccolo's, boodschappenloopertjes, briefopbergers, ook de duizenden, die in grootbedrijf en staatsmachine ambtenarij,
bedrijven, de opjagers aan de beurs, de gokkers aan de veilingen, een
paar sterke handen of vlugge vingers of spoedig geleerde vakmanipulaties zijn voldoende om onder te duiken in den wirrewarrelenden chaos,
die ons moderne leven kenmerkt. Zonder den stempel, zonder het
karakter der stugge training van het beroepsgilde, ontdaan van den
invloed, die een eeuwenoude traditie op een mensch heeft.
De grauwe, kleurlooze massa, die zich in haar vrijen tijd verdringt
op alle rangen in bioscoop en stadion, of verspreidt over de schoppertjesrvelden, zich verdeelt over de trottoirs van de straten, waar men elkaar
vindt of ook in de intimiteit van de gesloten dansclub of den publieken
vloer elkaar voorbij schuift of, achter de claxon van Pa tegen donker langs
de Stadhouderskade de stad weer insluipt, na een bonten dag in het Gooi
of bij de bloembollen.
De duizenden en nog eens duizenden, die hier op dit congres maar
weinig vertegenwoordigers vinden, er ook maling aan zouden hebben
en zeker de verslagen in de courant overslaan om in de sportrubriek,
het gemengd nieuws en de advertenties hun heil te zoeken, als zij al
een courant opslaan.
Daar ligt het terrein voor de vrije jeugdvorming en dit terrein ligt
vrijwel braak. Curt Bondy schrijft over de Duitsche Jeugdbeweging:
„Schoon de arbeiders-jeugdbeweging naar haar tendenzen massabeweging
moet zijn, omdat zij zich ten doel stelt te herstellen, wat de maatschappij
aan haar klasse gezondigd heeft (blz. 37), heeft zij slechts de dunne
bovenste laag in beweging gebracht en van deze weinigen zijn het er
nog slechts weinigen, die hun jeugdidee trouw blijven." Dit klinkt als
getuigenis over de in dien vorm veel oudere Duitsche jeugdbeweging
weinig bemoedigend voor de Hollandsche zusterbeweging. En wat hier
gezegd wordt, geldt vrijwel onverzwakt voor alles, wat er in ons land
op dit gebied gepraesteerd wordt. Het N. J. V. evenals het Geref.
Jongelingsverbond, de Vrijzinnige jonger-en, evenmin als de N. C. S. V.
of de A. M. V. J. heeft onder haar leden een noemenswaardig groot
aantal die daartoe behooren. De eenige uitzondering is misschien het
Leger des Heils, dat op dit gebied verder gegrepen heeft, dan eenige
andere organisatie.
Het terrein van de massa ligt voor de Vrije Jeugdvorming nog
vrijwel braak. Dit wil echter niet zeggen, dat ze niet bereikt wordt, dat
ze alleen maar als los zand aan elkaar zou hangen. Ze wordt bereikt en
beïnvloed door enkele corypheeën, meestal tijdelijke halfgoden, wier
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type ondanks de wisseling van de personen vrijwel constant blijft. Of
dat nu Charlie Chaplin is of Asta Nilsen, Bok de Corver of Bram
de Natris, Moeskops of Klaas van Nek, Lord Lister of Buffalo Bill,
dat doet er niet veel toe. Ook is vriendin straat een vrijwel constante
grootheid, of dat nu de Kinker-, Ferd. Bol- of Dapperstraat is. Waar
het daarom draait, is meestal hetzelfde. Of de groep jongens en meisjes,
die er d-en toon aangeven, nu wisselen of niet, het type, dat er dei
scepter zwaait, hun taal, hun zedewet en hun gewoonterecht, dat
geëerbiedigd wordt, blijft ongeveer hetzelfde.
En de opvoedende kracht, die er van uitgaat, is ook dezelfde. Maar
de richting, waarin het opgevoed wordt, is wel diametraal tegenovergesteld aan alles wat iedere werkelijke opvoeder juist voor deze groep
wenschen zou.
Hoe zal nu de vrije jeugdvorming tegenover d:e massa gaan staan?
Zal zij zich troosten met de gedachte door haar arbe;d althans een
gedeelte te bereiken en tevreden zijn tenminste dezen beter voor hét
leven voor te bereiden of met vreugde zien, dat, zij het ook een relatief
klein aantal jonge menschen, een schoone levenshouding uitbeelden en
zoo normgevend op de geheele jeugd zullen werken, misschien zelfs,
dat hun ernstige roep er velen zal wakker schudden ? Is het daarmee
uit ? Is de taak der vrije jeugdvorming met dit ,,norm geven" afgeloopen?
Dan denk ik, om te beginnen, wel even met schrik aan het type dat.
Curt Bondy beschrijft als de ,,ewige Wandervogel", de man die altijd
maar weer met dezelfde animo de volksliederen zingt en de volksdansen
danst, wiens lange haren omgekeerd evenredig zijn aan de lengte van
zijn broek en aan de scherpte van zijn geest.
Maar sterker nog dan dit stuit mij tegen de borst het hardvochtige
„ga heen en word warm" dat wij op deze wijze spreken tot die
duizenden, die nooit zullen komen tot de hoogte van belangstelling of
de kracht van het offer, dat noodig is om in deze kringen een plaats
te veroveren.
Niemand, immers ook niet de felste voorstander van de cultureele
beteekenis van de jeugdbeweging, zal toch meen-en, dat gesteld, dat de
gewoonten die in de georganiseerde vrije Jeugdvorming bestaan daar
zonder schade aan de persoonlijkheid kunnen bestaan (ik denk aan het
kampeeren, vooral aan het gemengd kampeeren van jongens en meisjes,
ik denk aan den dans, het gezamenlijk baden van jongens en meisjes).
Niemand zal toch meenen, dat men deze dingen waarlijk als volksgewoonten in de massa onzer jeugd zou kunnen indragen. Er is
waarschijnlijk onder ons allen van de z.g. „vrije" kampen op ons
zeestrand en op de Veluwe wel voldoende bekend, om een indruk te
krijgen van de bende, die zou losbreken als werkelijk deze goederen
gemeen zouden worden.
Lóó, in dien vorm, zal dus de jeugdbeweging nooit massabeweging
willen worden, maar aan den anderen kant draagster te zijn van een
schoone idee, zich af te zonderen uit de booze groote wereld van jonge
menschen, met geen ander doel dan misschien in de toekomst daarop
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van eenigen invloed te zijn, als een soort van moderne monniken, en
begijnenorde, waar dan alleen de paters en kwezelkens wel dansen,
kweekt, of wij het erkennen of niet, zelfzucht, eigenwaan en eigen dunk,
die wij een oogenblik mogen vergeven, uit vreugde over nieuw leven,
toewijding enz., maar waarover wij, wanneer het daarbij blijft, het
oordeel moeten uitspreken, dat het verdient en noodig heeft.
En zeker is het standpunt, dat men met deze uitzonderingspolitiek, de
kruidnagels kweekt, die later het geheel van politieke of kerkelijke partij
moeten kruiden, verre te verwerpen.
Naar mijn vaste overtuiging zal om zuiver psychologische redenen
iedere kernvorming, iedere jeugdbeweging, die haar doel in zich zelve
zoekt uit gebrek aan expansiedrang op den duur moeten vastloopen.
Meer en meer zullen alleen de ongeveer gelijk gezinden zich om haar
verzamelen en tenslotte zal de beweging die symptonen van bloedeloosheid gaan vertoonen, die altijd het gevolg zijn van geestelijke inteelt.
Het eenigst standpunt, dat de vrije jeugdbeweging heeft in te nemen,
is dat van ontferming, ontroering over de massa. Als het waar is, dat
zij haar ontstaan te danken heeft aan de reactie tegen den geest des
tijds, dan heeft zij in die reactie de massa te betrekken, die in dien
geest des tijds dreigt om te komen. Noch een hoogmoedig neerzien up
de z.g. meerderheidsjongen, noch een verlegen blijven turen op de
toenemende verwildering of criminaliteit zijn excuus voor een houding
van afwachten of afweren. Sterker gezegd, het geheele geroep over dien
slechten tijdgeest, noch de vreugde over het ontwaken van het jeugdleven of het met enthousiasme zingen van een komende nieuwe cultuur
zijn van Benige beteekenis, zoo lang men zich niet ernstig heeft . opgemaakt om voor de massa van onze jongens en meisjes de keuze wat
zij van hun leven en van hun vrijen tijd zullen maken moeilijker te
maken dan de beslissing tusschen de bioscoop en een spelletje schaak
of dam, tusschen het Stadion en een wandeling langs den tweeden
Wandelweg met Pa en Moe.
En de jeugdbeweging mist haar doel, schiet haar schoonste bedoeling
voorbij, als zij niet onmiddellijk zonder dralen die taak medeaanvaardt.
Maar kan ik die ongelooflijk zware taak nu gaan leggen op de
schouders van die jongens en meisjes, grootendeels beneden de 18
jaar?
Natuurlijk niet. Maar zoo is de situatie ook niet. Want in de practijk
bestaat er geen jeugdbeweging van uitsluitend beneden-18-jarigen.
Evenmin als het begrip zelf-regeering bij uitsluitend beneden-achttienjarigen in de practijk voorkomt, evenmin bestaat er dat begrip jeugdbeweging. Het is er telkens wel weer even, maar het loopt altijd vast.
Of het loopt vast in excessen, zooals daarvan in Duitschland de voorbeelden voor het grijpen zijn, van uitingen van een volslagen haat tegen
al wat ouder is, zooals een uiting die ik vond van de hand van een
gymnasiast van 17 jaar, uit de Duitsche Jeugd-beweging, wel een
van de sterkste excessen is, waaruit volledige haat spreekt tegen al wat
ouder is. (Dr. Otto St ilin : Die Deutsche Jugendbeweging pag. 40).
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1921 : „Onze ouders beroepen er zich op, dat zij ons hebben opgevoed.
Waarom hebben ze dat gedaan ? Om ons tot hun aanbidders te maken,
uit puur egoïsme. De jeugd moet deze overmacht der ouderen breken.
Geen middel mag ons te slecht zijn. Met woede willen wij vechten,
alles naar beneden rukken, moorden, branden, deze handen aan het
kruis slaan, in één wilden haat tegen deze onderdrukkers."
Om nog eenige excessen te noemen : iets, dat zich niet eens beperkte
tot beneden achttienjarigen, waar het als jongens en meisjes in één
tent overnachten geen zeldzaamheid meer is of het gezamenlijk naakt
baden, dat in Duitschland in kringen van de vrije jeugd niet zelden
voorkwam.
Of het loopt vast in excessen, óf de eigenlijke verantwoording, de
eigenlijke leiding ligt, ondanks het opzettelijk herhalen van het tegendeel,
in handen van ouderen..
Onder die ouderen is dan in de eerste plaats te verstaan de groep
van jeugdigen van = 20 jaar en ouder.
Een uiting uit de Duitsche arbeidersbeweging bevestigt dit ten
volle : „Een kenner van de jeugdbeweging weet, dat haar zwaartepunt
ligt bij hen, die boven de 18 jaar zijn. Men mag hun beteekenis niet
onderschatten, want zij nemen, ook al zijn ze in wezen geen „leiders",
toch die plaats van leiders in en krijgen daardoor een sterken invloed, die
vooral daarom zoo gewichtig . is, omdat de jeugdigen buitengewoon
beïnvloedbaar zijn en zonder eenige critiek staan tegenover alles wat
gezegd of geschreven wordt, wanneer ze daar niet van tevoren met
wantrouwen tegenover vervuld worden." 1 )
Zooals Bluher, één van de grooten in de Duitsche jeugdbeweging
zegt : „Het volk heeft den leider noodig, om volk te worden, in andere
gevallen blijft het een toevallige massa". Dat is de werkelijke situatie
ook in de z.g. „Jeugdbeweging". In theorie bestaat er een soort
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, in de practijk ligt de werkelijke
verantwoordelijkheid in handen van enkele, zeer sterke, volwassenen,.
omgeven door een grootere groep van oudere-jeugdigen, maar het
dragen van het ideaal, het richten van den koers, het uitbouwen van
de beweging rust op enkele volwassenen.
Waartoe dan deze schijn van zelf-bestemmingsrecht ? Het voordeel
daarvan springt licht genoeg in het oog, daar kunnen wij kort over zijn.
Het bewustzijn van geen kuddedier te zijn, de aantrekkelijkheid van
het belang van eigen meeningsuiting, zijn dingen, waar de jeugd bijzonder
sterk opgesteld is. En in de meeste gevallen zal men wijs doen ze dit
althans in zekeren vorm te laten.
Toch is het goed voor de gevaren daarvan de oogen niet te sluiten:
Pedante zelfoverschatting, betweterij en een natuurlijke zucht om zich
aan iedere nog niet volkomen begrepen tuchtmaatregel te onttrekken,
zijn die van die gevaren de onschuldigste vormen. Erger is het, als wij
het onmogelijke type krijgen van den jongen of het meisje, dat er
-

1)

Curt Bondy : Die proletarische Jugendbewegung.
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op uit trekt om zijn kameraden te bekeeren : Dit is vooral in Amerika,
meesterlijk georganiseerd, maar weerzinwekkend van hypocrisie, op
groote schaal toegepast door verschillende jeugdorganisaties. Maar ook
in ons land wordt er op dat gebied meer gezondigd, dan men zich
bewust is. Ik voor mij geloof, dat die gevaren, juist omdat het gaat om
zeer groote paedagogische belangen, als het buitengewoon moeilijk
aan te kweeken besef van ,,waarachtige gehoorzaamheid", „eenvoud",
„natuurlijkheid", veel overwegender zijn dan vele voorstanders van
het systeem van schijn-zelfbestemmingsrecht, beseffen. Bovendien hebben
de jongeren, wien het betreft, dezen schijn vrij spoedig in de gaten.
Maar hoe dan ook, die schijn verandert in geen enkel geval iets van
het feit, dat de werkelijke verantwoording ligt en ook moet liggen in
handen van volwassenen. Hun taak is zwaar, uiterst zwaar zelfs, maar
daar zijn het dan ook volwassenen voor.
En ik geef geen rooden duit meer voor ons geslacht van volwassenen,
als zij zich die taak, om welke reden dan ook uit handen laat veringen.
Het bouwen aan een nieuwe cultuur, het waarachtige verzet tegen den
tijd, is geen kinderwerk, maar nog altijd de goddelijke plicht van den
werkelijk tot man of vrouw gerijpte, die den harden strijd des levens
aanvaard heeft, het leed kent en de knagende zorg. En het woord van
den Prediker, die zich evenals Jesaja niets ergers voor een volk denken
kan, dan dat het door kinderen geregeerd wordt : „Wee u land, welks
Koning een kind is", heeft in onze dagen zijn beteekenis nog niet
verloren. Dat vooral, waar het hier gaat om het scheppen van een nieuwe
j eugdw ereld, de jeugd zelve daarbij niet gelden ' mag als een bijlooper,
een aanhangsel zonder meer spreekt van zelve.
Maar -de verantwoording voor den gang van zaken, ik spreek
hier immers tot volwassenen, zullen wij ons nooit zelfs niet gedeeltelijk
uit handen mogen laten nemen. Dit is de zware taak, die op ons rust,
aan ieder van ons dan ook de plicht om in de practijk deze verantwoording zoo op te stellen, dat zij zelfs de schijn van tyrannie mist.
En tot hen, tot deze volwassenen, richt ik mij, als ik zeg, dat de
hervorming, de z.g. jeugdbeweging, slechts middel moet zijn om de
massa te bereiken. Dat bedoel ik zoo : zij, die in de jeugdbeweging
staan, te zamen met hun kerngroep van oudere jeugdigen, moeten zich
bewust worden, dat hun taak in de eerste plaats ligt in de wereld,
Waarvan zij deel uitmaken en die in de massa ondergaat. De ontferming
over die wereld, meer nog dan de reactie tegen die wereld moet hun
leidmotief zijn. Men spreekt tegenwoordig graag in jeugdwerkkringen
over het kweeken van „gemeenschapszin" en men spreekt dan tegelijkertijd over het systeem van jongens en meisjes van de straat houden
als over iets, dat der Jeugdbeweging feitelijk onwaardig is.
Gemeenschapszin. Daar in die massa is de gemeenschap niet in
idee maar als een tastbare, harde realiteit voorhanden.
Welnu, laat men daar den zin voor krijgen, dan zal liet blijken,
dat zelfs een beker koud waters, uit ontferming gereikt, zijn onvergankelijke ' beteekenis heeft. Ik ben mij bewust, dat nu de moeilijkheden
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pas beginnen, dat de geestelijke !en sociale nood in de wereld van jongens
en meisjes zoo groot is, dat wij voor die taak terugdeinzen, maar
dat hindert niet, het neemt de taak, het doel der vrije jeugdvorming, om
een nieuwe jeugdwereld te scheppen, niet voor den enkeling, maar
voor de massa, niet vu-eg.
Dit is een reuzenwerk en ik zou er ternauwernood over durven
spreken, als ik mij alleen richten kon tot het handje vol volwassen
leiders met hun kerngroepen, hoe enthousiast ook. Maar tot hen behoeven
Wij ons niet te beperken. Zoolang er nog volwassenen zijn en er
zijn er, Goddank, nog velen, die er met, de jeugd van overtuigd zijn,
dat de algemeene verwildering, halfslachtigheid en slapte een ernstig
protest noodzakelijk maken, zoolang -er nog volwassenen zijn, die met de
jeugd er zich van bewust zijn, dat de wortel van alle kwaad schuilt
bij ons zelf en dat een radicale bekeering gebiedende eisch is, zoolang zal
een opbruisende jeugd gaarne de verantwoording laten in de handen,
Waar die hoort, ook al botst die leiding soms met eigen belangen.
Zij zal dat vooral gaarne doen, wanneer er zich vormt een kerngroep
van oudere jeugdigen, die de verbindingsschakel vormt tusschen jong
en oud. Dat is een van de zeer belangrijke trekken van de Jeugdbeweging, dat zij tusschenschakel is, dat zij als kerngroep gaat uitdragen, wat zij voor zichzelve als levensbezit of overtuiging veroverde.
Maar dat uitdragen is, zooals wij straks zagen, dan ook voor haar zelve
van levensbelang.
Jeugdbeweging, reactie tegen den geest des tijds. Dat beteekent, dat
er mistoestanden zijn in de wereld, die haar tot haar actie brachten,
die haar in het leven riepen.
Zij zal dus trachten die mistoestanden met inspanning van alle
krachten te bestrijden en zoo mogelijk geheel om te zetten. Maar
hoe meer dat lukt, hoe meer zij zich zelve overbodig maakt. In dat
voorloopig nog wel zeer hypothetische geval, dat zij die zegepraal
behaalt, zullen de normale opvoedingscentra, het gezin en de opleiding
de taak der opvoeding, ook die der buitenschoolsche, weer geheel
voor hun rekening kunnen nemen en kan de vrije jeugdvorming naar
huis gaan.
Moge dit geval ook zeer hypothetisch zijn, dan zal toch onze
houding in de vrije Jeugdvorming onder den invloed van dit standpunt
staan. Want al voorziet niemand van ons, dat het oogenblik, dat de
vrije jeugdvorming wel kan opdoeken, zeer nabij is, toch zijn er in
de practijk van ons werk talrijke momenten, waarop wij met de rechten
van gezin of opleiding in aanraking komen. En daar moet de vrije
Jeugdvorming in overeenstemming met haar wezen als reactie, het.
veld willen ruimen. De klacht van toenemende uithuizigheid van
jongens en meisjes door hun clubs of hun vereeniging, een klacht die
uit den aard der zaak het eerst door de werkelijk goede gezinnen (de
slechte klagen daar niet over) wordt gehoord, is een klacht waarmede
zeer ernstig moet worden gerekend. Het gezin steunen, daar, waar
de invloed van het gezin miniem is; of waar het gezin zelfs destructief-
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werkt, inspringen, dat is haar taak, het gezin vervangen kan zij nooit
en moet zij ook niet willen. Ik weet bij ervaring, hoe lastig het is, zich
aan de eischen van het gezin te storen, wij missen er dikwijls onze
beste jongmenschen door juist op de oogenblikken, dat wij ze het
minst kunnen missen, maar daar is niets aan te doen. Laten wij toch
om der wille van alles, het dunnende aantal werkelijk goede gezinnen
niet uiteen gaan scheuren, laten wij liever dan het proces van gezinsontbinding te verhaasten, trachten het zooveel mogelijk tegen te gaan.
Dat is m. i. de eenige houding, die wij in de vrije Jeugdvorming hebben
aan te nemen.
En wat hier geldt van het gezin, geldt, schoon in minder sterke mate,
ook van de opleiding.
Haar taak is zwaar genoeg en het valt ons in ons vrije werk meestal
niet moeilijk om een handje mee te helpen, om de achting van de
jeugd voor hun opleiding nog een flink aantal graden dichter bij het
nulpunt te brengen. Deze goedkoope houding komt eenvoudig niet
te pas. Dat wil niet zeggen, dat er vanuit de kringen van het jeugdwerk
niet een zekere critiek, zelfs een zekere druk op de school mag uitgaan,
Dat op het heilig huisje van den schoolmeester eens flink gebonkt wordt,
kan geen kwaad en is zelfs hard noodig; zoo kan -er ook van uit het
jeugdwerk een heilzame invloed op gezin en opleiding uitgaan, maar dan
bestaat er geen tegenstelling meer, dan zijn het bondgenooten geworden.
En zoo moet het zijn. De toestanden in de wereld vooral ook onder
jonge menschen zijn zoo, dat er een krachtig protest moet worden
vernomen. Tegen de invloeden, die ons moderne leven op de wereld
van jongens en meisjes loslaat, moet niet allen geprotesteerd worden,
maar er moet beweging komen bij alle ouderen, die met de jeugd
een werkelijke afkeer krijgen van den gang van zaken. Beweging bij
de jeugd zelf, die nog wel wat meer van hun jonge leven verwachten
wil, dan wat de bioscoop en de shimmy of Bleekemolen en Piet van
Neck er van maken. Dat moet worden tot een hecht bondgenootschap,
gesmeed in den strijd. voor het ideaal, om weer een gemeenschap te
krijgen, waarin men ademen kan zonder den verpesten invloed van
het getjingeltjangel van modedeunen, het tot een grootbedrijf gedegenereerde toon-eel, met haar s-chandekind de bioscoop en heel dien stroom
van enerveerende, verslappende prikkels -en stroomingen, waarmee wij
de laatste tientallen jaren zijn opgescheept.
Of positief gesproken er moet weer komen een gemeenschap, waarin
weer plaats is voor het ideaal, plaats voor het vormen van sterke,
persoonlijkheden, plaats voor al het edele, wat onze cultuur heeft
opgeleverd, plaats voor kunst, plaats voor religie en naar mijn eigen
overtuiging, vooral waar weer plaats is, voor Hem, zonder wien wij
niets kunnen doen, voor Hem, die de wereld overwonnen heeft, ook de
-wereld van jonge menschen.
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Di se ussie.
De h-eer Rottier.
Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren. Met enige schroom begin
ik aan een debat, waarvoor mij slechts vier minuten zijn toegestaan. En
daarom wil ik er in de eerste plaats mijn spijt over uitdrukken, dat
de praeadviezen niet in druk zijn verschenen. Nu deze zijn uitgesproken,
is de tijd voor het debat zo beperkt, dat er van Wisseling der gedachten
niet veel terecht kan komen.
Ik voeg er echter bij, dat ik met veel genoegen de belangwekkende
reden der praeadviseurs heb aangehoord, in de eerste plaats die van
Dr. Eykman en ook die van mevrouw Ploegsma. Met die van de heer
Vorrink kan ik me minder verenigen.
Toen ik een paar maanden geleden kennis maakte met de circulaire
van het Eerste Nederlandsch Paedagogisch Congres, viel mijn aandacht
op sectie VI, de Vrije-Jeugdvorming (met verbindingstreep), waaronder ik meende te moeten begrijpen : de vorming van de Vrije Jeugd,
een Jeugd, die zich in zijn handelingen alleen zou laten leiden door
wat hij goed en mooi achtte, ook al kwam hij daardoor soms in
botsing met hetgeen ,,men" gewoon is, mooi te noemen. Bij lezing van
de praeadviezen nu ben ik teleurgesteld : in twee er van is alleen
sprake van vrije jeugdvorming, wat iets anders is, en de anderen hebben
het alleen over de jeugdbeweging, o. a. mevr. Ploegsma en de heer
Vorrink. Toch meen ik hier te doen te hebben met de Vrije-Jeugdvorming.
Zij hebben zich uitgesproken in 12 stellingen, waarvan slechts 2 de
jeugdbeweging zelf behandelen ; de eerste 7 stellingen immers bevatten
alleen een kritiek op het kapitalisme en de laatste drie spreken over
het al of niet slagen van de beweging.
Twee stellingen van de twaalf, dat is luttel, te weinig, om er de VrijeJeugdvorming uit te leren kennen. Maar de jeugdvorming is een
reaktie op de geest van de tijd, waarop in de eerste 7 stellingen kritiek
wordt uitgeoefend. Die kritiek kan men als de basis van de beweging
beschouwen, dus bij het debat zal men zich daarheen moeten wenden.
In het algemeen kan ik me verenigen met de beschrijving van het
kapitalisme in stelling 2, maar dat er geen kapitalistiese zedelikheid
zou bestaan, betwijfel ik. Trouwens, wat is kapitalistiese zedelikheid
en kapitalistiese beschaving, welke uitdrukking in no. 3 voorkomt;?
Ik kan er niets anders onder begrijpen, dan de zedelikheid en de
beschaving van de mens in het huidige kapitalistiese tijdperk ! En als
deze opvatting juist is, dan ontken ik beslist, dat er geen kapitalistiese
zedelikheid zou bestaan.
Stelling 3 zegt : De kapitalistiese beschaving is niets anders dan
een dwaze aanbidding van industriële vooruitgang. Ik aanbid de
lokomotief en de . elektriese lamp volstrekt niet, maar ik heb ze
toch veel liever dan de karbouwenkar en de primitieve olielamp, waarmee
ik in onze koloniën wel -eens kennis gemaakt heb. En al moge het
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waar zijn, dat sommige arbeiders in de industrie een eentonig, treurig
bestaan hebben, ik betwijfel het, dat de hofhorigen in de middeleeuwen
er beter aan toe waren. Laat de techniek gerust vorderingen maken,
steeds meer, het leven wordt er gemakkeliker, het levensgeluk groter
door.
Dit ziet de jeugd even goed in als wij, dus we moeten niet trachten,,
haar iets anders wijs te maken. Ze zou daardoor het vertrouwen in ons
verliezen, terwijl in de opvoeding het vertrouwen juist zo hard nodig is.
Het spijt me, Meneer de Voorzitter, dat de tijd om is, want ik hen
heus nog niet klaar.
De heer Lobstein brengt een woord van hulde aan de drie praeadviseurs voor de voortreffelijke, enthousiaste wijze, waarop ze hun
stellingen hier verdedigd hebben-. In alle drie betoogen kwam duidelijk
aan het licht de liefde, die deze drie jeugdleiders voor hun mooi en
moeilijk werk gevoelen.
In de inleidingen van den heer Vorrink en Mevr. Ploegsma kwam zeer
duidelijk hun richting naar voren. Zij spraken wel in zeer idealistischen
geest. De heer Eykman bleef met de voeten op den beganen grond,
al kon men ook in zijn betoog wel degelijk zijn godsdienstige overtuiging
beluisteren.
Debater, die door zijn dagelijkschen omgang met de jeugd van 12-18
jaar zeer veel voor het jeugdwerk voelt, erkent, dat de jeugdbeweging
inderdaad ontstaan is uit den innerlijken aandrang van de jeugd zelf tot
clubvorming.
Hij kan zich echter niet vereenigen met het standpunt van den h-eer
Vorrink en Mevr. Ploegsma. Dezen bouwen hun stellingen op een zeer
ideëel socialisme. Voor debater is het wat nieuws, uit socialistischen mond
het Evangelie der tevredenheid, wat het materialisme betreft, te hooren
prediken. Hij kan hier echter niet verder op ingaan. Voor spr. is de
jeugdbeweging wat anders dan het vormen van jeugdige socialisten,
jeugdige klassenstrijders. Er liggen op neutraal terrein genoeg idealen en
edele levenslessen, die onzen jongen menschen kunnen bijgebracht worden
zonder het innemen van een wijsgerig standpunt. Hij kan zich trouwens
niet indenken, dat de jeugd als zoodanig zich voor wijsgeerige vraagstukken interesseert. Zijn ervaring is op dat punt afwijkend van het
oordeel van Mevr. Ploegsma. Laat ze wandelen, kampeeren, feest vieren;
.goed, maar maak er geen jeugdige pedanten van.
De heer A. M. van de Laar I(ra f f t. Mijnheer de Voorzitter. Het
.gaat er bij een congres om, dat we ook wat concreets naar huis
medenemen en niet alleen in abstracto blijven: Daarom ben ik blij,
de eerste twee inleiders (Vorrink, Mevr. Ploegsma) gehoord te hebben.
Door den objectieven congresganger, die wel een innerlijke overtuiging bezit, maar niet een bepaalde ,,richting" is toegedaan, moet er
heel wat geslikt word-en hier ; gisteren de „orthodoxe" toespraak van den
heer Janse, vandaag de ,,socialistische". Het gaat -echter om datgene, wat
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voor alle jeugd van belang is. En dan moet gezegd worden, dat het zeer
merkwaardig is, dat men bij de soc. jeugdbeweging er in geslaagd is,
een sfeer van kinderlijkheid, -eenvoud en waarheid te scheppen en
het vraagstuk der coëducatie — bij de burgerlijke partijen nog zulk
een probleem — gedeeltelijk te hebben opgelost. Dit zijn twee heel
belangrijke dingen. — Wat het referaat van den heer Eykman aangaat,
hoe uitnemend ook met fijne : en juiste accenten, ik betreur het, dat
-deze in het „academische" gebleven is en dat hij ons niet met name
een methode aanwijst, om de ,,massa-jeugd" te bereiken. Aan dergelijke
betoogen zonder practische aanduidingen h-ebben we niet veel.
De heer P. van Nes. Het spijt mij te moeten zeggen, dat in den titel van
dit onderwerp één woord is weggelaten, n.l. het woord „socialistische".
De titel had dus moeten zijn : De culíu.reele beteekenis der socialistische
jeugd beweging.
Als vertegenwoordiger der Gereformeerde jeugdbeweging wil ik constateeren, dat wij diametraal staan tegenover hetgeen de heer Vorrink
uitspreekt.
Ook onze jeugdbeweging wil vormen voor de gemeenschap, maar
dat is een gemeenschap, die eerst komen zal na de voleinding der
wereld, wanneer er zullen zijn een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde,
waarop gerechtigheid woont. Zulk een gemeenschap is op aarde onbereikbaar, omdat geen rekening wordt gehouden met het feit der zonde en
al moge men meenen, dat dit feit buiten de sfeer van ons denken ligt,
dat helpt niet : het feit is er, en daarvan moet ook onze jeugd door,drongen zijn. De Gereformeerde jeugdbeweging houdt rekening met
,een leven na dit leven.
Dat wil echter niet zeggen, dat wij het alledaagsche leven verwaarloozen. Geen sprake van.
Ook wij wenschen onze jeugd te vormen tot menschen met een
levensovertuiging, die straks in het volle leven die overtuiging uitdragen
op kerkelijk, staatkundig en maatschappelijk terrein.
-Ook wij jagen een cultuur na, maar dat is een andere, dan ons heden
voorgehouden Werd.
Ons doel is : De gedachten Gods, in Zijn Woord geopenbaard, in onze
.samenleving te realiseeren, tot werkelijkheid te maken.
Dan strijden we ook tegen het materialisme, maar met het woord der
.Schrift : ,,Wat baat het den mensch, dat hij de geheele wereld gewint en
lijdt schade aan zijn ziel."
Nooit zullen we dien klassenstrijd aanvaarden, omdat die ingaat tegen
't geopenbaarde Woord Gods.
Onze vaste overtuiging is, dat we ons doel op aarde nooit bereiken
_zullen, evenmin als de heer Vorrink; maar ervoor strijden zullen we
,even sterk en even trouw, als hij voor het zijne.
Maar één ding weten we : De gemeenschap van den heer Vorrink
komt nooit, en de onze zal komen, maar eerst na de voleinding der
-wereld.
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Mr. L. G. van Dam. De systematisch-wetenschappelijke bestudeering
van het vraagstuk der Vrije J eugdvorming verkeert in ons land
nog in een aanvangsstadium, wat zich o. a. uit in het ontbreken
eener begripsomschrijving. Het begrip Jeugdbeweging wordt door de
eerste twee inleiders gebruikt in den zin van „socialistische jeugdbeweging". Het vraagstuk „elite of massa" vindt zijn moeilijkheid
eveneens grootendeels in het ontbreken van een scherp begrip van
jeugdbeweging. Men zal moeten onderscheiden:
le. de jeugdbeweging in enger-en zin, vorm gevend aan wat er onder
de jongeren leeft, door de jongeren zelf georganiseerd wordt en geleid
met steun der ouderen. Het initiatief tot deze beweging moet van de
jongeren uitgaan. De jeugd zelf moet hier verantwoordelijkheid dragen.
Deze beweging is uiteraard beweging van enkelen, dus elite-beweging.
2e. de z.g. Jugendpflege. Deze moet zijn massa-beweging. Hier moet
getracht worden de massa te bereiken en behooren ouderen leiding
te geven.
,

De heer L. Bodaan. Mijnheer de Voorzitter. Met groote ingenomenheid heb ik geluisterd naar de inleiders. Het onderwerp, waarover
zij spraken, „het arbeidsveld der Vrije Jeugdvorming", werd, voornamelijk
door Dr. Eykman, beperkt en gespecialiseerd in deze vraag:
„Op welke groep moet het Jeugdwerk zich voornamelijk richten,
op de elite — de kleinste groep — of op de massa — de grootste
groep."
Het antwoord luidde : „ op de massa", doch daaronder dan niet alleen
te verstaan de jongens en meisjes uit de arbeidersklasse, doch die uit
alle standen, want over de geheele linie vindt men — om met Dr. van
Wijk te spreken — die z.g. meerderheids-jongeren.
Met dit antwoord nu van den inleider ben ik het volkomen eens,
maar . . . . onmiddellijk drong zich de wensch aan mij op, „moge Dr.
Eykman me toch ook zeggen, hoe wij die grootste groep van jongeren,
die inderdaad nog het allermeest noodig hebben, dat anderen zich om
hen bekommeren, hun leiding en steun bieden, hoe wij die groep zullen
kunnen bereiken en vasthouden.
Dr. Eykman heeft, zeer tot mijn spijt, dat punt zelfs niet aangeroerd.
Daarom zij het mij vergund, hierover een enkele opmerking te mogen
maken.
Om dan nu in den korten tijd, mij toebedeeld, slechts één ding te
noemen, moge ik even Uw aandacht vestigen op de leiders- en leidsterskwestie, (bedoeld is : het tekort aan leiders).
Ziet bij de kleinste groep, de Vereenigingen der z.g. elite — ziet
over de geheele linie, en leiders, die bekwaam voor hun taak, en, wat
zeker niet minder is, die toegewijde krachten zijn, zijn op den wijden
J,eugdakker uiterst dun gezaaid. Van hen toch, die zich geven voor dien
arbeid, weet men veelal reeds lang vooruit, dat het slechts „voor korten
tijd" zijn zal. De Jeugdleiderscursussen, welke te Amsterdam en . Rotterdam gehouden worden, voorzien voor zooveel mogelijk in de zóo
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noodzakelijke scholing der leiders, doch met dit al blijft het tekort.
En. nu wil Dr. Eykman de leiding en in elk geval de verantwoording
voor het werk in den Jeugdkring leggen in handen der ouder-en,
d. w. z. boven-20-jarigen.
Ook in dit opzicht ben ik het weer volkomen met den hooggeachten
,inleider eens, maar juist deze categorie van medearbeiders in het
Jeugdwerk zal om tal van redenen : studie, verloving, enz., enz., zich
veelal maar korten tijd aan het werk kunnen verbinden.
Daarom moet m. i. het parool zijn, dat wij over de geheele linie
naar jongeren, doch -ook naar ouderen uitzien, die het werk kunnen
en willen doen om des werks wil.
Dan treft ons allereerst, hoe intens laks, om van onverschillig niet
te spreken, de ouderen tegenover het Jeugdwerk staan. Wij willen
aanvullende opvoedingsarbeid verrichten voor de Jeugd en de Rijpere
Jeugd, maar ... zou het niet heel noodig zijn, gezien de weinige
belangstelling der volwassenen — Ouders en Opvoeders — voor hetgeen
de jongeren in hun Jeugdkring doen, en voor hetgeen met en voor hen
daar gedaan wordt, dat ook die volwassenen nog eens meer gewezen
worden op deze taak?
Zouden er onder hen, ais zij wisten, niet zijn, die mede hun schouders
onder dien arbeid kunnen zetten, en die den leiders der Jeugdkringen
in dat werk tot grooten daadwerkelijken en moreelen steun zouden
kunnen zijn ?
Maar ook die volwassenen moeten daartoe opgevoed, geleid worden.
Ik denk hier, om een enkel voorbeeld te noemen, aan het Instituut
voor Arbeidersontwikkeling, zooals dat in de S. D. A. P. reeds werkt.
Ligt hierin niet een aanwijzing, om over de geheele linie, waar toch,
naar ik meen, in vrijwel alle kringen de volwassenen georganiseerd zijn,
dat ontwikkelingswerk ten bate van hen aan te vangen?
Zullen ook daaruit niet te recruteeren zijn de mannen en vrouwen,
die veel meer dan tot dusver zullen medeleven en steunen en, zoo noodig,
zelf leiding geven, en in elk geval mede verantwoordelijkheid dragen
voor het werk in de Jeugdbeweging, en dan wel inzonderheid ten bate
van die meerderheidsjongeren?
En natuurlijk denk ik ook aan den kerntroep, die, naar ik onderstellen
mag, toch in elke groote Jeugdbeweging niet ontbreken zal. Die 'ouderen
van de jongeren, Wier levenshouding geworden is, „iets voor anderen
te zijn", laten velen van hen zich opmaken voor die speciale taak, om
voor de massa jongeren, -die in hun Vereeniging geen plaats vond --- of
niet vinden wilde — en die, misschien beter, ook een geheel aparte
leiding behoeft in een meer voor haar geëigende Jeugdorganisatie, om
voor de talloos vele leden dier grootste groep van jongeren een gids
te zijn.
Het leidersvraagstuk is het meest brandende vraagstuk in heel het
Jeugdwerk.
In de R.-K. Jeugdorganisaties heeft men misschien daarmede het minst
te doen, althans in het St. Franciscus Liefdewerk, het werk dat in
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R.-K. kringen juist die massa-jongeren grijpt en vasthoudt, heeft de
Leider (geestelijke) een staf van medewerkers om Godswil.
In andere kringen zijn we zoover nog niet, doch de massa-jongeren
zijn daar wel.
Het is mij een genoegen, te mogen vermelden, dat nu ook het Nederl.
Jongelingsverbond met dien arbeid een begin gemaakt heeft. Moge de
heer Grijns, de Leider van dat werk, evenals de R.-K. Leiders, nu ook in
zijn kringen de noodige medewerkers vinden.
Zonder dezen is de taak,door den heer Grijns zoo moedig aangevangen, m. i. onuitvoerbaar. Zoo wil ik mij dan als ideaal stellen, doch
als een, dat m. i. verwezenlijkt kan worden, dat in alle groote groepen
van Jeugdbeweging -een aantal jongeren en, uit eerder genoemde andere
organisaties ook ouderen, naar voren zullen treden, om de massa
jongeren te organiseeren en vast te houden.
Heeft Dr. Eykman een andere oplossing, dat hij die alsnog geve.
Ik heb dat slechts naar voren gebracht, omdat, hoe dankbaar ook, dat
de kwestie der opvoeding van de meerderheidsjongeren door hem is
genoemd, het mij onvoldaan liet, dat nog geen enkele weg gewezen
werd, om dien zoo noodigen arbeid op de eene of andere wijze te
beginnen.
Ik dank U, Mijnheer de Voorzitter.
N.B. Na den spreektijd van vier minuten werd elken debater de
gelegenheid geboden, iets meer dan hij had kunnen zeggen op schrift
te stellen.
De heer C. W. Dornseif fen. Voornaamste punten:
10. In de praeadviezen der beide eerste inleiders zijn verschillende
termen niet genoeg gepreciseerd.
20. Het begrip „geest van den tijd" is niet synthetisch samen te
vatten, en heeft niet socialisme als eenige of voornaamste tegenstrooming.
3°. Het doel van deze sectie is niet het bespreken van bepaalde
bestaande vormen van jeugdbeweging, maar veeleer het bespreken
der gemeenschappelijk op te lossen problemen.
4°. Het geraken tot coëducatie „op volkomen natuurlijke wijze" is
misleidend ; dit vraagstuk moet getoetst worden aan paedagogischorganisatorische overwegingen, en niet zoomaar vooraf juist wegens,
het ,,natuurlijke" element er in, aangezien iedere uiting „natuurlijk" is.
5 0 • De volgende conclusies:
A. Een jeugdbeweging moet, wil zij iets bereiken, gedragen worden
door de sympathie van breede kringen in het geheel.e volk.
Daartoe moet ze nationaal zijn, d. w. z. kenmerkende goede eigenschappen van het volk in zich hebben. Daartegenover moet ze strijden
tegen slechte volkseigenschappen, anders verliest ze uit paedagogisch
oogpunt haar reden van bestaan.
Uit de juiste verhouding tusschen meegaan mèt het volk en -er tegen
in gaan in andere dingen, wordt voor een groot deel liet succes van
die jeugdbeweging bepaald.
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B. In verband daarmee moet in de jeugdbeweging aanwezig zijn
een sterk idealisme, dat zich door geen tegenslagen laat ontmoedigen;,
terwijl daarnaast moet staan een nuchtere zin voor de realiteit, die de
dingen des levens durft zien, zooals ze zijn.
De heer W. M. van Popla. Alhoewel ik met den heer Eykman den nood
van de groote massa geheel kan meevoelen, zoo heb ik in zijn
voordracht toch tot mijn spijt niet veel anders kunnen vinden, dan hoe
uwe het niet moeten doen. Zoo gaarne had ik iets gehoord, in welke
richting en op welke wijze wij deze massa nu wel kunnen bereiken.
Verder kan ik liet in het geheel niet eens zijn met wat de heer
Eykman zeide over den schijn van zelfbestemming. Ik moet mij beslist
verklaren tegen eiken schijn. Niet alleen, dat, zooals de heer Eykman
ook zelf zeide, de jongeren dezen schijn spoedig genoeg door krijgen,
maar ik ga liever in alles eerlijk en open met de jongens om.
Om inderdaad de jongeren te laten voelen, dat wij als leiders hen tot
zelfstandige menschen willen opvoeden, is het noodzakelijk, dat zij niet
passief bewerkt worden, maar actief deel nemen aan al ons werk. Natuurlijk blijft de eind-verantwoording bij den volwassen leider, maar deze moet
zijn verantwoordelijkheid door het opleggen van verschillende taken
aan de jongeren deden met hen zelf. Geven wij hun een verantwoordelijk
aandeel in de leiding naar de mate van hun draagkracht en zóó, dat
ook zij zelf `eten en voelen, dat ten slotte de leider de eind-verant-:.
woordelijkheid blijft dragen, dan kunnen we ook verwachten, dat zij
hun vereeniging zullen zien als hun eigen werk, als een gemeenschap,
waar zij zelf het wel en wee van in de hand hebben, waar zij hun
volle kracht aan geven moeten, waar zij, als een stuk van hun eigen
werk, pal voor zullen staan.
Verder meen ik nog, dat de klachten over uithuizigheid niet alleen
komen van de beste gezinnen. Natuurlijk moeten wij, jeugdleiders, in
alles trachten, het gezinsleven te bevorderen, maar er zijn ook gezinnen,
waar inderdaad de jeugd te veel wordt vastgehouden. Om zich te ontwikkel-en tot een werkelijk lid van de gemeenschap, heeft de jeugd
dien omgang met kameraden absoluut noodig. Op dezen omgang heeft de
jeugd recht voor eigen vorming. Daarom mag het jeugdwerk zeer zeker
een bepaalden tijd van z'n leden eischen. Maar wat vvij moeten zien te
bereiken, is het meeleven van de ouders in het leven van hun kinderen.
Het mooist zag ik dit in een kamp, waar met de jongens ook hun
vaders op gelijke wijze als hun jongens aan het kampleven deel namen.
Dan komt er weer een elkaar begrijpen tusschen ouders en kinderen;
dan zal door dit begrijpen de band tusschen ouders en kinderen
Weer eens zoo hecht worden.
Repliek.
De heer Koos Vorrink. Mijnheer de Voorzitter. In antwoord op hetgeen
de heer Rottier in het midden bracht, zij het mij vergund te verklaren,
dat wij gemeend hebben, te mogen spreken over het ontbreken ener
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kapitalistiese zedelikheid, omdat het meest kenmerkende van wat wij
zedelikheid plegen te noemen, n.l. het bewustzijn van gebondenheid aan
de gemeenschap, door de werking van het kapitalisme zeer ernstig
is ondermijnd.
Sprekende over de dwaze aanbidding van industriële vooruitgang,
hebben wij gedacht aan het moeilik te ontkennen feit, dat wij leven in
een tijdperk, waarin de techniek de mens en niet de mens de techniek
beheerst, waardoor grote levensgebieden verdorren, :de irrationele vermogens van de menselike ziel verkwijnen, of noodgedwongen naar
onwaardige uitingsvormen zoeken.
In antwoord op hetgeen de heer Lobstein in het midden bracht, moeten
Wij vaststellen, dat hij niet geheel begrepen heeft, hetgeen wij over de
materialistiese geest van de tijd hebben opgemerkt. Wij hebben geen
behoefte, een evangelie der tevredenheid te prediken -- maar wensèn
te doen beseffen, dat de strijd voor het socialisme in laatste instantie
er een is voor geestelike goederen, voor een algehele vernieuwing van
mens en maatschappij.
De jeugd af te willen houden van de maatschappelike strijd onzer dagen,
is een ijdel pogen. Hij staat er midden in. De jonge arbeider en arbeidster
komen na het verlaten der lagere school met de harde werkelikheid in
aanraking. Zij moeten beslissen in zaken van werkstaking en uitsluiting.
Het vraagstuk van het militarisme, de strijd tegen de oorlog, de religieuze
problemen beroeren de ganse jeugd van onze tijd. Als leider neutraal
tegenover dit alles te staan, is misschien de enig mogelike houding
voor wie in dit alles los naast elkaar staande verschijnselen ziet, maar
Wie in onze dagen speurt liet zich voltrekken van een wedergeboorte
van ons maatschappelik en persoonlik leven, die voert aafi en wijst
de weg en schuwt niets zoozeer als neutraliteit.
Met grote dankbaarheid vernamen wij uit de mond van Dr. van de
Laar Krafft zijn waardering voor het werk der socialistiese jeugdorganisatie.
De heer Van Nes zou ik willen antwoorden, dat, hoezeer onze uitgangspunten verschillen, er misschien meer overeenkomst is tussen onze
opvattingen dan uiterlik lijkt.
Mensen met een eerlike overtuiging, mensen met karakter behoeft
onze tijd. Dat kan alleen worden bereikt door een krachtig beginsel
als richtsnoer in het leven te aanvaarden. In onze tijd van bandeloosheid
en karakterloosheid is dat een belangrijke gemeenschappelike erkenning.
Het is mijn overtuiging, dat eens een nieuwe geestelike eenheid de mensheid zal omvatten. De element-en daartoe zullen de handhavers der oude
wet en de zoekers naar de nieuwe, gemeenschappelik hebben bijgedragen.
Het spijt me zeer, de heer Van Dam te moeten tegenvoeren, dat ons
begrip Jeugdbeweging vaarlik niet alleen de socialistiese jeugdbeweging
omvat. Wij hebben het omschreven als de reaktie der jeugd tegen de
geest van de tijd. Deze vond in ons land lang voor de socialisties
jeugdbeweging betekenis had, haar uitdrukking in de geheel-onthoudersjeugdbewweging.
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Met de mening van de heer Van Dam, dat in de jeugdbeweging de
ouderen per sé moeten word-en geweerd, zijn wij het niet eens. De
jongeren zelf verlangen dit ook niet, integendeel zij voelen behoefte
aan leiding van ouderen, die zij hun vertrouwen onbelemmerd kunnen
schenken.
In tegenstelling tot de heer Dornseiffen menen wij, dat wij wel
degelik spreken kunnen van ,,de geest van de tijd" als een -samenvatting
van de op dit ogenblik in het maatschappelik en persoonlik leven nog
overheersende meningen en inzichten, gevoelens en tradities, terwijl
wij van de tegenstromingen het meest wezenlike zien samengevat
in de strijd voor het socialisme en tegen het kapitalisme.
Het was ongetwijfeld niet mogelik, het vraagstuk der koëdukatie
op deze bijeenkomst in volle omvang te bespreken. Voorwaarde voor
het slagen der koëdukatie is een idealistiese grondslag, een levenshouding waardoor koëdukatie inderdaad op ,,volkomen natuurlike wijze"
tot stand komt.
Ten slotte zij het mij geoorloofd, op te merken, dat de heer Eykmarr
in zijn belangwekkend betoog toch niet veel meer heeft kunnen doen,.
dan het probleem : hoe krijgen we de massa ? stellen. De moeilikheden,
die de heer Eykman heeft aangegeven, zijn mijns inziens onoverkomelik,
omdat wij hier te maken hebben met < uitingen van de struktuur
onzer tegenwoordige samenleving. Wij raken hier de vraag naar de
grenzen van alle bewuste en individuele opvoedingsarbeid. jeugdorganisatie, en jeugdbeweging eerst recht, bereiken alleen jonge mensen
met een verlangen naar hoger, naar loskomen uit de banaliteiten hunner
omgeving, jonge mensen, die iets in zich hebben van hoger naar de
toekomst. Zij alleen brengen de energie, om zich -zekere kleine offers
te getroosten, zich te onderwerpen aan de eenvoudigste eisen van tucht
en discipline.
De grote menigte verheft zich langs indirekte weg, door de grote:
sociale opvoedingsarbeid, die _ gelegen is in verhoging van het algemeen
welvaartspeil, verbetering volkshuisvesting, verlenging onderwijsverplichting, verkorting van arbeidsdag. De grote betekenis van de jeugdbeweging, van de kleine kern, die daaruit groeit, is, dat deze later al
de genoemde vormen van sociale opvoedingsarbeid kan aangrijpen, om
deze te doordringen van haar: geest.
Ik ben dus in het minst geen _pessimist, maar ook mij heeft het
getroffen, dat de heer Eykman niet gekomen. is, indien hij een andere
mening dan de mijne is toegedaan, met prakties uitvoerbare voorstellen.
,

Dr. Eykman. Voor sommige . vragers zou ik eigenlijk mijn geheele
referaat weer opnieuw moeten houden.
Er zijn sommige opponenten, die mij vragen, waar haalt U die ouderen
vandaan, hoe krijg ik een voldoend aantal volwassenen, die zich wijden
willen aan die taak om mee te gaan bouwen aan een nieuwe jeugdwereld
en dat nog wel voor de massa.
Inderdaad is dit geen geringe zaak, maar, wanneer wij de dringende
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noodzakelijkheid ervan inzien, zullen wij tenminste trachten te bereiken,
wat er te bereiken is. Door lang en telkens weer herhaald op hetzelfde
aanbeeld te hameren, hebben wij kans, dat bij steeds meerderen de oogen
voor dezen taak opengaan.
Er zijn opponenten, de heer v. Popta o. a., die komen getuigen, dat de
zelfwerkzaamheid onder de jongens of meisjes, die zij bereiken toch
zulke goede resultaten biedt en in het geheel geen schijn is. Ik ben mij
bewust, dat verantwoording hebben in practische dingen, als administratieve werkzaamheden, het schoonhouden van de clublocalen, het medewerken aan- en het bewaren van de goede en juiste stemming enz. enz.
zijn paedagogische nut heeft. Er zal er hier ook wel niemand zijn, die
in de Vrije Jeugdvorming daarvan geen dankbaar gebruik maakt. Maar
ik heb met het dragen van verantwoordelijkheid in de Jeugdbeweging
wel iets anders op het oog gehad dan de overigens zeer belangrijke
dingen, die de heer v. Popta bedoelt.
Ik heb bij die verantwoordelijkheid gedacht aan het dragen van de
zedelijke en geestelijke waarden, waar het in de jeugdbeweging om
gaat, die zeker belangrijk worden als de jeugdbeweging als haar object
gaat zien : de massa. Laat men daar toch niet gering over denken, als
werkelijk eens gemobiliseerd werden heel wat uitnemende krachten,
die nu in het eigen kringetje opgaan, zou er heel wat meer bereikt
worden. Hoe wij daar toe moeten komen ? Ja, dat is niet eenvoudig, als
ik precies een weg kon voorschrijven, hoe wij de massa bereiken
kunnen, dan waren wij voor een goed deel uit de moeilijkheden. Dat zal
na ernstige studie en heel veel overleg experimentsgewijze moeten worden
ontdekt. Maar men moet beginnen met de gezindheid van ontferming,
waaruit alleen dit werk kan worden geboren.
Ik acht alles belangrijk wat in deze richting gebeurt. Wij moeten
van ons hoog standpuntje af, zonder ons beginsel daarom prijs te
geven. Voor mijn part doen wij de dingen met ze mee, die ze prettig
vinden, ook al zou dat beteekenen, dat er eens een sigaretje bij werd
opgestoken, wat ik geen doodwond vind.
Er is iemand, die bij interruptie verklaart, dat wij zelfs een potje bier
met ze kunnen gaan drinken. Daar voel ik nu niet veel voor. Wel wil
ik graag verklaren, dat ik voor een indeeling in z.g. ,,minderheidsjongens" en ,,meerderheidsjongens" alleen in zooverre voel, als men de
consequentie daarvan aanvaardt en dan ook eerlijk beseft, dat het grootste
aantal van ons, zooals wij hier zitten, in onze jongensjaren waarschijnlijk gewone meerderheidsjongens waren. Ik wil mij zelf daar graag bij
aansluiten, maar dan ook dankbaar zijn, voor die menschen, die zich
in mijn leven den tijd en de opoffering getroost hebben, om van dat
meerderheidsjongetje te trachten nog wat te maken.
De eenige oplossing van het vraagstuk van de massa in de vrije jeugdvorming is daarin gelegen, dat het aantal menschen, dat uit dankbaarheid
die meerderheidsjongens nog wel belangrijk genoeg vindt, om er tijd, geld,
moeite en kracht aan te offeren, weer toeneemt. De vorm, waarin dat geschieden zal is tegenover deze gezindheid ten slotte van secundair belang.
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Tucht en -de vrije jeugdvorming
door Me j. M. W. Burger en Ir. C. D. Grijns.
Stellingen:
1. Voor de omschrijving van het begrip vrije jeugdvorming leggen wij
ons neer bij de Stellingen met Toelichting, door den Centralen
Jeugdraad in 1922 uitgegeven.
2. Onder tucht verstaan wij een bepaalde houding van den opvoeder
ten aanzien van zijn kweekeling, waarbij de woorden opvoeder en
kweekeling in den ruimsten zin genomen moeten worden.
Deze houding beoogt de opvoeding van den wil en van het
geweten van den kweekeling.
3. Tucht eischt van den kweekeling een vrijwillige gehoorzaamheid
aan den opvoeder en de kweekeling besluit hiertoe, omdat de
tucht een appèl doet op de innerlijke behoefte aan vasten steun
bij den kweekeling, zoodat deze, hetzij bewust, hetzij onbewust, de
paedagogische bedoeling van de tucht gevoelt.
4. Door de tucht treedt de opvoeder in de plaats van de Absolute
Autoriteit.
5. Naarmate de kweekeling leert zich meer -en meer rechtstreeks te
richten naar den Absoluten Norm, naar die mate moet de opvoeder
terugtreden. De in dezen zin rijpende mensch moet leeren de tucht
op zich zelven toe te passen in de zelftucht. De mate, waarin de
kweekeling er in slaagt zich te richten naar den Absoluten Norm
bepaalt de mate van zijn vrijheid.
6. Tucht is een sociale grootheid, grijpt in in de verhouding van den
individu en zijn omgeving door den kweekeling er toe te brengen
zich sociaal in te stellen ten koste van den eigenbaat.
7. Discipline (Regieding) is noodzakelijk tot handhaving van orde,
voert tot gewenning, en is als zoodanig een onmisbare ondersteuning
van paedagogischen arbeid. Er gaat echter geen rechtstreeksche
opvoedende kracht van uit. Waar noodig, moet zij onverbiddelijk zijn.
S. Dressuur is willekeur van den opvoeder en dus paedagogisch ontoelaatbaar.
9. Tot volle bewustheid van den diepen grond der tucht komt slechts
die mensch, die God heeft leeren kennen als de Absolute Autoriteit,
en die tot God in een persoonlijke relatie is komen te staan, waarbij
iEij` Zich onder de tucht Ood's stelt. Deze tucht noemen wij
heiliging.
10. Tucht moet — zonder haar karakter van gestrengheid te verliezen —
met groote soepelheid en gevoeligen tact worden toegepast.
11. De vrije jeugdvorming, een opvoedingscentrum zijnde, kan de
tucht niet ontberen. De wijze, waarop zij de tucht uitwerkt, hangt
af van het levensbeginsel, waarvan zij uitgaat. (Zie Stelling 9).
,
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12. Bovendien zal de vrije jeugdvorming de tucht moeten doen aanpassen aan de schakeeringen van de door haar bestreken jeugd,
daarbij die zijden opsporend, welke voor de opvoeding van wil en
geweten het meest haar krachtigen ruggesteun behoeven.
Mede om deze reden kan er van eenheid van toepassing van tucht
in de vrije jeugdvorming geen sprake zijn.

Men heeft ons gevraagd bij de behandeling van ons onderwerp
in het bijzonder te willen doen uitkomen, wat de beteekenis is van
tucht, en in de tweede plaats aan te willen duiden, wat de plaats
van de tucht is in de vrije jeugdvorming. Wij hebben dan ook
bepaaldelijk het accent gelegd op de tucht en ons er toe beperkt
slechts in enkele bewoordingen het verband tusschen tucht en vrije
jeugdvorming vast te leggen.
Ons onderwerp zoekt verband te brengen tusschen twee grootheden. Om dit verband te kunnen inzien, is het noodig te weten, wat
wij onder beide verstaan. Ten aanzien van een der samenstellende
deelen van ons onderwerp is het eenvoudig om elkander spoedig te
begrijpen. Wat vrije jeugdvorming is, vinden wij omschreven in de
Stellingen met Toelichting, door den C-entralen Jeugdraad in 1922
uitgegeven. Ofschoon wij wellicht eenige wijzigingen in deze Stellingen
zouden wenschen, zijn deze van dusdanig ondergeschikt belang, dat
wij er niet bij willen stilstaan en ons dus geheel bij deze Stellingen
neerleggen.
Wat onder lucht verstaan wordt, behoeft een breedere uitwerking.
Tucht is in ieder geval een opvoedingsmiddel. W,ie dus over tucht
wil spreken, behoort te weten, wat hij onder opvoeden verstaat.
Opvoeden is steeds handelen. Wie door vermaning of bestraffing, of
zelfs met houding, stembuiging, gelaatsuitdrukking, reageert op doen
en laten van den ander, verricht daarmede reeds een opvoed-ende.
handeling, ongeacht of het resultaat daarvan positief of negatief uitvalt.
Ook doet het er niets toe, of men zich daarbij van een doel bewust is
of niet. Ieder, die aldus handelt, raakt daarmede reeds de opvoeding aan.
Opvoeden in den meest algemeenen zin is dus elke omgang van
menschen onderling. Immers wij kunnen niet anders dan op elkander
bij' iedere niet al te oppervlakkige ontmoeting invloed uitoefenen, dus
opvoedend op elkaar inwerken. Echter kent ons taalgebruik aan liet
begrip opvoeding een engere beteekenis toe, n.l. die wijze van omgang,
welke de volwassen mensch voert met den nog tot wasdom te brengen
jeugdigen mensch. Het is dus zonder meer duidelijk, dat een nauwkeurige
grens hier niet te trekken valt. Immers de opvoedende houding van
den volwassene tegenover de jeugd vloeit geleidelijk over in den omgangsvorm van. volwassenen onderling. In dezen omgangsvorm blijft echter
steeds een opvoedend element besloten.
Opvoeden in engeren zin is dus ieder handelen van volwassenen
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tegenover rijpenden. Dit opvoeden kan naief wezen, d. w. z. zich geen
rekenschap geven van zijn handel-en, geen vragen stellen naar het waarom
en het waartoe; dan wel het kan kritisch zijn. In het laatste geval
is de opvoeder er zich van bewust opvoeder te zijn en streeft hij
er naar zich rekenschap af te leggen van zijn opvoedend handelen. Hij
stelt de vraag naar het doel .der opvoeding. Deze vraag stellen, beteekent:
gekozen hebben voor een standpunt, gekozen hebben voor een bepaalde
wereldbeschouwing. Wie vraagt naar het doel, den zin, van de opvoeding,
is idealist. Wie in ernst deze vraag stelt, verwerpt het relativisme.
Immers wie zoekt het doel der opvoeding te formuleeren, onderwerpt
de opvoeding aan een juistheids-oordeel, past dus een waardeeringsmaatstaf toe. En wanneer deze vraag zich niet alleen beperkt tot de
enkele, op zich zelf staande handeling, doch zich richt tot dat geheele
samenstel, dat de opvoeding, in engeren zin genomen, van den kweekeling
uitmaakt, dan wordt gevraagd naar de absolute waarde. Dit vragen
beteekent : er van uitgaan, dat er volstrekt geldende normen zijn, dat
er dus ook maar ' één volstrekt juiste opvoeding mogelijk is, ook
al is het wellicht niet mogelijk dezen volstrekten norm in woorden vast
te leggen. Dit nu is idealist zijn. Het is : een standpunt kiezen, dat
niet bewezen kan worden. Elke poging om dit standpunt te bewijzen
moet noodzakelijker wijze vóóronderstellen de mogelijkheid van bewijsbaarheid, dus van normativiteit. Dit standpunt willen bewijzen, beteekent
niet anders, dan juist dit standpunt zelf weder vooronderstellen. Wie
dit standpunt niet aanvaardt — de volstrekte relativist — vraagt ook
geen bewijs. Immers noodra hij naar het bewijs vraagt, heeft hij
opgehouden relativist te zijn en is hij reeds tot ons idealisme overgeloopen.
Het gaat hier dus om een overtuiging, een geloof, en wel een overtuiging, die stamt uit ons geweten. Het is ons geweten, dat ons doet
vragen naar het doel der opvoeding, het is ons geweten, dat ons ter
verantwoording roept over onze paedagogische handelingen. —
Aanvaarden wij -absolute normen, dan sluit dat tevens in, niet alleen
dat er slechts ééne eenig-juiste opvoeding denkbaar is, doch tevens,
dat er een volstrekte opvoedingsplicht bestaat, en dat het eisch is, dat
onze opvoeding zoo veel mogelijk door die eenig-juiste opvoeding
wordt gedekt. Het spreekt van zelf, dat ons opvoeden niet — nimmer —
geschiedt volgens den volstrekt geldenden norm ; dat neemt dien norm
als zoodanig niet weg en legt ons slechts den plicht op voortdurend
kritisch te blijven staan tegenover ons opvoedend handelen.
De beteekenis van alle opvoeding ligt besloten in de geestelijke natuur
van den mensch. Onze geestelijke bouw komt — ofschoon zij daarin
alléén niet kan worden ontleed, noch wezenlijk meerdere trekken
vertoont --- wel het meeste naar voren in de eigenaardige verhouding
tusschen ik-heil en gemeenschap. Het is het geheele probleem van de
verhouding van individu en gemeenschap, dat onze psychische ontwikkeling voor zulk een belangrijk deel ' beheerscht. De poging om tusschen
deze twee polen van het menschelijke leven een juiste verbinding te
leggen, drukt zich uit in wat wij noemen de kultuur. Waar alle opvoeding
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er noodzakelijk op gericht moet zijn den jongen mensch zijn weg te
wijzen tusschen de moeilijkheden van deze verhouding door, daar is dus
alle opvoeding kulfuurtaak. Alle opvoeding moet zich bezig houden met
de gemeenschapstaak van den individu. Maar juist, omdat het de taak
is van elke kultuur, te zorgen, dat de individu niet in de gemeenschap
ten onder gaat, doch als individu, als eigen ik-held, tot die gemeenschap
in een redelijk-zedelijke betrekking komt te staan, daarom moet alle
opvoeding zich in laatste instantie richten op den individu. Hoezeer ook
massaal vorming gegeven kan worden, ja, ook moet gegeven worden, in
het diepst van haar wezen is opvoeding steeds gericht op den enkelen
mensch. En onze vraag naar het doel van de opvoeding wordt dus, in
het licht van de hierboven geschetste beteekenis van alle opvoeding in
het algemeen, steeds teruggebracht tot de vraag naar het doel van de
opvoeding van den enkelen individu. Dit doel nu kunnen wij aldus omschrijven : den wordenden mensch behulpzaam zijn uit te groeien tot een
harmonisch lid van de menschelijke samenleving, dal de hoogst mogelijke
ontplooiing bereikt, welke voor hem met zijn gegeven — physische,
psychische en ethische — begrenzingen als bovenste grens beschikbaar is.
Wij hebben noodig ons dit alles bewust te zijn, willen wij over tucht
spreken.
Tucht is een van de opvoedingsmiddelen, welke ons ten dienste staan,
als wij het gestelde doel willen nastreven. Echter is de tucht een middel,
waarmede slechts zeer bepaalde zijden van de opvoeding worden beïnvloed.
Het is hier niet de plaats een ontleding te geven van de veelzijdigheid
der opvoedingstaak. Wij moeten echter vaststellen, dat de tucht zich
richt tot geweten en wil.
Over beide begrippen een enkel woord.
Het geweten openbaart zich naar twee zijden : de collectieve moraal
der gemeenschap, en de ethische eisch van den persoonlijken ethos.
Beide zijn zeer nauw aan elkaar verbonden. Zoodanig, dat wel onderscheiding, doch nimmer scheiding mogelijk is. Men kan ook niet
zeggen, dat de eene zijde hooger staat dan de andere. Autoriteit en
autonomie moeten beiden hun plaats hebben in 's menschen leven. In
de autoriteit van de moraal schuilt een belangrijk stuk overgeërfd zedelijk
bewustzijn ; in den autonomen ethos groet een fijn-oordeelend innerlijk
zedelijk bewustzijn. Slechts kan men vaststellen, dat er harmonie in
het menschelijk geweten is, indien de inhoud van den persoonlijken
ethos zich kan dekken met de gemeenschapsmoraal. Het geweten
bewijst zich slechts uit zijn bestaan. Door geen gedachten-constructie
is het te verklaren. Het is er, -en het spreekt in ieder mensch. Maar
het geweten is aan groei onderhevig en kan dus, ja moet, onderwerp
van opvoeding zijn. Het geweten zal bij den volwassene de wegwijzer
voor zijn daden moeten zijn. De mensch zal niet zijn weg kunnen gaan
met een dosis goeden wil alleen, doch hij zal het vermogen moeten
bezitten zedelijk onderscheid te maken. Dat zal het leven van hem
eischen. En wel zal het leven van hem eischen, dat hij onder alle
omstandigheden op ieder oogenblik, aanstonds dit vermogen kan toe-
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passen. Ontwikkeling van dit vermogen van zedelijk onderscheid, dus
van het geweten, is ongetwijfeld onderwerp van opvoeding.
De wil is een bijzondere psychische functie. Het is het vermogen
om een keuze te doen, een besluit te nemen. Het onderscheidt zich
daardoor van het geweten, doordat het geweten normatief, die wil actief
optreedt. Het geweten stelt uit vele mogelijkheden vast de ééne alleenzedelijke. De wil verricht de keuze van de te volgen handelwijze, onverschillig, of deze zedelijk of onzedelijk is. De wil is het vermogen om,
nadat het geweten gesproken heeft, het besluit te nemen tot de daad,
welke dan nog al dan niet in overeenstemming met het oordeel van het
geweten kan zijn. Het psychische gebeuren van de uitvoering van
de gewilde daad staat zelve echter weer min of meer los van den wil.
De uitvoering van een wilsbesluit verloopt meestal buiten het bewustzijn
om. Het kenmerk van den wil ligt dus niet in deze uitvoering, doch in
het genomen besluit, onafhankelijk van de vraag, of dit besluit wordt
uitgevoerd of niet. De uitvoering van het wilsbesluit wordt beheerscht
door de motieven, die achter het besluit hebben gestaan. Psychologisch
gesproken is dan ook de uitdrukking : opvoeding van den wil onlogisch.
Het verloop van de geheele handeling wordt niet beheerscht door de
meerdere of mindere sterkte van den wil, doch door de kracht van
de motieven, drijfveeren, die tot het wilsbesluit hebben gevoerd. Opvoeding van den wil kan dus niet de beteekenis hebben den wil zoo
krachtig mogelijk te maken, tenzij wellicht in gevallen, waarbij een
zoodanige wilszwakte aanwezig is, dat men reeds met een pathologisch
geval te maken heeft. Taak van de opvoeding ten aanzien van den
wil echter is : den wil van den individu verbinden aan de juiste
motieven. Slechts deze associatie van den wil met de juiste, d. w. z. voor
den bepaalden individu het sterkst sprekende, drijfveeren, veroorzaakt
het met goed gevolg afloopen van de gewilde handeling. Immers,
indien een wilsbesluit genomen is, kan de handeling toch in de uitvoering blijven steken, wanneer een sterkere drijfveer in het bewustzijn
komt tijdens die uitvoering, dan degene, die tot het wilsbesluit voerde.
Onder de inwerking van deze sterkere drijfveer wordt de wil opnieuw
in werking gesteld, en de oorspronkelijk aangevangen daad wordt geremd.
Ten aanzien van den wil behoort het dus tot de taak der opvoeding
bij den kweekeling de juiste motieven wakker te roepen, waaraan zich
zijn wil kan associeeren. Natuurlijk mag de opvoeder slechts zedelijk
toelaatbare motieven hiertoe gebruiken. En het is duidelijk, dat die
opvoeder het beste den wil kan vormen, die in staat is de hoogste
motieven bij den kweekeling op te wekken. In het bijzonder gaat
het er bij alle opvoeding om, den kweekeling tot zelfstandigheid te
brengen. Daarom zullen slechts de allerhoogste motieven — eerbied
voor de gemeenschap, eerbied voor den absoluten norm, liefde tot
God — in staat zijn een blijvenden invloed op den wil uit te oefenen,
ook dan, als de opvoeder geheel zal zijn teruggetreden.
Is in deze enkele trekken het beeld van deze opvoeding voor
ons duidelijk geworden, dan is er plaats voor de vraag, welk hulp-
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middel de tucht daarbij kan zijn. Ons spraakgebruik kent aan dit
woord verschillende beteekenissen toe. Wellicht omdat ons in de
Nederlandsche taal geen andere woorden ter beschikking staan tot het
maken van een juiste onderscheiding. Wij willen echter tucht hier nemen
in de innerlijke beteekenis van dat woord. Daartoe hebben wij in de
stellingen 7 en 8 onder de uitheemsche woorden discipline en dressuur
omschreven, wat zich van die innerlijke beteekenis losmaakt. Lichten
wij deze beteekenissen uit het woord tucht uit, dan blijft het volgende
over. Tucht is niet de op zich zelf staande handeling, het is het
complex van gedragingen, dat wij het beste weergeven met het woord
houding. Het drukt dus uit een houding van den opvoeder ten aanzien
van zijn kweekeling, evenwel in de vddronderstelling van een zekere
wederkeerigheid, d. w. z. dus van een zekere verhouding tusschen beiden.
In tucht ligt opgesloten het bestaan van een wederzijdsche inwerking,
een geestelijk verkeer, tusschen opvoeder en kweekeling, waarbij echter
het actieve accent ligt aan de zijde van den opvoeder. Aangezien
echter ' dit paedagogisch element ten grondslag ligt aan alle geestelijk
verkeer, ook van volwassenen, moeten wij de begrippen opvoeder
en kweekeling zeer ruim nemen. Immers wie is werkelijk ooit volwassen? Wie is waarlijk ooit aan het einde van zijn opvoeding?
De verhouding van tucht vraagt een houding van gehoorzaamheid
van den kweekeling. Deze gehoorzaamheid is echter een geheel andere
dan die der discipline. Zij berust op de innerlijke erkenning van de
autoriteit van den opvoeder. Zij steunt op de innerlijke erkenning van
de rechtvaardigheid van het door den opvoeder verlangde. Den mensch
is de behoefte naar autoriteit aangeboren. Maar zeer sterk spreekt deze
behoefte bij den jongen mensch in den puberteits-leeftijd. Hoezeer het
ook moge schijnen, dat de rijpende mensch geneigd is tot onafhankelijkheid, tot verwerping van alle autoriteit, psychologische bestudeering
zal altijd weer uitwijzen, dat het slechts opstand is tegen alle uiterlijke
autoriteit. De jonge menschenziel hunkert naar het bezit van een
innerlijk erkende autoriteit. Hoe hooger deze zelf-gekozen autoriteit
staat, des te hechter is een verhouding van tucht gefundeerd. Wanneer
de opvoeder als autoriteit wordt erkend, is de kweekeling bereid zich
onder diens tucht te stellen, intuïtief, of wellicht ook bewust, gevoelend,
dat deze verhouding hem helpt te komen tot de ontplooiïng van zijn
eigen wezen.
Hierin schuilt tevens het recht van den opvoeder om zich die
autoriteit te laten welgevallen. Echter moet hij zich van den beginne
af aan er van bewust zijn, dat hij niet het recht heeft deze autoriteit
blijvend uit te oefenen. Zijn autoriteit is slechts afgeleide autoriteit
en is net meer dan een hulpmiddel voor den kweekeling om den weg
te vinden tot den absoluten norm. Alle opvoeding moet er op gericht
zijn den mensch vrij te maken van alle menschelijke autoriteit door
hem te leeren zich rechtstreeks te orienteeren aan den absoluten norm,
hetgeen slechts dan mogelijk is, als de mensch zich onder de zelftucht
stelt. Hierbij bestaat volkomen dezelfde verhouding van tucht tusschen
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opvoeder en kweekeling, alleen zijn beide figuren in één persoon
vereenigd. Waaruit van zelf volgt, dat evenzeer bij de zelftucht de
absolute norm richtinggevend moet zijn, zoodat de mensch nimmer
zich zelf tot autoriteit mag zijn.
Zich losmaken van menschelijke autoriteit beteekent zich vrij maken.
Vrijheid is geen losbandigheid, vrijheid is gelegen in het zich zelf
stellen onder den absoluten norm, uit innerlijke overgave. Hierin
bewaarheidt zich het oude bijbelwoord : de waarheid maakt vrij. De
waarheid, - d. i. de normatieve waarachtigheid, maakt vrij.
Wij wezen er reeds op, dat de zin der opvoeding gelegen is in de
totstandkoming van een harmonische verhouding tusschen individu en
gemeenschap. Het is van zelf sprekend, dat de tucht hier een rol te
vervullen heeft. In haar dubbele taak van middel tot scherping van
het geweten en tot opvoeding van den wil, zal zij den mensch leeren
het zedelijk karakter van deze verhouding te bepalen en de motieven
moeten zoeken en vastleggen, die hem zullen leiden bij zijn handelen,
zoodra hij intreedt in die verhouding. De tucht voedt dus in dezen
op tot de bereidheid en geschiktheid tot het volbrengen van de
kultuurdaad van den individueelen mensch. Zij openbaart zich hierin
als een sociale factor van den eersten rang. De tucht heeft in den
rijpenden mensch de loswikkeling van zijn drang tot zelfhandhaving èn
van zijn gemeenschapszin te bewerkstelligen in dien zin, dat, met
behoud van beider eigen waarde, een harmonisch geheel - wordt opgebouwd, tezamen met de andere factoren van de menschelijke psyche;
daarmede de geheele structuur van den geestelijken mensch als een
ondergebroken eenheid tot volkomen ontpl000iïng brengende.
Het behoeft geen betoog, dat, wie zich van tucht bedient, beschikken
moet over groote tact. Het is een eigenschap van alle geestelijk verkeer,
dat het teer is. Immers het is gegrond op sympathie, op liefde. En
liefhebben is .... kwetsbaar zijn. Liefde is steeds gevoelig, behoeft
desondanks niets aan strengheid te missen.
Zal dus van den volwassen mensch verlangd worden, dat hij geleerd
heeft zich zelf te richten naar den absoluten norm, zoo rest ons nog
de vraag, wat wij daaronder verstaan. Is wellicht tot nu toe instemming
met onze beschouwingen, althans in hoofdlijnen, mogelijk, hier treden
onvermijdelijk groote verschillen naar voren : immers al het vooraf
gegane is slechts gevolg van het aanvaarden van normativiteit. Slechts
Wie alle normativiteit ten eenen male verwerpt, zal met het voorafgaande
zich in het geheel niet kunnen vereenigen. Wie als laatsten grond niet
den Norm stelt, maar een niet-normatief Zijn, Al, Idee, Rede, Logos,
of hoe hij het ook noemen moge, mits werkelijk niet-normatief, kan
ook niet opvoeden, tenzij .... hij in de practijk van zijn leven toch
normatief handelt en oordeelt en dus breekt met de abstractheid van
zijn theorie. Voor ieder ander moet echter het voorgaande in groote
lijnen aanvaardbaar wezen.
Groot verschil maakt het echter, wat men zich als Norm denkt.
Wie dezen Norm identificeert met God, staat op een totaal andere
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basis dan ieder ander. Wie belijdt een Norm, niet als een abstractie of
als een gedachten-constructie, maar als een redelijk-zedelijk Wezen,
als God, de Alpha en de Omega, de Schepper van hemel en aarde,
de Heilige, maar ook : de eeuwig-Bewogene, Die Zich een Vader
toont, is met heel andere banden aan den Absoluten Norm gebonden,
dan wie ook. Hem binden banden van liefde aan den Absoluten.
Voor hem is schending van den Norm veel en veel dieper van aard,
dan voor wie God niet kent. Zonde is een veel versleten woord, dat
vaak misbruikt wordt, doch het is een woord, slechts verstaanbaar
voor hem, die zich er van bewust is, zich aan God, den levenden
God, te hebben vergrepen. Wie in zijn leven God leert kennen,
leert terecht alle menschelijke autoriteit zien als van de tweede hand.
Daarom weliswaar op haar tijd waardevol, doch bestemd om op
den duur te worden over boord geworpen, kunnende geen voldoende
hou-vast geven. Wie door Jezus Christus tot God in een persoonlijke,
levende relatie staat, en door Hem geestelijk verkeer met den Vader
heeft leeren kennen, die stelt zich onder God's tucht en is zich
zelven niet meer : zijn volle persoonlijkheid gegeven hebbende, is
Christus in hem. „Hij moet wassen, ik moet minder worden". De
mensch, die deze tucht aanvaardt, die zich zelven verliest, stelt zich
onder de heiliging God's. Deze mensen weet zich door God overmocht,
en ervaart in de Goddelijke tucht het éénige verband tusschen zonde
en genade.
Wij hebben duidelijk gemaakt, wat wij onder de beide begrippen
van ons onderwerp verstaan. Er rest ons nog te wijzen op het onderling
verband. Het is duidelijk, dat de vrije jeugdvorming, die zich zelve
als opvoedings-centrum aandient, niet buiten de tucht als opvoedingsmiddel zal kunnen. Niet eenvoudig echter is het, aan te geven, op
welke wijze zij er zich van moet bedienen. Hier spreekt allereerst
de overtuiging mede, waarvan de jeugdarbeid uit zal gaan. Wie
gelooft in God, zal in enkele gevallen niet van hetzelfde middel van
tucht kunnen gebruik maken, als hij, die niet in God gelooft. Ook
het omgekeerde is denkbaar. Hier moet dus reeds onmiddellijk onderscheid gemaakt worden. Moge hier wellicht het grootste onderscheid
gelegen zijn, het neemt niet weg, dat er andere verschillen zijn, welke
een andere toepassing van tucht niet alleen wettigen, maar eischen.
Er zijn verschillen van milieu en van ontwikkeling, waarmede grondig
rekening moet worden gehouden. Bepaalde groepen zullen wellicht
speciaal in het oog loopende eigenschappen hebben, welke men niet
mag veronachtzamen bij de keuze der tuchtmiddelen.
Zoodra er een verbroken evenwicht is tusschen de ontwikkeling
van verstand en gevoel en de lichamelijke ontwikkeling, zullen er
bepaalde vormen van tucht noodig zijn. Zoo kan men wel de klacht
hooren, dat in het bijzonder meisjes sterk de neiging kunnen hebben
het gevoel te doen overheerschen. Ik gevoel het nu eenmaal zoo, daarmede
is het plet voor haar beslecht. Ongetwijfeld zal hier een goed toegepaste
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tucht de behulpzame hand kunnen reiken om verstandelijke en lichamelijke ontwikkeling te bevorderen en het verbroken evenwicht weer
eeniger mate te herstellen. Evenzoo kan men bij groepen jongens soms
een verstoord evenwicht waarnemen in de richting van overmatige
verstandelijke neiging. Dergelijke tuchtelooze redeneerzucht behoort eveneens te worden bestreden.
Voorts zij er nog op gewezen, dat het eerste eisch van alle tucht is,
dat zij geen zwaardere taak vraagt, dan waartoe de kweekeling inderdaad
in staat is. Ongetwijfeld moet haar eisch boven het niveau van den
kweekeling uitgrijpen. Maar de tucht, die zóó hoog boven dat niveau
— hoezeer dit ook idealiter noodig ware — grijpt, dat de kweekeling
zelfs den eisch niet meer kan verstaan, bereikt haar doel in het
geheel niet.
Uit een en ander is ons duidelijk, dat het niet mogelijk is in het
algemeen vast te stellen, hoe de tucht in de vrije jeugdvorming
moet worden uitgewerkt. Aansluitende bij de jeugd, die hij voor
zich heeft, en met het hooge opvoedings-ideaal voor oogen, zal iedere
jeugdleider voor zijn eigen arbeid de wegen moeten vinden, om de
tucht als een zegenbrengend middel in het kader van zijn arbeid
te betrekken.
Tucht in de vrije jeugdvorming zal echter steeds moeten uitgaan
van eerbied voor de persoonlijkheid van den jongen mensch, moet
dus mede rekening houden met wat tot de toekomstige taak zal
behooren van de jeugdige generatie, en zal dus volkomen alle mogelijkheden moeten openlaten voor een ontwikkeling dier jeugd in een
anderen zin, dan volgens welken de ontwikkeling van een vorige
generatie is verloopen. Door dit te zeggen, veroordeelen wij doelbewust
elken vorm van vrije jeugdvorming, waarbij het niet gaat om de
jeugd zelve, doch waarbij de achtergrond is : het verlangen om de
jeugd te brengen in het kader van eigen opvattingen. Alle arbeid
onder de jeugd, die niet tot doel heeft de innerlijke ontplooiïng van den
jongen mensch overeenkomstig zijn eigen bestemming, welke bestemming wellicht zeer afwijkend kan zijn van die van den opvoeder, komt
de eerenaam van vrije jeugdvorming niet toe. Zulke arbeid is slechts
dressuur ; de schoonste vermomming weerhoude ons niet haar als
zoodanig te herkennen en te brandmerken.
Willen wij hiermede zeggen, dat de opvoeder niet met de volle
kracht van zijn overtuiging tot de jeugd mag. gaan ? Geenszins ! Wie
met zijn geheele conscientie een overtuiging eerlijk aanhangt, ga daarmede vrij-uit tot de jeugd, maar : hij arbeide om der jeugd wille,
nimmer om toekomstige aanhangers van een kerkelijke gezindte, van
politieke partij, of van vakvereeniging te werven. Wie arbeidt onder de
leus : Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! verkracht daarmede de
natuur der jeugd. Niet de jeugd is voor ons toekomst-ideaal bestemd,
maar : de toekomst is aan de jeugd! En wij zullen net met onze
vingers haar toekomst bezoedelen!
De jeugdleider zij de dienaar van de jeugd, nimmer worde de jeugd
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dienstbaar gemaakt aan de persoonlijke wenschen van den jeugdleider.
De jeugd voelt dit trouwens ook zeer scherp. Zij moge wellicht tijdelijk
dressuur aanvaarden, op den duur is opstand niet te vermijden. Een
sprekend voorbeeld hiervan zien wij in de jeugd-compagnieën in
Duitschland. Toen in Augustus 1914, uitgaande van het Duitsche
Ministerie van Oorlog, deze jeugd-compagnieën in het leven werden
geroepen, hebben zich een overweldigend aantal jongens en jonge
mannen daarvoor aangemeld. Doel dezer compagnieën was, jonge
menschen reeds vroeg voor te bereiden op den later te vervullen
krijgsdienst. Aanmelding geschiedde steeds vrijwillig, doch wie zich
eenmaal had aangemeld, viel onder de krijgswetten en was gedurende
de voorgeschreven oefeningsuren volkomen militair. Met groot enthousiasme meldde men zich aan. Maar de ontnuchtering volgde spoedig.
Dit werk, dat zich onder de benaming van jeugdbeweging aandiende,
bleek niet de jeugd te willen dienen. De staat wenschte slechts de
jeugd aan zich dienstbaar te maken. En de jeugd, die deze uitwendige
autoriteit niet van zich af kon schudden, ondervond het als een dwang,
als een afschuwelijke dressuur. De jeugd-compagnie heeft bewezen,
geen opvoedingscentrum te kunnen zijn.
Moge wellicht het streng militaire karakter van dezen jeugdarbeid
het opvallende van zijn optreden wezen, principieel staat elk ander
jeugdwerk bloot aan het gevaar in wezen dezelfde fout te begaan,
als zich in de jeugdcompagnie heeft gedemonstreerd. De vrije jeugdvorming zij opvoeding in den hoogsten zin van het woord, slechts
daartoe mag zij over de tucht beschikken. Zij houde alle dressuur
verre van zich, en bediene zich slechts van zooveel discipline, als
noodig is om een omraming van uiterlijke orde te scheppen, binnen
het kader waarvan de eigenlijke tucht tot haar recht kan komen.
Tuchtigen :n dezen zin is . . . . een liefde-dienst bewijzen.
Er is een andere uiting van vrije jeugdvorming, welke wij willen
signaleeren. Het is een vrucht van Angel-Saksischen bodem. In het
bijzonder in Amerika kan men een belangrijken tak van jeugdwerk
vinden, dat op democratischen leest geschoeid wil zijn. Hierbij stelt
zich de jeugdleider geheel tot gelijke der jeugd. De jeugd zelve zal
de leiding nemen, de leider is slechts adviseur. Daar is de feitelijke
tucht uitgeschakeld ; zelfregeering is het machtwoord. Besluiten, door
de vergadering genomen, woeden uitgevoerd, ook al gaan zij tegen het
inzicht van de leiding in. Men is dan van oordeel, dat de jeugd zich dan
maar de gevolgen bewust moet worden door de smartelijke ervaring,
die teleurstelling brengt. Er heerscht daarbij een groote mate van
vrijheid, ook in den omgang van jongens en meisjes onderling. Zonder
blind te willen zijn voor de groote waarde, gelegen in de ontwikkeling
van het verantwoordelijkheidsbesef, waartoe zelfregeering en groote
vrijheid kunnen leiden, achten wij toch zeer bepaald een uiterst
belangrijke restrictie noodzakelijk. In geenen deele geve men de leiding
van de eigenlijke vorming de jeugd zelf in handen ! Geef de jeugd in de
vrije jeugdvorming voortdurend in groote mate verantwoordelijkheid te
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dragen, geef haar de mogelijkheid te leerera vrijhead te gebruiken, die te
genieten in den nobelen zin ; laat haar ook het besef h-ebben daadwerkelijk
zelf mede te arbeiden aan haar eigen vorming. Desondanks houde de
jeugdleider de geestelijke leiding der jeugd zelve in handen. Hij blijve
ongeschonden de autoriteit, door de jeugd erkend, hij zij niet slechts
adviseur. Dit laatste kan hij zijn bij ondergeschikte zaken, niet bij de
fundamenteele vragen van zijn jeugdwerk. Het is immers de eigenaardigheid van den puber, dat hij niet in staat is uit den wirwar van
zijn innerlijk leven wijs te worden, tenzij een leidsman hem de helpende
hand biedt. Het is dus ontoelaatbaar om den immers nog niet toerekenbaren, althans nog niet ten volle toerekenbaren, puber onder de schoone
leuze van zelfregeering de teugels van zijn eigen opvoeding geheel in
handen te geven.
Het behoort tot de moeilijke opgave van den jeugdleider volkorren
autoriteit te blijven, zonder ooit in dressuur te vervallen, daarbij echter
de jeugd naar haar mate van rijpen er steeds minder over in twijfel
latende, van welken aard zijn autoriteit is, n.l. secundaire autoriteit,
ontleend aan den absoluten norm. De autoriteit van den jeugdleider
— en nu zeggen wij het naar onze religieuze overtuiging — is die van
den stedehouder. Den stadhouder is groote macht in handen gelegd,
maar . . . . hij moet die macht weder uit handen geven. De stadhouder
treedt terug, als de Koning gekomen is, aan wien hij de teugels geheel
overgeeft. En de Koning bestijgt den troon als Machthebbende.
Discussie.
De heer Z. I?egelink De inleider gaat van een bepaalde, hier de
positief-christelijke levensbeschouwing uit. Wie niet kan aanvaarden,
wat gezegd wordt, is dan geneigd te zwijgen. Dat is ongewenscht, wanneer
een uitspraak eigen of anderer overtuiging aantast. Of ook, wanneer
een inconsequentie wordt opgemerkt.
Nu meen ik inderdaad, dat er een tegenstrijdigheid is . tusschen de
stelling: „Wij gaan uit van volstrekte normen" en „er is slechts één
éénige opvoeding" naast de opmerking, dat men met opvoeding
bedoelt : Ontplooiing tot een grens, tot de voor elk individu hoogste grens.
Dit relativisme deed me goed na de bewering, dat een relativist niet
opvoeden kan. Ook de opmerking, dat zelftucht zonder erkenning
van een absoluten norm buiten zich als leider onmogelijk is, daar men
dan zichzelf tot autoriteit verheft, lijkt me niet juist. Ik meen, dat men
die normen in zich hebben kan, ja, in zich heeft, de ontwikkeling
van ons zedelijkheidsbesef is een gang van natuur tot geestescultuur met
als polen : ,,De mensch is den ander een wolf" en „De mensch zij den
ander een broeder" en deze twee normen leven in ieders borst.
De inleider zegt dat met den dichterlijken • bijbelterm : „Hij moet
wassen, ik moet minder word-en", maar ik zou 't zoo gaarne zoo hooren,
dat een breede kring buiten de positief-christelijken in zich zelf de
:
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waarheid ontdekte, van wat in uw eigen terminologie tot exclusivisme
leidt en anderen tot ongeschikt opvoeder stempelt.
De heer Koos Vorrink: Het is niet zoo gevaarlijk, wanneer de jongeren
eens een besluit nemen tegen de leiders in. Het kan van groote beteekenis
zijn, dat zij zelf ervaren dat hun inzichten onjuist zijn. Wanneer werkelijk
groote beslissingen genomen moeten worden, dan kan inderdaad een
autoritair optreden wel eens onvermijdelijk zijn, maar in dat geval
is er alle aanleiding voor den jeugdleider, zichzelf te onderzoeken en
te vragen, in hoeverre hij te kort geschoten is.
Bovendien moet te dezer zake zeker ook rekening gehouden worden
met de leeftijdsgrenzen, die in verschillende jeugdorganisaties bestaan.
Waar de grenzen loopen tot 17 à 18 jaar, staat de kwestie anders, dan
waar deze op b.v. 21 jaar ligt.
De heer P. van Nes Czn.: In hoofdzaak kan ik, wat het gesprokene
over de tucht betreft, met den spreker accoord gaan, maar toch wil ik
opmerken, dat de tucht allereerst vervulling van het leven en eerst daarna
beperking van het leven is. Dat werkt ook zeer sterk in de jeugdbeweging.
Geeft aan de jonge menschen een vast levensdoel, een ideaal voor oogen,
waarvoor ze strijden met 'alle kracht, die in hen is, en ze zullen de beperking weinig noodig hebben. Wat hier reeds geldt voor het kleine kind,
is voor den puber van nog meer belang. Ook de Goddelijke tucht kent
deze 2 elementen. Wanneer God Zijn wet geeft — immers onze Tucht meester tot Christus — dan begint Hij te zeggen : „Ik ben de Heere
uw God, die U uit Egypte uitgeleid heb ; daar hebt ge de vervulling,
de beperking komt eerst daarna.
Wanneer spreker meent, dat ieder de natuur der jeugd verkraehl,
wanneer hij bij de jeugdvorming een doel van kerkelijken, staatkundigen
of maatschappelijken aard najaagt, kan ik het niet met hem eens zijn.
Iedere jeugdbeweging, die een bewuste, scherpbelijnde levensovertuiging
ten grondslag heeft, trekt o-ok vaste en scherpe lijnen voor de verschillende
levensterreinen en juist de jeugdbeweging is hier het middel om beginselvaste menschen te vormen, die later met een levensovertuiging de wereld
ingaan en daar hun invloed oefenen.
De jonge man is de wordende man en 't is niet in strijd met zijn
natuur, wanneer hij leert scherpe lijnen te trekken, integendeel — dat
heeft hij dringend noodig in het leven.
Ten slotte wil ik nog als mijn overtuiging uitspreken, dat de spreker
den Opvoeder te lang laat staan tusschen den 1{w-e ekeling en den
Absoluten Norm. Die kweekeling moet leeren zichzelf aan dezen Absoluten
Norm te toetsen, en daarom moet de opvoeder zich allengs meer en ten
slotte bijna geheel terugtrekken, om de jeugd zelfstandigheid te leeren.
,

De heer P. I(repel: Mijnheer de Voorzitter en Geachte Aanwezigen,
voor een tweetal zaken vraag ik even Uw welwillende aandacht.
le. heeft dhr. Grijns bij zijn toelichting der stellingen gezegd, dat

433
ieder, die in de vrije jeugdvorming mee-arbeidt, dit moet doen om de
jeugd ; geen ander doel mocht voor oogen staan.
Nu heb ik al E 20 jaren in de vrije jeugdvorming aandeel gehad,
maar ik deed het werk niet altijd met het oog op de jeugd alleen.
Ook die jeugd ontving het leven van den God des hemels, en die
Schepper heeft zeggenschap over dat leven ; Hij mag ook eischen, dat liet
aan Zijn dienst wordt gewijd en tot Zijn eer.
Daartoe moet de jeugd worden opgevoed en bekwaamd, opdat ook
werkelijkheid wonde, wat dhr. Grijns zei : de jeugd moet worden opgevoed
in den hoogsten zin van het woord.
Welnu, dit hoogste opvoedingsdoel vinden in het Woord, het Woord
Gods, dat spreekt van : tot alle goed werk volmaakt toegerust zijn ; voor
alle levensterreinen geldt dit.
Is het nu bepaald fout te noemen, als ik in mijn + 20 jaren jeugdarbeid
de jeugd heb willen helpen vormen tot zulke schepselen Gods, met
als hoogste doel : dat die jeugd bekwaam zou zijn om later op alle
terrein des levens de eere Gods, Zijn Naam en Zaak, hoog te houden en
voor te staan ?
2e. zegt de Inleider in stelling 8: Dressuur is willekeur van den
opvoeder en dus paedagogisch ontoelaatbaar.
Bij mijn jeugdwerk let ik er o.m. ook streng op, dat de vergaderingen
op tijd beginnen en niet zoo'n soort professoraal kwartiertje verloren
gaat van den kostelijken levenstijd.
Ik mag zeggen : daarin dresseer ik gaarne en met goed gevolg, zelfs
niet alleen bij de jeugd, maar ook bij volwassenen.
Is zulk een dressuur ook ontoelaatbaar? Of wil de Inleider dit niet
in de algemeenheid van zijn stelling als dressuur beschouwen?
Repliek.
De heer Grijns en Mej. Barger: De heer Regelink verwijt ons, dat
Wij in strijd komen met de exactheid van onze theorie, wanneer wij
eenerzijds aanvaarden den Absoluten Norm, anderzijds het opvoedingsdoel omschreven als een ontplooiing tot een hoogst bereikbare grens.
Wij zien dit niet als metelkaar in strijd. Aan ons wordt de volstrekte
norm als eisch gesteld ... tegelijkertijd zijn wij niet in staat aan dezen
norm te voldoen. Dat is de vloek, die over ' deze wereld is gelegen.
En een vloek, z66 zwaar, dat niemand het onder dien last uithoudt.
Vandaar een zoeken om onder de absoluutheid van dien Norm tuit te
komen door een vlucht naar het relativisme. Maar wie dit relativisme
Werkelijk wil, moet consequent zijn en dus ieder oordeelen verwerpen.
Wie goed en kwaad onderscheidt, wie afweegt, ethische waarden kent,
is reeds geen principieel relativist meer. Bij hem ligt wel het conflict
tusschen zijn relativistische theorie en de oordeelende praktijk van zijn
handelen. Gelukkig, dat cie volstrekte relativist een niet bestaand wezen
is. Maar wij handhaven onze meening, dat deze onreëele mensch ook niet
kan opvoeden.
Verslag Poedagogiseh Congres.
28
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Wie echter de volstrektheid van den Norm erkent en met smart den
vloek ervaart van de begrenzing, die van dien Norm afhoudt, kan
alleen dan bevrijd worden van den last, als hem de Liefde redt. Wie
de eisch God's verstaat om volmaakt te zijn, ervaart wel dat de
zonde hem grenzen stelt, grenzen zóó diep, dat hij nimmer in staat
is uit eigen kracht daarbuiten te treden. En alleen de genade, waarlijk
ook een tuchtmiddel ! kan hem redden. Dit is echter een weg van zelfvernedering, van een zich zelf volkomen verliezen, en alleen in dien
zin kan dan ook het bijbelwoord gebruikt worden : Hij moet wassen,
ik moet minder worden. Dat is niet de waarheid in zich zelf ontdekken,
maar dat is zelfvernietiging, en daardoor alleen kan de Waarheid,
die tevens zich de Weg èn het Leven noemt, kan Christus in onszelf
worden ingeplant. Dan zijn wij niet onszelf meer, maar Christus is
in ons.
Den heer Vorrink kunnen wij slechts dankbaar zijn voor de gegeven aanvulling. Volkomen juist is het de jeugd de ondervinding
op te laten doen van door scha en schande wijs te worden. Wij
wilden slechts een systeem brandmerken, dat er van uitgaat, dat de
jeugd in staat is haar eigen opvoeding te leiden. En men vindt hier
uitingen van in de Amerikaansche literatuur over Boys' Work.
Wat den heer Van Nes betreft, zouden wij willen opmerken, dat
wij toch niet de tucht gesteld hebben in het teeken van de beperking.
Ir. ons antwoord aan den eersten debater noemden wij de genade een
tuchtmiddel, 'evenals in onze toelichting reeds tot uiting kwam. Ziehier
de vervulling van de tucht.
Jeugdarbeid moet echter steeds de jeugd willen dienen, wat geenszins
beteekent de jeugd haar zin geven ! Maar wij moeten er ons van
bewust zijn, dat de wereld voortdurend geschiedenis maakt. Dit ligt
in God's plan besloten. En het houdt in, dat iedere volgende generatie
eer andere levenstaak heeft dan de haar voorafgaande. Het behoort
tot de taak van iederen opvoeder zich dit voortdurend bewust te zijn
en het moet hem er voor doen waken de oude beproefde paden nu
ook als onfeilbaar te verklaren voor een volgend geslacht. Daarom
is een instelling om de jeugd te willen grijpen om te verkrijgen een
toekomst zooals wij die hopen, fout. Wij zien daarin een vergrijp aan
de jeugd, die recht heeft op, neen, geroepen is tot de voor h Llr
bestemde toekomst.
Dit beteekent niet, dat de opvoeder en de jeugdleider geen scherpe
lijnen mogen trekken. Integendeel, wie zelf geen vast standpunt inneemt,
kan geen jeugd helpen tot eigen ontplooiing te komen. Hoe robuster
de geestelijke gestalte van den jeugdleider is, des te beter zal hij de jeugd
kunnen helpen. Maar ... hij moet het doen om de jeugd zelve. Anders
zal de jeugd hem verwerpen en is het met zijn invloed gedaan.
Debaters slotopmerking doet ons hem verzoeken onze inleiding èn
.
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onze stellingen (speciaal No.. 5) nog eens na te lezen, en hij zal zien,
dat wij verder gaan dan hij. Wij zeggen : de opvoeder moet er heelemaal
tusschen uit, spreker zegt : hij moet er bijna geheel tusschen uit.

Clubvorming in het jeugdwerk
door L. Berger.
Stellingen:
De groepsvorming is niet een hedendaagsch cultureel verschijnsel;
ook bij de primitieve volkeren en de dieren treffen we haar aan.
2. Ook de bendevorming door jongens in de grootti steden \vijst op
een drang tot groepsvorming.
3. Clubwerk brengt met zich zelfwerkzaamheid der jeugd en kan dus
alleen daar toegepast worden, waar men de jeugd tot zelfwerkzaamheid wil opvoeden.
4. Het clubwerk is daarom buitengewoon geschikt voor toepassing in
de puberteitsjaren.
5. Het clubwerk beantwoordt aan den aard van den jongen en het
meisje en biedt voor de opvoeding verschillende voordeelen, die
het jeugdwerk zonder clubs mist.
6. Het clubwerk vergemakkelijkt den leider de leiding, maar stelt hem
ook bijzondere eischen.
7. Het clubwerk maakt het mogelijk, dat de jeugdvereeniging een
grooter aantal jeugdigen opnemen kan.
8. Om de in de vorige stelling genoemde reden is het clubwerk voor
jeugdvereenigingen, die zich meer op massa- dan op kernvorming
toeleggen, van de grootste beteekenis.
9. Bij het clubwerk dienen eenige gevaarlijke klippen vermeden, wil
het dat resultaat opleveren, dat men er van mag verwachten.
1.

Dames en Heeren,
Het is mij een voorrecht hier hedenmiddag een inleiding te mogen
houden voor een uitgelezen gezelschap van jeugdleiders en belangstellend-en in het jeugdwerk. Toen mij de uitnoodiging gewerd, om op dit
congres een inleiding over dit onderwerp te houden, heb ik dat vereerende aanzoek eenige dagen in beraad gehouden, omdat ik mijzelf
afvroeg, of er niet iemand anders te vinden zou zijn, die beter dan ik
U hieromtrent zou kunnen voorlichten. Door toepassing van clubvorming in het jeugdwerk met de practijk ervan op de hoogte, en ook
met de theoretische zijde van het vraagstuk niet geheel onbekend, heb
ik tenslotte gemeend deze vereerende uitnoodiging niet te mogen afslaan,
omdat ik daardoor de gelegenheid zou hebben in wijderen kring het

436nut en de beteekenis van clubvorming te mogen uiteenzetten en zoo
misschien een steentje te mogen bijdragen tot de ontwikkeling van ons
Nederlandsche jeugdwerk.
Mijn eerste stelling vraagt weinig toelichting. Dat de primitieve
volkeren in stammen georganiseerd zijn, iedere stam met haar eigen
opperhoofd, eigen tradities, zeden en gewoonten, eigen rechtspraak en
eigen godsdienstige opvattingen, is zoo bekend, dat ik er hier niet
nader op behoef in te gaan. Evenzoo bekend is, dat ieder stamlid tegenover den stam een aantal verplichtingen heeft, aan haar voorschriften en
besluiten gebonden is en deze niet straffeloos kan overtreden.
Dit in groepen samenleven treffen we eveneens aan bij vele diersoorten, dat we bij de grootere dieren vaak bestempelen met den naam
van kudde. Voor de insecten behoef ik U maar te herinneren aan
de fijn-georganiseerde mieren- en bijenstaat. De verdediging tegen allen
bedreigende gevaren, het gemeenschappelijk zoeken van voedsel en
andere factoren vormen hier een band, waarbij vaak aan de verschillende
-dieren een verschillende taak is opgedragen, die soms bepaald wordt
door een praedisponeerende constitutie (koningin der bijen bv.), bij
de hoogere dieren veelal door lichamelijke en psychische eigenschappen
(moed, uithoudingsvermogen, etc.).
Ook voor de toelichting van de 2de stelling kan met een enkel
woord volstaan worden. Toen ik de stelling opstelde, stond mij het
bendewezen voor oogen, dat we in de grootstad nog al eens aantreffen:
een groepje jongens, die er samen op uittrekken, om te stelen of andere
misdrijven uit te halen. De couranten brengen er af en toe wel eens
berichten over, een tweetal weken gel-eden berichtten de couranten zoo
nog over een bende jongens, die zich aan allerlei kleine diefstallen
schuldig maakte hier in Amsterdam. Als ik me goed herinner, geeft
Stanley Hall in zijn „Adolescence" er ook eenige voorbeelden van,
Waaruit blijkt, dat jongensorganisaties met dit doel in de Vereenigde
Staten een 25 jaar geleden ook al geen zeldzaamheid waren.
Maar ook buiten deze jongensclub, met wat we zouden kunnen
noemen crimineele doeleinden, kennen we allen wel de talrijke clubs,
door jongens zelf opgericht tusschen 10 en 15 jaar, en die zich dan
ten doel stellen meestal beoefening van een of andere tak van sport,
soms ook beoefening van litteratuur, muziek of kunst. Forbushe wijdt
in zijn boek „The Boy Problem" aan deze verschillende clubs door
jongens opgericht, een vrij uitvoerige bespreking. Het gewone verschijnsel bij deze clubs is, dat de leden ervan zich vrijwillig — vaak
onbewust — onder leiding stellen van een van hen, die door. durf,
moed of onverschrokkenheid uitmunt.
Waar deze beide stellingen meer de beteekenis van -een inleiding
hebben op de volgende, om aan te toonen, dat het sociale instinct de
menschen — en ook reeds de jonge menschen — drijft tot hetelkaar
zoeken en nastreven van gemeenschappelijke doeleinden, en dat dus
liet hedendaagsche verschijnsel van groepsvorming uit de sociale neigingen
van den mensch zelf voortspruit en er niet van buiten af is ingebracht,
.
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komen wij nu op ons eigenlijke 'onderwerp : clubvorming in het
jeugdwerk.
Allereerst dienen we ons duidelijk vo-or oogen te stellen, wat we
onder clubvorming te verstaan hebben. Men bedoelt hiermede, dat
de jeugdigen niet enkel lid zijn van hun jeugdvereeniging, maar dat
deze is onderverdeeld in een aantal clubs of groepen, die zich dezelfde
doeleinden stellen als de groote vereeniging, maar daarnaast vaak zich
in een of andere richting meer in liet bijzonder specialiseeren. Het
beste laat zich dit door een voorbeeld duidelijk maken. Ik neem daarvoor
het jeugdwerk, dat zijn geheele opvoedingsmethode baseert juist op
het werken in groepen, n.l. de Padvinderij. De jongens, die padvinder
zijn, zijn georganiseerd in troepen, die ieder ± 32 jongens tellen. Iedere
troep nu is verdeeld in 4 groepen, clubs, die door de padvinders
patrouilles geheeten worden. De jongens der verschillende patrouilles
hebben alle hetzelfde doel, namelijk het verwerven van zekere vaardigheden. Maar naast die vaardigheden, die dus iedere padvinder, van welken
troep ook, tracht te verkrijgen, kunnen de jongens van een patrouille
zich nog meer in het bijzonder richten op het verkrijgen van bepaalde
vaardigheden, die niet verplichtend zijn, maar naar vrije keuze van
den jongen. Zoo zal dan één patrouille meer in het bijzonder nastreven
het verkrijgen van vaardigheden, die van dienst kunnen zijn bij het
kampeeren ; een andere patrouille, waarin eenige muzikale jongens zitten,
zal het vormen van een muziek- of zangkoortje nastreven, om bij een
of andere gelegenheid de patiënten van een ziekenhuis eenige uren
van afwisseling te bieden ; weer een andere patrouille zal z:ch meer
op handenarbeid en houtsnijwerk werp-en en met hun voortbrengselen
met Sinterklaas de patiëntjes van een ziekenhuis verrassen. Ik hoop,
dat ik hiermee duidelijk gemaakt heb, wat ik bedoelde, toen ik zeide,
dat naast het algemeene doel, dat de vereeniging zich stelt, de clubs
vaak nog een ander meer bijzonder doel nastreven kunnen.
Gaan we nu nader in op de organisatie van clubs in de vereeniging
-- ik spreek nu niet meer over de Padvinderij —, dan springt allereerst
naar voren, dat meestal het aantal volwassen leiders niet zoo groot is,
dat er voor iedere club een leider is, die zich meer in het bijzonder
met haar kan bezig houden of van haar de leiding op zich kan nemen.
Dit brengt van zelf dan met zich, dat uit de jeugdigen en door deze
zelf een bestuur gekozen wordt ofwel een leider, die het clubje leiden
zal. Hierdoor komt men tevens tegemoet aan • de vergaderlust en het
verlangen naar een bestuursbaantje bij vele jeugdigen, waaraan liet
clubsysteem in grootere mate kan voldoen dan de groote vereeniging,
daar naast het vereenigingsbestuur iedere club nog haar eigen bestuur
heeft. Dit bestuur of de leider — die dus een jongen is — neemt
hiermee tegenover den volwassen leider d-er vereeniging een zekere
verantwoorde1jkhei.d op zich. Voor den goeden gang van zaken in de club
wordt hij door den leider verantwoordelijk gesteld, en anderzijds zijn de
leden van de club door het kiezen van een goed bestuur of een goeden
leider ook weer verantwoordelijk voor den goeden gang van zaken. Onder

438
leiding van haar jongensleider beraadslagen de leden der club, werken ze
plannen uit en stellen hun programma voor een maand of seizoen vast.
Bij dit alles moet de jeugdleider aan de jeugdigen zelf een groote mate
van vrijheid laten, daar de tijd, om zich met allerlei kleine bijzonderheden in te laten, hem ontbreekt. Zoo krijgen we dan zelfwerkzaamheid
der jeugd. Door het zelf moeten doen en daar van een goeden opzet
en een goede uitvoering der vastgestelde plannen een goede gang van
zaken in de club afhangt, wordt het verantwoordelijkheidsgevoel bij
de jeugdigen voortdurend versterkt, waartoe het nauw-omschreven doel
der club het hare bijdraagt. In de groote vereeniging staat het doel den
jongens en meisjes vaak slechts vaag voor oogen en zijn ze zich
veelal niet bewust, dat het op de persoonlijke medewerking van ieder
hunner aankomt. De club daarentegen vraagt de volle inspanning en
activiteit van ieder harer leden en stelt hun het te bereiken doel — dat
hier door de jeugd zelf is vastgesteld — scherp en duidelijk voor
oogen. Terwijl in de groote vereeniging de jongen en het meisje zich
nu eens bij dezen, dan weer bij genen aansluiten, nu eens aan dit spel
meedoen, dan weer tot i-ets anders overgaan, en midden in een bezigheid,
als ze er genoeg van krijgen, opeens uitscheiden, moeten ze in de
club leeren zich ook naar andermans wenschen en meeningen te voegen
en kunnen ze zich niet, als ze het met een of ander niet eens zijn, aan
de werkzaamheden onttrekken. Zoo vraagt de club van haar ledeti
zelfopvoeding, een zich schikken en plooien, een zich geven en aan
anderen denken.
Als noodzakelijke gevolgen van het werken in clubs, maar tegelijk
als essentieele eigenschappen er van noemden we hiervoor : zelfwerk=
zaamheid, vermeerderd verantwoordelijkheidsgevoel en zelfopvoeding,
waarbij we dan nog kunnen voegen een zekere mate van zelfbestuur,
dat, zooals uit het voorgaande bleek, het clubwerk eveneens met
zich brengt.
Lezen we nu de Stellingen VII en VIII van den Centralen Jeugdraad
na, dan blijkt, dat deze 2 stellingen, waarvan -de Centrale Jeugdraad
in haar toelichting zegt, dat men ze „de grondwet der vrije jeugdvorming
zou kunnen noemen" als kenmerken van de vrije jeugdvorming juist
zelfopvoeding, verantwoordelijkheidsbesef, zelfregeering en zelfwerkzaamheid aangeven. Waar de vrije jeugdvorming zich bezig houdt met de
jeugd in den overgangsleeftijd (stelling II v. d. Centr. Jeugdraad), of wel
de puberteitsjaren, meende ik in mijn 4de stelling te mogen concludeeren,
dat het clubwerk buitengewoon geschikt is voor toepassing in de puberteitsjaren.
Gaan wij nu op het wezen en de beteekenis der puberteitsjaren iets
dieper in. De puberteitsjaren worden gekenmerkt door groote lichamelijke
en geestelijke veranderingen bij den jongen en bij het meisje. De
lichamelijke veranderingen bestaan in een grooten jen snellen groei van
verschillende in- en uitwendige organen, waartoe o.a. behooren de
organen, die samenhangen met het sexueele leven.
Om de psychische veranderingen, die er in de puberteit plaats
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grijpen, duidelijk naar voren te halen, kan men nietbeter doen dan deze
leeftijd te vergelijken met de leeftijd, die aan haar voorafgaat, n.l. met
die van het kind.
In de jaren, die aan de puberteit voorafgaan, vormt het kind zich
een eigen houding tegenover de hem omgevende buitenwereld, waar
het rustig tegenover staat. Met het intreden van de puberteit en daarmee
van het sexueele in het leven van den jongen mensch, komt deze —
doordat de grondslag aan zijn levenshouding ontrukt wordt — vreemd
te staan tegenover de buitenwereld en het leven. Terwijl voor de
puberteit het kind zichzelven niet bewust is ;en als het ware één
is met de buitenwereld, voelt het kind met het intreden van de
puberteit opeens, dat hij alleen staat, los van alles, waarmee hij tot
nu toe innig verbonden was; hij wordt zich zijn eigen I1{ bewust.
De belangstelling, tot nu toe op de buitenwereld gericht, richt zich
nu naar binnen, op eigen innerlijk, waar tal van vragen opstijgen, waarop
hij geen antwoord vinden kan en waardoor een voortdurende onrust
hem aangrijpt. Wordt het leven van het kind grootendeels bepaald
door zijn omgeving en neemt het kind gaarne alles aan en over, wat
de volwassenen hem leeren, de jongen en het meisje in de puberteit
staan vol critiek tegenover de volwassenen en datgene, wat door dezen
verkondigd wordt. Het zonder meer accepteeren van principes en
beginselen van de buitenwereld is nu voorbij, in zelfstandig oordeel
wil de jeugd alles zelf oordeelen en wegen. Zelfstandig, bewust zijn
leven fundeeren, levensbeginselen en idealen opstellen, zichzelf vormen,
zichzelf opvoeden, een karakter worden, wil de jeugd. De godsdienstige
en ethische normen, in den kindertijd geleerd en van de volwassenen
aanvaard, worden aan strenge critiek onderwórpen, en al wat de
jeugdige niet kan aanvaarden, meedoogenloos overboord gegooid. Maar
datgene, wat hij na onderzoek wel aanvaarden kan, dat wordt nu ook
beleefd en deel van zijn bewuste persoonlijkheid.
De wil is in deze jaren niet zoozeer zwak dan wel stuurloos ; met
het wegvallen der oude levensprincipes zijn aan de wil . ook de
doelpunten onttrokken, waarop ze zich in de kinderjaren richtte. Bij
de groote en velerlei veranderingen, die met het intreden van de
puberteit hem als het ware overvallen, weet de jeugdige niet, waarop
zijn wil te richten. Daarbij komt een zekere gevoelszwelgerij — de
jeugdige leeft in deze jaren veel meer op zijn gevoel dan op zijn
verstand — en in een voortdurende stemmingswisseling; de jonge mensch
kent in deze jaren zichzelf niet meer, nu eens wil hij dit, dan weer juist
het tegenovergestelde, den eenen dag himmelhoch jauchzend, dan weer
zum Tode betrübt.
Zoo vraagt de opvoeding in deze jaren een nauwomschreven doel,
dat den jeugdige helder en duidelijk voortdurend voor oogen staat,
waarop hij heel zijn wilsenergie kan richten ; geregelde en hem interesseerende werkzaamheden, om door een voortdurende regelmaat
zijn overschuimende gevoelens te leeren bedwingen en zijn wil over
het gevoel te doen zegevieren ; voldoende gelegenheid tot zelfwerkzaam-
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heid en aankweeken van het verantwoordelijkheidsgevoel, om daardoor
het zelfvertrouwen van den jeugdige — dat in deze jaren vaak door
al de stormen, die er in zijn ziel woed-en, al bijzonder klein is -aan te moedigen, op te kweeken en te vergrooten en de karakteropvoeding
door zelfopvoeding te steunen.
Dat het clubwerk meer dan het gewone vereenigingsleven met zich
brengt zelfwerkzaamheid, verhooging van het verantwoordelijkheidsbesef en zelfopvoeding, toonden wij reeds eerder aan ; evenzoo, dat
haar nauw-omschreven doel -- door de leden der club zelf opgesteld —
hun voortdurend en scherper voor oogen staat, dan dit bij de groote
vereeniging het geval is, waardoor de wil voortdurend in een en
dezelfde richting gebonden en geleid, aan haar stuurloosheid -- die
niet weet, waarop zich te richten — een einde gemaakt ziet. Meer
dan in de groote vereeniging vindt de jeugd in de club gelegenheid
tot geregelde en hem interesseerende werkzaamheden : hem interesseerend,
omdat ze samenhangen met de belangen van zijn club en door hem zelf
zijn vastgesteld ; geregeld, omdat hij niet zooals in de groote vereeniging,
van de eene bezigheid, als deze hem verveelt, tot een andere kan
overgaan, maar een eenmaal begonnen werk ook moet voleindigen, omdat
de goede gang van zaken in de club hiervan afhangt. Het clubwerk
tenslotte houdt meer dan de groote vereeniging rekening met het
individu ; in een groote vereeniging verdwijnt de enkeling in de massa,
terwijl de club door liet in besloten kring samenwerken, de persoonlijkheid van ieder meer gelegenheid geeft, om naar voren te komen en zich
eigen waarde bewust te worden. Bewust-worden van het eigen ik is
een van de wezenstrekken van de puberteit, zooals we reeds eerder
zagen, en het clubwerk houdt hier volle rekening mee.
Ik hoop hiermee voldoende toegelicht te hebben, dat de opvoeding
in de club meer beantwoordt aan den aard van den jongen en van het
meisje dan die in de groote vereeniging, en daardoor voor de opvoeding
verschillende voordeelen biedt, die het jeugdwerk zonder clubs mist.
Bezien we nu het clubwerk van den kant van den leider, dan blijkt
dat door de grootere zelfwerkzaamheid der jeugdigen een deel van
de taak en van het werk, dat de jeugdleider in de groote vereeniging
te vervullen heeft, op de jeugdigen zelf overgaat en door dezen gedaan
wordt. Bovendien wordt de jeugdvereeniging overzichtelijker, bij een
bijeenkomst van de geheele vereeniging is de orde gemakkelijker te
handhaven, daar de jongens nu in vaste groepen in het vereenigingslokaal
zitten en de clubleider voorordeverstoringen door een of meer leden
van zijn groep verantwoordelijk is. Het bezoek van de vereenigingsavonden zelf wordt drukker, daar de clubleider -er achter heen zit,
dat de club in zoo groot mogelijken getale vertegenwoordigd is, en
ieder lid der club zich aan zijn eer verplicht acht de club door
volledige opkomst een goed figuur te laten maken. Leden, die er over
denken te bedanken, tracht m-en over te halen in de club en daarmee
in de vereeniging te blijven ; nieuw-aankomende vereenigingsleden tracht
ieder voor zijn eigen club te winnen. Zoo wordt door liet clubleven
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een levendig vereenigingsleven bevorderd. Spelen en gereedschappen
worden veel beter en zorgvuldiger behandeld, daar door iedere groep
steeds dezelfde spelen en instrumenten gebruikt worden, die in vast
gebruik der club zijn en uit eigen middelen der club of door eigen
kunstvaardigheid aangevuld en vermeerderd worden. De clubs zelf zorgen
nu voor het opruimen van het gebruikte materiaal, terwijl om beurten
volgens rooster een club gedurende een week of maand na afloop der
vereenigingsavond de zaal weer in orde brengt en stoelen en tafels
weer ordelijk rangschikt. Op moeilijke of koppige jongens, waar de
leider niets meer mee te bereiken weet, omdat ze zich voor allen
invloed van hem afsluiten, kan hij door den groepsleider inwerken door
met dezen laatste te bespreken, hoe hij den jongen aan moet pakken
en behandelen. Komt een jongen niet of nooit geregeld op de vereeniging,
dan gaat nu niet de vereenigingsleid er, maar de clubleider hem thuis
opzoeken en naar de redenen van zijn wegblijven informeeren.
Terwijl in een groote vereeniging met haar beperkt aantal volwassen
leiders van individueele opvoeding en inwerking meestal weinig kan
komen — terwijl juist toch de puberteitsl-eeftijd, in tegenstelling met
den kinderl eeftijd, om individueele behandeling vraagt, daar iedere jongen
en ieder meisje in deze jaren weer andere moeilijkheden hebben — en
het vormen van een bepaalde sfeer in de groote vereeniging daardoor
moeilijk is, wordt individueele inwerking en het aankweeken van een
goede sfeer bevorderd door de inwerking van den volwassen leider
op de clubleiders. Met dezen houdt de volwassen leider op geregelde
tijden besprekingen ; met hen maakt hij de plannen voor de geheele
vereeniging voor het komende seizoen of de komende maand op, met
hen bespreekt hij in één woord het wel en wee der vereeniging. De
clubleiders brengen op deze bijeenkomsten rapport uit over hetgeen
in de afgeloopen maand in hurk club verricht werd, stellen verbeteringen voor en opperen nieuwe plannen, die vaak eerst al in de
club besproken zijn. Zoo leidt de jeugdleider met de clubleiders de
vereeniging en vormt met hen als het ware het bestuur ervan. De clubleiders bespreken met den jeugdleider ook de afzonderlijke leden hunner
club, en de belangen van ieder dezer. Een jongen heeft b.v. aan zijn
clubleider gevraagd, of er in een of ander vak, dat hij gaarne zou gaan
leeren, toekomst zit, hoe lang de opleiding duurt, etc. en als de clubleider
hiervan niet op de hoogte is, geeft hij de vraag op de bijeenkomst door
aan den leider, die dan advies -en voorlichting verstrekt. De andere clubleiders zijn, wanneer een dergelijk geval zich later bij hen ook eens
voordoet, dan reeds voorgelicht en kunnen terstond met goeden raad
dienen. Dat de clubleiders door dit werk een groote mate van zelfstandigheid krijgen, zal na het voorgaande wel duidelijk zijn. Met jongens en
meisjes, wier karakter geen moeilijkheden oplevert, behoeft de jeugdleider zich nu niet bezig te houden, terwijl hij op de moeilijke karakters,
of de karakters, die moeilijkheden hebben, door de clubleiders opmerkzaam gemaakt, aan deze nu zijn volle kracht en tijd kan geven.
Zoo werkt dus de volwassen leider door de clubleiders op de ver,

,
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eeniging. Hier springt van zelf het groote belang in het oog van een
goede verhouding tusschen volwassen leiders en clubleiders. Weet de
jeugdleider de clubleiders met zijn gedachten en opvattingen over het
jeugdwerk te bezielen, bij de voortdurende samenwerking een geest
van wederzijdsch vertrouwen en vriendschap tusschen hen op te wekken,
en verstaat hij het de clubleiders van de verantwoordelijkheid en diepe
beteekenis van hun werk te doordringen, dan dringt die geest, door de
clubleiders meegedragen, vanzelf door in de clubs, enontstaat er zoo
in de vereenging een sfeer, die voor alle goed jeugdwerk onmisbaar is.
Meer dan het werk in de groote vereeniging eischt het clubwerk van
den leider zelfopvoeding, zelfkennis en zelfbeheersching. In de groote
vereeniging is de leider het middelpunt, van wien alle initiatief en alle
plannen uitgaan ; bij het clubwerk valt een groot deel van zijn taak
den jeugdigen zelf ten deel. De leider moet hier de kunst verstaan,
om langzamerhand zich terug te trekken uit het werk en steeds meer aan
de jeugdigen zelf over te laten. Dit is vaak gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Men heeft als volwassene zoo gemakkelijk de overtuiging, dat
men het beter weet dan de jongen of het meisje ; dat, als men zelf
iets aanpakt, het veel beter en sneller gedaan wordt dan door hen.
Maar men vergeet dan toch, dat de jeugdvereenigng er bij slot van
rekening toch is om den jeugdige te leeren zelf iets aan te pakken en
uit te voeren, en dat het beter is, dat zij het zelf doen, zij het dan ook
niet zoo goed en zoo snel. Aan die natuurlijke neiging — vooral begrijpelijk als men eerst de leiding van jongere kinderen op zich heeft gehad,
lijk
waar de leider veel meer dan bij de oudere het erkende opperhoofd
is — om ook bij de ouderen het middelpunt te blijven, waar alles om
draait, mag de jeugdleider, die het werkelijk belang zijner jongens en
meisjes wil, niet toegeven. Zelfkennis, weten hoezeer men geneigd
is, zich telkens weer naar voren te dringen en door een autoritatief
woord een zaak te beslissen ; zelfbeheersching en zelfopvoeding, om
neiging voortdurend te bestrijden, zijn voor den jeugdleider dan ook
onmisbare eigenschappen.
Wanneer men de cijfers nagaat van het aantal jeugdigen, door de
jeugdvereeniging bestreken, en die vergelijkt met het totaal aantal jeugdigen, die voor een jeugdvereeniging in aanmerking komen, dan blijkt
zwel, dat het overgroote meerendeel der jeugd nog buiten de vereeniging
staat. Gebrek aan volwassen jeugdleiders is zeker wel een van de
hoofdoorzaken, dat zoo vaak jeugdigen door een vereeniging geweigerd
moeten worden. Doordat de jeugdleider in het clubwerk de leiding
der vereeniging met de clubleiders deelt en den jeugdigen zelf een
-deel van zijn taak overdraagt, kan de jeugdvereeniging door uitbreiding
van het aantal clubs meer jeugdigen onder zijn leiding nemen en zoo
zijn invloed tot een grooter aantal jeugdigen uitstrekken. Omgekeerd
_kan de jeugdvereeniging, die zich meer op massa- dan op kernvorming
toelegt, en daardoor een groot aantal jeugdigen bestrijkt, door toepassing
van het clubsysteem met deze opvoedkundig meer bereiken en beter
,op hen inwerken dan in de organisatie der vereeniging alleen mogelijk is.
,
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Bij de toelichting tót onze laatste stelling zouden we iets willen
zeggen over de techniek van het clubwerk, omdat men bij de toepassing
hiervan op eenige dingen bijzonder dient te letten. Dehn wijdt hieraan
in zijn „Groszstadtjugend" eenige bladzijden, waaraan we het hier
volgende ten deele ontleenen :
1. Door het clubleven mag de vereeniging geen schade lijden. Naast
de clubbijeenkomsten zullen er vereenigingsbijeenkomst-en zijn. Als eerste
grondprincipe dient dus gesteld, dat de club alleen iets is door de
vereeniging : dat dus alleen vereenigingsleden lid eener club kunnen zijn,
dat clubbijeenkomsten niet gehouden mogen worden op uren, dat de
vereeniging bijeenkomt en dat vereenigingszaken steeds vóór clubzaken
gaan. Bij het intreden van een nieuw lid in de club verplichte het
lid zich ook tegenover den clubleider, der vereeniging trouw te zullen
blijven. De vereenigingsleider hebbe steeds het recht de bijeenkomsten
der club bij te wonen. De club mag haar eigen statuten en . reglementen
— waarin haar verhouding tot de vereeniging, als hiervoren uiteengezet,
duidelijk moet uitkomen — maken, maar deze moeten voor het in
werking treden door den vereenigingsleider zijn goedgekeurd. Ook
eventueele clubinsignes dienen het verband met de vereeniging aan te
geven. Naast de vereenigingscontributie is contrubitie aan de club toegestaan. De leden der club kunnen op dagen, dat er geen bijeenkomsten
zijn, ook wandelingen en uitstapjes maken, maar moet-en, als er des
avonds vereenigingsbijeenkomst is, tijdig daarvoor terugkeeren.
2. Als tweede grondprincipe dient gesteld, dat iedere club haar eigen
spelen en gereedschap, haar eigen tafel en kastje in het vereenigingslokaal heeft. De paedagogische gronden, waarom dit gewenscht is, gaven
we reeds eerder aan en keeren er dus nu niet meer op terug.
3. Soms wil een jongen in geen een club. Daartoe dient clubdwang
ingevoerd. Het overgaan van een club in een andere — soms trachten de
clubs elkaar de leden af te moffelen — moet tegengegaan door de
bepaling, dat dit alleen kan plaats vinden, nadat de jongen of het meisje
aan hun clubleider hun lidmaatschap hebben opgezegd en deze dit
aan den vereenigingsleider heeft overgebracht, waarna de opzegging
eerst eenigen tijd later, b.v. een maand daarna in werking treedt. In
den tusschentijd kunnen clubleider en véreenigingsleider met den jeugdige
de argumenten van zijn uittreden bespreken en trachten hem over te
halen om in de groep te blijven. Het aftroggelen van leden moet steeds
opnieuw als infaam en oneervol gebrandmerkt worden en zoo voorden
tegengegaan. Van den anderen kant brengt de groepsdwang niet zich,
dat een clubleider niet een nieuw lid zonder meer mag weigeren,
noch een clublid uit de club stooten. Hiervoor moet de goedkeuring
van den vereenigingsleider vereischt gesteld worden.
4. De clublei.der, door de jeugdigen gekozen, blijft dit voor een
zekeren tijd, b.v. een jaar. Aan een minderheid in de club, die niet met
zijn keuze zou ingenomen zijn, wordt daardoor verhinderd den clubleider door stokerijen ten val te brengen.
5. Een ander gevaar is, dat eerzucht den cluble'-der te pakken krijgt
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en deze een heimelijker strijd tegen den vereenigingsleider begint. Alle
leden der vereeniging willen nu bij die eene club, die zooveel beter gaat
dan alle andere, met als gevolg, dat de andere clubs beginnen te kwijnen.
De eene goede club bezet een groot aantal der bestuursplaatsen van de
vereeniging -en drijft zoo haar besluiten door. Dit gevaar kan men
bezweren door te bepalen, dat iedere club niet meer dan een lid in
het vereenigingsbestuur mag hebben en zelf niet meer dan een zeker
aantal leden, b.v. 20, tellen mag.
6. Soms ook verwaarloost de clubleider zijn plichten. Hij kan dan
eenmaal schriftelijk opgevorderd worden zijn plichten na te komen,
als mondelinge besprekingen geen gevolg hebben gehad. Blijft dit ook
zonder resultaat, dan dient de vereenigingsleider den clubleider zonder
meer af te zetten. Soms gebeurt het wel, dat de clubleider gedurende
dien tijd de leden der club tegen den vereenigingsleider opzet, dat men
dreigt en corps uit de club te gaan en een nieuwe vereeniging op te
richten. Hier dient de leider doortastend in te grijpen, om verdere uitbreiding van dezen geest te voorkomen en omdat met doortastend
ingrijpen bij de jeugdigen meestal het meeste resultaat bereikt wordt.
Blijkt het, dat de heele club verwaarloosd is, dan roept de vereenigingsleider de club bijeen en als het blijkt, dat van de jeugdigen geen of niet
voldoende medewerking te wachten valt, om een betere geest in de
club te brengen, dan ontbindt hij ze. Een paar ophitsers verdwijnen dan;
het overgroote deel ziet in, dat het gelijk aan den kant van den
vereenigingsleider is en voegt zich gaarne naar de genomen besluiten.
Rivaliteit en ijverzucht onder de clubs dient de jeugdleider te voorkomen
door zijn persoonlijken invloed op de clubleiders, door hen te vervullen
met een goeden geest, die hen boven het belang van de club steeds dat
van de vereeniging doet zien. En hiermee komen we weer aan het groote
belang van de goede verhouding tusschen jeugdleider en clubleiders, die
we hiervoor reeds uitvoerig bespraken.
In het voorgaande heb ik getracht in eenige korte trekken de beteekenis
van clubvorming in het jeugdwerk aan te tonnen. Op volledigheid mag
mijn inleiding — waar ik aan een bepaalden tijd gebonden ben — geen
.aanspraak maken. Mocht iets onduidelijk gebleven zijn, dan hoop ik,
dat het debat tot verduidelijking daarvan zal kunnen bijdragen.
Discussie.
De heer C. W. Dornsei f f en : Gevaren van een te sterk doorgevoerde
clubvorming!
le. Deze maakt het overzicht over de vereeniging voor den kweekeling
moeilijker.
2e. Een niet scherp omlijnde taak is voor den groepsleider gevaarlijk,
evenals te zelfstandige paedagogische werkzaamheid.
3e. Een voldoend aantal goede groepsleiders is meestal niet te vinden.
4e. Een te groote reglementeering is onjuist.
5e. Er is verzuimd te spreken over rechtspraak door de jeugd.
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De heer H. L. F. 1. Deelen: Vanmorgen is door Vorrink gesproken
over Kernvorming voor de minderheid en indirecte opvoering voor
de massa.
Dr. J. Eykman spreekt van de kernvorming als middel om ten slotte
de massa te bereiken, maar hij blijft het antwoord schuldig op de
vraag, hoe die massa bereikt moet worden.
Berger geeft daarop eenig antwoord, alhoewel dit clubsysteem niet
dienstig is voor de zuivere ,,Vrije Jeugdvorming", zooals Vorrink
die beoogde, n.l. de jeugdbeweging, uitstekend systeem is het voor
de Jeugdzorg. Hierin wordt door dit systeem het aantal jeugdigen
tot groote hoogte opgevoerd ; voor de massa blijft ook daar de indirecte
beïnvloeding de juiste.
Het systeem van den heer Berger moet minder star en minder
gereglementeerd zijn.
Dat het systeem juist is, blijkt uit 't Patronaatsysteem bij de R. K.
In Holland treft men dikwijls in de patronaten slechts 25 0/ o van cie
daarvoor in aanmerking komende jongens. Juist, omdat er geen clubsysteem is door- of ingevoerd.
In Zürich trof ik aan een arbeidersparochie, waar juist door het goed
doorgevoerde clubsysteem 85 O/ 0 der jongens in het patronaat aanwezig waren.
Mevr. Joh. N. E. Du yvendak—Ligthart : Als algemeen doel stelt
men zich bij de Padvinders het verkrijgen van vaardigheid ; dit kan
slechts middel zijn ; doel is uitgedrukt in de Padvindstersgelofte:
iedereen te helpen, waar je kunt !
Bij consequente doorvoering van het ronde-systeem en bij een steeds
voorafgaande bespreking van Leidster met Ronde-Leidsters heeft de
Leidster gelegenheid tot waarnemen van moeilijke karakters tijdens
het werk in de ronde-hoeken.
Het overgaan van de eene ronde in de andere behoeft volstrekt geen
gevolg te zijn van concurrentiegeest tusschen de ronde, het kind kan behalve
lid van haar groep ook lid zijn van diverse commissies als tuin-commissie,
boot-commissie enz. Daardoor kan zij aan verschillende neigingen
voldoen.
Het aantal kinderen van een ronde is niet grooter dan 8, opdat dit niet
te zwaar is voor de Ronde-Leidster.
De heer W. Al. van Popta: Ook ik zou naar aanleiding van hetgeen
de heer Berger over de Padvindersbeweging zeide, gaarne iets gezegd
hebben. Maar na hetgeen Mevrouw Duivendak daarvan zeide, is dit
overbodig, daar haar uiteenzetting over het Ned. Meisjesgilde in zijn
geheel ook voor de Padvinders past.
Echter zou ik nog een punt willen noemen. Bij onderlinge vergelijking
hangt zoo heel veel af van den leeftijd van de jeugd, waar men over
spreekt. Wij Padvinders hebben in hoofdzaak de jongens van 12 tot
17 jaar. Voor hen past ons patrouille-systeem. Heeft men met ouderen
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te doen, dan zal men weer een ander systeem noodig hebben. In
het gedeelte, waarin de heer Berger het boek van Gunther Dehn
aanhaalde, wordt al over een gemiddeld iets ouderen leeftijd gesproken:
14 tot 18 jaar. Dit leeftijdsverschil luistert zeer nauw. Het maakt een
verschil, of men te doen heeft met patrouilleleiders van ongeveer 15,
16 jaar of met groepleiders van 17 of 18 jaar. De bezwaren tegen
groepwerk, die de heer Berger noemde, lijken mij veel meer te
liggen bij de laatsten, dan bij de eersten. Het groepsysteem is zeer
afhankelijk van den leeftijd van de jeugd, waarbij men het invoert,
terwijl het dé taak van den leider is de verantwoordelijkheden zoo te
verdeeles, dat zij inderdaad door de betrokken groepleiders gedragen
kunnen worden. Of dus een jeugdvereeniging met een bepaald groepsysteem zal kunnen werken of dat een andere indeeling beter zal zijn,
hangt dus ten nauwste samen met den gemiddelden leeftijd van de leden.
Repliek.
De heer Berger.
Alvorens de verschillende debaters te beantwoorden, eerst een algemeene opmerking. Van eenige zijden is opgemerkt, dat ik teveel
gereglementeerd zou hebben. In antwoord hierop zou ik willen zeggen,
dat ik stelling 9 enkel en alleen als bijvoegsel en niet als hoofdzaak
van wat ik hier hedenmiddag gegeven heb, beschouw. Om aan liet
verwijt, dat ik enkel de voordeelen van het clubsysteem zou hebben
aangegeven en niet de nadeelen, te ontkomen, heb ik stelling 9 er
aan toegevoegd. In verband hiermee zou ik den heer Dornse:ffen willen
opmerken, dat ,,reglementeeren alleen noodig is in een vereeniging, waar
de toestand al niet meer is, zooals hij behoorde te wezen," m., i.
onjuist is. Wanneer de Padvinderij bepaalt, dat iedere troep uit 32
jongens bestaat, , en ieder patrouille uit 8 jongens, dan is dat ook
reglementeeren. Dit woord heeft misschien een eenigszins harden klank,
en kan men beter vervangen door voorschriften, bepalingen en deze
moeten er toch in iedere vereeniging zijn.
Dat de vereeniging door de clubindeeling voor den jongen en hei
meisje onoverzichtelijker zou worden, moet ik bestrijden. Juist in de
vereeniging voelt de jeugdige zich opgelost in de onoverzichtelijke
massa, bij de clubindeeling is de vereeniging juist geordend en overzichtelijk.
Dat er weinig jeugdigen geschikt voor clubleider zouden zijn, bewijst
de practijk der Padvinderij wel anders, waar op iedere 8 jongens 2
jongens clubleider zijn.
Dat men de jeugdigen geen te groote verantwoordelijkheid moet
geven, daarmee stem ik natuurlijk volkomen in. Met het stijgen der
jaren zal de verantwoordelijkheid steeds grooter mogen worden.
Wat de kwestie van rechtsspraak door de jeugdigen betreft, hier
zit zooveel aanvast, dat het zich hier in de korte spanne tijds kwalijk
laat bespreken. Het is een van de uitingen van zelfbestuur en hangt
daarmee dus nauw samen.
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De heer Deden heeft door een voorbeeld uit het buitenland, door
hem daar gezien, hetgeen ik over het nut van clubwerk gezegd heb,
versterkt, waarvoor ik hem gaarne dank zeg.
De opmerking, dat in de Padvinderij de vaardigheden geen doel zijn,
door Mevr. Duyvendak gemaakt, kan ik, waar ik zelf padvinder ben,
volkomen beamen, in zooverre als de Padvinderij karaktervorming
beoogt en het verwerven van vaardigheden een der middelen is, om
dat te bereiken. Maar voor de jeugd zijn die vaardigheden vaak
wel doel ; aan nieuwe jongens of m-eisjes vertellen we niet : je
komt in de Padvinderij voor karaktervorming, maar we moedigen
hen aan, om vaardigheden, vakinsignes 3e, 2e en Iste klasse te verkrijgen en werken zoo karaktervormend, door hun wil een richting te
geven en in die richting te versterken.
Waarom ik voor iedere groep van ± 20 jeugdigen sprak, terwijl toch ae
indeeling, zooals bij de Padvinderij van troepen van 32 en patrouilles
van 8 veel beter zou zijn, zou ik willen opmerken, dat de Padvinderij
deze indeeling voorop stelt en dus, als 't getal 32 bereikt is, nieuwe
weigert of tot oprichting van een nieuwen troep overgaat. Maar wanneer
men in een groote vereeniging 't clubsysteem wil invoeren, dan zit men
met het groote aantal (b.v. 150 jeugdigen), evenals wanneer men zich
met zijn vereeniging meer op massa- dan kernvorming toelegt.
Dat een bespreking van den leider met de clubleiders 1 X per maand
te weinig is, geef ik gaarne toe. Ik gaf 't enkel als voorbeeld van de
officieele besprekingen, dat deze moeten plaats vinden ; dit kan natuurlijk even goed om de 14 dagen of iedere week. Dat daarnaast informeel
gedurende iedere vereenigingsbijeenkomst besprekingen tusschen leid(st)er
en clubleid(st)ers plaats vinden, spreekt vanzelf. Dit is trouwens ook
in de groote vereeniging het geval. Wie wat op z'n hart heeft, kan 't den
leider dan mededeelen en zoo zal de clubleid(st)er vanzelf ook, als er
iets aan 't handje is, op de gewone vereenigingsbijeenkomst, met de(n)
leid(st)er overleg plegen.
Bij de meisjes-gezellen is overgaan in een andere club geen bezwaar.
Geheel buitensluiten wilde ik het ook niet, alleen maatregelen nemen tegen
plotseling opkomende impulsies om uit de club te gaan door een zekeren
termijn te stellen tusschen opzegging en het in werking treden van die
opzegging.
Een laatste vraag, door Mevr. Duyvendak gesteld en waarmee ik tevens
de eerste van die van den heer v. Popta kan beantwoorden, was de
vraag naar den leeftijd van de jeugdigen, voor wie ik 't groep-systeem
wilde. Waar ik het over de puberteit gehad heb, de stellingen van den
Centralen Jeugdraad in mijn betoog aanhaalde en hier spreek ik in de
sectie „Vrije jeugdvorming" en de vrije jeugdvorming vlg. stelling IV
van den Centralen Jeugdraad „haar toepassing (vindt) in den leeftijd
van ongeveer 13-18 jaar", meende ik dat het vanzelfsprekend was, dat
ik den leeftijd tusschen 13 en 18 jaar bedoelde.
De opmerking, dat de clubleiders in Zehn's voorgenoemd boek he-
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sproken, ouderen van ± 20 jaar zouden zijn, is, naar ik meen, onjuist.
Uit en door de jeugd zelf worden ze gekozen.
Op de vraag, wat mijn opvatting is over het systeem, waarbij volwassenen optreden als raadslieden der jeugd, door de jeugd zelf gekozen,
en waarbij de jeugd steeds vrij blijft, een gegeven raad niet op te
volgen, zou ik den heer Boeken 1) willen zeggen, dat dit vraagstuk m. i.
meer een kwestie is van de mate van zelfregeering, die men den jeugdigen
wil toestaan, dan wel direct samenhangt met het clubsysteem. Dat de
leeftijd hier ook een rol bij speelt, spreekt wel vanzelf.
1)

Het debat van den heer B. kwam niet binnen. — Secr.

SECTIE VII.
HET CRIMINEELE EN VERWAARLOOSDE KIND.
De Ps ycho pafen wet
door Dr. H. v. d. Hoeven .
Zie Sectie V.

Opleiding van personen, die met de berec hting
en met de opvoeding in gesticht en maatschappij'
van het tot misdrijf vervallen kind belast zijn
door Dr. S. van Mesdag.
Stellingen:
Doel der berechting en opvoeding dezer kinderen is het aangeven
en volgen van den weg en het toepassen der middelen tot mobiliseering hunner eigen krachten tegen neigingen, gewoonten en van
buiten af inwerkende invloeden, die hen tot misdrijf kunnen leiden.
Zij, die aan de berechting en de opvoeding zullen deelnemen,
moeten niet slechts han-delen op grond van voldoende kennis aangaande den mens ch in het kind (zoowel normaal als misdadig),
gezien als eenheid en als deel der gemeenschap, maar moeten wegens
den aard van het materiaal en der taak tevens een bijzonderen aanleg
bezitten en daarbij gesteund en geïnspireerd worden door een hooge
levensbeschouwing.
Een goede selectie van het personeel moet dus zooveel mogelijk
vooraf gaan.
2. De op te leiden personen worden verdeeld in twee groepen.
Groep I omvat de personen, die aan de berechting deel zullen
hebben (aanstaand Officier van Justitie, Kinderrechter, ambtenaar
voor de Kinderwetten) en hen, die de leiding der opvoeding aan zich
zullen zien toevertrouwd (gestichtsdirekteur) of die als deskundigen
op speciale gebieden met dezen leider samenwerken (geneesheer,
geestelijke van het gesticht) of wel belast zullen word-en met het
deskundig toezicht op de verpleging in gezinnen (deskundig inspecteur.
Groep II omvat de personen, aan wie onder leiding van den
direkteur een onderdeel der opvoeding of opleiding der verpleegden
zal worden toevertrouwd (a. onderwijzer, opvoedend leeraar, opvoedend ambtenaar, b. werkmeester, beambte).
Verslag Paedagogisch Congres.
29
1.

,

,
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De criminologische opleiding der personen, behoorend tot groep I,
moet geschieden aan een universiteit. De criminologische opleiding
der personen, behoorend tot groep II geschiedt in de gestichten
zoowel Rijks- als particuliere) en wordt toevertrouwd aan het
hoogere personeel en voor zoover noodig aan deskundigen daarbuiten,
terwijl voor de personen behoorend tot groep II a bovendien kortdurende speciale cursussen worden gehouden op een of eenige
centraal gelegen van de gestichten uit gemakkelijk te bereiken plaatsen.
4. De examens, die de cursussen besluiten, worden van Rijkswege afgenomen. Aan de geslaagden wordt een diploma uitgereikt.
5. De personen, behoorende tot Groep I kunnen zonder liet bezit van
zulk een diploma niet worden aangesteld, voor zoover althans een
ander door hen verworven diploma niet reeds voldoende bekendheid
met de criminologische vakken waarborgt.
De personen behoorende tot groep II kunnen slechts dan op
bevordering aanspraak maken, indien zij het vereischte diploma
kunnen overleggen.
3.

Om liet doel der berechting en der opvoeding van het tot misdrijf
vervallen kind te bereiken, of liever te benaderen, moet bij de daarmee
belaste personen een geestelijk bezit van niet geringe glualiteit en
quantiteit aanwezig zijn, n.l. behalve een levensbeschouwing, aanleg
en kennis.
Ik noem de levensbeschouwing in de eerste plaats, omdat, als deze niet
als uitgangspunt der berechting en der opvoeding aanwezig is, beide
hun diepen zin moeten missen.
De idealistisch aangelegde mensch, die zich een levensbeschouwing
gevormd heeft, zal in 't algemeen bij zijn handelen den weg naar zijn
ideaal inslaan. Vaak zal dit onbewust of slechts weinig bewust geschieden, maar ook zullen er tijden zijn, waarin men zich intensief
bewust is van den geest, waarin men streeft, en van het ideaal, dat
men nastreeft.
Daarentegen zijn er tal van lieden, wier ideaal laag bij den grond
blijft, wier streven zich niet of weinig boven het materieele verheft.
Wat het voor den mensch zelf beteekent, tot welke dezer twee
groepen hij behoort, die slechts uitersten zijn, waartusschen vele overgangen liggen, wil ik nu daarlaten. Dat er tusschen hen als , mensch
een groot verschil is, is zeker.
Er zijn tal van beroepen, die door vertegenwoordigers van beide
groepen even goed kunnen w-orden vervuld. Er zijn er echter ook,
waarbij personen der tweede groep te kort moeten schieten, niet misschien voor hun eigen gevoel of voor het oog der wereld, maar dan
toch inderdaad. Tot deze beroepen behooren die, welke gericht zijn
op de berechting of de behandeling van het misdadige kind.
Ik acht het eenvoudig ondenkbaar, dat men op deze terreinen
werkelijk vruchtbaar kan werken, indien men niet gesteund en ge-
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inspireerd wordt door een positieve, idealistische levensbeschouwing;
deze moge aanwezig zijn als een levende, doorleefde godsdienstige
overtuiging of als een meer wijsgeerig gedacht en opgebouwd voorstellingsvermogen, het weten van den geestelijken oorsprong van al wat
is en geschiedt, moet er zijn. In zulk een voorstellingswereld ziet men
ieder individu als behoorende tot en deel hebbende aan het hoogste,
beseft men de hooge beteekenis en de groote waarde van iedere menschelijke ziel. Behoort men inderdaad tot die gevoels- en gedachtenwereld, dan beschouwt men zijn medemensch met eerbied en liefde,
dan aanvaardt men de taak van berechting of opvoeding als een
rentmeesterschap, waarover men rekenschap zal hebben af te leggen.
Het komt mij noodig voor, dat men reeds bij de keuze der personen,
die zullen deelhebben aan de berechting of aan de opvoeding, hiermee
zooveel mogelijk rekening houdt. Ik begrijp, dat ik begin met niet
zoo heel weinig te verlangen en betwijfel, of bij benoemingen dit alles
meetelt, ja zelfs, of zulks in de toekomst wel het geval zal zijn. Ik
denk, dat benoemingen tot de staande of zittende magistratuur in allerlei
richtingen overwogen worden, maar ook, dat de intieme levensbeschouwing
van een candidaat niet veel meetelt. 't Zou ontegenzeglijk ook op
groote bezwaren stuiten, bij benoemingen aan -een levensbeschouwing
aandacht te schenken. 't Schijnt haast ondenkbaar, om aangaande dit
punt betrouwbare gegevens te verkrijgen. Niemand loopt te koop niet
een diepgevoelde ernstige levensbeschouwing ; men zou dus al van
zeer intieme zij-de ingelicht moeten worden, wilde men aan de verstrekte gegevens iets hebben. Zelfs uit handel en wandel der menschen
zou het vaak moeilijk zijn hieromtrent met zekerheid iets af te leiden.
Ook het feit, dat een candidaat behoort tot èen godsdienstig of zedelijk
lichaam, dat uitgaat van een diepe levensopvatting, zou geen waarborg
geven, aangezien er tusschen een formeel meeleven en een echt innerlijk
beleven een groot verschil is, dat echter niet zoo eenvoudig kan worden
aangetoond. Bovendien zou er gevaar bestaan voor het in 't leven
roepen van oogendienarij, om van ergere dingen niet te spreken.
't Lijkt dus wel haast onmogelijk, bij deze benoemingen met de levensbeschouwing rekening te houden. Toch lijkt het 'mij noodig, in die richting
pogingen te do-en, en onmogelijk schijnt het mij ook niet, om in de
toekomst dit vraagstuk nader tot zijn oplossing te brengen.
Ten aanzien van den kinderrechter zouden we reeds dadelijk iets
verder zijn, daar hij wordt aangewezen uit reeds in functie zijnde
magistraten, waardoor het misschien mogelijk zou zijn om behalve
met het bezit van eigenschappen en -eene speciaal gerichte belangstelling, vereischt voor dien kinderambtenaar, ook rekening te houden
met zijn levensbeschouwing. In elk geval zou een poging in die richting
eenige kans van slagen hebben, aangezien uit beroepsarbeid en publicaties
van magistraten als ook uit de wijze, waarop zij deelnemen aan sociaal
werk, iets kan blijken aangaande hun diepere gezindheid.
Ten aanzien van andere personen, bij de berechting betrokken, als b.v.
den ambtenaar voor de kinderwetten, en van hen, die met de opvoeding
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of de controle worden belast, geldt in het algemeen mutatis mutandis
hetzelfde.
Zou men dus bij de keuze van alle genoemde personen met de
levensbeschouwing rekening moeten houden, indien dat ten minste
uitvoerbaar zou blijken, bij de opleiding van het personeel kan de
opvatting, (lat men, om goed werk te doen, :een idealistische levensbeschouwing noodig heeft, niet worden gemist, maar gelukkig ook
worden verwezenlijkt.
De universiteiten zouden hier al dadelijk veel kunnen doen. Aan de
berechting en ook aan de behandeling nemen n.l. verschillende personen
deel, die aan een universiteit zijn opgeleid, juristen, medici en theologen,
terwijl het denkbaar is, dat meerdere personen, zij het dan ook door
het volgen van slechts eenige speciale vakken, toch ook een tijdlang
voeling zullen houden met de universiteit, b.v. de ambtenaar voor
de kinderwetten.
Voor al die personen bestaat nu reeds de gelegenheid zich toe
te leggen op die wetenschappen, die nuttig zijn tot het vormen van
een levensbeschouwing, waarbij zij echter zijn aangewezen op eigen
initiatief en inzicht, waarin velen in de levensperiode, die hen aan
de universiteit brengt, wel eens te kort schieten. Een zekere leiding
van boven af en een kleine opwekking tot inspanning in die richting
zou daarom zeer wenschelijk zijn. Van belang lijkt mij, dat zij den
mensch leeren kennen in bouw en lichamelijke en geestelijke functies,
maar ook den mensch als product van een scheppingsplan, dus in
zijn afstamming van en in zijne relatie tot andere levende wezens van
nu en van verloopen tijden ; verder inzicht in het wezen en de
organisatie van al het stoffelijke, zooals deze zich uiten in den bouw
van zonnestelsels en atomen, en in de daarin tot uiting komende krachten ;
verder inzicht in de verhouding van het stoffelijke tot het geestelijke,
met als samenvatting :en bekroning van alles : inzicht in de wijze,
waarop men zich al het bestaande als eenheid kan denken.
Wie zich zelfstandig deze inzichten eigen zou willen maken, zou
bij tal van geleerden korteren of langeren tijd in de leer moeten gaan
door huncolleges te volgen. Maar het laat zich ook denken, dat een
aantal mannen der wetenschap zich verbonden tot het organiseeren
van een cursus, waarin ieder juist zooveel gaf als noodig was, om,
met al wat de anderen zouden geven, de bouwstoffen te leveren
voor het gebouw van een levensbeschouwing, waarbij de philosoof
als opperbouwmeester zou fungeeren.
Men zal denken, dat dit wel veel omslag is voor de opleiding van
personen, die met de berechting en de opvoeding van het tot misdrijf
vervallen kind zijn belast. Maar deze omslag zou ook niet moeten
worden gemaakt voor hen alleen. Feitelijk heeft iedere mensch, die
als zelfstandige leider van menschen zl hebben op te tred-en, regeerders, politici, geneesheeren, theologen, paedagogen enz., deze wetenschap en deze inzichten noodig. En m. i. zou het een algemeen
voordeel zijn, indien de onderdeelen, die samen de iniversiteit vormen, in
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dit opzicht er, voor zoover noodig, tot samenwerking kwamen. Voor
de opleiding der door ons besproken personen zou dan van zoon
algemeen vormend instituut kunnen worden geprofiteerd.
Ook het personeel, voor zoover dat in de gestichten en aan kortdurende speciale cursussen zou worden opgeleid, zou een algemeen
vormend onderricht moeten ontvangen, dat leidde tot het bezit van
een bewuste levensbeschouwing. Vooral zoude hier aan de hand van
ethische vraagstukken moeten gewezen worden op het hooge doel der
opvoeding en op de groote verplichtingen, die een opvoedende taak
meebrengt. Aan de hand van aan de praktijk van het vak ontleende
voorbeelden zou steeds weer , moeten worden aangetoond, dat ook
in de kleinste onderdeelen de behandeling steeds bewust gericht moet
zijn op een ideaal, zoowel na te streven door den opvoeder alf
door den pupil. De geheele behandeling zoudaardoor het cachet
dragen van liet geestelijk ideaal, dat werd aangehangen en nagestreefd.
't Spreekt van zelf, dat men voor liet aankweeken van zulk een
levensbeschouwing niet alleen zijn oog te richten heeft op gestichten
op godsdienstigen grondslag gevestigd en geleid, neen, ook de andere
gestichten zullen, als zij inderdaad op een goeden grondslag zullen
berusten, in hun geestelijk wezen hetzelfde karakter moeten dragen.
Alle inrichtingen voor behandeling van menschen moeten religieus
zijn in den zin, zooals Spranger bedoelt, als hij zegt : Auf Grund solcher
Erwagungen kommen wir zu dem Satz, daB wir alle diejenigen Sinnerfahrungen und Sinngebungen als religkos anselien wollen, die mit dem
Charakter der Endgultigk-eit gefarbt sind, mogen sie wen an eine
objektive Religion anknüpfen oder nicht. Unter Endgiiltigkeit aber —
wofur manche auch Kuhner „Absolutheit" sagen — verstehen wir,
daB die betreffenden Seelenregungen dem Subjekt den letzten und
höchsten Sinn seines Lebens und der Welt überhaupt erschlief-en. 1
In den zin van deze godsdienstigheid moet het personeel worden
gekozen en opgeleid.
Ik moet nu verder eerst stilstaan bij den persoon, die door mij
in mijn tweede stelling als de deskundige inspecteur is aangeduid.
Deze is tot nu toe sliedhts een product mijner fantasie, maar zal,
naar ik hoop, eenmaal inderdaad bestaan en een functie vervullen bij
de opvoeding van het misdadige kind, voorzoover dit in het gezin
wordt geplaatst. .
De gezinsverpleging is een uiterst moeilijk vraagstuk, dat een zoo
goed mogelijke oplossing vraagt, omdat het tevens zoon belangrijk
vraagstuk is. Het kind, dat aan de ouders moet worden ontnomen,
moet, als het maar eenigszins mogelijk is, geplaatst worden in een
gezin, dat de fouten van het ouderlijke gezin mist, en dat positief
gunstige factoren voor de opvoeding bezit. Slechts de kinderen, die
om bepaalde lichamelijke of geestelijke afwijkingen in een gezin niet
te huis behooren, moeten in gestichten word-en geplaatst.
)

1

) Spranger Bych. d. Jugendalters, 6te Augl. p. 284.
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De noodige schifting zal natuurlijk alleen goed plaats kunnen hebben
op grond van voldoende deskundige observatie van liet kind. De
plaatsing zelf geschiedt door vereenigingen, die een zekere controle
blijven uitoefenen, waarnaast het Rijk tevens nog eenig toezicht uitoefent,
dat echter een meer algemeen karakter heeft. ' Het individualiseeren is
overgelaten aan de vereenigingen, die moeten zorgen, dat het kind
zooveel mogelijk een gezin vindt, dat voor zijn aard het meest geschikt
is, en dat een gezin slechts zulk een kind krijgt ter opvoeding
als waarvoor zijn krachten toereikend zijn. Nu is het waar, dat een
goede schifting (en ik neem nu maar aan, dat die allerwege en op de
juiste wijze plaats heeft, wat intusschen aan twijfel onderhevig is)
in het algemeen tot gevolg zal hebben, dat slechts de vrij normale
kinderen worden aangewezen voor gezinsverpleging, en ook, dat, als
men een normaal kind plaatst in een normaal gezin, over 't algemeen
wel resultaten zullen worden verkregen. Het normale gezin met zijn
van zelf sprekende gewoonten van arbeid, huiselijken Omgang en fatsoen,
zal op een normaal kind, dat in het eigen doch onvoldoende milieu
dreigde schipbreuk te lijden, natuurlijk een heilzalnen invloed kunnen
hebben.
Maar evenals bij de opvoeding van een normaal kind in het eigen
normale gezin conflicten kunnen voorkomen, zoo zullen die ook aan\wezig zijn, als een kind in -een vreemd gezin wordt opgevoed. Ik
wil er dadelijk aan toevoegen, dat conflicten, die in het eigen gezin
zouden intreden, zich soms in een vreemd gezin niet zullen voordoen.
Maar in tal van gevallen zullen toch de normale moeilijkheden we)
voorkomen. En dan is de moeilijkheid van een behoorlijke oplossing dikwijls grooter dan in een gezin, waartoe het kind door geboorterecht behoort. In het vreemde gezin missen zoowel de opvoeders
als het kind al te zeer het gevoel van saamhoorigheid, zij zullen
zich dikwijls herinneren, in den grond vreemden voor elkaar te zijn,
juist in die moeilijke oogenblikken, waarin het bewustzijn, van door
sterke persoonlijke banden gebonden te zijn, er zaozeer toe zou kunnen
bijdragen, over bezwaren heen te komen. De vreemde opvoeder zal
oogenblikken hebben, waarin het hem spijt, zich zoon last op den
hals te hebben gehaald, evenals het kind zal overdenken, dat het toch
wel zeer merkbaar is, dat hij bij vreemden is uitbesteed. De dagelijks
voorkomende - wrijvingen, die ook in het eigen gezin niet ontbreken,
zullen in het vreemde gezin al spoedig een ernstiger karakter aannemen
en tot conflicten leiden. Het zal den vreemden opvoeders dikwijls
veel moeilijker vallen en hun zullen niet zelden het geduld en de
toewijding ontbreken, om zich ernstig in te denken in de moeilijkheden
van hun pupil. De ouders worden gesteund en bemoedigd door tal
van herinneringen aan een tijd zonder bezwaren en conflicten ; van
hen zal men hooren : „H.et was toch altijd zoo'n lief kind ; daarom
„verwacht ik, dat dit wel weer voorbij gaat, en dat zijn goede natuur
„voel weer boven komt, als wij maar ons best blijven doen."
Bovendien kan een oogenschijnlijk wel juiste plaatsing inderdaad
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heel verkeerd zijn ; het kan blijken, dat positieve opvattingen van het
kind voortdurend botsen tegen de in liet vreemde gezin gangbare,
zonder dat daarmee gezegd behoeft te zijn, dat de opvattingen van
liet kind onjuist of gevaarlijk zijn. Het is niet zoo gemakkelijk eer)
kind uit zijn sfeer over te plaatsen in een andere, waarin het zich met
zekerheid geheel thuis zal gevoelen.
Ook kan het voorkomen, dat het gezin bepaalde fouten heeft,
die aan de aandacht der vereeniging zijn ontsnapt, of dat het blijkt,
dat de pupil uit liet oude milieu neigingen en gewoonten heeft meegebracht, die in het nieuwe milieu blijken bepaald persoonlijke fouten
te zijn.
Van niet gering belang lijkt mij ook, dat, terwijl bij conflicten tusschen
ouders en . kinderen deze onderling het pleit beslechten, er voor het
gezinshoofd tegenover een pupil altijd hooger beroep is op de vereeniging, die dan voor de groote moeilijkheid komt te staan, liet fijne
verwarde weefsel van liet conflict met wijsheid te ontwarren en recht
te doen tusschen partijen, die in hun verdediging niet dezelfde
kansen hebben. Het kind zal niet zelden in het nadeel zijn, het kind
is dikwijls niet bereid den diepsten grond der oneenigheid te openbaren, als die gelegen is in een zielsconflict ; het kind is lichtgeraakt,
overgevoelig, trotsch, gauw beleedigd en wordt dan stug en ontoegankelijk. Het kind uit zich minder goed, overziet het geval in
zijn geheel soms minder juist. Het gezinshoofd staat daar sterker
tegenover, zonder zielsconflicten, met concrete klachten, met een overzichtelijke eenvoudige voorstelling van liet conflict. Bovendien gaat
men niet zelden er van uit, dat bij een conflict tusschen het vreemde
gezin en het kind, dat immers al iets op zijn kerfstok heeft, en in elk
geval een slecht voorbeeld heeft gehad, dit laatste wel ongelijk zal
hebben. Men begint met vertrouwen in het gezin, dat men zelf heeft
uitgezocht en is bereid op zijn hoede te zijn tegenover het kind, dat
juist om zijn wangedrag aan onze hoede is toevertrouwd.
Tusschen ouders en kinderen is er bij conflicten feitelijk nooit
sprake van recht. Het gaat er om, de kinderen den juisten weg te laten
bewandelen. Conflicten ontstaan dikwijls door verkeerd inzicht der
ouders of door de normale onvolkomenheden van den kinderlijken
geest of door een combinatie van beide, maar men tracht ze op te
lossen niet naar recht, maar naar 't belang van het kind. Bij een moeilijkheid tusschen een pupil en zijn opvoeder wordt liet tusschen
beide partijen veel eerder een strijd om liet recht. 1 Iet gezinshoofd is
tegenover -den pupil meer gesteld op zijn standpunt en zijn gezag
dan de gemiddelde ouder tegenover zijn kind. Het vreemde kind laat
zijn gevoel van wat recht en billijk is meer meewerken, terwijl het
eigen kind zich gemakkelijker voegt naar het ouderlijk gezag, dat
het altijd heeft erkend.
De verpleging van een kind in een vreemd gezin kan tal van moeilijkheden opleveren, die in liet bovenstaande slechts even zijn aangeduid.
Daarbij vergete men niet, dat de vereenigingen, die de plaatsingen
-
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bewerkstelligen en het toezicht uitoefenen, bestaan uit personen, die
uit sociale neiging in hun vrijen tijd aan dit werk doen. Een bepaalde
waarborg, dat zij voor het werk inderdaad geschikt zijn en er genoeg
tijd aan kunnen geven, is er niet. Kans op verkeerde plaatsingen, en
daardoor, maar ook uit hoofde van algemeene oorzaken, kans op
conflicten is er dus altijd, terwijl er slechts onvoldoende zekerheid
bestaat, dat de conflicten goed beoordeeld en behandeld zullen
worden.
Ik ben er van overtuigd, dat er ten opzichte van de gezinsverpleging,
en dit geldt niet alleen voor regeeringskinderen, maar ook en in hoogere
mate voor de voogdijkinderen, aangezien deze laatste in den regel niet
van te voren worden onderzocht en er dus een waarborg ontbreektp
die bij de regeeringskinderen aanwezig is, een leemte bestaat, die moet
en kan worden aangevuld, door een deskundige inspectie dezer verpleging in het leven te roepen, aan welks hoofd een psychologisch
ontwikkelde paedagoog met menschenkennis, praktische ervaring en
organisatorisch talent zou staan. Organisatie is hier dringend noodig.
Alle beschikbare gezinnen moeten op een lijst gebracht worden ; de goede
en minder goede eigenschappen der gezinnen moeten van te voren
worden nagegaan en steeds met de ervaringen, met de pupillen opgedaan,
worden aangevuld. Bij de plaatsing van een pupil zou de vereeniging
overleg moeten plegen met den inspecteur, die verder zijn paedagogisch-psychologisch toezicht zou moeten blijven uitoefenen. Ik kan
hier niet verder in bijzonderheden treden, alleen wil ik nog nadrukkelijk zeggen, dat de inspecteur natuurlijk niet noodwendig een eentraliseerende bureaucraat behoeft te zijn, en zelfs geen rijksambtenaar,.
maar dat hij zeer goed zou kunnen worden in 't leven geroepen door
het initiatief van alle vereenigingen of een groep van vereenigingen, die
kinderen onder hun toezicht hebben.
Dat allen, die bij de berechting en de behandeling van het tot misdrijf
vervallen kind betrokken zullen zijn, ook een zekeren aanleg voor dit
werk moeten hebben, spreekt van zelf. Gewoonlijk is die aanleg wel
aanwezig bij hen, die zich speciaal tot dezen arbeid aangetrokken
gevoelen, hoewel uitzonderingsgevallen voorkomen. Aanleg is intusschen
niet altijd aanwezig bij hen, die uit materieele overwegingen zich
aanmelden. Bij de keuze uit de sollicitanten kan door beleidvol informeeren met dezen factor wel rekening worden gehouden.
Verder is voldoende kennis aangaande den mensch en het kind,.
zoo\wel normaal als misdadig, gezien als eenheid en als deel der
gemeenschap, noodzakelijk.
Deze kennis kan op tweeërlei wijzen worden verkregen. Ten eerste
door de praktijk, maar dan heeft men te rekenen met de leemtes
in kennis en inzicht, die gewoonlijk bij personen, die empirisch en
autodidactisch zich hebben gevormd, zijn te constateeren. Zoolang er
op dit gebied geen wetenschap bestond, was men aangewezen op
deze groep van personen. Maar tegelijk met en zeker ook Wel ' door
het ontstaan eener bepaalde wetenschap is ook liet inz_cht geboren, dat-
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empirie en zelfvorming geen voldoende waarborgen voor deskundigheid
meer opleveren.
In de tweede plaats kan die kennis worden verkregen door wetenschappelijke vorming. Ik bedoel geen zuiver theoretische vorming, ook
niet, dat men zeer bepaalde menschen zal uitzoeken, wier handen in
de praktijk des levens verkeerd staan en die alleen abstract kunnen
denken. Neen, hier als op elk ander gebied van toegepaste wetenschap
wil natuurwetenschappelijke vorming zeggen, dat de opgeleide personen de positieve resultaten der wetenschap zich eigen maken, om
ze in de praktijk toe te passen. Ook deze menschen moeten lieden
zijn van praktische ervaring of het kunnen worden, maar bovendien
moeten ze al het positieve materiaal, dat de wetenschap kan geven, tot
hun beschikking hebben ter toepassing in de praktijk.
De kennis behoeft natuurlijk niet voor alle groepen van personen
gelijk te zijn. Er zijn leiders noodig en personen, die onder leiding deel
nemen aan de behandeling.
De leiders — dat zijn zij, die de resultaten der wetenschap zelfstandig
kunnen verwerken en toepassen, en die zoo mogelijk wetenschappelijken
arbeid zullen leveren — zijn de officier van justitie, de kinderrechter,
de gestichtsdirekteur en, voor speciale gebieden, de geneesheer en de
geestelijke van het gesticht, terwijl ook de ambtenaar voor de kinder^x^etten, hoewel hij ambtelijk een ondergeschikte rol speelt, in crimino logische kennis de gelijke moet zijn van de werkelijke leiders; zou hij
dit niet zijn, hij zou geen rapporten kunnen leveren, die aan de
hoogste eischen voldoen. Ook de deskundige inspecteur voor de gezinsverpleging moet tot deze groep van personen gerekend worden. Hij
zal op grond van criminologisch inzicht en naar paedagogische eischen
de gezinsverpleging moeten organiseeren en zonder tot ambtelijke centralisatie te vervallen, haar tot een eenheid vormen, waaraan, door
hem geleid en geïnspireerd, tal van personen samenwerken naar op
wetenschap gebaseerde methoden en regelen.
De voor deze personen noodige wetenschap — om het zoo kort
mogelijk te zeggen, de criminologie in den ruimsten zin van de daartoe
behoorende vakken — moeten zij zo-oveel kunnen opdoen als voor een
algemeene oriëntatie op dat geheele gebied noodig is, terwijl ieder
naar zijn bijzondere voorkeur, die verband zal houden met de richting,
waarin hij later praktisch werkzaam denkt te zijn, zich een diepere
kennis zal kunnen verwerven in een aantal dezer vakken.
Is voor de leidende figuren een wetenschappelijke ople:.ding noodzakelijk, de personen, die onder leiding deelnemen aan de opvoeding
en de behandeling, hebben genoeg aan een meer beperkte opleiding.
Deze personen moeten hun hulp verleenen bij de geregelde bestudeering der pupillen, maar bovendien moeten zij naar de algemeene
lijnen, door den leider aangegeven, met de pupillen omgaan en hen leiden.
Voor het eerste deel van hun taak, het deelnemen aan de observatie,
moeten zij leeren, verschijnselen waar te nemen en zonder daaruit
conclusies te trekken, objectief weer te geven. Zij moeten dus onder,
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wezen worden in de leer der verschijnselen, die zich bij liet kind,
het normale zoowel als het abnormale, kunnen voordoen, maar tevens
moeten zij iets vernemen van wat uit die verschijnselen kan worden
afgeleid, opdat zij de groote waarde van hun werk leeren begrijpen.
Zij moeten dus op populair-wetenschappelijke wijze iets leeren van
de algemeene theorieën. Om ten opzichte van liet tweede deel van
hun taak te kunnen voldoen, moeten zij zich eenige paedagogiscli
begrippen eigen kunnen maken, waartoe hun ook weer op eenvoudige
wijze iets omtrent de paedagogische vraagstukken moet worden meegedeeld. Op die wijze kunnen zij leeren, met inzicht de maatregelen
uit te voeren, die de leider voorschrijft, en zullen ze zelfs eenigszins
zelfstandig, maar natuurlijk onder voortdurende controle hun taak
leeren vervullen.
Groep Ila krijgt naast deze opleiding door bijzondere cursussen
een meer uitgebreid onderricht in verschillende hoofdstukken der
criminologie, waardoor den leider de hulp verzekerd wordt van medewerkers van meerdere kennis en inzicht. Deze personen zullen het
materiaal, dat door observatie wordt verkregen, kunnen bewerken en
zullen op de opvoeding, waarbij zij een vi ij zelfstandige taak vervullen,
grooten invloed kunnen hebben.
Voorloopig meen ik met de gegeven aanduidingen te mogen volstaan.
Alleen zou ik er nok; op willen wijzen, dat het noodig zal zijn, een
zekere eenheid te brengen in de aan verschillende inrichtingen gegeven
cursussen. Het voor de hand liggende middel is liet examen, dat liefst
van 's Rijks vege zou moeten worden afgenomen.
Voor de tot groep 1 behoorenden, die leergangen aan de universiteit
volgden, zou het examen aan deze inrichting moeten worden afgenomen door de docenten der cursussen. Niet allen echter zouden
aan liet examen behooren deel te nemen, omdat liet academisch statuut
de mogelijkheid opent voor het behalen van het doctoraal-diploma met
keuzevakken die op dit gebied liggen. Een met goed gevolg afgelegd
doctoraal-examen met criminologische vakken als keuzevakken zou dus
voldoende waarborg voor de noodige kennis geven.
Voor groep 1I zouden de cursussen, met uitzondering van de speciale cursussen voor groep IIa, gegeven worden in de gestichten,
zoowel Rijks- als particuliere. De examens zouden kunnen worden
afgelegd voor een commissie, van Rijkswege in te stellen.
Als bewijs van een goed afgelegd examen zou natuurlijk een diploma
moeten worden uitgereikt.
Aan het slot mijner toelichting gekomen, ben ik mij er zeer goed
van bewust, over de eigenlijke opleiding slechts eenige algemeenheden
te hebben gezegd ; ik vermoed echter, dat een in onderdeelen afdalend
program ook niet was verlangd, en ons reeds dadelijk zou hebben
afgeleid van de hoofdzaken, waarover in de eerste plaats gedachtenwisseling gewenscht is. Eerst als men liet over de algemeene grondslagen eenigermate eens is geworden, is de meer gedetailleerde uitwerking aan de beurt.
k

-
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Discussie.
Mevr. Polak—Rosenberg : Hoezeer ik met den inleider overtuigd
ben van de noodzakelijkheid van een • goede opleiding der ambtenaren,
toch meen ik te moeten waarschuwen tegen het vereischt stellen van
een diploma. De ambtenaren, die met deze moeilijke kinderen zullen
moeten omgaan, hebben hun gèèn positieve kennis bij te brengen,
men behoeft dus ook niet te weten, of zij zelve deze kennis wel in
voldoende mate bezitten. Bovendien zijn de eigenschappen, die van
het meeste belang zijn (takt, menschenkennis enz.) er gene, die door
een examen meetbaar zijn.
Zou men geen kans loopen, de besten uit te sluiten?
De heer Honing : Gaarne veilde ik een mededeeling doen die waarschijnlijk niet alle hier aanwezigen bekend kan zijn n.l. dat in de
Rijksopvoedingsgestichten al eenige jaren geleden -een opleiding voor
personeel is opgezet en ook gegeven. De opzet was vrij ruim, de
uitvoering werd kleiner, omdat door den oorlog vele ambtenaren, die
de cursussen moesten volgen, werden gemobiliseerd, hetgeen stagnatie
veroorzaakte. Juist dezen middag vernam ik, dat deze cursussen waarschijnlijk weer zullen worden hervat. Ik wilde daaraan gaarne de
opmerking vastknoopen, dat mij daarbij wel is gebleken, dat hieraan
voordeelen zijn verbonden, omdat anders wel blijkt, dat het mogelijk
is, dat medewerkers aan de opvoeding hetgeen iets onder de oppervlakte
ligt van het werk, dat zij zelf doen, niet begrijpen.
Examens zijn m. i. heel vaak noodig, omdat het anders zoo moeilijk
is uit te maken, of iemand een cursus met vrucht heeft gevolgd.
Tenslotte nog een opmerking, waarmee de inleider 't vermoedelijk wel
met mij eens zal zijn, al heeft hij er niet over gesproken, omdat dit niet
in zijn onderwerp paste, maar wat ik toch gaarne even wilde releveeren,
ii.1. dat zeker naast de theoretische kennis ook practische kennis noodig
is ; de met de rechtstreeksche leiding in de gestichten belaste ambtenaren moeten iets met en voor de jongens kunnen doen : huisvlijt,
gymnastiek, openluchtspel, zang, muziek enz.
De 'heer A. J. do Costa vestigt gaarne, in verband speciaal met
het moeilijk vraagstuk van de opleiding van Groep IIa (daarom
zoo moeilijk, omdat het onlosmakelijk vastzit aan de kwestie der
salarisregeling van hulppersoneel in gestichten) de aandacht op een belangrijk Rapport, destijds uitgebracht door een commissie van -den CentraalBond voor Inwendige zending en Christelijk Philanthropische Inrichtingen
(toen nog genaamd Comité voor Inwendige Zending) en opgenomen
in het Tijdschrift „Woord en Daad" van Januari 1923.
Nadere inlichtingen omtrent deze plannen tot „opleiding van krachten
voor de opvoeding", zijn te verkrijgen aan het Centraal-Bureau voor
Inwendige Zending te Amsterdam, Stadhouderskade 137.
Op één punt zou hij hier even willen wijzen. Men besloot n.l.,
,
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vooral op het deskundig advies van Mr. A. de Graal, den bekender
Inspecteur van den Centraal-Bond, een betrekkelijk nieuwe gedachte
uit te werken, en wel deze:
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„Zij, die voor opvoedend werk in de gestichten zich willen geven,
„beginnen met ten minste één jaar in een inrichting te zijn, opdat
„in dezen proeftijd tact, trouw en volharding blijken ; in dezen tijd
„zijn ze practisch bezig en krijgen ze beroepslessen, die niet allereerst
„theoretisch zijn, maar waardoor ze bezield moeten worden voor liet
„werk, dat vacht ; wanneer deze proeftijd bevredigende resultaten geeft,
„begint het aanvullingsonderwijs in de opleidingsschool."
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Hierin wordt derhalve voorgesteld : niet, zooals gewoonlijk, eerst
theorie buiten de gestichten en daarna praktijk er in, maar eerst,
Wat praktijk in de inrichting, gevolgd door theoretische cursussen enz.
De Voorzitter: Ik zou den heer Van Mesdag twee vragen willen
stellen. In de eerste plaats deze. Hij zelf heeft onder meer op den
voorgrond gesteld de wenschelijkheid van het combineeren van theoretische en van practische opleiding. Voor degenen, die thans voornamelijk
een practische opleiding krijgen in den door hen uitgeoefenden practischen arbeid, heeft spreker aangegeven, hoe hij zich voorstelt, dat
de daar nog te zeer ontbrekende theoretische scholing zou kunnen
worden toegevoegd. Maar voor degenen, die thans in hoofdzaak slechts
theoretische scholing krijgen, heeft hij niet te kennen gegeven, dat en
hoe de ontbrekende practische scholing zou kunnen en moeten \worden
verkregen. Integendeel: inleider bepaalt zich voor die leidende persoonlijkheden tot het eisch-en van academische vorming. Mijn vraag is,
of inleider (b.v. voor degenen die tot leden van de rechterlijke macht,
met strafrechtspraak belast, zullen worden opgeleid) de noodzaak inziet
en de mogelijkheid ziet, om aan de academische theoretische vorming
te verbinden een practische scholing aan de academie of in aansluiting aan de academische opleiding.
Mijn tweede vraag is deze. De heer Van Mesdag heeft gewezen op
de noodzakelijkheid van de opleiding van Ambtenaren voor de Kinderwetten en soortgelijke in de reclasseering van kinderen werkzame.
personen. Maar hij heeft -er niet van gerept, dat er ook in de besturen,
onder welke zulke ambtenaren werken, althans een of twee ten volle
deskundige krachten zullen moeten zitting hebben en hij heeft dus
ook de vraag van de opleiding dier deskundige bestuurskrachten niet
behandeld. Toch schijnt mij • dit voor de toekomst van het particulier
initiatief een van de allerbelangrijkste kwesties : de besturen der groote
vereenigingen voortaan samen te stellen uit personen, wier toewijding
en drijvende kracht aan het werk kracht en ziel en wijding zullen
geven, maar waarnaast zal zitting hebben als voorzitter of secretaris
of als directeur (zie praeadvies Ds. Valeton over de gezinsverpleging)
een in de administratieve en paedagogische techniek ten volle deskundige
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kracht — doorgaans bezoldigd, maar dat is niet principieel — die

als centrale kracht het werk zal dragen en op peil houden. Wat is het
oordeel van inleid-er hierover?
De heer G. A. iii. de Bruyn wil wijzen op den min of meer ongunstigen
indruk, dien oningewijden wel moeten krijgen van de gezinsverpleging,
nu zulk een gezaghebbend man als Dr. van Mesdag een zoo diepgaande en geheel als zelfstandigen dienst georganiseerde contr. le noodig
acht ; hij meent daartegenover te mogen wijzen op de bijzonder gunstige
resultaten, met de gezinsverpleging bereikt, ondanks het gemis aan de
door den heer v. S. gedachte contróle. Dat neemt niet weg, dat ook
hij een beter, een meer systematisch toezicht wenschelijk acht. De
vele, telkens wisselende personen, die zich aan dat toezicht wijden,
bestuursleden van vereenigingen, plaatselijke of reizende vertegenwoordigers, maken uiteraard fouten en in menig geval zou de medewerking
van een ervaren controleur van groote waarde zijn.
Men hoede zich echter voor een controle, vrijwel staande boven,
misschien zelfs tegenover de vereenigingen.
Een zelfstandig georganiseerde contróledienst lijkt hem niet zonder
bedenking; men zoeke de oplossing in samenwerking van in gezinnen
verplegende vereenigingen, die tezamen een bevoegd toezichthouder
aanstellen ; deze zij niet in de eerste plaats controleur, maar de adviseur
van de besturen en vertegenwoordigers, de vertrouwensman van pupillen
en pleegouders.
Zijn tweede opmerking geldt de door den 'heer Van Mesdag aanbevolen
opleiding o. a. van ambtenaren. Ook op dit terrein meent hij, dat deze
te ver wil gaan. Hij heeft het voorrecht gehad, met meerdere ambtenaren
samen te werken en hij onderschrijft volkomen het oordeel van den
heer Hülsman over de gebleken geschiktheid van velen van deze,
over de voortreffelijke kwaliteiten van menig ambtenaar, uit zeer eenvoudigen kring gesproten, maar dat neemt niet weg, dat zelfs de
voortreffelijksten ondier hen op den duur een wetenschappelijken ondergrond niet kunnen missen.
Zij kunnen zich dezen met heel veel inspanning, door zelfstudie
eigen m en ; veel gemakkelijker, veel beter zal dat geschieden door
het bijwonen van cursussen.
Men vergete niet, dat de ,,reclasseeringsambtenaar" zijn kinderschoenen
heeft uitgetrokken en dat met het groeien van het gewicht zijner positie
(men denke aan de voorlichting der Rechterlijke Macht), de aan hem
te stellen eischen gaandeweg mede gegroeid zijn en nog toenemen.
Het wetenschappelijke onderricht denkt de heer De Bruyn zich echter
als aanvulling, na gebleken praktische bekwaamheid. Primair is bij
hem de geschiktheid, die grootendeels aan de persoonlijkheid vast zit
en die niet is aan te loeren, wel te ontwikkelen.
In dit verband breekt hij gaarne een lans voor het behoud van het
particulier karakter van het instituut der reclasseeringsambtenaren in zijn
vollen omvang.

462
Dit karakter schept, beter dan bij eenige andere officieele organisatie,
de mogelijkheid van proeftijden ter beoordeeling der geschiktheid en
van ontslag bij geheel of gedeeltelijke ongeschiktheid.
Voor de aldus overgebleven geschikten organiseere men wetenschappelijke cursussen, die, gepaard aan de praktijk, vlugger en ruimer resultaten
zullen afwerpen dan een wetenschappelijke vooropleiding vermag te
brengen.
De heer Heybroek: Hoewel door mij niet ontkend wordt de groote
waarde van de meer vakkundige opleiding van den opvoeder, door
den inleider betoogd, schaar ik mij toch aan de zijde van die
debaters, die naar voren brachten, dat er gevaar schuilt in liet ie
schoolsch maken van menschen, die als opvoeders moeten optreden.
Opvoeders worden niet gemaakt, doch geboren en hoewel meerdere
parate kennis zeer zeker een voordeel is, mag in die kennis nimmer
het zwaartepunt bij de beoordeeling van den opvoeder worden gezocht.
Uit mijn eigen ervaring ken; ik tal van voorbeelden van menschen,
die nog geen fatsoenlijken Hollandschen brief konden schrijven, maar
uit intuïtie elken pupil pakten en leidden. Die menschen hebben wij
noodig in het opvoedingswerk, veel meer dan de man met de geleerdheid,
die d-en weg tot de kinderziel niet kan vinden. Dus eerst de praktijk,
daarna de meerdere wetenschappelijke ontwikkeling.
De moeilijkheden, ondervonden in de gezinsverpleging, door Dr. Vin
Mes-dag naar voren gebracht, moet ik helaas volkomen onderschrijven. Deze
moeilijkheden zijn des te grooter, daar wij bijna nimmer de gezinnen
bereiken, die wij zoo noodig hebben, n.l. die pleegouders, die uit
liefde voor het kind een pupil in hun midden willen nemen. Meestal
zijn het andere en slechtere beweegredenen, die de pleegouders er
toe brengen een pupil aan te nemen. Elke maatregel, om deze gezinsverpleging te verbeteren, moet dan ook krachtig worden toegejuicht
en ondersteund. Centralisatie beteekent hierbij winst aan werk en een
betere selectie van de pleegouders.
Ds. Rensink : Naar aanleiding van het door Dr. van Mesdag gesprokene
wensch ik drie opmerkingen te maken.
De eerste houdt verband met de opleiding der door Dr. van M. in de
eerste categorie genoemde personen. I Iet is mijn vaste overtuiging,
dat alleen, wanneer de leidende personen Benige jaren praktijk hebben
gehad in nederiger functies in de kinderopvoeding, en dus de worsteling
en de moeilijkheden daarvan mee doorleefd hebben, zij naast hun
theoret. univ. opleiding ook de practische geschiktheid voor hun taak
zullen hebben verkregen. Naast examendiploma dus voorde geëischt bewijs
van minstens tweejarigen dusclanigen practischen arbeid.
De tweede en derde opmerking betreffen meer het materieele.
Universitaire opleiding is kostbaar, en toch mogen wij financieel niet
sterke, maar toch zeer geschikte kinderen niet uitsluiten. Een studiefonds is dus absoluut noodzakelijk, als de opleidingsmethode van
-
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Dr. van M. tot feit zou worden. Het één mag niet zonder liet andere.
En wat het derde punt betreft, voor men tot een en ander overgaat,
geve men. zich er wel terdege rekenschap van, of naar leiders als
hier bedoeld waarlijk vraag is. Leert de praktijk ons niet, dat reeds
nu, zonder speciale opleiding, het aanbod de vraag vijfvoudig overtreft,
er zeer geschikte mannen in die betrekkingen zijn gekomen, en andere
zich aanbieden, zonder geplaatst te kunnen worden. Men zij voorzichtig
met een dusdanige groote organisatie zonder toekomst, zonder de
wetenschap, ook geplaatst te kunnen worden in het werk, waarvoor
men zich de moeitevolle opleiding getroost.
Mevr. P. Frank further—Calisch : Het is met mij gegaan evenals met
verschillende andere debaters.
Men vraagt het woord, omdat men een en ander te zeggen heeft;
edoch alvorens aan de beurt te korren, zijn dezelfde opmerkingen
reeds door anderen te berde gebracht.
Toch wil ik den geachten inleider gaarne nog een vraag stellen.
Met veel , genoegen hoorde ik, dat er ernstig over gedacht wordt
den reclasseerders en opvoeders der verwaarloosde jeugd, naast. hun
liefde voor dit heerlijke werk, ook theoretische kennis daarvoor bij
te brengen.
Het is mij nu opgevallen, dat Dr. van Mesdag de patroons en
patronessen en gezinsvoogden en -voogdessen hierbij niet genoemd heeft.
Is dit met opzet gebeurd?
De ondervinding heeft mij geleerd, dat het van groote waarde zou
zijn, indien ook deze maatschappelijke werkers, naast hun intuïtie en den
innerlijken drang, om zich op deze wijze nuttig te maken, eenigszins
theoretisch onderlegd zouden zijn.
Mej. W. C. T. va.n Vliet: Gaarne zonde ik het door den heer
Honing gesprokene met een paar woorden willen aanvullen. Sprekende
over opleiding van personeel, noemt de heer Honing als voorbeeld de
Rijks-Opvoedingsgestichten, doch spreker heeft het uitsluitend over de
jongensgestichten gehad. Er is echter ook nog een Meisjesgesticht,
al wordt dit wel eens vergeten.
Ik wensch er op te wijzen dat voor dit Meisjesgesticht nimmer
sprake is geveest van eenige opleiding van personeel. Wel is hier
door het personeel zelf herhaaldelijk op aangedrongen, doch te vergeefs, daar tot het examen Opvoedend Ambtenaar alleen worden
toegelaten „mannelijke Nederlanders". Wij vrouwen worden geacht
niet capable te zijn voor een dergelijke opleiding.
Ik meende, hier even de aandacht op te moeten vestigen.
Mejuffrouw Mr. C. F. KKatz zegt niet van plan te zijn geweest liet
woord te vragen, maar — nadat zij verschillende debaters heeft gehoord,
kon zij toch niet nalaten dit te doen, omdat h. i. Dr. van Mesdags
praeadvies daarbij niet geheel juist is beoordeeld. Spreekster doelt
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op diegenen, die vreesden, dat de inleider te veel nadruk legde op de
wetenschappelijke vorming, terwijl huns inziens de toewijding de intuïtie
en de practijk het hoogste waren. Volgens spreekster nu heeft -Dr. van
Mesdag die fout juist niet gemaakt en grondt zij dit op twee gedeelten
zijner rede:
le heeft de inleider juist zoo mooi — en spreekster wil hem daarvoor
gaarne haar dank brengen — voorop gesteld, dat de levensbeschouwing
en wel één van groot idealisme — als door hem nader aangeduid —
van allen, die bij dit werk betrokken zijn, hoofdzaak is. Hij zeide
zelfs, dat zonder dat, ook de kennis niets zou baten. Terwijl hij
na de levensbese'houwing direct den aanleg noemde, en dan eerst de
kennis. M. a. w. levensbeschouwing, aanleg, dus ook toewijding, intuïtie
e. d. eerste vereischte. Maar dan ook voor degenen, die dat bezitten, de
evenzeer noodige theoretische vorming.
2e wenschte hij voor groep II (onderwijzers, opvoedende ambtenaren enz.) een opleiding in de gestichten. Dit duidt h. i. op een
juist besef van de groote waardij der practijk. Niet een theoretische,
opleiding en dan in de practijk — neen, eerst aangenomen om qualiteiten van aanleg en neiging, dan in de practijk werkzaam en dun daarnaast theoretische kennis bijgebracht.
Spreekster begrijpt best de vrees voor te veel theoretiseeren — bij
alle opleiding voor sociaal werk bestaat dat gevaar. Naast het feit, dat
men eenerzijds menschen krijgt, die geld genoeg hebben om zoon
opleiding te volgen, maar die dan later geen lagere ambten willen
bekleeden — terwijl degenen, die dit wèl zouden willen, vaak geen
geld hebben voor zoon opleiding, zijn de eerst te zeer theoretisch
opgeleiden vaak niet zoo geschikt in de practijk.
Maar in het stelsel van Dr. van Mesdag wordt dit alles vermeden.
Men krijgt eerst de practijk en ziet daar, wie geschikt is — immers,
wie niet geschikt is, valt meestal na korter of langer tijd wel uit —
maar naast die practijk krijgt men de toch werkelijk zoo noodige
theoretische vorming.
Spreekster heeft vooral daarom hierop willen wijzen, omdat zij
de zaak nu eenmaal in een ander licht te zien krijgt, namelijk in de
Kamer. Immers als zij daar aandringt op een dergelijke opleiding, wordt
telkens aangevoerd — ook nu weer in de Memorie van Antwoord — al
voelt de huidige Minister gelukkig wèl voor kennis der criminologie
voor deze ambtenaren — dat toch eigenlijk grooter gewicht gehecht
moet worden aan practische menschenkennis. Dergelijke tegenwerpingen
brengen het gevaar mee, dat er tenslotte weer niets gebeurt.
Daarom was spreekster juist getroffen door de wijze, waarop Dr. van
Mesdag over deze zaak sprak — een wijze, waardoor hij h. i. de juiste
harmonie wenschte te brengen tusschen practijk en theorie —, en
daarom kon zij niet nalaten hier nog eens extra de aandacht op te
vestigen.
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„Straf en opvoeding" (algemeen)
door J. Klootsema.
Stellingen:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

De vraag of het crimineele en verwaarloosde kind met straf of met
opvoeding behandeld moet worden, heeft zich historisch langs twee
lijnen ontwikkeld, een paedagogische en een penitentiaire lijn, die
hier te lande elkaar in de Kinderwetten hebben ontmoet.
Overigens is ze eene vraag van psychologischen aard, en sedert de
invoering der Kinderwetten heeft ze zich dan ook geregeld meer
ontwikkeld in dezen zin.
Bij hare beantwoording is zoodoende steeds duidelijker het licht
gevallen op de omstandigheid, dat het crimineele en verwaarloosde
kind, hetzij in de puberteitsjaren verkeert, of in de jaren, die onmiddellijk daaraan voorafgaan, en dat deze jaren ontwikkelingsjaren
zijn, met de daarin thuis behoorende groeiverschijnselen, die als
zoodanig een natuurlijk en normaal karakter dragen.
Toch zijn psychopatische afwijkingen van deze natuurlijke en normale
groeiverschijnselen bij het crimineele en verwaarloosde kind niet
uitgesloten, maar deze psychopathische afwijkingen kunnen uiteraard
niet gelijkgesteld worden met de psychopatische afwijkingen, die
zich voordoen bij den volwassen leeftijd, omdat dan de ontwikkelingsjaren zijn afgeloopen.
Vandaar dat een kind, ook als het crimineel en verwaarloosd is, in
elk geval anders beoordeeld moet worden dan een volwassene,
zooals dat trouwens door de Kinderwetten gewenscht wordt, en dat
dienovereenkomstig de beveiligingsmaatregel-en, die ingevolge de
Strafwet eventueel noodig geacht worden voor de oudere leeftijden,
niet dezelfde kunnen wezen als die welke noodzakelijk zijn in de
ontwikkelingsjaren, omdat de mogelijkheid van groei dan nog aanwezig is.
De beveiligingsmaatregelen, die in de ontwikkelingsjaren voor liet
crimineele en verwaarloosde kind noodzakelijk zijn, dragen dan ook
in de eerste plaats een opvoedend karakter (behalve wanneer plaatsing
in een krankzinnigengesticht noodig is) hetgeen beteekenen kan, dat
door de Regeering voor de geheele opvoeding zorg gedragen wordt,
wanneer de verwaarloozing ernstig is, maar ook dat in andere gevallen alleen maar een bepaalde opvoedingsmaatregel wordt toegepast,
waarbij echter de plaatsing in een strafgevangenis behoort te zijn
uitgesloten.

Het is in verband met mijn onderwerp een merkwaardig jaar,
waarin we leven op 't oogenblik. Niet alleen is er een kwarteeuw
verstreken, sinds de Kinderwetten in het Staatsblad verschenen zijn
(wetten, die ons land in penitentiair opzicht beroemd gemaakt hebben
Verslag Paedagogiseh Congres.
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over de Meere wereld) maar tegelijk is het driekwart eeuw geleden, dat
Hoenderloo geopend werd, dat de eerste steen voor Mettray werd gelegd.
en dat de stichting van de Heibloem voorbereid werd, die het volgend
jaar volledig tot stand zou komen. Te voren, in 1847, was er reeds
een gesticht voor Protestantsche meisjes geopend te Montfoort. Het
was dan ook een zeer bewogen tijd, die tijd van het midden der
vorige eeuw, hetgeen zich vooral in geestelijk en cultureel opzicht
geopenbaard heeft. "Terwijl de gestichten te Montfoort en te Mettray
hun ontstaan te danken hebben aan een cultureele strooming, die,
voorzoover ze een paedagogisch karakter droeg, in de geschiedenis der
opvoeding met den naam van Philantropinisme wordt aangeduid, dankte
Hoenderloo zijn ontstaan aan een andere strooming van- cultureelen
aard, die, in zijn boek over Oudere Tijdgenooten, door Allard Pierson
met den naám van Réveil-piëtisme bestempeld wordt, en die, eveneens
een paedagogisch correlaat heeft in de geschiedenis der opvoeding. 1
Het is bekend, (lat terzelfder tijd ook in Katholieke kringen een Réveil
Werd doorgemaakt, waaraan behalve een litterair (Alberdinck Thym e. a.)
ook een piëtistisch karakter verbonden w gas, hetgeen tot de stichting
van de Heibloem aanleiding gegeven heeft. ) Waarin deze stroomingen
ook van elkaar verschilden, hierin kwamen ze overeen, dat ze het
verwaarloosde kind uit zijne ellende wilden redden, niet door straf
maar door opvoeding, teneinde het op die manier eerre plaats in het
leven te bereiden als schepsel (4ocls.
In verband hiermee merk ik op, dat de eerste directeur van Mettray
de lieer J. W. Schlimmer was, tevoren onderwijzer aan de gevangenis
voor jeugdige veroordeelden te Rotterdam .... Let vel op hetgeen ik
hier zeg, ook in verband met mijn volgende stellingen is dit merkwaardig. Men had destijds gevangenissen i'oor jeugdre veroordeelden
in ons land, voor jongens en meisjes beneden 18 jaar resp. te Rotterdam
en te Amsterdam, terwijl voor den leeftijd van 18 tot 21 resp. de Strafgevangenissen te Leeuwarden en te Woerden waren bestemd. Deze
gevangenissen voor jeugdige veroordeelden vloeiden voort uit de toenmalige Strafwet. de Code Pénal, die voor den jeugdigen leeftijd het
zoogenaamde oordeel des onderscheids had aangenomen. Bij kinderen,
beneden 16 jaar moest de Strafrechter beslissen, of het met oordeel
des onderscheids gehandeld had, ja dan neen, in welk eerste geval liet
als jeugdige veroordeelde gestraft werd, terwijl in het tweede geval

)

1) Zie over Piëtisme ook liet artikel van Oosterlee in Zernike's
Paedagogisch Woordenboek. Het 18e eeuwsch piëtisme, in verband met
het reddingswerk, zien we o. a. verwezenlijkt bij ,J. W. Jonssen, die
tusschen Kleef en Och „van de woestijn een akker" maakte ten behoeve
van emigreerende Pfalzers, die hun doel niet hadden bereikt (Pfalzdorf)
en die daardoor aan zijn kleinzoon O. G. Heldring liet voorbeeld gegeven
heeft tot de stichting van Hoenderloo.
') Zie over cie innerlijke verwantschap tusschen het Protestantsch
piëtisme en het piëtisme in Katholieken kring o.a. Allard Pierson's
Oudere Tijdgenooten. Verder : Ziegler, Geestelijke Stroomingen in de
1 QC eeuw, en Emil Brunner, Erlebnis, Erkentnis und Glaube.
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vrijspraak volgde, hetzij om in een Verbeterhuis geplaatst te worden
of om teruggegeven te worden aan zijn naastbestaanden. Terloops merk
ik op, dat het eerste Verbeterhuis pas in 1857 tot stand gekomen is,
en dat, zoolang een dergelijk Verbeterhuis niet bestond, de veroordeelden en de vrijgesprokenen in eenzelfde gevangenis geplaatst werden,
de eersten om er gestraft te worden en de anderen om er te worden
opgevoed. Toen in 1857 het Verbeterhuis te Alkmaar geopend werd,
veranderde dat voor de jongens, hetgeen tot 1866 onveranderd voortduurde, toen ,,de Kruisberg" gesticht werd, dat deels als gevangenis
voor jeugdige veroordeelden en deels als Huiphuis van Verbetering
werd ingericht.
Voor meisjes was de toestand nog steeds dezelfde gebleven, ook
toen in 1859 te Montfoort een ,gevangenis voor jeugdige vrouwelijke
veroordeelden, tevens Huis van Verbetering voor meisjes werd op=
gericht. Eerst in 1886, bij de nieuwe Strafwet, werd de scheiding
tusscllen veroordeelden en vrijgesprokenen compleet, totdat bij de invoering der Kinderwetten de gevangenissen voor jeugdige veroordeelden
voor goed van het tooneel verdwenen zijn, om voor de tuchtscholen
plaats te maken, wat o. m. door minister Gort van der Linden uiteengezet
werd bij de toelichting der betrekkelijke Kincderwet. Zoo ontwikkelde
de zorg voor het verwaarloosde kind zich hier te lande langs twee
lijnen, een paedagogische en een penit-entiaire, die elkaar ontmoet hebben
in de Kinderwetten, en de elkaar daar konden ontmoeten, aangezien
le. in de Kinderwetten het oordeel des onderscheids als algemeen
criterium voor de schuldigheid bij jeugdige personen was afgeschaft en
2e. de particuliere gestichten mede betrokken werden in de taal:
der verzorging van kinderen, die door verwaarloozing misdadig
geworden zijn.
Ik noem kortheidshalve alleen maar deze twee punten, ofschoon
er nog meerdere bestaan, waardoor het samenkomen van beide lijnen
tot stand werd gebracht.
Maar onderwijl dit alles zich hier te lande voltrok, had, zoo le!
binnen als over de grenzen, zich nog een andere beweging geopenbaard, die echter een zuiver psychologisch-paedagogisch karakter droeg.
Men had n.l. ontdekt, dat het kind geen „abstractum" is, maar dat elk
kind een concreet wezen is, hetwelk zich van elk ander kind onderscheidt.
Vroeger had men . in de paedagogiek steeds over het kind gesproken,
alsof men met een algemeen begrip te doen had, en nooit had men
aan dit of aan dat kind gedacht, zoodat er toen van een eigenlijke
kinderpsychologie in de paedagogiek geen sprake was. Men had het
kind niet als individu op zich-zelf gezien. Ik laat in 't midden, hoe
men aan deze fout ontkomen is, doch merk op, dat . verschillende wegen
tot • hetzelfde eind hebben geleid. 1 ) Buiten de paedagogiek om is
-

-

1 ) Dit onderwerp werd nader door mij uiteengezet in Misdeelde
Kinderen.
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hieraan ook bevorderlijk geweest, dat Prichard zijn beschouwingen
over moreele idiotie ging ontwikkelen, en dat Morel met zijn leer
over degeneratie kwam, waaruit ten slotte de anthropologie van den
crimineelen mensch is ontstaan, die sedert wel belangrijke veranderingen
ondergaan heeft, maar die voor het goede inzicht in het persoonlijke
leven toch van zeer groote beteekenis is geweest.
Afgezien van dit all-es was het Wichern, de stichter van het Rauhe-Haus
bij Hamburg, die het eerst begrepen heeft, dat de gestichtsopvoeding
het niet zonder psychologie kan doen, en die in verband daarmee o. m.
het familiestelsel invoerde, hierin bestaande, dat nooit meer dan 12'
0/ 15 verpleegden bij elkaar zouden zijn in ééne groep. Wichern wordt
dan ook de Hamburger Pestalozzi genoemd naar den Zwitserschen
paedagoog, dien hij bewonderde. Hij vereenigde het piëtisme als paedagogisch beginsel met de psychologie, hetgeen onder zijne opvolgers
met klimmende kracht werd voortgezet. Toen kort na de invoering
van de Kinderwetten in het Tijdschrift voor Armenzorg etc. hier
te lande nog gekibbeld werd over het nut der zoogenaamde persoonsbeschrijving, had liet Rauhe Haus reeds een persoonsbeschrijving, die
zeer uitvoerig was, en was Dr. Danneman, die sedert op het gebied der
Heilp idagogik zoo grooten naam heeft gemaakt, reeds als psychiater
verbonden aan deze inrichting.') Volledigheidshalve voeg ik hieraan
toe, dat ook liet werk van Thomas Arnold, den bekenden Rector van
Rugby, en van Dupanloup, eerst o.a. directeur van een Seminarium
te Parijs en later Bisschop van Orleans, van groote beteekenis geweest
is voor de ontwikkeling van de gestichtsopvoeding in psychologischen zin.
Maar hier te lande zijn het de Kinderwetten geweest, die het psycho.
logisch beginsel sterk op den voorgrond geplaatst hebben. De Memorie
van Toelichting van Minister Gort v. d. Linden bij het Ontwerp
betreffende het straffen en de strafrechtspleging van jeugdige personen,
is een paedagogisch-psychologisch stuk van groote beteekenis, dat als
Staatsstuk dan ook beschouwd kan worden als een stuk van den
eersten rang. Bij de invoering der Kinderwetten deed zich bovendien
de coïncidentie voor, dat op het penitentiair Congres te Boedapest de
wenschelijkheid van Observatiehuizen betoogd werd voor minderjarigen,
die met de Justitie in aanraking waren gekomen, en dat Nederland dienovereenkomstig aan alle landen vooraf kon gaan, door bij de invoering
der Kinderwetten een observatiegesticht op te nemen in de practische
uitwerking van deze wetten. Al deze oorzaken te zamen brachten.
de psychologie vanzelf op den voorgrond, waar ten slotte nog iets
anders bij kwam. Het is n.l. de tijd, dat het begrip psychopathen in
de wereld komt. Koch had in het begin van de negentiger jaren zijn
boek over Psychopatisch e Minderwertigheiten geschreven, met zijn
,

1 ) Zie Dr. Adolf Danneman : Psychiatrie und Hygiene in den
Erziehungsanstalten, Hamburg, Agentur des Rauben Hauses. Zie verder
ook Dannemans Enzyklopaddisches Handbuch der Heilpadagogik, waarin
mede een artikel over Wichern.
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indeeling daarvan in psychopatische dispositie, psychopatische belasting
en psychopatische degeneratie. Ik wil hier niet uiteen zetten, hoe het
begrip psychopathie zich sedert verder ontwikkeld heeft, doch merk
alleen op, dat er terzake twee verschillende beschouwingen bestaan 1 ) :
l e• om van gezondheidsnormen uit te gaan, die ieder voor zich een
pathologische limiet hebben in duidelijk omschreven afwijkingen van
psychotischen aard (Heymans en Wiersma) en
2e. om van ziektenormen uit te gaan, die ieder voor zich een lichteren
vorm hebben van duidelijk omschreven aard, zonder dat daarbij sprake
is van een eigenlijke psychose (Ziehen).
Weldra werd het Psychopathie und Kein Ende, ook in ons land.
maar de wal pleegt het schip te keeren, hetgeen in casu gebeurde,
doordat de aandacht der psychologen meer en meer gevestigd werd
op een ander psychologisch probleem, een heel oud probleem, dat
ieder mensch bij ervaring kent, ofschoon veel daarvan uit zijn bewustzijn
verdwenen is, terwijl hij er overigens graag over zwijgt, n.l. op hef
probleem van de puberteit, die reeds door Aristoteles, voorzoover
de jongelingen aangaat, met de volgende woorden geteekend was:
„Wat de lichamelijke begeerten betreft, zijn ze het meest ontvankelijk
voor de sexueele, waarin ze zich moeilijk beheerschen kunnen ...
Voorts zijn ze driftig en opvliegend en geven ze gemakkelijk toe aan
toornige opwellingen .... Ze kunnen er niet tegen met geringschatting
behandeld te worden, maar verantwoorden zich, wanneer ze zich verongelijkt achten .... Ze laten zich gemakkelijk om den tuin leiden,
omdat ze zulke optimisten zijn .... Ze hebben een hoogen dunk
van zich zelven, omdat het leven hen nog niet klein gemaakt heeft
en ze kennen nog niet den dwang der noodzakelijkheid ... Hun
ondeugden zijn bijna alle ondeugden van overmacht en overdrijving.
Ze overdrijven in hun haat en in hun liefde en in alle andere.
driften. Ze verbeelden zich allen te veel en staan stijf op hun stuk
en dat is mede oorzaak van hun overdrijvingen."
Zoo zag, 400 jaar voor Christus, Aristoteles de rijpende jeugd
tegenover zich, en 2400 jaar later, ziet de heele wereld haar nog zoo,
omdat we hier met een natuurproces te doen hebben, waarin evenmin
verandering gekomen is als in de processen van ademhaling en bloedsomloop etc. Het is dan ook verwonderlijk, ofschoon psychologisch verklaarbaar, dat menig volwassen mensch zich op lateren leeftijd niets
meer herinnert van de groeiprocessen, die iedereen in de puberteitsjaren
1) Zie o.a. G. Heymans, De Classificatie der Karakters, no. 8 der
Voordrachten, gehouden voor medische en natuurphilosofische studenten
der Universiteit te Amsterdam, 1907. Heymans komt hierin, evenals op
zijn colleges tot 8 normale karaktertypen. Structuur-af\wijkingen van
deze normale typen geven aanleiding tot psychopathische typen. Zie
daartegenover Ziehen : Die Qeisteskrankheiten d-es Kinderalters. Ziehen
onderscheidt 12 psychopathische typen al naar gelang de ziektesymptomen verschillen, waardoor deze typen gekenmerkt worden (depressieve, neurasthenische, epileptische, paranoïde en obsessieve symptomen
etc. ).
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heeft doorgemaakt. Minder verwonderlijk is het, dat, als het begrip
psychopaath ingevoerd moet worden, dat dan deze groeiprocessen wel
eens worden vergeten, wegens de bekende eenzijdigheid, waardoor elk
pionierend denken gekenmerkt wordt, onverschillig op welk terrein
dit denken zich ook beweegt. En toch is zuigeling zijn niet hetzelfde
als ziek zijn, kind en knaap zijn ook niet, en jGngeling zijre evenmin,
zoodat we in den grond der zaak met een ernstige dwaling te doen
hebben, wanneer dit alles wel met ziek zijn wordt gelijkgesteld.
Nog een andere dwaling knoopt zich hieraan vast. Wanneer we een
erwt in den grond leggen, om daar te ontkiemen, en een ander dekt
den grond met een steen, ter plaatse, waar wij den erwt hebben neergelegd, clan zien we dit merkwaardige gebeuren, dat de ontkiemende
plant terzijde van den steen een uitweg zoekt, op een plaats, die
aanvankelijk niet in onze bedoeling gelegen heeft. De vraag is nu,
of dit aan de erwt dan wel aan den steen ligt, en het antwoord op
deze vraag is niet twijfelachtig. Zoo is het ook met de normale roei,verschijnselen in de puberteitsjaren, waaraan men, door exogene oorzaken, eene afwijking kan geven, die men niet verwacht heeft of die
niet is gewenscht. Reeds Thomas Arnold heeft er op gewezen, dat
de gestichtsopvoeding, als ze verkeerd ingericht is, op moeilijkheden
kan stuiten, die gelegen zijn in den natuurlijken aanleg van het kind
zelf. Tot den natuurlijken aanleg van een puber behoort o.a. ook
een tekort aan sub-ordenatie, waartoe hij zonder meer niet in staat
is, aangezien zijn uit de kindsheid opkiemende volwassenheid niet in
eens en geleidelijk, doch onder Sturm und Drang en over een lang
tijdsverloop tot stand komt. Terwijl hij geen kind meer wil zijn en
nog geen volwassene kan wezen, slingert hij tusschen twee polen
heen en weer, waardoor hij nog been sociaal geordende plaats in
't leven gevonden heeft, hetgeen een natuurlijk verschijnsel is voor
Zijn leeftijd. Welnu, gestichten, waar m en geen rekening houdt met
dit natuurlijk verschijnsel, gaan tegen den draad des levens in, en
veroorzaken allerlei verkeerde dingen in het jeugdige bewustzijn, die
onder betere omstandigheden niet waren ontstaan. Dan gaat liet den
jongeling precies als de ontkiemende erwt, waarop men een steen
heeft gelegd, en er ontstaat in zijn ziel een streven, om onder den
druk uit te vliegen. Thomas Arnold noemt dit pennalismus (penna =
vleugel) een toestand, die veelvuldig in de gestichten voorkomt, ook in
pensionaten en internaten, en die te ernstiger wordt, naarmate het
gestichtssysteem zich meer met dingen bezig houdt, die niet tot het
wezen des kinds behooren. 1 ) Ik denk b.v. aan de gestichtsstraffen
voorzoover die een verouderd karakter dragen, aan boeien en cachot etc.,
cie men aan de destijdsche kazernes heeft ontleend, niet inbegrip zelfs
van water en brood, doch die in de opvoeding als zoodanig geheel
zijn misplaatst. Er is echter een tijd geweest, dat deze straffen dienden,
om liet kind Anstaltsfiihig te maken, doordat de gestichten niet doel1)

Zie over pennalismus o.a. Közle, Pedagogische Pathologie
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matig ingericht waren en nog te veel als kazernes werden beschouwd.
Behoort echter niet elk gesticht zoodanig ingericht te wezen, dat het
kind indien mogelijk Lebensfáhig gemaakt wordt? Wat moeten wij
als opvoeders eigenlijk doen in onze gestichten? Moeten we de jongens
klein of moeten we ze groot maken ? Behooren we onze kracht in
omgang en in opheffing te zoeken of in straf en in nederdrukking, en
hoe moet het toezicht in onze gestichten zijn ingericht? Wat beteekent het voorvoegsel op toch in het woord opvoeden of heeft dat
voorvoegsel misschien geen beteekenis voor onzen arbeid ? Sinds gisteren
heb ik, wat dit betreft, een merkwaardig getuigenis in mijn handen,
dat ik U voor zal lezen. Ik ontving een brief van iemand, die op den
jongsten Paaschmorgen, onder den indruk van de opstandingsgedachte,
zijn hart tegenover mij uitstortte, ofschoon ik leem in mijn leven nooit
had ontmoet. Het was een oud-verpleegde van de Kruisberg, die iij
October 1904 (dus vóór mijn tijd) dit gesticht verlaten heeft, en die,
na eerst in een Krankzinnigengesticht gewerkt te hebben, thans bediende
is aan een College in een der Zuidelijke Provinciën van ons land.
Hij schreef me naar aanleiding van zijn vroeger gestichtsverblijf liet
volgende:
„Jammer, zeer jammer is het, dat de overweldigende druk der
gevangenschap, als ik liet zoo noemen mag, vele goede eigenschappen
overrompelt, of in liet hart smoort, als ze tot uiting komen. Men ziet
dan, helaas, zoo dikwijls vrienden voor vijanden aan, en menige
jongen zal moeten bekennen, dat de valsche vooroordeelen tegen alles
wat de opvoeding betrof, hem leelijke parten hebben gespeeld,
en menige barrière op den weg van liet goede geworpen heeft. 't Is
waar, dat in alle moderne Krankzinnigengestichten de patiënten in
plaats van achter hooge muren te zitten, door frissche groene hagen,
fleurende tuinen en heerlijk geboomte omgeven zijn, waar de wanhoopskreten overstemd worden door het liefelijk gezang der vogelen.
Kijk, die weldadige indrukken moesten bijna alle jeugdige delinquenten ook kunnen .wedervaren. Hooge muren en ijzeren traliën zijn
noodlottig voor de jeugd, bloemen en nog eens bloemen zou ik prefereeren .... Er waren feilen en gebreken destijds op de Kruisberg ... .
die den directeur tot drastische maatregelen deden besluiten .... Maar
volgens mij had door betere surveillance veel voorkomen kunnen worden.
De meesters namen te zeer den post van „schildwacht" in, en kwamen.
behoudens eenige uitzonderingen, niet waar het gevaar zienderoogeta
dreigde .... De classificatie was ook slecht toentertijd, zoodat de
een den ander besmetten moest .... Daarom valt de schuld ook op
de Regeering van dien tijd, die van geen goede isolatie wilde weten
tusschen goeden en slechten .... Maar als nu de menschen zeggen ;
„die jongens van de opvoedingsgestichten, daar komt weinig of niets
van terecht", dan neem ik voor allen den strijd op, omdat ik zoo innig
overtuigd ben, dat zeer vele jongens zeker zoo goed zijn als die van
dit college, maar de ouders deugden niet .... Wat kwamen vele jongens
verlept en verdord door allerlei vuiligheid op de Kruisberg aan.
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En wat gingen er velen weg, als echte, kranige, frissche kinderen
van 't land. Ja, ik moet eerlijk zijn : Zulke flinke, struische kerels
van 18 jaar tel ik hier op de 220 jongens weinig ...."
Ik zal mijn onbekenden vriend niet verder volgen in zijn brief
(die ook veel goeds omtrent de studenten bevat, in wier midden hij
zich thans beweegt) en merk alleen op, dat alles wat hij gewijzigd
wil hebben in de Rijksopvoedingsgestichten, allang gewijzigd is, hetgeen
ik hem schrijven zal, en dat we thans een schat van bloemen hebben op
hetzelfde plein, waar hij vroeger niets anders dan steenen zag. Toch
heb ik gemeend goed te doen, om een onbevangen getuige te laten
spreken zooals deze oud-verpleegde is, aangezien hij iets deugdelijke
tot ons te zeggen heeft, al ware het slechts dit, dat het verkeerd is,
om een druk uit te oefenen op onze verpleegden, die met hun
natuurlijken aanleg in strijd zou wezen. Men zou psychopatieën kunnen
maken onder die omstandigheden. Intusschen erken ik gaarne, dat er
ook overigens in de puberteitsjaren wel psychopatische of psychotische
processen kunnen ontstaan (gezwegen dus van congenitale stoornissen,
die binnen het terrein van de zwakzinnigheid vallen) zoodat de mogelijkheid daarvan steeds moet worden aanvaard. Er openbaren zich zoowea
schizoïde als cycloïde stoornissen in deze jaren,derhalve niet alleen
splijtingen, maar ook verschuivingen in de dubbele structuur van het
bewustzijn, die eventuëel behandeld moeten worden in een gesticht
voor krankzinnigen, doch waarop ik thans niet verder zal in gaan.
Alleen herhaal ik, dat men steeds voorzichtig moet zijn, en dat
men vooral niet voor ziekte aan mag zien, wat groei is, omdat dit in
strijd zou wezen met de belangen van het kind zelf.
Men moet wat dit betreft echter ook voorzichtig zijn met den
volwassen leeftijd (want wat is noodlottiger dan dat roekeloos met het
etiket psychopaat wordt gespeeld, te meer immers, omdat er zoo
weinig bemoediging en dus ook zoo weinig therapie ligt uitgedrukt
in dit etiket) maar dubbel geldt het om genoemde redenen toch
voor de puberteitsjaren. Vandaar dat een minderjarige, een kind dus,
ook als het crimineel en verwaarloosd is, anders beoordeeld moet
worden dan een volwassene, zooals dat trouwens door de Kinderwetten
zelf wordt gewenscht. Intusschen moet hieruit niet afgeleid worden,
dat een volwassene onopvoedbaar zou wezen, en dezer dagen las ik
dan ook ergens, dat Zieken uitdrukkelijk de opvoedbaarheid van den
volwassen leeftijd bepleit zou hebben .... Hij had het ook eens niet
moeten doen ! Maar even uitdrukkelijk constateert Ziehen tevens, dat
„Untersuchungen der Insassen unserer Zucht und Arbeitshâuser, Gefdngnisse und Besserungsanstalten ein erschreckende Prozentsatz sogenannter psychopathischer l{onstituti onen gezeigt haben, und dal3 der
Mehrzahl dieser verlorenen Menschen ihr trauriges Schicksal und ihre
1J ntater. der Geselischaft hutten gespart bleiben können, wenn ihnen
in ihrer jugend die richtige Behandlung zu teil geworden ware."
Zoo is het. Er is verschil tusschen verloren menschen, om ons aan
het woord van Ziehen vast te houden, en tusschen menschen, die nog
,
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niet verloren zijn, en daaruit vloeit tevens voort, dat er ook verschil is
tusschen de opvoedbaarheid van den volwassene en van den jeugdigen
leeftijd. Behoudens overgangsvormen en grensgevallen zou men kunnen
zeggen, dat ze elk een afzonderlijk type vormen van opvoedbaarheid.
Het is een onderwerp, waarover veel te zeggen valt, ook in psychologisch
opzicht, maar kort gezegd komt het hier op neer, dat zooals de jeugdige
leeftijd nog veel aan moet leeren, zoo zal de volwassen leeftijd weer
veel moeten afleeren, wat lang niet hetzelfde is, gezwegen van de
verschillen, die er overigens bestaan in dit opzicht. Jeugd en volwassenheid zijn niet met elkaar gelijk te stellen en de maatregelen
hen betreffende kunnen dus ook niet aan elkander gelijk zijn. Hoe de
beveiligingsmaatregelen voor den volwassen leeftijd gedifferentiëerd en
ingericht moeten worden, is op dit Congres niet aan de orde, ofschoon
het in den modernen tijd een vraagstuk is van -den eersten rang.
Voor den jeugdigen leeftijd moge allereerst herhaald worden, (lat
het naar 't woord van Ziehen, dikwijls zeer gewenscht is, om tijdig
in te grijpen, daar het anders wel eens te laat kon zijn. Natuurlijk ben
ik geen tegenstander van gezinsvoogdij noch van gezinsverpleging.
Menschen, die tegenstander van iets positiefs zijn in de zaak der
opvoeding, die zijn nog niet voldoende voortgeschreden op den weg
hunner paedagogische ontwikkeling, want hoe meer middelen ons ter
beschikking staan bij de verzorging van het verwaarloosde kind, hoe
doelmatiger keuze daaruit gedaan kan worden, en dat kan slechts ten
goede komen aan het kind zelf. Ook de voorwaardelijke ter beschikkingstelling, ofschoon logisch onjuist, omdat het kind slechts met straf
en niet met redding bedreigd kan worden zou ik in goed vertrouwen op
het beleid der Kinderrechter practisch niet willen veroordeelen, nu ze
eenmaal bestaat, al bestaat ze dan ook ten koste van de juiste en de
scherpe onderscheidingen, die inzake straf en opvoeding destijds door
Cort v. d. Linden in de Kinderwetten werden gemaakt. We mogen
niet geborneerd en eenzijdig wezen. Derhalve mogen we ook niet
kinderlijk dwepen met de gezinsvoogdij en de gezinsverpleging, alsof
dat nu eigenlijk het eenig ware in de opvoeding is. Ziehen heeft het
heel anders gezien. Neem op tijd maatregelen, zei hij, om het bedreigde
kind in een daarvoor bestemd gesticht te plaatsen, want daardoor zult
ge veel ellende voor het kind kunnen voorkomen. Daardoor kan niet
alleen de vakopleiding verzorgd, maar ook de vernietigende invloed van
de maatschappij kan daardoor vermeden worden, en bij het geregeld
aanleeren van de noodige kundigheden etc. kan tegelijk de kalharsis tot
stand worden gebracht, die vooral zoo'n opgroeiende puber noodig heeft,.
als hij in zich zelf en in de wereld is vastgeloopen. Dat is een
schoonmaak, katharsis, en een schoonmaak is heel wat anders dan
cachot of boeien. Wie is er overigens, die meent, dat slechts pleegouders
in staat zouden zijn tot een katharsis ? En waar heeft men ooit gehoord,
dat slechts in een vreemd gezin naar doelmatige vakopleiding gestreefd
kan worden? Zelfs in Engeland rijzen dan ook steeds meer bezwaren
tegen de al te eenzijdige opvattingen, die daar inzake gezinsverpleging
,
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etc. hebben bestaan. Ook voor jeugdiger leeftijden zal men liet zonder
gestichtsopvoeding niet kunnen doen, die echter doelmatig moet zijn
ingericht, om redenen, welke ik zoo pas r; eds ontwikkeld heb. We
hebben in de eerste plaats gestichten noodig voor zwakzinnigen en voor
psychopathen, die, naar den eisch van Ziehen, (welkt eisch in de practijk
dagelijks bevestigd wordt) niet alleen onderscheiden, maar ook gescheiden
moeten zijn van elkaar. 1 ) Zoo snoeten jeugdige en vol uwassen ps ychopathen ook steeds van elkander gescheiden zijn. We hebben verder
gestichten noodig voor pubers, die zonder zwakzinnig of psychopaath
te wezen, wegens hunne verwaarloozing gekomen zijn tot excessen,
waardoor ze in hunne toekomst ernstig worden bedreigd. En dan.
Ja, dan is er indertijd tijdens de behandeling der Kinderwetten bij wijze
van amendement een parlementair ongeluk gebeurd, dat thans moet
worden hersteld, omdat de tijd daarvoor gekomen is op 't oogenblik.
Terwijl in liet Ontwerp de leeftijdsgrens voor de Strafrechterlijke
meerderjarigheid op 18 jaar was gesteld, werd bij amendement Willing„e
besloten tot een dubbele leeftijdsgrens, tengevolge waarvan kinderen
tusschen 16 en 18 jaar nog in de gevangenis terecht kunnen komen in
ons land. Kinderen in de gevangenis ! Een contradictie in de begrippen
Dat was vroeger zoo, onder de Code Pénal, toen men gevangenissen
voor jeugdige veroordeelden had, die onder de Strafwet van 1886 nog
gehandhaafd bleven, doch die een kwarteeuw geleden zijn afgeschaft:
Waarom spreekt men tegenwoordig dan weer van jeugd-gevangenissen,
als men inrichtingen op 't oog heeft, die in Engeland met den
naam van Borstal-gestichten worden aangeduid ? Dacht men inderdaad,
dat er niets in een naam is ? Dat de naam gevangenis geen etikettcerende
beteekenis zou hebben? Dat daarbij niet gedacht zou worden aan
een zeer oud begrip, dat zich op zeer verouderde wijze in de practijk
verwerkelijkt heeft ? Maar ik meen, dat we ook voorzichtig moeten
zijn roet namen, wat de geschiedenis in Engeland trouwens zelf heeft
geleerd. Men sprak er aanvankelijk van Borstal-Prisons. Tegelijk met
eenige wijziging van het systeem, in verband met de Prevention of
Crime Act 1908, werd in 1909 deze naam bij uitdrukkelijk schrijven
van de Home Secrelary vervangen door Borstal-Institutes. 2 ) Neen,
jeugdgevangenissen moeten we niet hebben, en dezen naam moeten we
dus ook niet hebben, zelfs niet in onze tijdschriften, zooals enkele
mal-en gebeurd is in den laatsten tijd, alsof we nog midden in de vorige
eeuw waren. Maar we moeten tweeërlei soort inrichtingen hebben voor
de jeugd:
le. inrichtingen, waarin voor de geheele opvoeding wordt zorg
gedragen, omdat het betrokken kind anders verstoken zou blijven, hetzij
van de noodige opvoeding in 't algemeen, of van een speciale opvoeding
wegens zijne achterlijkheid of psychopathie etc. en
1) Ziehen : Die Erkennung der psychopathischen Konstitutionen und
die öffentliche Fürsorge für psychopathisch veranlagte Kinder.
2) Seeking and Saving, October 1909.
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2e. inrichtingen, waarin de plaatsing het karakter van een opvoedingsmaatregel draagt, omdat een correctief noodig is wegens een bepaalde
afwijking of handeling, die zich bij het kind geopenbaard heeft.
In beginsel hebben we deze inrichtingen reeds, hetgeen indertijd
door Minister Cort v. d. Linden duidelijk uiteengezet is in Memorie
van Toelichting bij de Wet van 12 Febr. 1901, Staatsbl. No. 63. De sub 2
bedoelde inrichting is de Tuchtschool, zooals we weten. 1) Maar wat
we in beginsel bezitten, is niet steeds naar modernen eisch ingericht,
en kan in uitvoering achtergebleven zijn bij de inzichten, die zich
sedert ontwikkeld hebben, wat uiteraard ook het geval kan wezen met
de zaak in kwestie. Doch ook als inderdaad het geval zoo is, moeten we
het beginsel, ons eigen beginsel immers, dan toch niet gebruiken als
grondslag voor den verderen opbouw van het stelsel, wijl we dat aan
ons zelf zijn verplicht? Zou dan op dezen grondslag het stelsel niet
zoodanig -opgebouwd kunnen worden, dat daarin tevens de Borstalgedachte . wordt uitgedrukt? Als we eens begonnen met de strafrechterlijke meerderjarigheid te verhoogen tot 21 jaar. Onder omstandigheden beteekent dit, dat de executie van het betrekkelijke vonnis tot
boven het 21e jaar voort zou duren. En als we verder de Tuchtscholen
eens sloten voor kinderen beneden 16 jaar. Dan zou de Tuchtschool,
thans reeds een Borstal-Instituut in beginsel, immers een strafinrichting
met opvoedend karakter, uitgebouwd kunnen worden tot -een Borstalinstituut, zooals die behoort te wezen in de practijk, en daarmee zou
een schijnbaar moeilijk probleem opgelost zijn. Ik denk hierbij natuurlijk
niet aan de tuchtschoolgeb,ouwen, noch aan eenig ander gebouw, doch
aan de tuchtschoolgedachte, die dan met de Borstal-gedachte in overeenstemming gebracht zou wezen. Toch is ook de kwestie van de
gebouwen een kwestie van groote beteekenis, omdat een verouderd
of een verkeerd ingericht gebouw alles kapot zou kunnen drukken,
waarmee liet nieuwe werk thans zoo hoopvol begonnen wordt. En als
we de strafrechterlijke meerderjarigheid dan verhoog-en tot 21 jaar,
dan zou geen enkele puber meer in de gevangenis komen, in tegenstelling met wat thans geschiedt, nu zelfs een zwakzinnige nog kans
heeft, om in de gevangenis te komen, wanneer hij ouder dan 16 jaar
is. Terwijl de tu-chtscholen dan bestemd zouden zijn voor alle jeugdigen boven 16 jaar, die voor de toepassing van een opvoedingsmaatregel in aanmerking komen, zouden dan de opvoedingsgestichten dienen
voor al de jeugdigen beneden of boven 16 jaar, wier ; eheele opvoeding
verzorgd moet worden, en daarmee zou dan op efficiënte wijze bereikt
-

1) Het verschil tusschen opvoeding eenerzijds, en maatregelen met
een opvoedend karakter anderzijds werd destijds heel duidelijk geteekend
door Prof. Mr. G. A. van Hamel in de vergadering van den Bond
voor Kinderbescherming te Utrecht op 21 Dec. 1901. Tegelijk werd
daarbij scherp geformuleerd, dat de plaatsing in een tuchtschool een
opvoedingsmaatregel is, maar dat ze niet de opvoeding zelf bedoelt. Op
dezelfde vergadering hebben ook . minister Cort van der Linden en
Mr. Simon van der Aa het woord gevoerd over dit onderwerp.
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zijn, dat de tegenwoordige gevangenis alleen bestemd zou veezen voor
den volwassen leeftijd. Het mag in de toekomst niet meer mogelijk zijn,
dat een minderjarige in de gevangenis geplaatst wordt. De gevangenis
voor jeugdigen is een anachronisme, waarmee het zoo langzamerhand
uit moet wezen. Laat ons hoopvol dezen beteren tijd tegemoet gaan,
In 't verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal. Maar toch werd
deze betere tijd reeds door Wichern voorzien, toen hij in 1833 zijn
werk aan het Rauhe Haus begon. In eindig dan ook met een woord
van Wichern, die de geestelijke vader van de moderne gestichtsopvoeding geworden is, maar met een woord, dat zich als een eigen
woord verwerkelijken zal bij de gestichtsopvoeders zelf, wanneer zij
met liefde aan hunne taak zijn verknocht. Het is een zeer kort woord.
Doch terwijl ik in dit zeer korte woord alles resumeer, wat ik
dezerr ochtend tot U gesproken heb, hoop ik, dat het tevens de gedachte
vernieuwen moge, waardoor ook in de komende jaren ons gestichtswerk
bezield moet worden, ijverig, onverflauwd en wat de uitvoering ervan
betreft, voortdurend beter, want het is de kroon van ons penitentiaire
stelsel:
„Kein Züchtlinge, aber Zöglinge."
Discussie.
De heer Van Wijfie zegt, den inleider met belangstelling en met
instemming te hebben gevolgd en brengt spreker' dank voor zijn
bezielend woord.
Het gesprokene geeft aanleiding tot het stellen van de vraag : of het
trekken van een scheidingslijn tusschen de menschen eenigen grond
heeft, omdat allen ten slotte toch van dezelfde soort zijn. Socrates
drukte dat eens kernachtig uit door te zeggen, dat over koeien en
paarden is te twisten, maar dat beide toch zoogdieren zijn. Getobd
mag worden over den naam der tehuizen, waar onevenwichtigen een
tijdelijk onderkomen vinden, waar vrijheidsberooving dus plaats heeft,
maar of ze opvoedingsgestichten, tuchtscholen, doorgangshuizen of jeugdgevangenissen heeten, doet er weinig toe; wat is een naam ? Hebben wij,
en dat is ernstiger, geen behoefte aan tehuizen, „retraites" kunt gei'
ze noemen, waar de leiders hun beschermelingen innerlijk sterk
hebben te maken, daarbij bedenkende, dat zij ze straks een maatschappij
inzenden, welke zelf niet deugt, die wel weet af te breken, maar
weinig aan opbouwen doet?
De heer Heybroek: Bij alle jubilea, die door den inleider werden
opgesomd en die dit jaar herdacht zullen worden, zij het mij vergund
er één bij te voegen, n.l. het feit, dat de heer Klootsema dit jaar
25 jaar in het opvoedingswerk werkzaam zal zijn. Als men dit
jubileum voor oogen houdt, wat moet men dan te meer bewonderen
het heerlijk idealisme, waarmede de rede van den inleider doorgloeid
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was. Maar onwillekeurig maakt men dan toch ook de opmerking,
hoe zonde het is, dat de heer V lootsema dezen tijd heeft doorgebracht
in een „Rijksopvoedingsgesticht". Wat had deze idealist kunnen maken
van een particulier opvoedingsgesticht ! Daar kan men zooveel meer
van dit idealisme in praktijk brengen. Wij behoeven heusch daarvoor
niet te gaan naar het buitenland, waar de Nederlander al het goede
slechts meent te kunnen vinden. Van bevriende zijde kreeg ik eens
toegezonden een geheel feuilleton in een groot dagblad gewijd aan
Carr's opvoedingsgestichten in Australië, waarin als laatste regel stond
„In ons land bestaat een dergelijk systeem ook in de stichtingen
Hoenderlo, Valkenheide, Landbouwopvoeding, enz." Logisch ware het
dan toch geweest, wanneer men dit feuilleton dan maar aan deze
Nederlandsche stichtingen had gewijd.
Wij hebben van den inleider zijn afkeer vernomen tegen den naam
„jeugdgevangenissen". Ik onderschrijf dit niet hart en ziel. Als ik U
uit mijn praktijk mededeel, dat de jongens reeds -een sterken afkeer
hadden tegen het woord gesticht en wij daarom nooit anders spraken
dan van „de Stichting", dan bewijst dit voldoende, welk een fijn
gevoel voor den naam in deze kinderen leeft.
De inleider heeft ons op zoo duidelijke wijze uiteengezet, dat men
in de puberteitsjaren niet elke daad van het kind zoo zwaar moet
opvatten. Ik vraag mij nu af, of er wel niet eens wat roekeloos ter
beschikking van de Regeering is gesteld ? Moeten wij thans niet toejuichen, dat de weg is opengesteld voor het voorwaardelijk ter beschikking stellen ? waarbij eerst nog eens verscherpt toezicht wordt uitgeoefend, alvorens de natuurlijke opvoeding in het eigen gezin te
verbreken ?
Maar welke maatregel men ook noodig acht, nimmer mag deze
worden genomen, omdat er gezondigd is, maar steeds, opdat er niet
meer gezondigd worde.
\

L)e heer Honing: Ik wilde gaarne een enkele opmerking vlaken over
de quaestie van den naam eener Nederlandsche „Borstal "-in richting. Ik
geef toe, dat de naam jeugd-gevangenis mij ook niet aantrekt, maar de
vraag is niet zoozeer, wat we in deze niet- wenschen, maar wat we
wel wenschen. Nu heeft de Commissie, ingesteld door het Nederlandsch
Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen, ter bestudeering
van het „Borstal"-vraagstuk zich ernstig afgevraagd, welke naam daarvoor de beste zou zijn ; welnu, zij heeft geen beteren naam kunnen
vinden, zoodat ik vrees, dat zij, die dezen naam nimmer meer zouden
wenschen te hooren, ernstig zullen moeten worden teleurgesteld, tenzij
zij zelven een beteren naam weten.
Voorts zij het mij vergund ook even te spreken over hetzelfde waarover de Heer Heybroek sprak, die zeide : de gevangenisstraf wordt
opgelegd, omdat er gezondigd is, en niet opdat er niet meer gezondigd
worde.
Het wil mij voorkomen, dat het strafrecht-probleem, waarbij we hier

478

aanlanden, toch veel meer kanten heeft dan door deze uitspraak zou
kunnen worden uitgedrukt en dat het ook niet mogelijk is daarop
hier in te gaan ; maar zeker is het, dat er nog slechts weinigen zijn,
die in de straf alleen willen zien een maatregel „omdat er gezondigd is",
die haar alleen willen als vergeldingsmaatregel, zonder meer. Ook
degenen die aanhangers zijn van de vergeldingstheorie, hopen toch
minstens ook dat de straf er toe zal medewerken „dat er niet meer
gezondigd worde".
De heer Duburg: De selecteering der kinderen zal moeten heenwijzen
naar dusdanige verspreiding, dat de mogelijkheid van bearbeiding overblijve. (De arbeid zal bij verdieping moeten leiden tot de mogelijkheid
van bearbeiding).
Het is onjuist, te onderscheiden materiaal samen te voegen in één
huis, ook al is dit een groepenhuis.
Mej. Mr. IKatz wil allereerst den heer Klootsema dank zeggen, dat
hij zoo mooi — bij alle waardeering voor de waarde der psychiatrie,
Waar deze werkelijk noodig is — toch meer de psychologie naar voren
heeft gebracht.
Het is spreekster bekend, hoeveel de heer Klootsema daarvoor gevoelt,
zelfs voor het meest nieuwe op dit gebied. Waar nu zoo vaak een angst
bestaat voor de excessen der psychiatrie, acht zij het juist, dat hij
vooral wees op het groote belang der psychologie.
Wat betreft de uitlating van den heer Kloots-ema, dat hij het amendement Willinge betreurde, omdat hij meer gevoelde voor het systeem
van het oorspronkelijke ontwerp, waarin de leeftijdsgrens voor de
strafrechtelijke meerderjarigheid op 18 j. was gesteld, de heer Klootsema
gevoelde blijkbaar wel, dat men de pubert-eitsjaren weer in twee doelen
moet splitsen, n.l. kinderen tot 16 j. en die van 16-21 j. (waarbij
hij dan de meerderjarigheid tot 21 j. wilde verhoog-en ), maar dan
wil hij die laatste toch weer als ,,kind-eren" behandelen, en naar
soortgelijke instellingen als de tuchtscholen sturen, die hij dan sluiten
Wil voor kinderen onder de 16 j.
Dit lijkt spreekster niet zoo juist; immers dan zou men de instelling-en,
die men hier in Nederland wenscht, in analogie met de „BorstalInstitutions", beperken tot minderjarigen, terwijl spr. die juist ook
voor ouderen zou wenschen. Zij zou dan ook niet willen onderscheiden:
kinderen tot 16 j. en van 16—^2^1, maar kinderen tot 18 j. en jongelieden van 18 tot 23, ja zelfs — in bijzondere gevallen — tot 25 j.,
terwijl er dan - evenals nu — een overgangstijdperk kon wezen
voor de groep van 16-18 j., op wie, naar gelang van het oordeel van
den rechter, óf de maatregelen voor de kinderen, óf die voor de
jongelieden zouden kunnen worden toegepast. Dat zou tevens liet
voordeel bieden, dat men ook voor volwassenen de idee der „opvoeding",.
bij de strafmaatregelen toe te passen, invoerde.
Als men — zooals de hr. Klootsema — zulk -een bezwaar heeft
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tegen het woord ,,jeugdgevangenis", kan men ze wellicht — in analogie
met de Engelsche ,,Borstal-Institutions" -- noemen met den naam van
de plaats, waar de eerste gevestigd zal worden.
Ten slotte zou spreekster gaarne nader uiteengezet zien, hoe de hr.
I{lo otsema de R. 0. G.'s nog zou wenschen te verbeteren, zóó, dat
e nog minder ,,druk" op de verpleegden werd uitgeoefend. Bedoelt
hij er meer ,,open" instellingen van te maken, zooals in Engeland
in de „Bo.rstal-Institutions ?"
,

Repliek.
De heer Klootsenia erkent met den heer v. Wijhe, dat we twee
soorten inrichtingen noodig hebben, maar hij komt krachtig op tegen
de naam jeugdgevangenissen, daar in liet woord gevangenis een zeer oud
begrip en zeer verouderlijke verwerkelijking van dat begrip ten grondslag
ligt. Hij meent, dat het criterium reeds gelegd is door Cort van der
1.►nden, die inrichtingen wenschte, waar een opvoedingsmaatregei wordt
toegepast (tuchtscholen) naast inrichtingen, waarin de geheele opvoeding
ondernomen wordt (opvoedingsgestichten). Hiermee heeft hij tegelijk
enkele der andere sprekers beantwoord.
Den heer Heybroek geeft hij toe, dat er in de praktijk wel heel veel
goeds uit de voorwaardelijke ter beschikking voort kan vloeien. Echter
is de gedachte er in niet logisch. Met redding kan niet bedreigd
worden. Het spijt spr. dat hij geen tijd genoeg heeft, om dein lieer
Oberman 1 ) voldoende te kunnen beantwoorden. Alleen waarschuwt hij
tegen de meening dat gezinsverpleging zooveel beter zou wezen voor
de beveiliging van het kind dan gestichtsv rpleging. Hem zijn allerlei
en zelfs nog zeer recente voorbeelden bekend van gevallen, die aan
de gezinsverpleging ten grondslag liggen. Daarmee wil hij echter de
gezinsverpleging niet veroordeelen. Alleen \x enscht hij op te merken,
dat in de gestichten wegens hun vakopleiding en hun psychologische
zorgen waarborgen van beveiliging worden gegeven, die in de gezinnen
ontbreken.
Wat nog betreft de opmerkingen van mej. mr. 1{atz herinnert spreker
er aan, dat bij de beoordeeling van de psychopathologische gevallen
zoowel van gezondheidsnormen (Heymans en Wiersma), als van ziektenormen (Ziehen) kan worden uitgegaan. Spr. herhaalt in dit verband
nog dat de puberteit niet als een ziektetoestand mag worden beschouwd.
Met Mevr. Risseeuw 1) is inleider liet eens, dat plaatsing in een tuchtschool geen nadeelige gevolgen hebben mag voor het latere leven van
het betrokken kind.
1

) Deze sprekers zonden geen debatverslag in. — Secr.
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„Straf en opvoeding" (in de praktijk )
door G. H. Honing.
Stellingen:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Elk instituut dat eene taak heeft te vervullen in het kinderleven,
behoort zuiver paedagogisch te zijn ingesteld ; in het bijzonder geldt
dit voor instituten wier taak ligt op het terrein der misdeelde (misdadige en verwaarloosde) jeugd.
Het is daarom noodig, dat het kind wonde berecht niet in de
juridische, doch • in de paedagogische sfeer. Als het terecht moet
staan zij dat steeds voor den Kinderrechter.
Teneinde voor zijn paedagogische taak berekend te zijn is het gewenscht, dat de kinderrechter zich geheel aan de kinderrechtspraak
zal kunnen wijden.
Opdat de opvoedingsgedachte in de kinderrechtspraak tot haar recht
kome, moet elke kinderrechter kunnen beschikken over een goed
geoutilleerde en georganiseerde voorlichtingsdienst en een goed georganiseerd gezinsvoogdijinstituut.
Kinderen die na de berechting in aanmerking komen voor gezinsof gestichtsverpleging of nazorg, behooren daardoor niet buiten
het gezichtsveld van den kinderrechter te worden gebracht.
Gezins-, gestichts-verpleging en nazorg behoeven naast zelfstandigheid óók verband.
De Inspectie over het Tucht- en Opvoedingswezen drage niet een
controleerend, maar een leidend karakter.
Voor verdere verwezenlijking der opvoedingsgedachte in kinderberechting en -bescherming is de instelling van Kinderraden gewenscht.

Wanneer wij hier bespreken zullen straf en opvoeding in de praktijk,
moge eerst worden in herinnering gebracht, dat wij dan natuurlijk
niet moeten denken aan straf als paedagogischen maatregel, doch aan straf
in den juridischen, strafrechtelijken zin.
Dat dient goed in het oog te worden gehouden.
Een dergelijk onderscheid ten aanzien van de opvoeding valt niet
te maken ; opvoeding blijft steeds eenzelfde begrip, onverschillig of
die opvoeding een gevolg is van den wil der ouders of voogden of van
een uitspraak van den Civielen rechter dan wel, of zij werd opgelegd
na te zijn gerequireerd door den ambtenaar, die krachtens artikel 4
van de Wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie tot
taak heeft de handhaving der wetten, de vervolging van alle strafbare
feiten en het uitvoeren van alle strafvonnissen. Natuurlijk bestaan er
belangrijke verschilpunten tusschen de opvoeding door de ouders eenerzijds en door derden anderzijds en zijn de verschillende opvoedings-
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vormen door derden niet alle aan elkander gelijkwaardig; maar toch in
al deze gevallen blijft het begrip opvoeden een constante waarde.
Wij bedoelen met deze opmerkingen geenszins te zeggen, dat de straf,
zooals wij die kennen en die wij ter onderscheiding van de paedagogische straf, de juridische, strafrechtelijke hebben genoemd, gespeend
zou zijn van paedagogische tendenzen ; integendeel, de Tuchtschoolstraf
is in hare uitvoering paedagogisch, maar in haar opzet strafrechtelijk.
Nu is het zeker niet aan den geringsten twijfel onderhevig, dat bij
de kinderberechting de opvoedingsgedachte een groote plaats inneemt,
toch willen wij nog eens bijzondere aandacht daaraan wijden.
De vraag zou daarbij kunnen rijzen : is dat nu geen water naar de zee
dragen ? Er is kans, dat deze vraag niet alleen rijst, maar ook bevestigend
wordt beantwoord. Toch moet het antwoord op zoodanige vraag zóo
stellig mogelijk ontkennend luiden.
Het moge waar zijn, dat Nederland niet zijne kinderwetgeving vaak
aan de spits heeft gestaan en in verschillend opzicht nog staat ; het is
zeker juist, dat onze kinderwetten in velerlei opzicht heel veel goeds
hebben tot stand gebracht ; er moge dus ongetwijfeld reden tot dankbaarheid zijn, tot voldaanheid is er zeer zeker geen aanleiding.
Wanneer wij dit constateeren, wenschen we daarmede geenszins te
kort te schieten in waardeering voor het mooie werk, dat in het belang
der misdadige en verder misdeelde jeugd door , tal van personen en
vereenigingen is gedaan en nog dagelijks gedaan wordt ; terecht is ook
aan degenen, die als de geestelijke vaders van onze kinderwetten mogen
worden beschouwd, nog kortgeleden van verschillende zijden hulde
gebracht.
Wij willen slechts de aandacht vragen voor wat wij nog hebben te
doen om hun werk te voltooien, te verbeteren en aan de sedert voortgeschreden denkbeelden, waaraan zij zelven den stoot gaven, aan
te passen.
Wanneer wij met deze gedachte bezield het bouwwerk onzer kinderberechting bezien, 'valt ons al aanstonds op, dat het architectonisch
allerminst fraai is te noemen ; het is noch een stijlvol geheel, noch
een geriefelijke woonstede. Soms imponeert de bouw door den opzet;
maar wanneer men dan de *imposante entree achter zich heeft, vindt
men niet steeds de kloeke doorvoering van dezelfde gedachte en geven
de lijnen niet den indruk van helderheid en van het bewaren van eenheid
en van het volgen eener logische ontwikkeling.
Het schijnt soms eer, alsof `men aan het oorspronkelijke bouwsel telkens
andere stukjes heeft toegevoegd, zonder 'dat op den oorspronkelijken stijl
is gelet.
Bij onze kinderberechting gaat de paedagogische grondgedachte telkens
schuil, nu eens verliest zij zich gedeeltelijk in juridische, strafrechtelijke
beginselen, dan weer gaat ze deels te loor door gebrek aan consequente
doorvoering; weer een ander maal komt zij niet voldoende tot haar
recht door gebrekkige systematiseering en organisatie, mist ze kracht,
doordien zij doodloopt in administratieve gestes of is min vruchtbaar
31
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door gebrek aan onderling verband tusschen noodzakelijk samenwerkende
instituten.
Het zal onmogelijk zijn in het korte tijdsbestek van deze inleiding
dit alles zeer uitvoerig in het licht te stellen ; het zij ons vergund er
mede te volstaan het gestelde illustratief toe te lichten.
Al aanstonds treft bij aandachtige beschouwing ons de eigenaardigheid,
dat de wet als het ware op twee gedachten hinkt, en als het ware
het kind tusschen twee stoelen gezet heeft in plaats van op één
van beide.
Dit moge verklaarbaar zijn uit de historische ontwikkeling langs
twee lijnen, zooals de Heer 1{lootsema dat heeft geformuleerd ; er is
geen enkele reden, om daarbij te blijven stilstaan, integendeel de
verdere ontwikkeling dient te worden bevorderd.
De grondgedachte is blijkbaar en volkomen terecht geweest, dat de
daden van het kind niet moeten worden gemeten met de maatstaf;
waarmede men die van den volwassene meet. De geheele straf rechtstheorie-strijd zwijgt hier.
Hier geen vraag, of de -straf moet zijn vergeldings-, beveiligings- of
rechtstraf. Hier geen sprake van 'evenredige verzwaring van straf, naarmate het misdrijf zwaarder is. Integendeel. De wet houdt hier geenerlei rekening met de vraag, 'of het misdrijf doleus dan wel culpeus was;
het doet er in het algemeen niet toe of de delinquent blijk gaf van
geraffineerdheid en verdorvenheid, of slechts even uit den band sprong;
daarentegen is de uitspraak, die hem zal treffen soms bijna in het
geheel niet gegrond op hetgeen hij is of deed, maar op hetgeen anderen
zijn.
Immers het is mogelijk, dat de zwaarte van het misdrijf, de omstandigheid van bewezen opzet, de gebleken geraffineerdheid en verdorvenheid
van den delinquent zooveel oorzaken zijn, dat de delinquent ... niet
wordt gestraft, maar zonder toepassing van eenige straf wordt gesteld
ter beschikking der Regeering.
Daarentegen is het mogelijk, dat wanneer het misdrijf of de overtreding zeer licht was — b.v. het stelen van een duif —, bij het geheel
of zoo goed als geheel ontbreken van eenig boos opzet, en afwezigheid
van geraffineerdheid of verdorvenheid, omstandigheden, die bij strafrechtelijke juridische overwegingen zeker tot een conclusie zouden
moeten leiden, die geheel anders 'was dan de zooeven genoemde, . .
precies dezelfde maatregel wordt toegepast, niet op eenigerlei hoedanigheid van den delinquent, maar om omstandigheden geheel buiten zijn
persoon gelegen, nl., omdat verwijdering uit het voor hem verkeerde
milieu voor hem dienstig wordt geacht.
Ten slotte is het evenzeer 'mogelijk, dat een delinquent, van veel
minder slecht gehalte dan de eerstgenoemde, die een veel minder ernstig
delict pleegde en als 't ware slechts uit den band sprong en wiens
milieu al evenmin ongunstig was .... wèl wordt gestraft.
Wij critiseeren dit niet, \dj halen het slechts op den voorgrond, om
duidelijk te doen zien, dat hier nagenoeg alle strafrechtstheorie is aan
-
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den kant gedaan en slechts — en terecht — de bedoeling vooral bij
de geheele berechting te handelen in het welbegrepen belang van
het terechtstaande kind.
Ziedaar de zeker imposante paedagogische opzet.
Maar nu de doorvoering.
In de eerste plaats treft dan reeds aanstonds de omstandigheid, dat
de jeugdige delinquent uit een goed milieu — we zouden haast willen
zeggen en van goed gedrag — daaraan dankt, dat hij wordt „gestraft"
in den juridischen zin des woords — ook al is de uitvoering nog zeer
paedagogisch — zoodat hij zijn geheele verdere leven -daar van het
daaraan verbonden nadeel, dat hij straf te zijnen laste heeft, medesleept, terwijl de delinquent, die vaak meer misdeed, dat nadeel ontgaat.
Nu is daar natuurlijk wel wat op te vinden. Maar het is niet daarom,
dat wij het ter sprake brengen ; dat geschiedt slechts om te bewijzen,
dat zelfs in den opzet de wetgever niet met kloeken greep de paedagogische grondgedachte heeft vastgehouden, maar aanstonds die gedachte weer heeft losgelaten, omdat hij zich niet, zooveel als nuttig
was, kon losmaken van de pénit-entiaire historische lijn, die hem parten
speelde; de juridische wetenschap spon daarbij ook geen zijde, omdat
het resultaat was een wet, 'die in hare bepalingen, zooals we aantoonden, zeker ook niet zuiver 'penitentiair was ingesteld, maar lijnen
volgde, die — gelukkig — met elke strafrechtstheorie in strijd waren.
De paedagogische grondgedachte verliest zich hier in het juridische
beginsel, tot nadeel zoowel van de eene als van het andere.
Ook bij den opzet van de wet op den kinderrechter gaat de paedagogische gedachte weer te loor, - doordien de wet toelaat, dat een
kind berecht wordt door een rechter, die tot oordeelen over kinderen
door diezelfde wet feitelijk niet bevoegd kan worden geoordeeld.
juridisch zal deze uitspraak wel onjuist zijn, maar paedagogisch
is ze wel degelijk juist te achten.
Immers door de invoering van de wet op den kinderrechter is onomstootelijk komen vast te staan, dat de berechting van kinderen
niet moet worden overgelaten aan een willekeurigen rechter ; maar dan
is het ook paedagogisch onverdedigbaar, een groot deel dier berechting
over te laten aan den kantonrechter.
De omstandigheid, dat het hier slechts gaat om lichte overtredingen,
moge juridisch gewicht in de schaal leggen, paedagogisch gewicht.
is daaraan niet toe te 'kennen, ook niet, al neemt men in aanmerking, dat
de kantonrechter in ernstige gevallen de aandacht van den kinderrechter
op jeugdige overtreders kan vestigen. Immers zijn juist deze overtredingen vaak symptomen van dieper wortelend kwaad en terecht zeide
mejuffrouw Mr. H. Hillesum bij haar behandeling van het sedert
wet geworden ontwerp van voet op den kinderrechter : „Wanneer men
zooals in het ontwerp - gebeurt, erkent, dat iedere rechter nog niet liet
juiste inzicht behoeft te hebben in -wat er met een delinqueerend kind
gebeuren -moet, mag men hem ook niet toevertrouwen steeds te weten,
wanneer hij vermeld initiatief (om de aandacht van den kinderrechter.
-
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op jeugdige overtreders te vestigen) moet nemen en wanneer niet".
Zeker is het, dat het onderkennen van symptomen van dieper
wortelend kwaad en de behandeling er van niet minder paedagogisch
inzicht en opvoedkundige bekwaamheid eischt dan de beoordeeling van
duidelijker sprekende feiten en de berechting, die daarop moet volgen,
en het is van groot paedagogisch belang de jeugd het verkeerde van
menige overtreding onder het oog te brengen en haar te leeren, dat
straatschenderij en baldadigheid b.v. niet mogen worden geduld ; dat
dit wel aan een paedagogisch niet competenten rechter kan worden
overgelaten, kan niet worden toegegeven.
Het zuinigheidsbeginsel, dat op zichzelf paedagogische waarde kan
hebben, is hierbij wel ter verdediging te hulp geroepen. De kinder,
rechter toch zou het te druk krijgen, zoodat er een aantal kinderrechters
bij zou moeten komen. Die redeneering is natuurlijk apert onjuist
en zelfs als ze juist was .... bleef ze nog onjuist. Immers, wanneer
alleen daarom de berechting van deze aangelegenheden bleef opgedragen aan den daarvoor feitelijk paedagogisch niet competenten rechter,
wordt het kind uit zuinigheid te kort gedaan, hetgeen wel nimmer
toelaatbaar is en bepalingen, die aangeven, dat men zuinig moet zijn
met het verstrekken van hulp aan in nood verkeerende kinderen, zijn
zeker van elke paedagogische gedachte volslagen gespeend. Maar ook
reëel is de opmerking over het meerdere werk van den kinderrechter,
als beletsel tegen het aan hem opdragen ook van de berechting van
overtredingen, onjuist. Immers de kantonrechters zouden dan evenveel
werk verliezen, als de kinderrechters er bij kregen ; wat dus eenerzijds
vermeerdering geeft, is oorzaak van gelijke vermindering anderzijds.
Van juridische zijde is hier eens tegen aangevoerd, dat dit niet
opgaat, want dat de kantonrechter natuurlijk aan dergelijke zaken
niet zooveel zorg en tijd kan besteden als de kinderrechter ongetwijfeld doen zou ; indien dit waar is, bewijst het slechts te meer,
hoezeer dan de paedagogische gedachte hopeloos in het gedrang is.
Maar er is meer ; waarom dan — als de kinderrechter deze arbeidsvermeerdering niet zou kunnen dragen — hem belast met werk buiten
de kinderberechting gelegen ? Men zou zeggen, dat ook de logica
hier verre is te zoeken.
Wanneer echter een jeugdige „verdachte" wèl terecht staat voor zijn
eigen rechter, den kinderrechter, is al aanstonds weer de paedagogische
gedachte in het gedrang.
Men versta ons goed : wij bedoelen hiermede niet te zeggen, dat
practisch onze kinderrechters bij hun optreden die paedagogische gedachte uit het -oog zouden verliezen, of dat door hun geste die
gedachte in het nauw kwam ; het zij verre.
Wij willen er slechts de aandacht op vestigen, dat de wet zelve
aan haar eigen grondgedachte geen ruim baan heeft gegeven.
Voor wij dit toelichten, diene een opmerking vooraf te gaan, teneinde
telkens weer rijzend misverstand voor zooveel mogelijk te voorkomen.
Voor de invoering van de wet op den kinderrechter is er eenige
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strijd geweest over de vraag, of de kinderrechter al dan niet jurist
moest zijn. Naar onze meening moet de kinderrechter inderdaad jurist
zijn ; dit zij op den voorgrond gesteld.
Het wil ons voorkomen, dat het denkbeeld van wijlen Mr. Levy,
dat een „homo sapiens", een wijs, een verstandig man, aan wier geen
verdere eischen moeten worden gesteld, ook niet eischen van rechts ►geleerde kennis, de taak van kinderrechter bij ons te lande zou kunnen
worden opgedragen zeker vooralsnog niet in vervulling zou kunnen
komen.
De uitspraak van Prof. Mr. Simons : „Onze juristen zijn toch in de
eerste plaats juristen en zij moeten, om geschikt te kunnen zijn voor
kinderrechter, in een geheel andere plooi worden gebracht. Eigenlijk
moeten zij een groot gedeelte van dat zuiver rechtskundige kwijtraken,
dat zij uit den aard der zaak als jurist nog hebben", moge juist,
omdat zij uit zijn mond komt, op - hooge waarde worden gesteld, toch
verandert dit niets aan onze meening, dat de kinderrechter een jurist
behoort te zijn.
Thans onze toelichting, waarom ook, wanneer het kind voor zijn eigen
rechter terechtstaat, reeds onmiddellijk de paedagogische gedachte in
het gedrang is.
O-ok dan beweegt zich de geheele berechting in de pénitentiai
juridische, in plaats van in de paedagogische sfeer. De wetgever is
hier op de grondgedachte der wet niet consequent doorgegaan.
Uit een paedagogisch oogpunt is dat zeer te betreuren. Wanneer
men een goede kinderberechting wil, dient de wet er voor te zorgen,
dat het kind in het middelpunt der belangstelling blijve, dat in de
eerste plaats het kind worde gezien, het misdadige kind, toegegeven,
.maar het kind! Deze figuur mag niet worden overschaduwd door den
„misdadiger" den „verdachte", die voor ,den rechterstoel staat, noch
ook door wat wij willen noemen den „beschuldigde" wiens juri,
dische belangen moeten worden verdedigd. De wet zelve nu is oorzaak
dat de schaduwen van den „verdachte" en van den „beschuldigde"
het beeld van het „kind" verduisteren.
Het oordeel van Prof. Mr. D. Simons in zijn te 's-Qravenhage
in Mei 19 20 voor den Nederlandschen Bond tot Kinderbescherming
gehouden inleiding over het wetsontwerp op den kinderrechter:
„Er wordt niets veranderd dan één rechter in plaats van drie",
waarbij de hooggeleerde spreker doelde op de wijze, waarop de terechtzitting in kinderzaken zou kunnen worden ingericht bij invoering
van den kinderrechter, welke invoering ook inderdaad zóó geschiedde,
houdt een veroordeeling daarvan in paedagogisch opzicht in.
Inderdaad is de wijze van berechting nagenoeg geheel analoog aan
-die voor volwassenen en dat is psychologisch-paedagogisch onjuist.
Hier heerscht volmaakt de pénitentiair-juridische sfeer. Om het kind
de voor hem noodige behandeling te doen ondergaan, is de hulp
ingeroepen van den ambtenaar van het Openbaar Ministerie, van den
functionaris, wiens levenstaak het is, naast het handhaven d-er wetten
,

,

-

,

,

-

486
alle strafbare feiten te vervolgen en alle strafvonnissen ten uitvoer
te leggen (art. 4 Wet op de rechtelijke organisatie en het beleid
der Justitie) en van den „raadsman".
Hoewel wij over het algemeen groot respect hebben voor en vertrouwen hebben in het Openbaar Ministerie, welks ambtenaren zich
bij ons te lande o. i. terecht verheugen in een zeer goede reputatie
als hoogstaande ernstige mannen en hoewel wij weten, dat er verschillende
onder hen zijn, die onmiskenbare paedagogische qualiteiten bezitten„
dat alles neemt niet weg, dat de ambtenaar van het Openbaar Ministerie
qua talis volstrekt niet is een paedagogisch onderlegde of een paedagogisch aanvoelende kracht ; dat hij uit hoofde van zijn werkkring volstrekt
niet behoeft te beschikken over de qualiteiten, noodig om inzicht te
hebben in de ziel van het terechtstaand kind, noch ook daarom
gewapend is met de noodige kennis, om het kind te kunnen beoordeelen.
Integendeel uit hoofde van zijn ambt zal hij geneigd zijn meer den
„verdachte" dan het „kind" te zien. Mutatis-mutandis geldt dit ook
voor den raadsman, die geneigd zal zijn uit hoofde van zijn beroep in
de eerste plaats den „beschuldigde" te zien. Wij spreken nu niet
over rechtbanken, waarbij een z.g. „kinderofficier" en een speciale
,,kinder-raadsman" steeds bij alle kinderzaken optreden.
Mr. Besier was destijds van oordeel, dat Openbaar Ministerie en
raadsman niet in de raadzaal behoorden te blijven en freule Van Verschuer
wilde er alleen den raadsman toelaten, om de aandacht van den kinderrechter te vestigen op hetgeen voor het kind zou moeten worden aangevoerd. Beiden waren blijkbaar van meening, dat de berechting niet
moest zijn een getrouwe copie van die voor volwassenen, maar dat
de berechting in een paedagogische sfeer diende te geschieden.
Dat daarentegen de juridische sfeer in paedagogisch opzicht wel
degelijk kinderlijk is, bewijst alweer de wet zelve.
Wanneer er vragen betreffende de eigenschappen of omstandigheden.
van een minderjarigen „verdachte" buiten diens tegenwoordigheid
worden gesteld en behandeld, moet de zakelijke inhoud „in elk geval'
aan hem Worden medegedeeld (art. 149 quator Strafvordering). „In elk
geval", dus ook als het behandelde voor kinderooren totaal ongeschikt
is. Het kind is hier geheel uit het oog verloren, slechts de „verdachte"
is hier in het oog gehouden. Hoezeer dat het geval is, blijkt nog
duidelijk hieruit, dat dat stellen van vragen buiten tegenwoordigheid
van den „verdachte" op vordering van het Openbaar Ministerie alleen
mogelijk is, „mits in deze gevallen de raadsman zich daartegen niet
verzet". Ziedaar een in paedagogisch opzicht zonderlinge situatie ! Devervolger van alle strafbare feiten acht het voor het kind noodig
vragen buiten diens tegenwoordigheid te stellen ; de raadsman van
den „beschuldigde" verzet zich er tegen, hoogstwaarschijnlijk op jurk dische gronden ; de rechter-paedagoog is nu tusschen deze twee juridische functionarissen onmachtig, om het voor het kind van belang zijnde
licht te doen ontsteken.
Men kan hier vragen : is dat nu niet wat overdreven ? Kunnen eer
-
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goed kinderrechter, een goed ambtenaar van het Openbaar Ministerie
en een goed raadsman nu niet gemakkelijk deze klip omzeilen ? Dat ic
weleens inderdaad gevraagd ; en het antwoord daarop kan wel bevestigend luiden ; maar dit neemt niet weg, dat daarmede volstrekt niet is
bewezen, dat -de wet deze materie goed heeft geregeld ; dat wil nog niet
zeggen, dat deze wet, die zich met kinderen bezighoudt, hier niet
haar paedagogische waarde heeft ingeboet, dat ontneemt niets van
hare kracht aan -de bewering dat hier de juridische sfeer ten koste
der paedagogische hoogtij viert.
Ook is wel eens de opmerking gemaakt, dat het onjuist zou zijn,
dat de ambtenaar van het Openbaar Ministerie in de eerste plaats
ziet den misdadiger, de misdaad, die vervolgd moet worden en de,
raadsman in de eerste plaats den ,,beschuldigde" wiens belangen verdedigd moeten woeden ; ook deze functionarissen zijn menschen, in
het algemeen hoogstaande menschen ; waarom zouden zij dus nu juist
het kind niet zien ? Ook deze redeneering is juist ; men kan zelfs
verder gaan en zeggen, dat er personen zijn onder de ambtenaren van
het Openbaar Ministerie, die bekend zijn om hun paedagogische
qualiteiten en hun bekendheid met paedagogische schrijvers, om
hun objectiviteit, om het vermogen om bij jeugdige delinquenten,
vooral het kind te zien, dat terechtstaat en dat er onder de raadslieden
evenzeer zoodanigen zijn. Maar dat neemt niet weg, dat volgens art. 4
op de rechtelijke organisatie en het beleid der Justitie de leden
van het Openbaar Ministerie tot taak hebben, de handhaving der
wetten, de vervolging van alle strafbare feiten en het uitvoeren van
alle strafvonnissen, in welke taak zeker geen enkele aanleiding is te
vinden, dat van zoodanigen functionaris mag worden verwacht, dat
hij die voor deze taak geschikt wordt geoordeeld, daarom ook voldoende
inzicht en belangstelling zal hebben in de kinderpsyche, in paedagogische problemen en in de talrijke vraagstukken van het gebied der
kinderbescherming. Zeker is hierin geen enkele aanduiding te vinden,
dat ieder, die voor de taak de nood.ige geschiktheid bezit, beter
gepraedisponeerd is voor het vervullen van een rol in het werk der
kinderberechting dan elk lid van de zittende Magistratuur en de wet
zelve heeft voor de kinderberechting bepaalde leden der zittende
magistratuur aangewezen.
Dat er zeer bekwame ambtenaren van het Openbaar Ministerie en leden
der balie zijn, -die ook voor dit werk volledig geschikt zijn, doet niets
af aan het feit, dat dit dan -een toevallige bate is en niet het gevolg van
een goede wettelijke regeling.
Dat er zeer bekwame kinderrechters zijn, die zelfs eventueel kans
zouden zien met mogelijk minder voor het kinderwerk geschikte
ambtenaren van het O. M. en ,advocaten toch goede resultaten te bereiken, doet evenmin iets af aan het feit, dat zulks dan is ondanks de
wet, die de kinderberechting heeft gevormd naar het model van
de berechting voor volwassenen, daarbij de pénitentiair-juridische sfeer
handhavende, zonder voldoende rekening te houden met de algemeen
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erkende waarheid, dat de kinderpsyche absoluut anders is dan de psyche
van den volwassene, zonder in aanmerking te nemen, dat voor het kina,
alleen de paedagogische sfeer geschikt is.
Een gevolg van dezen toestand is, dat allerlei bepalingen, die kennelijk
zijn bedoeld voor volwassenen ook moeten `orden toegepast bij de
kinderrechtspraak. Zoo de bepaling in het nieuwe Wetboek van Strafvordering, dat de verdachte niet behoeft te antwoorden en de bepaling,
dat na 30 dagen preventieve hechtenis de delinquent moet worden gehoord. Beide bepalingen zijn duidelijk geschapen voor volwassenen.
Natuurlijk kan ook hier de kinderrechter veel ten goede doen, maar
daarmede is niet bewezen, dat dergelijke bepalingen, voor volwassenen
goed geacht, nu ook maar mir nichts dir nichts moeten worden
toegepast bij de kinderberechting.
Professor Mr. Simon van der Aa heeft op het laatste pénitentiair
congres te Leiden voorgesteld bij de strafprocedure voor volwassenen
de zitting te splitsen in een openbaar en een geheim gedeelte.
In het openbaar gedeelte wenscht hij de schuldvraag te zien uitgemaakt. In het geheime gedeelte wil hij de straftoemeting doen plaats
hebben.
Geheim wordt dit gedeelte der strafzitting gewenscht, omdat alleen
in zoodanige geheime, niet openbare zitting die sfeer van vertrou
welijkheid, die onmisbaar is voor behoorlijke ondervraging van den,
delinquent, zal kunnen ontstaan. Terecht kent de hooggeleerde rapporteur groote waarde toe aan zoodanige vertrouwelijke sfeer. Zeker
is het dan niet overdreven voor kinderen op te eischen de paedagogische sfeer, en deze kan niet ontstaan in eene zitting die, behoudens
de publiciteit, volkomen analoog is aan de strafrechts-zitting voor
volwassenen.
In het „Maandblad voor berechting en reclasseering" staan van
den Amsterdamschen kinderrechter eenige stellingen, onder het motto
„Het is vreemd".
Wij veroorloven ons ze hier op te noemen:
„A. Het is vreemd, dat de Kinderrechter, indien hij een kind ter
beschikking van de Regeering stelt, in het geheel niet weet, opwelke wijze die opdracht door de Regeering zal worden ten
uitvoer gelegd.
„B. Het is vreemd, dat hem later zelfs geen mededeeling wordt
gedaan van de genomen maatregelen.
„C. Het is vreemd, dat bij de invoering der kinderwetten (November 1922) niet is overwogen, of deze wetten niet de oprichting van nieuwe gestichten of observatiehuizen (speciaal voor
meisjes) noodig maakten, zoomede of de kinderrechter met het
oog op de organisatie der gezinsvoogdijen geen bijzondere
administratieve hulp noodig had.
,,D. Het is vreemd, dat de procedure tot civielrechtelijke ondertoezichtstelling zoo omslachtig is geregeld en dat daarbij aan de
voogdijraden een zoo overwegende invloed is toegekend.
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Het is vreemd, dat de oproeping van bloedverwanten daarbij
imperatief is voorgeschreven in plaats van facultatief.
„F. Het is vreemd, dat bij de plaatsing van kinderen in een
inrichting (volgens art. 373 M en N. B. W.) de Uitvoerende Macht
het laatste woord heeft te spreken en dat zij op die wijze de,
beslissingen der Rechterlijke macht ongedaan maken.
„G. Het is vreemd, dat in het bijzonder de berechting van meisjes
en jonge vrouwen niet aan vrouwelijke kinderrechters kan worden
toevertrouwd". Aldus Mr. De Jongh.
We zouden ervan kunnen zeggen, dat veel van het vreemde zou wegvallen, indien de wet zuiver paedagogisch was ingesteld ; want juridisch
schijnt er weinig vreemds aan te zijn. Juridisch is het volmaakt in
den haak, dat de rechter niet weet, hoe de Regeering haar maatregelen
ten uitvoer legt; juridisch is het volmaakt juist, dat de Regeering
den rechter daaromtrent ook geenerlei mededeeling doet en juridisch
is liet volmaakt juist, dat de Uitvoerende Macht het laatste woord
spreekt en niet de Rechterlijke Macht.
Maar of dit alles ook paedagogisch juist is, dat is een andere vraag.
Nu kan men allerlei bezwaren, als tot nu toe gememoreerd, gaan
achterhalen door afzonderlijke bepalingen, die elk een zoodanig bezwaar
trachten te ondervangen ; nog gemakkelijker is het ze te laten bestaan en
het aan de prudentie van den rechter over te laten er mee land te
bezeilen.
Noch het een, noch het ander kan ons voldoen. Hier dient een radicale
maatregel te worden genomen en wel deze, dat het Kinderrecht zuiver
paedagogisch wordt ingesteld. Het verbaast niemand, wanneer het Lager
Onderwijs zuiver paedagogisch is ingesteld. Men vindt het vanzelf
sprekend, wanneer daarbij als het ware aan dat onderwijs nauwkeurig
kunnen worden gevolgd de veranderingen, die zich in den loop
der eeuwen in de psychologie voltrokken.
Volkomen verklaarbaar van een zuiver paedagogisch ingesteld instituut:
het onderwijs volgt den voortgang der psychologie.
Wanneer de psychologie staat in het teeken van de vermogenstheorie.
streeft het onderwijs naar oefening der vermogens en is de leerstof
bijzaak; evolutioneert daarna de psychologie tot de voorstellingstheorie,
dan volgt het onderwijs, verheft de leerstof ten troon en streeft naar
het aanbrengen van een groot aantal goede voorstellingen; en wanneer
daarna de psychologie de waarde van oefening èn leerstof heeft aangetoond, volgt nogmaals het onderwijs en de methode staat in het
centrum der belangstelling.
Dat alles is zeer natuurlijk, want het onderwijs is een zuiver paedagogisch ingesteld instituut, een feit, waarover niemand zich verbaast
en dat door een ieder als vanzelfsprekend wordt beschouwd.
Evenzeer, ja nog meer, is het noodig, dat ook de kinderberechting
worde een zuiver paedagogisch ingesteld instituut. Door de kinder
berechting vastgekoppeld te houden aan de strafrechtsvormen, die bij de
berechting voor volwassenen gelden, belet men bovendien een goede
„E.
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ontwikkeling van het kinderrecht en daardoor wellicht zelfs mede van
het strafrecht voor volwassenen, dat reeds meermalen profiteerde van
inzichten bij de kinderberechting verkregen.
Het is noodig dat we komen tot de conclusie, die Mejuffrouw
Mr. H. Hillesum trok, toen zij in het Tijdschrift voor Strafrecht
(XXXI afl. 1) zeide noodig te achten:
„In de eerste plaats de ruiterlijke uitspraak, dat een kind beneden
een bepaalden leeftijd niet als een misdadiger mag worden beschouwd,
maar uitsluitend als persoon, die moet worden opgevoed. De opvoedingsrmaatregelen mogen streng zijn, zelfs strenger dan de tegenwoordige
kinderstraffen, maar het moet opvoeding heeten".
Komen we tot die ruiterlijke uitspraak, zonder omwegen, dan is er
geen aanleiding tot handhaving der pénitentiair-juridische sfeer, tot
navolging van de strafrechtsvormen, die voor volwassenen gelden. Dan
zal het onnoodig zijn, dat een kind voor den strafrechter, in den zin,
zooals wij die thans kennen, verschijnt ; dan zal een kind beneden de
16 jaar nimmer een strafrechts-object kunnen zijn en een kind tusschen
16 en 18 jaar slechts indien daar bijzondere termen voor aanwezig zijn.
Trouwens, dat wij nog altijd de individuen verdeelen in kinderen en
volwassenen met een over het 18e jaar loopende scheidingslijn en een
marge van 16-18 jaar is al even onpaedagogisch.
Reeds sedert Comenius is aanvaard de indeeling in kinderen, jongelieden en volwassenen.
Was onze kinderwetgeving niet half-pénitentiair-juridisch en halfpaedagogisch, maar zuiver paedagogisch ingesteld, - dan zouden we reeds
lang drie groepen kennen : kinderen, jongelieden en volwassenen, Welke
groepen door twee marges van elkander zouden zijn gescheiden.
Het heeft ons steeds als een zekere contradictie getroffen, dat om
een kind, dat niet de opvoeding geniet, die voor hem noodig is geacht,
deze opvoeding te doen deelachtig voorden, hetgeen geschiedt door
stelling ter beschikking der Regeering, zonder toepassing van eenige
straf, zooals de wet duidelijk aangeeft, de tusschenkomst van den
strafrechter noodig is, terwijl om het ondeugende kind, dat zich niet
voegt naar de over hem ingestelde gezinsvoogdij ernstig te corrigeeren,
door , het b.v. voor een jaar naar een inrichting van bijzondere tucht
te dirigeeren, de tusschenkomst van den Civielen rechter voldoende is.
Wanneer het werkelijk diepe ernst is, dat stelling ter beschikking
der Regeering een maatregel is, om het kind de voor hem noodige opvoeding, die hij derfde, te verschaffen -en wanneer het werkelijk ernst is,
dat daaraan de gedachte aan straf geheel vreemd zij, dan is het ons
niet duidelijk, waarom de tusschenkomst van den strafrechter, met de
tot heden aan dezen verbonden en aan het strafrecht voor volwassenen
ontleende en analoge en dus onpaedagogische en onkinderlijke strafrechtssfeer, noodzakelijk zou moeten zijn. Slechts in het bijzondere
geval, dat er termen zijn om boven en behalve den maatregel van ter
beschikking stelling tegelijkertijd ook nog gevangenisstraf op te leggen
(art. 39ier) kan er aanleiding tot strafrechtelijke behandeling zijn.
-
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Neemt niet nu reeds de Civiele rechter maatregelen, die, als ze
werden toegepast op normale volwassenen, ongetwijfeld door den strafrechter zouden moeten worden genomen ? En zijn die maatregelen
niet vaak van evenernstigen en practisch van volkomen denzelfden
aard als Tuchtschoolstraf? Wordt niet het eene kind om zijn wangedrag
door den Civielen rechter en het andere door den strafrechter voor
eenzelfden tijd naar -een zelfde inrichting, ide Tuchtschool, gezonden?
.Maar de boete dan ?
Wanneer de boete de eenige reden mocht zijn, waarom de strafrechter
voor kinderen gehandhaafd moet worden, zouden we welhaast geneigd
zijn te zeggen, welnu schaf dan die boete af. Maar wanneer men er
genoegen mede kan nemen, dat een kind voor een jaar wordt gezonden
naar een inrichting voor bijzondere tucht door den civielen rechter,
waarom zou men dan den veel lichteren maatregel, de straf van boete niet
door den rechter kunnen doen opleggen als paedagogischen maatregel ?
Wil men ten dezen de paedagogische gedachte niet ten volle de kinderberechting doen beheerschen en hecht men ook hier aan een splitsing
in civiele en strafzaken, 'dan zal men toch in elk geval de kinderstrafrechtspraak geheel en volkomen moeten losmaken van de methoden
en vormen van de strafrechtspraak van volwassenen, die als richtsnoer
voor kinderberechting ten eenenmale ondeugdelijk zijn.
Wat wij dan noodig hebben voor kinderen, is een zuiver paedagogisch
ingestelde wet, die niet is een nabootsing van de strafwet voor volwassenen en die wordt toegepast door een ook in psychologisch,
paedagogisch en sociologisch opzicht bekwaam jurist als Kinderrechter.
Deze kinderrechter behoort zich dan ook geheel en uitsluitend aan
de kinderrechtspraak te kunnen wijden. Waarlijk een zoodanige taak als
den kinderrechter is toevertrouwd, eischt Oen geheelen mensch.
Er is wel eens hiertegen aangevoerd, dat het zoo nuttig is voor den
kinderrechter het contact, met de rechtspraak voor volwassenen niet te
verliezen en zich dus ook buiten zijn kinderrechtspraak te blijven
begeven. Wij kunnen -die waarde van deze opmerking niet inzien. Men
betoogt toch ook niet het nut voor een kinderarts om daarbij b.v. de
practijk van oogarts, vrouwenarts of chirurg te beoefenen, noch ook
dat een onderwijzer van de lagere school ter verhooging zijner' waarde
als zoodanig dient te doceeren aan de Volksuniversiteit ; en zeker belast
men -deze functionarissen niet met dergelijke buiten hun eigenlijke
arbeidsveld gelegen werk.
Het is natuurlijk denkbaar, dat er arrondissementen zijn, waar voor
een kinderrechter geen werk genoeg zou zijn, indien hij alleen met de
kinderberechting werd belast; welnu daarvoor zijn verschillende middelen toe te passen. Maar in de plaatsen, waar een kinderrechter wei
genoeg werk heeft is het absurd hem buiten zijn eigenlijk terrein te
betrekken in geheel ander werk. Waarlijk de kinderrechter heeft geen
stud,ieobjecten buiten de kinderberechting noodig, om zich voortdurend
meer voor zijn taak te bekwamen.
Indien hij op de hoogte wil blijven van den stand der psychologie,
-
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de paedagogiek, de sociologie, zoo practisch als theoretisch ; als hij
wil beschikken over de noodige bekendheid met op zijn terrein werkende
vereenigingen met en zonder gestichten, met Rijksopvoedingsgestichten
en Tuchtscholen en hun verschillende doeleinden, methoden, werkwijzen en organisatiën ; als hij werkelijk in contact wil blijven met
de gezinsvoogden, dan heeft hij zeker zijn handen meer dan vol,
En wanneer dan die kinderrechter ook werkelijk alle kinderen berecht,
die tegenwoordig met den rechter in aanraking komen, ook die, welke
slechts eenvoudige overtredingen begingen, dan zullen er zeker weinig
kinderrechters zijn, die niet voldoende werk op hun arbeidsveld zouden
vinden. Voor wat betreft de ontheffing en ontzetting uit de ouderlijke
macht, is het ongetwijfeld een voordeel, daarbij ook den kinderrechter in
de rechtbank te doen zitting nemen, evenals bij de verschijning van
strafrechtelijke minderjarigen voor een meervoudige kamer der rechtbank. Zóó doet hij inderdaad dan werk buiten zijn eigenlijk engere
taak van kinderenberechten, dat hem als zoodanig ten goede zou komen
en soortelijk zwaarder maken. Het behoeft wel nauwelijks betoog,
dat ieder kinderrechter moet kunnen beschikken over een goed geoutilleerde voorlichtingsdienst, inclusief een observatiehuis voor jongens zoowel als voor meisjes. Het is daarvoor natuurlijk niet noodig in de
standplaats van elken kinderrechter twee observatie-inrichtingen te doen
verrijzen. Maar het is natuurlijk slechts noodig, dat daartoe een goede
verdeeling der observatiè-inrichtingen over het land bestaat en dat er
inderdaad voor meisjes voldoende observatie-gelegenheid voorde geschapen. Ook de best geschoolde psycholoog-paedagoog kan niet steeds
door een enkel onderhoud met den minderjarige zelf en door navraag
bij ouders, onderwijzers, werkgevers enz. zich voldoende inzicht verschaffen in hetgeen het kind potentieel is en voor een zeer groot deel
hangt daarvan af wat er met het kind dient te gebeuren ; voor de
gevallen, waarin door het gewone onderzoek niet kan worden vastgesteld, is een observatiehuis onontbeerlijk ; maar ook nog voor andere
doeleinden is een zoodanig huis noodig ; het zou ons te ver voeren
daarop hier thans in te gaan. Wel echter zij er nog op gewezen,
dat voldoende meisjesobservatie-gelegenheid zeker ontbreekt ; en toch
is het aantal meisjes, dat met den rechter in aanmerking komt door
de wet op de onder toezichtstelling zeer sterk toegenomen, omdat
thans tal van meisjes, die niet of nog niet crimineel zijn, maar wel
op het verkeerde pad zijn en vroeger niet voor den rechter konden
worden gebracht, thans voor den civielen rechter verschijnen ; nog
moeilijker dan bij jongens is het nu omtrent deze meisjes te beslissen, wat er met haar moet geschieden.
Juist op dit terrein van voorlichting en vooral op dat der observatie
doet zich heel sterk gebrek aan syst,ematiseering en organisatie en
aan onderling verband tusschen noodzakelijk samenwerkende instituten
gevoelen. Het gezinsvoogdij-instituut behoeft ook, om goed te kunnen
blijven werken, een behoorlijke organisatie, die geleid behoort te worden
door den kinderrechter en zorgt voor toezicht op de qualiteit der
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gezinsvoogden, waakt voor degelijk toezicht dier voogden, geregeld
rapporten omtrent bereikte of niet bereikte resultaten ontvangt, kortom
geheel en al au fait is van de geheele functioneering van dit instituut.
Er is n.l. reden om met groote nauwkeurigheid de ontwikkeling
van dit instituut te volgen, o. a., omdat bij minder stevige organisatie
en minder goede leiding het groote gevaar ontstaat, dat die gezinsvoogden
volkomen te goeder trouw het zoo lang met een minder gewilligen
pupil blijven „probeeren", tot ingrijpen feitelijk te laat is en anderzijds te spoedig den moed laten zakken. Heeft de kinderrechter
gelegenheid met de onder toezicht gestelde kinderen middellijk of onmiddellijk in contact te blijven, niet alzoo met de kinderen, die naar
Tuchtschool of Rijksopvoedingsgesticht, naar gezin- of particulier gesticht worden verwezen. Zij verdwijnen officieel geheel en al uit zijn
gezichtskring. Nu kan men dit ook paedagogisch wel verdedigen,
De kinderrechter zag blijkbaar geen kans met onder toezichtstelling
iets te bereiken en draagt de kinderen over aan de Regeering. Toch
zij men met deze verdediging zeer voorzichtig. In de eerste plaats
daarom, omdat de Regeering geen persoon is, in de tweede plaats,
omdat de Regeering weer op allerlei verschillende manieren zich
van haar taak kan kwijten, waarbij het vaak mogelijk is, dat zij dit
doet op een wijze, die indruisscht tegen hetgeen de • kinderrechter
als noodig en nuttig voor oogen stond, toen hij zijn beschikking nam:
maar ook hierom, omdat het voor den kinderrechter toch in elk
geval gewenscht is, dat hij op de hoogte wordt gehouden met de
uitvoering van door hem opgelegde maatregelen (en straffen ), opdat
hij zich kan vergewissen in hoeverre bepaalde maatregelen effect hadden
en in hoeverre niet.
Paedagogisch onjuist is het ook, dat de kinderrechter, nadat hij
een kind ter beschikking der Regeering heeft gesteld, daarna geenerlei
invloed heeft op de feitelijke bestemming van dat kind, omdat de
officier daarover den Minister adviseert, waardoor het zeer goed
mogelijk is, dat een *kind, een geheel andere bestemming volgt dan die,
welke de rechter bedoelde, toen hij ter beschikkingstelling uitsprak.
Ook kan het paedagogisch niet als een voordeel gelden, dat een
kinderrechter een kind ter beschikking der Regeering stelt, terwijl.
de Regeering dien maatregel aanstonds krachteloos maakt door toepassing van voorwaardelijk ontslag.
Thans onder vigeur der nu geldende bepalingen is dat volkomen
toelaatbaar ; maar dat dit toelaatbaar is, daarin schuilt juist de fout.
Immers de Regeering doet zulks, geheel onbekend met de beweegredenen van den kinderrechter, welke beweegredenen immers in de
motiveering van -een vonnis nooit zoo kunnen worden gegeven, dat
daarop zonder eenig nader overleg kan worden besloten tot feitelijke
vernietiging van den maatregel. Trouwens, welk verstandig mensch zal,
wanneer een daartoe alleszins bevoegde deskundige autoriteit, gesteund
door verschillende deskundige adviezen, besluit tot een maatregel van
langdurig karakter, zonder eenig overleg, zonder eenig onderzoek bij
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die autoriteit, zijn beslissing door een daaraan in wezen tegenovergestelde beslissing practisch ongedaan maken? Wanneer iets dergelijks
met een van onze kinderen aan de orde was, welke vader zou dan
zoo handelen ? Wij 'herhalen nog eens, dat zulks nu gebeurt, is
volkomen correct passend in het systeem, en mag dus noch aan de
Regeering, noch aan haar adviseurs Worden verweten, omdat nu eenmaal
de kinderrechter juridisch volkomen terecht in deze zaken niet wordt gekend.
Maar dat een dergelijke handelwijze past in dit systeem, veroordeelt
het systeem wel de handelwijze niet.
Verder zullen gezins- 'en gestichtsverpleging en nazorg, meer tot een
geheel moeten samengroeien en zullen gezins- en gestichtsverpleging
niet als scherpe tegenstellingen, niet als van elkaar als het ware
vijandige, met elkaar niet overeen te brengen systemen, doch als
elkaar aanvullende en wederke-erig ondersteunende instituten moeten
worden gezien. Met behoud van de onontbeerlijke zelfstandigheid. van
dengene, die in een bepaalde periode met de opvoeding van een
kind is belast, moet er toch zoo min mogelijk afbreken van de
gevolgde lijn . plaats vinden. Wanneer thans bv. een kind in gezinsverpleging is geplaatst overeenkomstig de bedoelingen van den rechter
en diens adviseurs en het kind levert daarbij ernstige moeilijkheden
op, dan is het mogelijk, dat een geheel andere koers wordt ingeslagen
zonder eenigerlei voorkennis van dien rechter en zijn adviseurs. Wanneer
in een ander geval iemand van een ter zake bevoegd deskundig autoriteit,
die wordt bijgestaan door bevoegde deskundige adviseurs, een aanwijzing krijgt, hoe in zijn geval te handelen, en hij volgt die aanwijzing
op, maar het verwachte resultaat blijft uit, dan zal hij ongetwijfeld
die zaak weder met die autoriteit gaan bespreken. Niet alzoo bij de
kinderbescherming.
Het is hierbij nog te veel mogelijk, dat een kind door geheel van
elkancder onafhankelijk werkende krachten achtereenvolgens wordt behandeld.
Ook behoorlijke organisatie ontbreekt hier geheel en o. i. is dit
uitmuntend belicht geworden door Mr. A. O. H. Tellegen, Secretaris
van de Centrale Vereeniging voor Kinderbescherming in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Haarlem in zijne inleiding op de
Vergadering van den Nederlandschen Bond tot Kinderbescherming op
Zaterdag 18 April 1925 te Utrecht, getiteld : „Mogelijkheid van meerdere samenwerking bij de gezinsverpleging."
In de eerste plaats wordt vaak een voogdijkind geplaatst in gezinsverpleging, zooals Mr. Tellegen het uitdrukt : „op enkele door den
voogdijraad verstrekte gegevens, zelfs zonder de kinderen of het milieu,
waaruit zij afkomstig zijn, persoonlijk te kennen."
Zeer terecht waarschuwt Mr. Tellegen tegen de redeneering, die zegt,
dat, als het mocht blijken niet te gaan, niets eenvoudiger is dan het
kind te verplaatsen. „Maar juist dit verplaatsen," aldus Mr. Tellegen,
„dit sollen met het kind, is zoo funest voor zijn opvoeding en
karaktervorming."
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Mr. Tellegen wenscht daarom „eert goede observatie door alleszins
onderlegde krachten," een wensch, dien wij ten volle kunnen onderschrijven ; maar Mr. Tellegen wenscht o. i. volkomen terecht meer
en wel „nauwere samenwerking der talrijke vereenigingen", . o. a. door
stichting van een Centraal Bureau onder deskundige en alleszins bevoegde
leiding met de noodige helpers en agenten in verschillende deelen van
het land."
Dit Centraal Bureau zou „moeten aanleggen en onderhouden een
gezinnenregister, voorzien van alle gegevens en bizonderheden, tot in
de finesses toe", opdat dit Bureau „vraagbaak" en „deskundig adviseur" van alle vereenigingen zal kunnen zijn, terwijl er „vanwege
het Centraal Bureau een voortdurend en geregeld toezicht (zou)
kunnen worden gehouden op de kinderen en de gezinnen, op de werkbonen en het ambachtsondderricht en daarvan aan de Vereenigingen
rapport kunnen worden uitgebracht voorzien van een advies."
Tegenover de bezwaren, die tegen een zoodanig bureau werden
geopperd is o. a. door ons gewezen op het Centraal Bureau van de
Centrale Vereeniging van Reclasseerings-Instellingen, dat wel is waar
eenigszins anders werkt dan het Bureau, dat Mr. Tellegen zich dacht,
maar toch het bewijs levert, dat er door samenwerkende instellingen
zonder vrees voor verlies van zelfstandigheid veel nuttigs is tot stand
te brengen.
Voorts is er terecht op diezelfde vergadering door Mevrouw Levenbach--Asschter op gewezen, dat in Amsterdam de samenwerking tusschen
alle kinderbeschermende instellingen natuurlijk van allerlei richting
en kleur is verkregen in de Federatie van Instellingen voor Kinderbescherming in Amsterdam, aldaar kortweg bekend als de F. I. l<. A.,
welke o. a. heeft samengesteld een Centraal Register ten dienste der
aangesloten Vereenigingen.
Wij kunnen niet inzien, dat wat voor alle Reclasseerings-Vereenigingen
in Nederland -en - voor alle Kinderbescher.mings-Instellingen in Amsterdam op het gebied van samenwerking bereikbaar is, op het terrein
der geheele Nederlandsche Kinderbescherrning onmogelijk zou moeten
blijven.
Wij achten het zeer te betreuren, dat op deze denkbeelden van
Mr. Tellegen tot heden niet verder is ingegaan.
De nazorg neemt ook nog lang niet de haar toekomende plaats in.
Zoo is reeds jaren lang in de Rijksgestichten de behoefte gevoeld
aan een ambtenaar, door wien de plaatsing van knapen bij voorwaardelijk ontslag kan worden voorbereid, die een werkgever, een kosthuis,
een toezichthouder kan zoeken en met dezen mondeling de komst
van den knaap kan voorbereiden en den jongen kan introduceeren ; een
ambtenaar, die voorts, nadat de knaap enkele weken op zijn nieuwe
bestemming -is, hem eens kan opzoeken, om te zien in hoeverre de
aanpassing aan den nieuwen toestand en de nieuwe omgeving slaagt,
en of en wat er ter verdere bevordering daarvan nog gedaan moet
en kan worden ; die verder zoodra er moeilijkheden mochten rijzen
-
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onmiddellijk ter plaatse een onderzoek kan instellen en kan trachten
de moeilijkheden tot een goede oplossing te brengen. Hoewel die
behoefte al zeker een vijftiental jaren wordt gevoeld, is aan de Rijksgestichten zoodanige kracht niet beschikbaar, hoewel in het Tijdelijk
gesticht te Leeuwarden, waar gelegenheid was in deze richting iets te
doen, ook zonder dat officieel een zoodanig ambtenaar was werkzaam
gesteld, dit instituut zijn uitnemende diensten meer dan afdoende
bewees.
Wel zijn werkzaam gesteld de z.g. agenten voor voorwaardelijk
ontslag, maar hun functie -draagt een geheel ander karakter en zij
maken den nazorgambtenaar van het gesticht zelf zeker niet overbodig.
Heeft eindelijk een voorwaardelijk ontslagen, of een bij zijne meerderjarigheid definitief ontslagen verpleegde den meerderjarigen leeftijd
bereikt, dan houdt alle officieele bemoeiing en steun geheel en al op.
Toch moet het duidelijk zijn, dat zoo-danige bemoeiing en steun
vaak ook dan onontbeerlijk is te achten.
Immers het kind is vaak eerst met het 15e à 16e jaar in een gesticht
gekomen ; eenigen tijd daarna wordt zijne vakopleiding ter hand genomen,
op een leeftijd dus, dat andere kinderen die reeds achter den rug
hebben. Komt de minderjarige nu op plm. 19-jarigen leeftijd bij
een baas, dan moet hij nog zijne loonkrachtigheid verwerven. Geen
wonder, dat dit voor hem, die zich daarbij weer geheel moet aanpassen
aan een voor hem vaak geheel nieuwe omgeving niet zoo snel en gemakkelijk gaat, dat hij met zijn een en twintigsten verjaardag wel
geheel aan zijn lot kan worden overgelaten.
Natuurlijk geldt dit nog sterker voor degenen, die met of omstreeks
hun meerderjarigheid eerst het gesticht verlaten, hetgeen, naar ik
toevallig vernam, tegenwoordig vrij veel schijnt voor te komen.
Bovendien zijn er velen onder hen, die niet uitmunten door psychische
en intellectueele gaven.
Op een leeftijd, waarop de normale jeugd bijna altijd nog eenigen
steun behoeft, wordt nu de zwakkere eensklaps geheel losgelaten.
Is aldus het vertrek van den pupil nog niet ideaal, zijn binnenkomst
is dat al evenmin.
Het is merkwaardig, dat bepaald is, dat bij het transport van kinderen
de begeleidende Rijksveldwachters moeten zijn gekleed in burgerkleeding,
terwijl aan de vraag van het transport overigens geen aandacht is gewijd.
Wij zouden natuurlijk geenszins wenschen, dat het transport zou
geschieden door Rijksveldwachters in uniform, maar we zouden wenschen,
dat meer op de innerlijke waarde van een goed transport, dan op de
uiterlijke werd gelet. En dat is niet het geval.
Verschillende Rijksveldwachters zijn zeker uitmuntende tactvolle geleiders; maar niet allen zijn dat -en zeker zijn ze het weer niet
voor kinderen krachtens hun ambt, maar erger dan dit is de methode,
die soms wordt gevolgd, waarbij jongens die niet gehecht zijn, b.v.
van hun werk worden gehaald, zonderdat zij weten, dat zij op transport
worden gesteld, om dan als bij verrassing te worden overgebracht
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naar een gesticht, onderweg, soms volkomen te goeder trouw, dan nog
verkeerd ingelicht door hun begeleiders, feiten, die den jongen wrokkend
en wantrouwend doen aanlanden op de plaats zijner bestemming.
Geenszins willen wij hiermede zeggen, dat de autoriteiten belast
met aanhouding en overbrenging hier schuld hebben ; we willen slechts
belichten, dat er hier te weinig eenheid in de behandeling is. De Kinderrechter vonnist, de Officier neemt daarna de zaak in handen ; en de
automatische machine begint te draaien. De transporten van kinderep
behooren niet in handen der Rijks- of Gemeentepolitie te worden gelegd,
maar dienen te geschieden door speciale beambten b.v. van een instituut
als de Kinderpolitie in de groote gemeenten.
De eigenlijke uitvoering van straf en maatregel ressorteert dan verder
onder het Departement van Justitie. Ook hier is het mij van nabij
bekend, dat er ten departemente veel belangstelling is voor het werk,
en dat er serieus en ernstig wordt gewerkt. Maar daarmede is nog
niet gezegd, dat de organisatie de meest gelukkige is.
Allereerst is er de omstandigheid, dat er een Directeur-Generaal is,
in plaats van een Inspecteur-Generaal, die liet hoogste departementale
gezag vertegenwoordigt.
Of feitelijk, dat er zelfs geen Directeur-Generaal is, omdat de titularis
ten departemente slechts den persoonlijken titel voert, hetgeen beteekent,
dat hij niet de aan die functie verbonden gezagsbevoegdheden bezit.
Dat zijn quaesties van meer belang dan zoo op 't oog het geval schijnt.
Nu toch moet bij bepaalde gevallen de inspecteur, aldus althans de
praktijk, de man, die ter plaatse kan zien en hooren, zijn nota schrijven,
waarna die nota door de departementale afdeeling, den Directeur-Generaal,
en eventueel door den Secretaris-Generaal wordt behandeld en tenslotte
beoordeeld in hoeverre er gevolg aan zal worden gegeven.
Het instituut dus, dat ter plaatse kan onderzoeken, zien en hooren,
moet over het onderzochte, geziene, gehoorde, schrijven aan het instituut,
dat niet ter plaatse heeft onderzocht, gezien en gehoord, zoodat principieel feitelijk behandeling op „stukken" geschiedt.
Was de verdeeling anders, was de Directeur-Generaal InspecteurGeneraal, geadsisteerd door de noodige inspecteurs — die nu toch ook
werkzaam zijn — dan zou de gang van zaken practischer zijn, ten
minste als men dan niet de fout beging, de „afdeeling" als een zelfstandig lichaam tusschen Inspectie en Minister in te schuiven.
Voorts zou de Inspectie dan als vanzelf niet alleen controleerend,.
maar ook leidend, bindend, -opbouwend werken. Voor de, Rijksgestichten
zou er onmiddellijke leiding van deze inspectie kunnen uitgaan, van de
particuliere instellingen zou de inspectie wel geen directe leiding kunnen
en mogen geven, maar toch zeker naast de natuurlijk ook hier noodige
controle, opbouwend werk kunnen verrichten op eenigszins analoge
wijze als zulks het geval is met de Inspectie bij den Christelijk Philantropischen Bond en zooals zulks ook in Engeland het geval is.
Eindelijk komt ons de positie der voogdijraden in het nieuwe
instituut van den Kinderrechter niet gelukkig voor.
Verslag Paedagogiseh Congres.
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Het instituut van den Kinderrechter heeft behoeften, die door den
tegenwoordigen voogdijraad niet bevredigd kunnen worden.
Daartoe is een ander lichaam noodig, destijds door den secretaris
dezer sectie, den Heer P. den *Hollander, „Kinderraad" gedoopt.
Naast en behalve de taak thans opgedragen aan den Voogdijraad,
behoort tot het werk van den Kinderraad het voorlichten van de
rechterlijke autoriteiten, zoowel over bepaalde gevallen als over vraagstukken van allerlei aard, het geven van inlichtingen aan het publiek,
zoowel in bepaalde gevallen als in het algemeen, het wijzen op
ontstane gevaren (rooken, venten, collecteeren, bioscoop, enz.
het
organiseeren van voorlichtingsdienst en gezinsvoogdij, het mede toezien
op keuze van pleegouders enz. enz. De 1{inderraad zou een samenstelling kunnen hebben analoog aan die van den Reclasseeringsraad,
d. w. z. dat voor een deel de zetels van dien Raad worden toegewezen
aan in de praktijk der kinderbescherming werkende instituten. De
raad zou daardoor vermoedelijk te groot zijn, om steeds omtrent alle
gevallen, waarin de Kinderrechter zijne medewerking noodig had, in
plenum zijne beslissingen te kunnen nemen ; een moderamen zou die
taak dan dienen te vervullen ; voorts zou den Raad de plicht moeten
worden opgelegd, indien hij meent, dat een zaak geen voortgang moet
hebben, dit aanstonds bij gemotiveerd schrijven te berichten aan den
Kinderrechter.
Aan het einde onzer beschouwingen meenen wij nog eens te moeten
memoreeren, dat de gebreken die o. i. aan onze kinderwetten kleven,
niet zijn te wijten aan fouten van den wetgever of van den wetsontwerper.
De paedagogische gebreken zijn een logisch voortvloeisel van de
omstandigheid dat, zooals de Heer Klootsema het heeft geformuleerd
de vraag omtrent straf of opvoeding van het crimineele (en verwaarloosde) kind zich historisch langs twee lijnen heeft ontwikkeld, een
paedagogische en een penitentiaire lijn, die hier te lande elkaar in de
Kinderwetten hebben ontmoet.
Het zou een onmogelijke eisch zijn van wetsontwerper of wetgever
vorderen, dat hij in staat zou zijn . onmiddellijk elk schadelijk
dooreenslingeren dier lijnen te voorkomen. Het is echter wel noodig te
eischen, dat nu langzamerhand die dooreenslingering worde ontward,
dat de paedagogische lijn meer en meer de richtlijn worde der figuur,
dat de penitentiaire en de strafrechterlijke lijn meer en meer de
paedagogische volge en dat door de geheele behandeling der crimineele
kinderen deze teekening streng worde doorgevoerd.
Dat is, we toonden dit reeds aan, van meer dan van theoretische
beteekenis.
In de praktijk ondervindt men van het niet ontward zijn, dezer
lijnen allerlei nadeel.
Mede daaraan is het te wijten, dat omtrent de jeugdbehandeling
nog allerzonderlingste opvattingen bestaan ; men bedenke slechts het
verbod van aannemen van ontslagen Tuchtscholieren en jongens uit
),
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Rijksopvoedingsgestichten bij Marine en Indische leger. Dat een instituut,
dat aan zijn leden zeer bizondere eischeen van geschiktheid voor bizondere
tucht, gehoorzaamheid en moed stelt, ' voorzichtig is met toelating
en dubbel voorzichtig is, wanneer het betreft individuen, van wie
reeds bleek, dat zij op jeugdigen leeftijd ernstige moeilijkheden opleverden, is begrijpelijk, maar dat een dergelijk instituut mir nichts
dir nichts elk kind dat in een bepaalde levensperiode ernstige moeilijkheden opleverde daarom van toelating uitsluit, is in strijd met elk
juist principe.
Dat we in dit opzicht nog niet verder zijn, behoeft ons echter
niet zoo heel erg te verbazen, wanneer wij bedenken, dat in den jare
1925 op het internationaal congres voor Zedelijke Opvoeding te Genève
nog moest worden geponeerd de stelling, dat het weeskind — waaronder in het buitenland niet alleen wordt verstaan het ouderlooze kind,
maar ook elk ander kind, dat geen eigen tehuis heeft — volkomen
gelijkwaardig is aan elk ander kind en als zoodanig verdient behandeld
te worden. Hiermede is niet bedoeld te zeggen, dat de rapporteur, die
deze stelling lanceerde, Jhr. W. A. Ortt daarmede iets min gelukkigs
zou hebben gedaan, noch ook dat dit Congres in deze die gedachte
als een zekere terechtwijzing noodig had. Integendeel. Maar wij mogen
er -ons t-och wel terdege rekenschap van geven, dat deze stelling eerst
in 1925 werd aangenomen ; zoo oppervlakkig beschouwd zou men
haar overbodig kunnen achten, hetgeen toch zeker niet het geval is.
Geen wonder dan ook, dat het z.g. crimineele kind nog niet gezien
wordt in hetzelfde licht, waarin het kind in het algemeen wordt
beschouwd.
Dat zal eerst het geval kunnen worden, wanneer men de straf- en de
opvoedingsmaatregel van de kinderen ziet, niet_ als strafrechtelijk, maar
als paedagogisch begrip, wanneer men dus de opvoedings-gedachte reëel
en consequent tot de alpha en omega maakt van de l<inderberechting en
van de geheele Kinderbescherming.
Discussie.
Mej. Van Halm: 't Is mij een behoefte om te onderstrepen, wat de
inleider heeft gezegd — een stern uit de practijk moge de uiteenzetting
van den inleider bevestigen. Ook 'ik zou wenschen uitschakeling van
den Officier (Ambtenaar van het O. M. ), omdat 't wel eens voorkomt,
dat een gewenschte maatregel wordt tegengehouden, -omdat O. M. en 1<. R.
het niet eens zijn en ook, en dit komt door de Wet als zoodanig, dat
een K. R. gebonden is in zijn maatregelen door den -Officier.
Omdat er aan de opvoedingssfeer `bij het Instituut van den Kinderrechter nog zooveel te wijzigen 'is, daarom mag er op dit alles nog eens
vanuit de vergadering de nadruk -op worden gelegd.
,

Ds. Rensink: Naar aanleiding van de lezing van den heer Honing,
met den geest waarvan ik het volkomen eens ben, zou ik 't volgende
willen opmerken.
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Kinderberechting moet opvoeding, geen straf zijn. Goed, maar hoe
komt het dan, dat in bijna alle gestichten, vrijere en strengere, de
kinderen hun verblijf daar als gedwongen verblijf, als door het Gezag,
door de Justitie gewild verblijf, en daarom als straf gevoelen ? Naar
spr. 'S oordeel komt dit hoofdzakelijk, omdat de terbeschikkingstelling
alleen na een justitieel vonnis, na een strafbaar feit, na veel bemoeienis
van de politie plaats heeft. Het kind - voelt verband tusschen de
door hem begane overtreding en zijn verblijf in het gesticht, en kan
na dat alles dat verband niet anders zien dan als politiedwang, als straf !
Zal ook het kind het gestichtsverblijf als leermaatregel voelen, dan moet
zoo mogelijk voor den tijd ingegrepen worden, en in ieder geval proces
en rechtszitting vervallen, of ten `overstaan van de ouders geschieden.
Want, wat men in theorie daarover ook bewere, practisch beteekent
ter beschikkingstelling toch -een veroordeeling van de opvoeding der
ouders, zij dan verwaarloozing of onmacht de oorzaak hunner verkeerde
opvoeding. En daarom is, zulks in verband met wat de heer I{lootsema
zei, voorwaardelijke veroordeeling niet onlogisch : het is een vermanend
Woord, een bedreiging niet tot het kind, maar tot de ouders : als jullie
het niet beter aanpakt, dan ... .
In verband met den misstand, dat de kinderrechter van het uitvoeren
van het vonnis niet weet, wijst spr. er op, dat ook deze magistraten
zelf dat als een leemte voelen, en hij uit ervaring weet, hoe sommigen
hunner in vrijen tijd zich op de hoogte van het gestichtsleven trachten
te stellen.
Wat tenslotte de jubilea in dit jaar betreft van het Roomsch, het
Christelijk en het Philantropisch Gesticht, wijst spreker op de Vrijz.
Godsd. Vereen. „Tot Steun", die voor 25 jaar haar Jongenshuis
„Beekzicht" in Epe oprichtte.
Mevr. M. M. Raket: U heeft zooeven gezegd, dat indien iemand
een anderen naam dacht te hebben gevonden voor Tuchtschool, Opvoedings-Gesticht of Gevangenis, hij of zij dien ' mocht opgeven. Daarvoor verzoek ik u even het woord.
Wanneer kinderen, jongelingen en ouderen door -den rechter naar
tuchtschool, gesticht, of gevangenis worden verwezen, moeten zij in
die inrichtingen worden opgevoed tot menschen, die, wanneer zij in
de corrupte maatschappij terugkeeren, die maatschappij door hun levenwekkend voorbeeld kunnen verbeteren tot wezenlijk, in één woord
brave menschen, die elkander als broeders en zusters dienen en liefhebben. Daarom zouden wij gaarne willen, dat de crimineelen daarin werden voorgegaan ; en opgevoed door hoogstaande mannen en
vrouwen tot Maatschappij-Verbeteraars ; dat die mannen en vrouwen
bij hun veelzijdig werk in die inrichtingen alleen uitgaan van Liefde,
niets dan Liefde, en dat daarom de naam voor al die inrichtingen zal
zijn : Rijks-Opvoedings- Tehuizen.
Mej. Mr. IKatz zou — naar aanleiding van het referaat van den heer
Honing — dezen willen wijzen op eenige zinsneden in de Memorie

501
van Antwoord bij de laatste Justitiebegrooting en daarover zijn oordeel
vernemen.
Onder het hoofd : ,,Bevoegdheid kinderrechter" lezen wij o. a. ten
aanzien van de berechting van overtredingen:
„De ondergeteeken-de kan voor de gedachte, om alle overtredingen
van kinderen door den kinderrechter te doen berechten, niet zoo aanstonds gevoelen. Behandeling door een ,,unus judex", een der gronden
voor de instelling van den kinderrechter, is bij den kantonrechter reeds
gegeven. Ook zou de behandeling door de arrondissements-rechtbank,
welke bovendien vaak ver van de woonplaats is gelegen, aan de zaak
een schijn van beteekenis kunnen geven, welke meestentijds niet in
overeenstemming is met de werkelijkheid en daarom bedenkelijk zou
zijn."
M. i. zijn deze argumenten verre van afdoende ; immers het gaat
er niet om, dat men een alleensprekenden rechter als zoodanig wenscht,
maar één, die gespecialiseerd is in kinderzaken, zooals toch slechts
de kinderrechter zal zijn. Bovendien behoort de sfeer bij, den kinderrechter juist niet zoo te zijn, dat de zaak daardoor voor het kind
te zeer -een schijn van beteekenis zou, krijgen.
Wat deze sfeer betreft, en de wenschen, te dien aanzien door den
hr. Honing geuit, wil spr. wijzen op de volgende zinsnede:
,,De behandeling van kinderstrafzaken heeft inderdaad haar eigen
eischen. Voldoening daaraan, ook wat betreft de geheele sfeer van behandeling, wordt bevorderd, doordat in deze zaken een enkele, in het
bijzonder daarmede belaste rechter optreedt. Ook het openbaar ministerie
en de advocaat hebben zich bewust te zijn, dat hun taak in kinderstrafzaken in verschillende opzichten afwijkt van die in gewone strafzaken. Dit bewustzijn is, naar de ondergeteekende meent, in het
algemeen niet afwezig, en dan vertegenwoordigen openbaar ministerie
en advocaat in de behandeling elementen, die men toch niet gaarne
zou, missen. Men overschatte immers niet de mogelijkheid voor één
enkel persoon om alle elementen van een juiste behandeling in zich
te vereenigen."
Zeer zeker is hierin, naar spreeksters oordeel, een kern van waarheid:
het zal voor één persoon niet gemakkelijk zijn, alles in zich te
vereenigen. Maar zij gevoelt toch zeer goed de bezwaren van den
hr. Honing uit paedagogisch oogpunt. Immers — al hebben, volgens
den Minister, het O. M. -en de advocaat zich bewust te zijn van die
eigen sfeer, dit zal niet altijd het geval zijn, tenzij men een ambtenaar
van het O. M. bijzonderlijk daartoe aanwijst, of één bepaalden advocaat.
Nu gaat men in sommige steden wel in die richting, maar naar spr.'s
oordeel niet genoeg, ook niet ten aanzien der advocaten : zelfs waar
bepaalde advocaten zich beschikbaar stellen, zou spr. nog aan één,
bijzonderlijk daartoe van Overheidswege aangewezen en die zich geheel
daaraan kon wijden — zooals zij dit b.v. te Zürich aantrof — de
voorkeur geven. Toch zou zij den hr. Honing willen vragen, of deze
tusschenweg : een bijzonderlijk aangewezen ambtenaar O. M. en advocaat
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niet te verkiezen ware boven het geheel afschaffen dezer functies in
kinderstrafzaken, vooral die van den advocaat.
Zeer was spreekster het met den hr. Honing eens, waar hij voor
meer invloed van den kinderrechter pleitte ter zake van de practische
uitvoering van de maatregelen, door dezen opgelegd.
Daaromtrent belooft de Memorie van Antwoord althans iets, al
is het slechts een ,,overwegen" en al stemt de verwijzing naar de
„verschillende meeningen" niet al te hoopvol. Immers, we lezen te dien
aanzien:
,,De algemeene lijn onzer wetgeving is, dat de rechter blijft buiten
de tenuitvoerlegging zijner strafrechterlijke uitspraken. Of, en zoo ja,
in hoeverre, ten aanzien van den kinderrechter, met betrekking met
name tot de ter beschikking stellingen, voor afwijking aanleiding
is, is een vraag, die de ondergeteekende, met gebruikmaking van hetgeen
in den laatsten tijd in verschillenden zin daaromtrent is opgemerkt,
nader wil overwegen."
Ten slotte zou spreekster willen vragen, hoe de hr. Honing, die den
kinderrechter in alle kinderzaken -- - dus, zooals hij wilde, voor de
groep tot 18-j. — als civiel-rechter wilde doen optreden, dus ook bij
strafrechtelijke feiten, zich dan de berechting denkt van de groep van
16-18-j., voor wie hij zelf de mogelijkheid wilde openhouden van
de oplegging van dezelfde straf als voor de „jongelieden".
Mevr. Levenbach-Asscher Laat ik beginnen met een woord van
hul-de te brengen aan -den geacht-en Inleider. Met de hoofdstrekking
van zijn betoog kan ik mij volkomen vereenigen en voornamelijk waar
hij zegt, dat bij de nieuwste kinderberechting het strafrechtelijke,
juridische element nog te veel naar voren komt en er nog in te geringe
mate een paedagogische sfeer heerscht.
Waar ik mij even in hetdebat meng, zal dit dan ook niet staan in
het teeken van strijd, maar ik wilde slechts een paar opmerkingen
maken. Vooreerst bevreemdt het mij, dat de geachte inleider, waar
hij in het begin van zijn rede een scheiding maakt tusschen strafrechtelijke
en opvoedingsmaatregelen, hij het plaatsen in een tuchtschool geheel
tot de eerste rekent. Wij kennen toch wel degelijk nog de civiele tuchtschoolplaatsing, al betreur ik het ten zeerste, dat de correction paternelle
sinds de nieuwste wijziging van de kinderwetten niet meer voorkomt.
Vroeger konden ouders, die ernstige reden van misnoegen over het
gedrag van een kind hadden, dit, zij het dan ook met medewerking
van den voogdijraad, gemakkelijk in een tuchtschool geplaatst krijgen,
terwijl thans eerst een gezinsvoogd zou moeten benoemd worden.
In -dit verband betreur ik het ook, en nu kom ik in de lijn van den
heer Den - Hollander, onzen geachter sectie-secretaris, dat Amsterdam
indertijd geen uitvoering heeft gegeven aan de plannen tot oprichting
eener „Strenge School". We zouden dan althans voor Amsterdam een
diseiplinairen maatregel gekregen hebben, die heilzamen . invloed zou
gehad hebben, op de ten kwade neigende jeugd.
:
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Voorts heeft de heer Honing gezegd, dat de voogdijraad -eigenlijk
niet geheel meer past in het kader van de kinderwetten, zooals zich
die den laatsten tijd ontwikkeld hebben.
Welnu, dit gevoel is bij mij na 1922 ook wel eens opgekomen.
Echter nooit voor dien tijd. Wij hebben als voogdijraad met belangstelling naar de wijzigingen uitgezien en beschouwden de invoering
van de gezinsvoogdij als -een wettelijke sanctioneering van iets, wat
zoo langzamerhand al ontstaan was en voorts als de noodige, practische
aanvullende schakel in het geheele systeem. De voogdijraad heeft wel
een wettelijk vastgestelde taak, maar die is, waar het de kinderbescher'
ming in het algemeen betreft, niet zoo nauw omlijnd, niet zoo eng
omgrensd, getuige de nieuwste identiteitskaart van de leden van voogdijraad Amsterdam I, of er blijft nog ruimte over voor veel werk.
De voogdijraad heeft zich op het standpunt gesteld : laat nu eerst
dat nieuwe instituut maar eens even rustig wat uitgroeien, dan moet
men bij den uitbouw vanzelf wat nader tot elkaar komen, dan zal
er van zelf een nauwere samenwerking komen, tusschen kinderrechtspleging en het met wettelijk - gezag bekleede instituut van voogdijraad,
zooals dit zich sedert 1905 ontwikkeld heeft.
Dit naar aanleiding van het referaat van den heer Honing. Zou het
mij nu vergund zijn nog iets in het midden te brengen in verband met
een uitlating van den heer Klootsema ?
De Voorzitter : Als U het heel vlug kan zeggen!
Ja, mijnheer de Voorzitter.
Ik kon het bij het eerste debat niet in het midden brengen, wijl de
heer Klootsema heteerst gezegd heeft bij de beantwoording van
zijn debaters. En wel dit : Allereerst een woord van groote hulde voor
den heer Klootsema voor zijn schitterende inleiding, die hij met zijn
bekend enthousiasme heeft voorgedragen. Ik wilde iets zeggen in
het belang van de „voorwaardelijke ter beschikkingstelling", die ik
toch liever niet zou willen missen. De heer Klootsema zeide:
De „terbeschikkingstelling" is een paedagogische beschermingsmaatregel. Maar, wat gaat men nu doen ? Practisch komt het hierop neer
bij dien maatregel. Men zegt tot het kind : gij hebt gezondigd en
bedreigt het dan door te zeggen : Pas op, dat je het niet weer doet,
want anders ... ga ik je beschermen, je redden. Hiermede heeft
hij m. i. de zaak wat belachelijk gemaakt, hij heeft dan ook terecht
hilariteit verwekt. Nu weet ik, dat woord van den heer 1<lootsema
grooten invloed heeft en daarom zou het mij spijten, als door zijn wijze
van voorstellen, dien indruk zou blijven bestaan. Maar zou men het
ook niet anders kunnen uitleggen ? Ik zal maar in den trant van den
inleider voortgaan, al zou ik evenmin als hij in werkelijkheid die
woorden tot het kind spreken. Het komt mij dan voor, dat men bij
een voorw. ter beschikking stelling zou kunnen zeggen : Hoor eens
knaapje of meisje : Je hebt gezondigd, maar ik vermoed, dat je dit
nu wel inziet en je voortaan beter zult gedragen : ik vertrouw, dat
je bij je ouders en in eigen milieu wel tot het goede pad zult weder-
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keeren, maar mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, en je zondigt
weer, welnu, dan zal ik met mijn meerdere tact, met mijn meerder
paedagogisch talent eens probeeren, je te redden.
De heer IKlootsema : Hoe stelt de inleider zich voor, dat het personeel
in 't vervolg wordt opgeleid ? 't Is dezelfde vraag, die de heer Duburg
hem heeft gesteld, maar die beter bij dit bijzondere gedeelte behandeld
wordt. Overigens vraagt hij, hoe de heer Honing zich voorstelt, dat
er een centrale gedachte ontstaat uit de verschillende opvattingen
van de verschillende kinderrechters. Hij meent verder, dat we voorzichtig
moeten zijn met begripsverwarringen, en dat het toch indertijd zoo
scherp onderscheiden was welk verschil er tusschen bestraffing en
opvoeding bestaat, terwijl deze scherpe onderscheiding in de voorwaardelijke ter beschikking is vervloeid. Overigens zal deze logische
fout practisch wel terecht komen.
Repliek.
De heer Honing: Hoewel de tijd uitermate kort is, wil ik trachten
alle debaters zij het in telegramstijl te beantwoorden.
In de eerste plaats dan een woord van hartelijken dank aan mejuffrouw
v. d. Halm, voor haar steun. Hoewel het natuurlijk voor een spreker
altijd aangenaam is te bemerken, dat hetgeen hij zeide bij anderen
weerklank vindt, is het niet daarvoor, dat ik spreekster gaarne mijn
dank breng. Ik doe dat, omdat het m. i. zoo goed is, dat juist mej. v. d.
Halm, die zoo midden in de practijk staat, op een zoo belangrijke
plaats heeft willen getuigen, dat de door mij genoemde leemten in de
practijk ook dagelijks worden gevoeld. Ook als men spreekt over de
practijk wordt dat steeds toch voor een deel theorie; juist daarom stel
ik het op zoo hoogen prijs dat mej. v. d. Halm hier heeft willen
getuigen, dat in de practijk de door mij genoemde bezwaren wel degelijk
worden gevoeld.
Aan Ds. Rensink moet ik zeggen, dat ik ook nog nooit hoorde, dat
de jongens van een Rijksopvoedingsgesticht zeggen : ik moet hier nog
zoo lang zitten. Maar wel geef ik hem toe, dat de jongens er allen
naar verlangen het gesticht weer te verlaten ; dat acht ik echter gelukkig;
ik geloof niet, dat het goed zou, zijn, wanneer ze zouden zeggen : „nu
woon ik hier." Ze moeten, zoo eenigszins mogelijk blijven gevoelen
dat ze eigenlijk „wonen" bij hun ouders : maar tijdelijk zijn in een
R. O. G. Ik geloof niet, 'dat een vader, die het voor zijn zoon noodig
acht hem naar een „strenge" kostschool te zenden, van zijn zoon een
kaart krijgt, aangevende zijn adresverandering; neen, die jongen woont
nu niet in die kostschool en zoo woont ook een Rijks-opvoedeling
niet in een R. O. G.
Het doet mij genoegen, dat Ds. Rensink heeft medegedeeld, dat de
kinderrechters zelf gevoelen, dat zij de kinderbeschermingsinstellingen
moeten kennen ; het was ook mij ten duidelijkste gebleken, maar ik ben
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den heer Rensink dankbaar, dat hij deze ervaring hier heeft medegedeeld.
Mevrouw Raket sprak o.a. over het ideaal de crimineele jeugd in
„Rijksopvoedingstehuizen" zoo op te voeden, dat teruggekeerd in de
maatschappij daarin als „verbeteraars" daarvan zullen kunnen optreden.
Ja, wie zou dat niet wenschen ? Maar .... men zij met het uitspreken
van zoodanigen wensch toch uiterst voorzichtig, om toekomstige desillusies te voorkomen. Mij leerde de ervaring, dat men zeer tevreden
moet zijn, wanneer men in het algemeen de pupillen zoover kan
brengen, dat zij in den kring, waaruit zij kwamen bruikbare krachten
worden en dat m-en niet moet verwachten, dat men hen boven dat
peil kan verheffen.
Mevr. Levenbach geef ik gaarne toe, dat de Tuchtschool meer het
karakter heeft van een kinder-strafinrichting; met haar betreur ik liet
verloren gaan der correction paternelle en het . achterwege blijven van
de strenge school. Het deed mij zeer veel genoegen te hooren dat ook
naar spreeksters meening na 1922 de voogdijraad zooals die voor
dat jaar werkte, niet meer geheel voldoet ; maar nog meer genoegen
deed het mij te hooren, dat mevrouw Levenbach meent, dat de wettelijke taak niet zoo nauw omgrensd is, zoodat verdere ontplooiing
mogelijk en zelfs waarschijnlijk aanstaande is. Moge dit dan gelden
voor alle voogdijraden in ons land.
De heer Klootsema l) vroeg, hoe ik mij de personeelopleiding denk.
Ik denk dat het noodig is, dat het groepspersoneel in de eerste plaats
iets positiefs moet kennen, wat voor het groepsleven van belang is:
gymnastiek, openlu-chtspel, huisvlijt, zang, muziek, teekenen, dammen,.
schaken; natuurlijk behoeft niet elke groepsleider dat alles te kennen;
maar de gezamenlijke groepsleiders in een gesticht moeten dat wel.
Verder moet het personeel ook theoretisch worden opgeleid en ik
meen, dat die opleiding bij wijze van spreken nooit moet eindigen.
Van mej. Katz hoorde ik met veel genoegen dat in de Memorie van
Antwoord — die ik tot mijn spijt nog niet heb gelezen — verschillende
punt-en zijn aangeroerd, die door mijdezen morgen ter sprake zijn
gebracht; dat doet mij zooveel genoegen, omdat blijkbaar dus ook
in de Tweede Kamer aan die zaken aandacht is geschonken.
Ja, wat de quaestie van de kantonrechter betreft, daar zitten wemidden in de, laat ik het maar zeggen, midden in de juristerij. Ik
ben werkelijk geen vijand van de juridische wetenschap ; in een
vroegere functie heb ik zelfs een heel klein beetje er van moeten
leeren èn toepassen ; die toepassing geschiedde in de functie, die wij
in het leger noemden : officier-commissaris - buiten de standplaats van
den krijgsraad, die eenige overeenkomst vertoonde met die van „rechtercommissaris" en ik kan gerust zeggen, dat dat kleine beetje juridische
-

1 ) Door tijdsgebrek bleef de vraag hoe een centrale gedachte in zake
de kinderberechting moest ontstaan bij de verschillende kinderrechters
onbeantwoord ; m. i. is dit de taak van de Vereeniging voor Kinderen Politierechtspraak, die zich o. m. dit naar ik meen ook ten doel stelt..
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studie juist genoeg was om mijn belangstelling en eerbied voor . de
juridische wetenschap te wekken. Maar dit is heusch juristerij. Zeker,
de kantonrechter is ook de Unus-judex ; maar wat zegt dat nu in
'S hemelsnaam ? Dat is in het geheel de vraag niet. De vraag is, of deze
Unus-judex ook paedagogisch-competent is ; en ik heb bewezen uit
de wet zelf, dat hij 'dat niet is en wel zijn moet. En dan die „schijn"
van gewicht, die gewekt zou worden, wanneer een kind betrekkelijk ver
van de standplaats van den kinderrechter naar de Arrond'isse'mentsRechtbank zou moeten reizen. Dat is inderdaad juridische schijn. Wie
ter wereld denkt er aan als een kind betrekkelijk ver woont van een
school, die het moet bezoeken, om dan te zeggen dat dit „bedenkelijk"
is, omdat dan een schijn van gewicht wordt gewekt? Heusch, wanneer
een kind terecht moet staan voor den rechter, zal deze schijn niet
worden gewekt als men het dan naar zijn eigen rechter stuurt, tenzij
er lichtvaardig is vervolgd.
Ook het bevel van hoogerhand dat zoon ambtenaar van het Openbaar
Ministerie „zich bewust heeft te zijn" dat hij zich bij kinderzaken anders
moet instellen — laat ik het met mijn woorden maar zoo formuleeren;
en dat dit bewustzijn over het algemeen niet afwezig is. Dit laatste
geloof ik gaarne. Maar of daarom die steeds met vervolging belaste
ambtenaar dat nu ook kan, daarvan zwijgt de Memorie van Antwoord
heel wijselijk. Iemands werk zet een stempel op zijn persoonlijkheid;
en al heeft hij het zich nu maar bewust te zijn, daarom is hij er lang
niet altijd toe in - staat en .... beschikt hij zeker niet daarom ook over
de voldoende kennis en bekwaamheid daartoe. Wanneer ik iemand vraag
naar een bepaald persoon, zal het antwoord b.v. kunnen zijn : „een
aardige, flinke, hartelijke kerel." Maar als ik het aan de politie vraag,
kan de politie mij dat niet antwoorden ; meestal luidt dan over
zoo iemand het antwoord : ,,Mij is niets te zijnen nadeele kunnen blijken";
en dat spreekt vanzelf ; dat houdt volstrekt geen verwijt aan de politie
in ; integendeel. Maar daarom moet men dergelijke instituten ook
niet belasten met kinderberechting ; en daarom is men er zeker niet mee
af als men zegt : „hij heeft er zich maar van bewust te zijn" ; dan
heerscht weer de juridische in plaats van de paedagogische sfeer. Nu zegt
mejuffrouw l<atz, dat het voor één persoon, voor den kinderrechter
toch wel heel lastig is, om alles alleen af te doen ; maar ik heb geen
bezwaar tegen adsistentie, ook niet, indien de kinderrechter die behoeft,
tegen juridische adsistentie, maar dan zij dat niet adsistentie van
,,Officier" en „Raadsman".
Met groote voldoening hoor ik, dat er verbetering is te wachten in
zake de door mij aangeroerde quaestie dat de kinderrechter niet op de
hoogte wordt gehouden van, ja zelfs, althans wettelijk, wordt gehouden,
buiten de tenuitvoerlegging zijner uitspraken.
Dan vroeg mej. I<atz nog, hoe het, wanneer de kinderrechter alleen in
civilibus optrad, bij kinderzaken van kinderen beneden de 16 jaar,
,dan zou moeten met kinderen 'tusschen 16 en 18 jaar.
Dat kan ik gemakkelijk toelichten.

507
Ik zou wenschen een drieledige indeeling der individuën. Beneden
18 jaar kind ; van 18 'tot 23 jaar jongeling; daarboven volwassene.
Personen van 16-18 jaar moeten echter ook als „jongeling" berecht
kunnen worden en personen van 23 tot 25 jaar eveneens. Was deze
indeeling zoo, dan zou ik wensehen : Kinderen nooit stra f rechtob jecí.
Dan zouden dus kinderen beneden 16 jaar nimmer (behoudens het geval
van art. 391er) voor den strafrechter kom-en en die van 16-18 jaar
alleen als ze tot de groep „jongelingen" moesten worden gerekend.
Eindelijk is nog één vraag van mej. Katz onbeantwoord nl., hoe de
inrichting van een R. 0. G. behoort te zijn. In de eerste plaats dan de
opmerking dat er allereerst noodig is een duidelijke bestemming der
bestaande R. 0. O.en. Indertijd was dat duidelijk : Amersfoort school-,
Avereest vak- en Leiden vakgesticht voor oudere en lastige elementen.
Nu is dat niet meer duidelijk ; nu is Leiden opgeheven en Avereest en
Amersfoort nemen beiden vakjongens op. Maar welke knapen moeten
nu naar Amersfoort en welke naar Avereest ; mij althans is dat geenszins
duidelijk, en toch behoort een gesticht een ook naar buiten duidelijk
eigen stempel en , bestemming te hebben. Wat verder de inrichting
betreft van een R. 0. G., die is moeilijk in een paar woorden te zeggen.
Maar iets er van kan ik toch wel mededeelen.
Het tijdelijk Rijksopvoedingsgesticht te Leeuwarden moest worden
ondergebracht in een barakkenkamp ; de organisatie moest zich dus
naar den bouw schikken en daarom moest dit noodwendig voeren tot een
paviljoenstelsel, waarbij het gesticht bestond 'uit een; 4 à 5 tal paviljoens
(barakken) elk van 80 knapen. De ervaring heeft daar geleerd, dat
voor een groot gesticht zoodanige paviljoenindeeling zeer grote voórdeelen met zich brengt.

De Voorzitter. Aan het slot van de zittingen van de 7e sectie zou ik
een enkel samenvattend woord willen spreken.
Duidelijk is uit de gehouden besprekingen naar voren gekomen, dat
de in deze sectie behandelde onderwerpen niet alleen hebben een
technische zijde, maar dat • zij wortelen en ook moeten wortelen in
ieders wereld- en levensbeschouwing, die kan zijn van godsdienstigen
aard of berustend meer op philosophischen grondslag, maar -die alleen
dan voor den bloei van d-en arbeid, dien wij behandeld hebben, een goede
grondslag kan zijn, wanneer _daarin een idealistisch en altruïstisch
beginsel als drijvende kracht te vinden is.
Naast de levensbeschouwing is, speciaal in de inleiding van den heer
van Mesdag, de wetenschap naar voren gebracht als noodzakelijke grondslag zoowel voor het inzicht in het werk als voor de practische
uitvoering daarvan. De bezwaren, van vele zijden tegen een al te
wetenschappelijke opvatting van het werk opgeworpen, schenen mij meer
hun oorsprong te vinden in liefde voor d-en practischen, toegewijden
arbeid, die men dacht, dat door te veel wetenschap zou kunnen
geschaad word-en, dan dat men zou hebben te kennen gegeven, de
wetenschap als noodzakelijken grondslag af te wijzen.
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De technische zijde van het werk is in de verschillende inleidingen
onderzocht : het aandeel van gesticht, gezin en van de ondertoezicht
stelling met behoud van vrijheid in de maatschappij ; de rol van
Kinderrechter en van de verschillende ambtelijke en particuliere krachten,
die de rechtspraak in kinderzaken voorbereiden -en die bij de tenuitvoerlegging van de gewezen vonnissen behulpzaam zijn. Dit meer
technische deel leent zich minder tot een resumé.
Ik zou echter de aandacht willen vestigen op één eigenaardigheid,
op één verbindenden trek, die aan al de behandelde onderwerpen
gemeen schijnt te zijn en die misschien het belangrijkste gezichtspunt
van de besprekingen in deze sectie oplevert. Het was telkens weer

de behoefte, de theoretische en practische vraagstukken te brengen in
zoo nauw mogelijk contact met het leven.
Het verschijnsel der misdadigheid zelf is uit zijn geïsoleerde positie
bevrijd. Het verband tusschen misdadigheid en de eigenaardigheden en
afwijkingen in den aanleg (psychopathischen aanleg) en in de maatschappelijke en huiselijke omstandigheden zijn duidelijk geworden. Dat
heeft ten gevolge, dat niet meer, als vroeger, alleen de slechtheid der
misdadigers voorwerp van bestrijding is, maar dat het geheele leven
van de misdadige kinderen binnen den kring van observatie 'en van
leiding gebracht wordt.
Bij de besprekingen over studie en opleiding is een krachtiger
strooming gebleken, die verlangde : in de eerste plaats geen studie
ten koste van de levende practijk ; — en in de tweede plaats geen
louter theoretische, intellectualistische opleiding, maar voortdurend levend
verband tusschen het verstandelijk inzicht in onze problemen en de
practische behandeling daarvan ; — de practische behandeling, waarbij
de practijk der toewijding op den voorgrond werd geplaatst.
Ook in de technische beschouwingen was die zelfde neiging, die
naar het leven dreef, duidelijk waar te nemen. Naast de gestichtsopvoeding
(waarvan niemand spe noodzakelijkheid voor bepaalde gevallen bestreden
heeft) is de aandacht gevestigd niet alleen op de gezinsverpleging,
maar ook op het nieuwe instituut d-er ondertoezichtstelling met behoud
van vrijheid in de levende maatschappij. De werkzaamheid der leiders
is onder dit licht beschouwd : van de Kinderrechters, die naast den
arbeid van het vellen van vonnissen gekregen hebben het werk van
leiding van ondertoezichtstelling en gezinsvoogdij ; — van het Departement van Justitie, welks inspecteerende taak men hoopte, dat zich
,ontwikkelen zou van de in hoofdzaak controleerende en fouten zoekende
inspectie tot de scheppende inspectie, die den arbeid, door gesubsidieerde
particulieren verricht, zal leiden en aansporen. De medewerking van
de school bij het tijdig uitvinden van wordende psychopaatjes werd
vvenschelijk genoemd : opbouwend werk bij uitstek, en op een plaats,
waar de harteklop der maatschappij gevoeld wordt. En door een
debater, die aanwezigheid had toegezegd, maar die niet kon verschijnen,
zou het belang van de jeugdbeweging ook voor ons onderwerp zijn
aangetoond : weder een beweging, voortgekomen uit en levend in de
;

-
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maatschappij, die zou worden dienstbaar gemaakt aan de leiding van
het misdadige kind. De medewerking van al deze verschillende maatschappelijke krachten zal er toe leiden, dat de bemoeiingen met het
misdadige kind nog minder dan thans als een van de maatschappij
min of meer geïsoleerde strafrechtelijke functie zal worden beschouwd,
maar als een werkzaamheid, samengeweven en samen te weven met
alle draden van het maatschappelijk. leven.
Ik zou ten slotte, na aldus te hebben weergegeven, wat ik beschouw
als den voornaamsten gezamenlijken trek, die al het in onze sectie behandelde kenmerkt, willen wijzen op wat er weinig of niet besproken
is. De paedagogie ten opzichte van het misdadige kind is merkwaardigerwijze in onze sectie weinig ter sprake gekomen, terwijl meer kwesties
van algemeenen aard, die wel met -de paedagogie verband houden,
maar die niet de pa-edagogi e zelve zijn, besproken werden. Dit verschijnsel, dat voor een paedagogisch congres wel ze-er eigenaardig is,
mag toch niet als onverwacht beschouwd worden. Het beteekent alleen,
dat wij in ons land ons met die paedagogie nog weinig hebben
opgehouden, behalve dan in meer algemeenen zin. De geestelijke en
zedelijke zwakheden en afwijkingen, aangeboren of gegroeid, die tot
misdrijf voeren, de middelen waarmee verbetering is aan te brengen
in de zéer verschillende gevallen, die wij op ons uitgebreide gebied
ontmoeten, — dat alles zal waarschijnlijk op een volgend congres
in .grootere uitgebreidheid behandeld worden.
Wij mogen verwachten, dat er dan zeer groote vorderingen, bij heden
vergeleken, zullen kunnen worden geconstateerd ; want de algemeene
zienswijze is, volgens de ervaringen in deze sectie opgedaan, wel ter
dege paedagogisch georiënteerd, zoodat de meerdere paedagogische
scholing als vanzelf in den loop der nu komende jaren zal ontstaan.
,

SECTIE VIII.

„SCHOOL EN HUIS."

De Maatschappij en de belangstelling
(interesse) van de jeugd in onzen tijd
door Prof. R. Casimir.
Geen stellingen.
Zie Sectie I.

Voorbereiding voor de leiding van het gezinsleven
door Mevr. Sandberg—G.eisweit v. d. Netten.
Stellingen:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Een nieuwe vorm van gezinsleven begint zich aan den horizon
te vertoonen. Er is groeiende een andere verhouding tusschen gezin
en gemeenschap.
De ontwikkeling van het gezinsleven maakt noodig een verdiept
inzicht en een wetenschappelijker opvatting van de taak der ouders.
Het is een feit, dat het meerendeel der ouders geen voorbereiding
voor hare taak ontvangt, terwijl juist het prophylactisch werk, dat
liever wil voorkomen dan genezen in de toepassing der wetenschap
op den voorgrond komt.
Indien de ouders zich niet bekwamen tot de beste opvoeders (wat
het gezinsleven betreft), zal langzamerhand de verzorging en opvoeding van hun kinderen hun ontnomen worden. Reeds wijzen
tal van verschijnselen in deze richting.
Verdieping van inzicht is noodig, opdat ouders en opvoeders welbewust, in het belang van hun kind, hun weg kunnen vinden te
midden van de vele stroomingen op opvoedkundig gebied, —
is noodig ook, om het onderwijs te kunnen kiezen, dat voor hun
kind het beste is.
Tegenstrijdigheid tusschen opvoeding op school en thuis werkt
verwarrend op het kind in, maakt het onrustig en bemoeilijkt het
vinden van het evenwicht.
De opvoeding berust bij vader èn moeder, dus moeten beiden
zich voorbereiden, eveneens allen, die in gezin of inrichting kinderen
leiden.
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Het onderwijs aan opvoeders moet omvatten verzorging èn opvoeding.
9. De geschiedenis van het onderwijs in kinderverzorging en opvoeding
in het buitenland en in ons land, in de laatste 25 jaren bewijst,
dat het beantwoordt aan een behoefte van dezen tijd. Het is levend
onderwijs, dat zich aanpast aan leeftijd, ontwikkeling en omstandigheden. (Toegelicht met voorbeelden).
10. Ieder die ' wil, kan de gelegenheid vinden zich voor te bereiden
voor de leiding van het gezinsleven.
8.

Als inleiding tot wat ik U te zeggen heb over het gezinsleven in
dezen tijd, zal ik U binnen voeren in eenige huiskamers, want de huiskamer is het brandpunt van het gezinsleven. D-oor het beeld van deze
huiskamers, wil ik mijn eerste stelling trachten waar te maken:
I. „Een nieuwe vorm van gezinsleven begint zich aan den horizon
te verloonen."
Men ziet het nieuwe het scherpst door de tegenstelling.
Ik neem de beschrijving van de twee eerste huiskamers, waarvan ik
U het beeld wil laten zien, uit het boek : „De Opstandigen" van
Jo van Ammers—Kuiler.
We treden dan binnen, omstreeks 1840 in liet „,deftige gedegen
heerenhuis met de breede, blauwe vlekkeloos schoone stoep aan het
Rapenburg te Leiden, en wel op het moment, dat de dochters uit het
gezin zich met hun nichtje, dat juist uit Parijs is gekomen, spoeden
naar de huiskamer.
„Terwijl zij vlug de trap af liepen, zagen de meisjes juist Nicht
Pietje met de lamp om de kamerdeur verdwijnen. Binnen schoof
Tante Aagje moeizaam haar zware lichaam van haar plaats bij het
raam naar de tafel, terwijl de oude nicht de stoven overdroeg en de
borduurramen, 'die alleen dienstdeden gedurende de middaguren van
ontspanning, wegborg in een diepe muurkast, achter het geschilderd
behangsel.
De dochters, terwijl ze haar stoelen bijschoven, en haar plaatsen
rond de tafel innamen, wenschten hun moeder goeden avond. Het
goudige schijnsel ' van de staande lamp met de rond gebloemde-porceleinen kap viel ïn het spiegelend tafelblad, waarboven zich de stille,
blanke gezichten van de meisjes bogen ; naai- en verstelwerk waren voor
den dag gehaald, en 'de oude Pietje, aldoor bedrijvig, klapte de ingevouwen houten blinden open, en sloot met de ratelende ijzeren bouten,
den nacht buiten.
Marie Elizabeth 1 ) voelde de avondlijke, besloten kamer, met de donker
doorschaduwde hoek-en, rond de warm-lichte gezelligheid van de groote
ovale tafel, verwonderlijk veel veiliger en vertrouwelijker, dan toen ze

1

) Het nichtje dat pas uit Parijs is gekomen.
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des middags in haar stijve deftigheid was binnengetreden ; het open
turfvuur onder den hoogen schoorsteen, dat tot nu toe zuinigjes had
gebrand op wat doove kolen, vlamde en knetterde, nu het door Pietje
werd opgerakeld, en ervoor schoof de oude een wijde, met zwart leer
bekleede „voltaire", de e-enige armstoel, die het vertrek rijk was . .
In den kring der naarstig w-erkende vrouwen zat Marie Elizabeth, of zij
al jaar en dag, elken eenderen, stillen avond deel van het gezin had uitgemaakt; en terwijl zij de naald door het fijne 'linnen trok en, naar
haar tante had gezegd, de draden telde voor elken steek, warrelden in
haar moede hoofd die ontelbare indrukken van de laatste week dooreen,
herinneringen aan de tallooze stadjes en dorpen, die ze in den schommelenden postwagen was doorgevlogen.
Telkens weer viel er een lang en rustig zwijgen, en dan was de stilte
in het vertrek zoo intens, dat ze Koosjes naald kon hooren piepen
door het keper dat zij naaide; dan scheen diezelfde machtige, door
niets onderbroken stilte te heerschen in heel het groote huis, waarin toch
zoovele mensch;en te zamen vaar-en, en zelfs in de straat, in de stad,
die ze achter de gesloten luiken eist, en waarin, met het vallen van
den avond, alle geluid verstorven scheen te zijn.
Totdat van een kerktoren in de nabijheid zeven slagen klepten, en
prompt op dat moment een deur, boven in het huis, geopend en weer
gesloten werd, terwijl er plotseling een nerveuse verwachting en beweging
kwam in de vrouwen rond de tafel.
De moeder boog een bezorgd gezicht onder de lampekap, daar de
vlam min-der helder dan anders scheen te branden, Keejetje was opgestaan
om een courant en een bril in een groen foudraal uit de secretaire te
krijgen, en Koosj e schoof den tabakspot, en het met een versch kooltje
gevulde comfoortje naast de wachtende voltaire.
,

In de gang kwamen langzame en zware stappen nader. Toen de deur
open ging stonden de dochters gelijktijdig op en zeiden met een kleine
neiging: „goeden avond, vader," ook Marie Elizabeth was opgestaan
en neeg. Uit den duisteren hoek bij de kamerdeur antwoordde een diepe
en sonore stem : „Goedien avond vrouw en kinderen." "
Dan treden we in datzelfde huis, diezelfde kamer binnen in 1924 ; drie
geslachten zijn voorbijgegaan, met hun vreugde en leed, hun werk en
zorgen, en een jonger geslacht bevolkt het huis. Dokter Wijsman, de
eerste vrouwelijke arts, die haar studies in Leiden voltooide, is na een
leven van ingespannen arbeid (zij heeft o. a. jaren lang aan het hoofd van
een ziekenhuis gestaan) teruggekeerd in het oude huis om als „Tante
Dok", zooals zij genoemd wordt, haar laatste jaren bij haar neef en nicht
en hun kinderen door te brengen.
Nu gaat ze naar diezelfde huiskamer 1 ) :
„Enkele oogenblikken later liep die oude dame nogmaals de beide
1)

Bl. 437 e.v.
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hooge trappen af, naar beneden", „en door de schemerdonkere gang,
naar de woonkamer voor aan straat". „Maar in de huiskamer met
het geschilderde Chineesche behangsel, waar slechts één rood-omkapte
schemerlamp brandde, vond ze alleen Pim, die landerig en verveeld in
een van de diepe luie stoelen hing, met een whiskykaraf en een halfvol
glas op een tafeltje naast zich. N-een, zijn vader was niet thuis, zei hij
op de vraag van zijn tante, was om negen uur met de auto naar Noordwijk
gegaan, om in het Casino te dansen. Waarom of hij niet mee was ?
Groote hemel, neen, op een zomerschen avond, dat geschuif en gedraai
in een heete stoffige zaal ! Daarvoor, zei hij met het cynische lachje
van alleen z'n mondhoeken, dat z'n jongensgezicht vreemd oud maakte,
daarvoor moest je de naïve zucht naar pretjes hebben van zijn vader.
En hij vischte met een loom gebaar naar den geel gekaften roman, die
van zijn knie was gegleden, streek zijn keurig geplakte haren glad en
geeuwde. Dokter Wijsman stond even, weifelend, als verloren in liet
groote vertrek, met zijn zwoel gedempt licht en zijn kostbare antieke
meubels. Kranten zwierven over de groote chesterfield, Stevens leege
theekop stond op het tafeltje voor den haard naast een aschbak waarin
cigaretteneindjes stinkend smeulden. Op den schoorsteen, naast de
antieke pendule met den negerknaap, zat een grotesk grijnzende, futuristische pop, die leen vriend van Kitty kortelings voor haar uit Parijs had
meegebracht.; in den hoek bij het raam begon de radio, Stevens laatste
hobby, opeens een jankenden, bonzenden deun, waarop de bewoners
van een heel werelddeel, van Schotland tot Madrid, met denzelfderi
fanatieken hartstocht, 'dezelfde schuivende en draaiende bewegingen konden
maken. Pim lachte en stelde het toestel af, toen hij het gebaar van schrik
en weerzin zag, waarmee zijn tante onwillekeurig de handen aan de ooren
bracht. Maar de atmosfeer van het vertrek waarin alleen één lid van het
groote huisgezin verveeld zijn avond doorbracht, scheen de oude vrouw,
in haar overgevoelige stemming, opeens zoo naargeestig, triestig en koud,.
dat ze hem geen oogenblik langer kon dragen. Met een haastig „Goeden
nacht" keerde ze zich om, om heen te gaan, en terwijl ze met zware,
moede schreden door de lange gang liep, stond dezelfde kamer in haar
herinnering, zooals ze die heel haar leven, eerst toen haar grootmoeder
nog leefde, en later in den tijd van haar Tante Saartje had gekend.
Ooudige, rustige lamplenschijn had toen gespiegeld in het glanzend blad
van de ovale tafel, ;en rond die tafel schaarde zich altijd, eiken avond,
als naar een onverbrekelijke wet, het gezin . i. . . de ouders -en de
kinderen, hoorend bij elkander, elk onveranderlijk op zijn eigen, vaste
plaats. Toen ook, ze wist het maar al te goed, had er ook opstand en
verzet, verdriet en zorg achter de stil gebogen hoofden geleefd . . .
Was er niet altijd zoon tevreden en serene stemming, als de rustige
gesprekken hadden doen vermoeden. — Maar waar had ze toch ook
gelezen, wat haar dezen avond geen moment uit de gedachten wou:
vroeger was de huiskamer het verzamelpunt van het gezin . . . . nu
was ze het uitgangspunt geworden . . . ."
Toen ik onlangs tot een jonge vrouw zeide : dit is wel wat overdreven,
Verslag Paedagogisch Congres.
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kreeg ik te hooren : U weet niet hoe vreeselijk het tegenwoordig is met
de uithuizigheid van de menschen.
We willen nu laten rusten in welken graad van uithuizigheid we
tegenwoordig leven ; dat zal in verschillende plaatsen en gezinnen niet
hetzelfde zijn. Maar één ding is zeker, dat we ons te bezinnen hebben
hoe het heeft kunnen gebeuren, dat uit de huiskamer van 1840, die van
1924 is voortgekomen, — en welke nieuwe vorm van gezinsleven zich
aan den horizon begint te vertoonen 1 ).
Tusschen deze twee huiskamers, waarvan ik U het beeld schetste,
ligt de werkelijkheid, die bezig is te groeien. Van het eene uiterste
zijn we overgeslagen naar het andere, als de slinger, die teruggehouden,
te ver uitslaat, wanneer hij wordt losgelaten, en eerst langzamerhand zijn
regelmatigen gang en zijn evenwicht terug vindt. Ik wil U een schets
geven van een derde huiskamer, zooals die, Goddank, binnen de
muren van vele Hollandsche huizen te vinden is. 2)
„Ik geloof, dat daarin nog altijd de groote kracht van de opvoeding
ligt, niet in wat we zeggen, niet in wat we beweren, maar dat we er
zijn en zijn met heel ons hart. 0, het is niet gemakkelijk er altijd te
zijn — met heel ons ha,rl.

En het is toch z66 met de opvoeding, dat wij tijden hebben, weken
en maanden, dat we werkelijk erg ons best doen en al die weken lijkt
het resultaat zoo gering, dat we ons wel eens afvragen : Als we nu eens
wat minder om de kinderen ;dachten en wat meer om onze eigen dingen,
die toch ook niet zoo heel onbelangrijk zijn, zou dat eigenlijk zooveel
verschil maken ?"
14 dagen lang hebben we ze iederen middag om 4 uur opgewacht
— heel rustig — klaar voor alle gezelligheid met ons naaiwerk bij ons
en een theeblad en 's winters met het licht aan en een opgestookte
kachel. En 14 dagen lang zijn ze om 4 uur thuisgekomen en ze hebben
bij 't binnenkomen wèl dadelijk gevraagd : waar is moeder? (ofschoon
er in een groot gezin altijd ééntje is,. die 't eerste naar den hond
vraagt) en ze hebben wèl 5 minuten bij ons gezeten, om hun thee
of melk uit te drinken, maar daarna zijn ze verdwenen naar den
tuin- of den zolder of naar boven en we hebben ze tot aan etenstijd
niet teruggezien.
En als . we ten slotte, leen beetje moedeloos hebben besloten dat
we even goed niet als wèl thuis kunnen zijn en na die 14 dagen onze
lang uitgestelde uitgang maar eens ondernemen, wachten zij ons op
met een : „'t was zoo ongezellig, dat U niet hier was" en in den regel
krijgen wij dan nog het onbillijke verwijt : ,,je bent ook altijd uit".
Maar nu is het toch ook zoo met de opvoeding, dat ons op het
aller-onverwachtst schatten worden toegeworpen, schatten van liefde
1) Het ligt niet in de lijn van deze voordracht de maatschappelijke
en economische verschijnselen na te gaan, die mede tot dit verschil
hebben geleid.
2) Uit een onuitgegeven lezing van mevrouw v. Hille-Gaerthé.
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en aanhankelijkheid en waardeering en bemoediging. We moeten er
dikwijls lang op wachten, we moeten heel geduldig zijn. Maar eens
op een guren middag, als ze na school bijeen zijn en we na een
halfuurtje 't Gymnasium-kind eens polsen : „Heb je veel huiswerk ?"
zegt ze met zoon •erkneuterd-blij gezichtje : „Hè, mag ik nog een
klein poosje blijven, 't is hier zoo dol-gezellig".
Zoo in eens wordt het je gezegd, dat de ander het goed bij je heeft.
Dat is onze plotselinge rijkdom.
Och, en hoe dikwijls zijn er- tranen te drogen dadelijk na schooltijd,
om iets dat gebeurd is op school, om een oneenigheid, om iets naars,
dat ze op straat gezien hebben.
En al dat leed moet gezegd worden, niet na 11/ 2 uur, maar zoo,
als ze thuis komen. Kinderen zien het verdriet zoo groot, zoo onoverko.melijk in de eerste oogenblikken. Er moet iemand zijn, die het
deelt, die er iets afdoet. Al die sterke indrukken krijgen we dadelijk
na schooltijd, niet meer 's avonds, niet meer als -er zooveel anders
tusschen gezegd en gebeurd is. Misschien willen ze er dan nog
wel over spreken, maar het is, alsof dan het vertellen zooveel moeilijker
gaat. Dan, later zeggen ze 't wel eens : „U kunt zoo heerlijk troosten".
Wij hebben zoon spontaan woord van bemoediging wel eens heel
hard noodig : ook om aan terug te denken, als zij ouder worden en
we wel eens 't gevoel hebben, dat ze zoo gemakkelijk van ons weggaan en dat wij ze toch behouden willen, ter wille van ons gezin, ter
wille van hen zelf vooral.
Ik spreek nu maar over die heel gewone en daaglijksche dingen uit
het samenzijn met die kinderen. Toch geloof ik, dat ze van zooi
oneindig meer belang zijn dan we wel eens denken."
Ik heb U nu het beeld voor oogen gesteld van drie huiskamers.
In die van 1840, waren ze allen samen, de leden van het gezin;
zij leefden wel vóór elkaar, maar toch ook in veel gevallen naast
elkaar ; er was een .uiterlijke eenheid, maar vaak geen innerlijke band;
men zat om dezelfde tafel, avond na avond, elk met eigen zorgen
.en moeite, die men vaak voor elkaar verborgen hield. Er waren vele
dingen waarover men niet met elkaar sprak, omdat begrijpen van de
verschillen meestal was uitgesloten, en het recht op een eigen weg
nog niet erkend. Daarom vermeed men de onderwerpen, waarover
men het niet eens vaas; men durfde ze niet aan.
Er was één, meestal de vader, die den toon aangaf, de grenzen
stelde, het gezag en de tucht uitoefende').
Er was veelal geen innerlijke band -en dit gemis is de oorzaak
geweest, -dat mogelijk werd de 2de huiskamer, waaruit de leden

1 ) Wil -de lezer er aan denken dat we bij deze 'beschouwingen
uitgaan van het algemeene type, niet van het bijzondere, dat sommige
oude menschen zich met dankbaarheid herinneren.
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van het gezin elk een verschillenden kant uitgingen; to-en het mogelijk
werd weg te gaan, was er weinig meer dat samenhield en samenbond.
Nu ligt het aan ons een 3d.e huiskamer te stichten, niet van uiterlijke,
maar van innerlijke eenheid; met een innerlijke band, die de leden
verbindt ; ik zou deze willen noemen : de huiskamer der saamhoorigheid, waar men elkanders karakter en ontwikkeling naar eigen aard
eerbiedigt, elkander vrijlaat en daardoor bindt. Al lijkt het in theorie
tegenstrijdig, we weten allen dat in de praktijk van het leven we
ons het meest verknocht voelen aan hen, die ons in liefde en vertrouwen
vrijlaten ons innerlijk richtingsgevoel te volgen; dat er juist door dat
vrijlaten een band ontstaat, die door geen omstandigheden, tijd of afstand
kan verwoest worden. De ander voelt, dat het beste van hem, bij ons
veilig is.
Om misverstand te vóórkomen, wil ik hier dadelijk bijvoegen, dat
met richtingsgevoel bedoeld wordt : het heilig weten, 'dat in elk menschenkind door God gelegd is. Het vertrouwen in het kind, is dus eigenlijk
vertrouwen in Ood.
Deze veranderde houding van den volwassene tot het kind en tot
de opgroeiende jonge menschen om hem heen, vraagt een voorbereiding
voor -de leiding van het gezinsleven, die vroeger nog niet in deze mate
noodzakelijk was.
Traditie, vaste regels en voorschriften waaraan men zich hield, vormden
een beschutting en wezen den weg; nu is alles losgemaakt en komt
tot vrije ontplooiing, en dat drijft den mensch tot bewustwording en
bezinning, en voorbereiding.
Bij de veranderde houding van den eenen echtgenoot tot den ander,
van den volwassene tot het kind behoort, dat zij, die zelf krachtige
persoonlijkheden zijn, hun huisgenooten, hun kinderen vrijlaten, om
ook zelfstandig en verantwoordelijk te zijn of te Worden ; dat het
gezin in dit opzicht een leerschool zij voor allen, om door innerlijke
tucht te bereiken !elk voor zich, wat vroeger door enkelen werd
opgelegd en zoo te komen tot een gezinsorganisme, een gezinsgemeenschap waar vrijheid voor allen is om zich binnen het liefdeverband te
ontwikkelen tot volwaardige persoonlijkheden.
Hiervoor is noodig een veel fijner aanvoelen van de noodgin en
behoeften van de menschen en de kinderen met wie men samenwoont,
een kennis van mogelijkheden, een psychologisch inzicht, een zelfbeperking en beheersching, ook weleens een liefdevol ingrijpen op het
juiste moment, die m-en niet zonder voorbereiding verwerven en bereiken kan.
Misschien dat men de noodzakelijkheid van voorbereiding het beste kan
demonstreeren aan het probleem, dat we in deze dagen behandelen.
Tusschen 1840 en 1924 deed de zoogenaamde „vrijheidsidee" haar
intrede in het gezinsleven, zonder dat de meeste ouders zich een
juist begrip van wat vrijheid eigenlijk is, hadden gevormd. Hoe moeilijk
dit is, zien we op dit congres.
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In veel gezinnen werd het enkel een losmaken en verwijderen van
banden ; — men zette het hek van den dam, men gaf het kind prijs
aan de omstandigheden, aan vaak slechte invloeden, zonder dan men
het opgevoed had om de vrijheid te dragen, zonder dat men het door
een zorgvuldig voorbe-reide omgeving de gelegenheid gaf tot innerlijke
vorming, die in staat stelt een goede keuze te doen en zich zelf
grenzen te stellen.
De gezinsleiding faalde door gebrek aan inzicht, door het niet kennen
van de grootte der problemen, het niet beseffen van te voren wat de
gevolgen zijn wanneer het uiterlijk gezag vermindert en men niet
in de plaats innerlijke tucht stelt.
Wanneer aan dit eene deel van de gezinsleiding : het juiste begrip
van de vrijheid, zooveel vastzit, dat -er een congres voor belegd wordt,
is het dan niet tijd dat de ouders zich, wat betreft verzorging en
opvoeding, voorbereiden voor hun taak?
Een voorbereiding, die veel verder doet zien dan de eigen huiskamer, en die een andere verhouding tusschen gezin en gemeenschap
helpt voorbereiden. Een van de grootste hinderpalen voor die ontwikkeling van het nieuwe gezinsleven, voor de medezeggingsschap van
de ouders in zak-en van algemeen belang, is, dat velen te uitsluitend
het eigen kind, het eigen gezinsbelang zien. Dat zeer velen ook in
deze de teekenen van den tijd mochten verstaan.
Ia. Er is groeiende een andere verhouding tusschen gezin en gemeenseliap.
Er is niet meer die tegenstelling, die er vroeger was. Men vluchtte
uit de wereld daar buiten in de beslotenheid van het gezin. Nu is
er meer eenheid en minder tegenstelling; wie werkt voor liet gezin,
werkt niet alleen — om het maar eens heel gewoon te zeggen — voor
zijn eigen menschen, maar werkt ook voor de gemeenschap.
Men voelt meer -en meer, dat men zijn jongens en meisjes niet
opvoedt tot vermeerdering en versterking van eigen familie, maar als
leden der groote gemeenschap.
Er is groeiende een betere verhouding tot de kinderen van andere
menschen.
Men zet de deuren van het huis wijd open voor de kinderen van
anderen. Er is waarschijnlijk nooit -een tijd geweest dat zoovele kinderen
van anderen werden aangenomen als eigene. Men heeft mij gezegd
dat het getal der in Nederland aangenomen kinderen in de duizenden
loopt.
Zoo is er een brug geslagen tusschen eigen gezin en de gemeenschap.
Het gezin de cel waaruit de gemeenschap bestaat. Van de gezondheid, de reinheid, de levenskracht van die cellen hangt gezondheid,
reinheid en kracht van de maatschappij af.
Wij moeten ons gezin niet meer zien als op zich zelfstaand, in zich
zelf besloten, maar als een deel van een groot geheel.
Hier ligt een groote taak voor de ongehuwde vrouw om de band
tusschen gezin en gemeenschap te versterken en te veredelen. Er
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voltrekt zich dus een ontwikkeling van het gezinsleven, naar binnen
tot een innerlijke saamhoorigheid ; een nieuwe kernvorming dus ; naar
buiten tot een inniger verhouding tot de gemeenschap. De verhouding
tot wat men vroeger noemde : de buitenwereld, gedragen en gezuiverd
door de innerlijke saamhoorigheid van het gezin.
II. Deze ontwikkeling van het gezinsleven maakt noodig een verdiept inzicht en een welenschappelijker opvatting van de taak der
ouders.
Ik meen de noodzakelijkheid hiervan door het voorgaande voldoende
te hebben aangetoond.
Er is nog een niet genoemde reden waarom bezinning der ouders
op dit punt, m. i. een gebiedende eisch is ; deze ligt in stelling IV:
IV. Indien de ouders zich niet bekwamen tot de beste opvoeders
(wat het gezinsleven betreft) zal langzamerhand de verzorging en opvoeding van hun kinderen hun ontnomen worden.
Reeds wijzen tal van verschijnselen in deze richting. Het is niet
noodig, dat ik dit punt breedvoerig uitwerk ; gij weet allen dat de
school, de vrije jeugdvorming, ;de zondagschool, de jeugdkerk, kindertehuizen, het medisch schooltoezicht, de kinderwetten enz. dat al deze
instellingen langzamerhand een deel van de taak der ouders, van het
gezin, hebben overgenomen.
Het is verre van mij hier veel op te willen afdingen; de ontwikkeling
van de maatschappij en het belang der kinderen eischt dezen gang
van zaken.
Maar toch, wanneer wij al deze verschijnselen te samen beschouwen,
moeten wij ouders ons dan niet afvragen : of het nu niet tijd is ons
gezinsleven te beschermen, door ons zóó te bekwamen voor onze taak,
dat wij daardoor als 't ware van binnen uit ons gezinsleven in stand
houden.
Wie zal ons de kinderen ontnemen, wanneer wij zelf de beste
opvoeders zijn?
Nu zijn wij op een hellend vlak, telkens brokkelt er iets af van
't huiselijk leven, zijn er anderen beter toegerust, die geheel of gedeeltelijk de plaats der ouders innemen.
111. Het is een feit dat het meerendeel der ouders geen voorbereiding
voor hun taak ontvangt, terwijl juist het prophylaktisch werk, dat
liever wil voorkomen, dan genezen in de toepassing der wetenschap
op den voorgrond komt.
Wie zal beter voorbehoedend kunnen optreden dan de ouders, die
het kind onder hun directe hoede hebben.
.V. Verdieping van inzicht is ook noodig, opdat ouders en opvoeders
wel.bewu_.t in het beang van hun kind hun weg kunnen vinden Ie
midden van de vele stroomingen op opvoedkundig gebied, — ook om
het onderwijs te kunnen kiezen, dat voor hun kind het beste is.
Het zich verdiepen in de verschillen, het kiezen met oordeel brengt
ook een grootere samenwerking tusschen School en huis. Want:
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VI. Tegenstrijdigheid tussehen opvoeding op school en thuis werkt
verwarrend op het kind in, maakt het onrustig en bemoeilijkt het vinden
van het evenwicht.
Ik heb nu die stellingen behandeld, die aangeven waarom voorbereiding
noodig is. Mij rest nu nog waar te maken de stelling : ieder die wil,
kan de gelegenheid vinden zich voor te bereiden voor de leiding van het
gezinsleven.
In de laatste 25 jaren heeft zich in vele vereenigingen een arbeid ontwikkeld, die het recht geeft tot deze uitspraak.
Allereerst wil ik het uitnemende werk van het „Groene Druis" en
van den „Bond tot bescherming van zuigelingen", van de Mij. tot Nut
van het algemeen memoreeren. Vooral door het werk van eerstgenoemde
vereenigingen werd de kindersterfte tot gansch andere proporties teruggebracht. Maar er is meer, waaraan ik een kort historisch overzicht doe
voorafgaan.
Ruim 25 jaren geleden, in 1898 werd gehouden de ,,Tentoonstelling
van Vrouwenarbeid" te 's-Gravenhage. Zij stond, zooals haar naam
aangeeft, geheel in het teeken van den arbeid. Was er toen een tijdschrift
verschenen, zooals Mej. Knappert heeft opgericht, dan was zeker de
naam geweest : „Werken en heven." Nu is de naam geworden : „Leven
en werken." Deze naam is de uiting van een ander begrip, een gegroeid
inzicht, van een synthese mogelijk gemaakt juist door dezen bevrijdenden
arbeid van die vrouwen van '98, die het geheele leven van de vrouw op
een hooger plan hebben gebracht en nieuwe mogelijkheden geopend.
Op die tentoonstelling in '98 was nog niets te zien inzake voorbereiding voor de moeder- en vadertaak ; wel is er een enkele maal
over gesproken ; dit gemis bracht tot het besef, dat hiervoor gewerkt
moest worden. Krachtig wordt dit gedaan o. a. door Mej. Ida Heyermans.
In 1913 werd te Amsterdam -een tweede tentoonstelling georganiseerd,
die het geheele leven van de vrouw besloeg, en een ander karakter.
vertoonde. Hier kwam voor het eerst uit : het Nationaal re`zend museum
voor ouders en opvoeders, met een groot aantal afdeelingen, de verzorging
van het kind betreffende. Prof. Dr. J. H. Gunning, die al deze jaren de
voorzitter der vereeniging is geweest, zeide bij de opening, dat het
museum als 't ware uit den grond was gestampt.
Het was mogelijk na een korte voorbereiding, dit museum tot stand te
brengen, omdat het in de lijn van den tijd ligt en in een behoefte voorziet;
daarom werd een groot aantal deskundigen bereid gevonden de afdeélingen in te richten. Verscheidene hunner zijn het werk trouw gebleven
in al deze jaren en zorgen nog steeds voor het op peil houden der
afdeelingen.
Dit museum heeft gereisd over ons geheele land ; van Leeuwarden en
Groningen tot Breda werden vele tentoonstellingen gehouden 1
-

).

1 ) B.v.: Vijf tentoonstellingen van liet museum duurden te samen
ruim drie maanden. Het werd in dien tijd door ongeveer .26800
personen bezocht.
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In 1919 werd het gereorganiseerd in ,,huizen voor ouders" en in „een
reizende Centrale."
Een museum is analytisch : de dingen naast elkaar ; een hus voor
ouders is synthetisch, geeft een innerlijk verband.
Het eerste huis voor ouders werd opgericht in 1922 te Zwolle, het
tweede te Utrecht 1 in 1923, waar ook gevestigd is de Centrale van het
reizende deel.
Mevrouw Van Hille—Gaerthé schreef in ,,Leven en Werken" 2 ) over
het eerste huis voor ouders : ,,De groote kracht van dit huis voor ouders
is zijn ontvankelijkheid, z'n afwezigheid van dogma."
„Daarom zal elke volwassene zich hier thuis gevoelen, hij dIe komt
voor zijn begaafde en voor zijn misdeelde, voor z'n werkzame en z'n
droomenige kind, hij die ruimte en geld heeft, en weet, dat noch ruimte,
noch geld het geluk van het kind verzekeren en de ander, die leeren kan,
hoe men met geringe ruimte kan woekeren, en hoe men ook zonder
geld een kinderleven kan vullen met geluk en vrede."
Het artikel waaruit ik deze woorden aanhaal, werd eenige maanden
geleden in Soerabaia gelezen en vuurde de lezeres aan, ook daar een
poging te doen tot oprichten van een huis voor ouders. Dank zij de
propaganda in Indië door Mevrouw van Beresteyn—Tromp en Dr. C. P.
Gunning is men ook te Medan met de oprichting van een huis voor
ouders begonnen.
Ik zal U nu nog iets vertellen van wat de bezoekers der tentoonstellingen zeggen. Ik doe een greep uit het vele materiaal en neem : losse
herinneringen aan de Tentoonstelling te Utrecht 3
)

:

)

,,Een stevige boer van ± 35 jaar komt met zijn zwartfluweelen knapzak
op die rug en zijn strooien hoed op 't hoofd, vergezeld van zijn vrouw,
gans in het zwart gedost, het tentoonstellingsgebouw binnen. 't Is net
2 uur en kalm beginnen ze bij die eerste afdeling te kijken. Vol aandacht
luisteren ze naar alle uitleggingen en nemen er de tijd voor, alles rustig
te bezien. Als om 5 uur het sluitingsuur wordt ingeluid, zijn ze nog
niet helemaal rond geweest, maar hij verzekert : „juffer wat hebben
we een boel geleerd ; ik zal nooit meer m'n kinderen te vroeg laten
lopen, daar had ik zo'n handje van en m'n vrouw ze gaat dadelik die
kleertjes breien, zeit ze. Wel bedankt hoor !"
Een Belgiese moeder en dochter merkten een andere dag op : „Nog
nimmer zagen we zo'n prettig museum ; als je maar goed kijkt en leest,
heb je geen uitlegging nodig en wijzen de opschriften je alles vanzelf."
Een milicien liet in afdelirkg. I door de uitleggevende oud-verpleegster
zich instrueren over het aanleggen van een snelverband en toen ze haar
uitlegging geëindigd had, zei hij doodleuk : „Nou loop ik al een paar
jaar met zo'n pakje, maar wat ik er mee doen moet, h-eb ik hier van
avond pas geleerd."
) Later nog een te Haarlem door de afd. van 1{. en 0. aldaar.
September 1922.
3Uit : „Het Kind", museum nr. 1917, door M. Sark-Schim v. d. Loeff.
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Op een Zondag kwam een man, type handelsreiziger, naar me toe
en zei : „Er zijn hier veel te weinig mensen ; ze moesten hier komen met
drommen, elke dag ! 'k Wou hier de hele dag wel blijven."
En bij de Montessori discoursen ontmoette ik ;een oude heer met
spierwit haar die zo vurig wenste, dat hij een Montessori-jongetje was
geweest, -en -een werkman, die de geest absoluut zuiver begreep, want
die vertelde me : „ziet u ik heb altijd bij mijn machine een jongetje
om me te helpen. Nou had ik laatst een nieuwe jongen, die zo lang
er over deed met de dingen aan te geven en uit te zoeken. Toen dacht ik:
heb nou geduld, laat hem betobben, niet helpen, dan leert hij 't zelf wel
klaarspelen. Da's eigenlik net wat u bedoelt hé? Daar breng je ze
verder mee voor ze zelf."
Zulke blijken van belangstelling doen moedig voortgaan met ons werk!
Maar het museum is nooit geweest doel in zichzelf, alleen maar
middel om te komen tot onderwijs in kinderverzorging en opvoeding.
Hiervoor werd opgericht de „Vereeniging tot bevordering van Liet onderwijs in kind,rrverzorging en opvoeding" (kortweg genoemd „K. en O." ) 1 )
Deze vereeniging en het Nationaal reizend museum voor ouders -en
opvoeders onderscheiden zich van andere vereenigingen:
I. doordat zij opgericht zijn met het speciale doel de ontwikkeling
van het gezinsleven te bevorderen;
II . zij willen de vaders èn de moeders bereiken;
III. zij behartigen verzorging èn opvoeding.
Van deze tweede vereeniging werd Prof. Dr. B. J. Kouwer de
ijverige voorzitter ; een hygiënist met groote voorliefde voor geestelijke
belangen, die met trouw en zorg de vereeniging door de eerste levensjaren hielp. In 1925 gaf hij de leiding over aan Prof. Dr. H. T. de Graaf.
Het Hoofdbestuur bestaat uit personen van verschillende richting.
Behalve in de drie zuidelijke provincies zijn overal provinciale afdeelingen en verscheidene plaatselijke afdeelingen opgericht; terwijl voor
de kleinere plaatsen werkgroepen in het leven zullen geroepen worden.
Maar de kern van het werk vormt de opleiding tot leerares in kinderverzorging en opvoeding.
Er zijn 2 opleidingen, één aan de Nieuwe Huishoudschool te Amsterdam 2 ) met medewerking van de Vereeniging „K. -en O." ; één te
Rotterdam, 3 ) opgericht door de afdeeling van K. en O. aldaar. De
opleiding is drie-jarig; na twee jaren wordt een examen afgenomen
en een certificaat uitgerekt, dat toegang verleent tot het praktijkjaar.
Na welvolbrachte praktijk ontvangt de aanst. leerares het diploma
voor leerares in kinderverzorging en opvoeding.
Het recht van examineeren en uitreiken der diploma's berust bij het
H.B. van K. en O. De examens word-en bijgewoond door een gedelegeerden van de ministeries van O. K. en W., meestal mevrouw
-

1) Secretariaat : Surinamestraat 44 Den Haag.
2) Directrice Mevrouw Veder—Wolff.
3) Directrice Mejuffrouw G. G. M. die Vos, arts.
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Leliman—Bosch en van Arbeid (afd. Volksgezondheid). Een steeds
toenemend aantal jonge vrouwen volgt de opleiding. Aan deze opleiding wordt de grootst mogelijke zorg besteed, omdat het gaat
om het kind.
Om het contact tusschen de leeraressen, dedocenten en de vereeniging
te onderhouden wordt jaarlijks een zomerbijeenkoinst op kasteel Hardenbroek te Driebergen gehouden, waarvoor het maximum aantal deelneemsters tot 80 is gestegen.
Wanneer we op dien Zaterdagavond van het „weekeinde" op Harclenbroek bijeen zijn in de groote achterkamer met het mooie uitzicht
op de weilanden, de kamer vol van meest jonge menschen, dan
wordt er van het werk in het afgeloopen jaar verteld.
Het is m. i. de mooiste avond in ons vereenigingsleven.
Een der docenten schreef er over') : „Wij ouderen, die de groei
van de jonge boom hadden meegemaakt, waren ontroerd en stil,
dat hij zo was opgewassen, zo krachtig, zo levensblij daar stond.
Innige dankbaarheid bezielde ons, dat het aloude ideaal: de vrouw
voor het gezin, daar in een nieuw fris gewaad voor ons stond.
Zo gaat de spiraal der beschaving. Op eenzelfde punt zijn wij
als vele jaren terug, een eeuw misschien, op een zelfde punt, maar
hoger gelegen.
Naast haar studeerende zuster, die vrijheid behoudt, zich te ontwikkelen naar haar aard, de vrouw voor het gezin, ja, maar voorbereid
voor deze taak, naar nieuwe inzichten, het jonge geslacht, de geheele
menschheid ten zegen." )
Welk n,u is het werk dat gedaan wordt op verschillende wijze in vele
provincies van Nederland?
Ik noem er het volgende uit : 3 )
I. Lessen aan vak- en huishoudscholen.
II.
„
„ Industriescholen.
„
,, Volkscursussen aan vrouwenarbeidsscholen.
III.
IV. Cursussen voor de opleiding Tesselschade.
V. Speelgoedcursussen.
VI. Moeder- 4 ) en vadercursussen.
VII. Onderdeel van het propagandawerk van de Commissie „Hygiëne
van moeder en kind" 4 ) in Drenthe.
Ik zal uit dit werk een greep doen, om U iets van de praktijk te
laten zien en geef eenige citaten. 3
)

1) In „Het Kind" van 13 Februari 1926.
2) Het „gezin" in ruime beteekenis genomen : al de plaatsen waar
de verzorgingsdrang van de vrouw zich kan ontplooien.
$) In hoofdzaak overgenomen uit het Tijdschrift : „I<ind-erverzorging
en Opvoeding". Opgericht voor het contact tusschen de Vereeniging
1{. en O. de opleiding, de leeraressen en andere belangstellenden.
4 ) Waar het Groene Kruis zijn uitstekende moeder-cursussen in
zuigelingenverzorging geeft, sluit het werk van K. en O. aan deze
cursussen aan, wat betreft opvoeding van den kleuter en het oudere kind.

523
Onderwijs in K. en O. aan meisjes van 14-18 jaar. ( Industrieschool.)
Van September—Januari : Handenarbeid.
Van . Januari—Juli : Lichamelijke en Geestelijke verzorging.
Ik heb die eerste 3 maanden uitsluitend Handenarbeid gekozen, om
zoodoende mijn' leerlingen, ongemerkt te leeren kennen ; zoo'n handenarbeidles leent zich daar uitstekend toe, !en ook is 't goed dat de
leerlingen hun nieuwe leerares een weinig kennen, waardoor ook de
meer gesloten karakters zich meer zullen uiten, meer durven vragen,
meer vertellen. De leerlingen goed leeren kennen, daar is geen sprake
van in zoo korten tijd, toch merkt men op, welke leerlingen voor de
latere lessen onze bizondere aandacht vragen. Ik denk hierbij aan de
aanvoersters der klassen.
Dan in Januari begin ik met de Lichamelijke en Geestelijke Verzorging der jonge kinderen. Lessen over de Verzorging van den zuigeling, waarbij ik steeds bizonder de nadruk heb gelegd op de groote
waarde van zindelijkheid, netheid en orde, hiermede probeer ik 't
verantwoordelijkheidsgevoel bij hen op te wekken. Eerst heb ik getracht
hen iets in 't algemeen te vertellen over 't lichaam van den zuigeling in
vergelijking met dat van -een volwassen mensch. Daarna volgden lessen
over kleeding, bad, voeding, in 't kort, zoo -eenvoudig mogelijk heb ik
getracht, mijn leerlingen in deze lessen te leeren, op welke wijze men een
gezonde zuigeling gezond doet blijven voor zoover wij dit in onze
macht hebben.
Daarnaast heb ik hun verteld over kleine kinderen van 1-5 jaar.
Zij zelf voelen zich dan zoo echt groot. Op welke wijze we daarmee
omgaan, hoe het komt, dat ,,wij groeten" deze kleinen al zooveel
verdriet kunnen bezorgen. Ik heb hun verteld het allereenvoudigste
uit onze opvoeding voor kleuters. Over verwennen, slaan, over gehoorzaamheid, ondeugd, die zoo heel dikwijls alleen berust op de
weetgierigheid der kleinen. Over het nut van. geschikte bezigheid voor
de kinderen ; hoe wij hen helpen en ongemerkt tegemoet moeten
komen enz."
Speelgoed-cursussen.
„10 avonden van 15 dames, veel animo en er werd zeer hard
gewerkt, begonnen is met het eenvoudige papierwerk, dan dun carton,
wol, poppen, dieren, kerstversieringen, figuurzagen. De cursus is met
3 dagen verlengd voor raffia en pitriet.
Dit aantal is prettig om mee te werken. Het was altijd genoegelijk
en gezellig, met waar enthousiasme werd gewerkt. Enkele avonden
vertelde ik iets over kinderspel en tegen kerstmis over feesten."
2de cursus : ,,Hier bestond eenig verschil doordat niet alleen moeders,
maar ook vaders dezen cursus volgden en met minstens evenveel
geestdrift werkten. Er kwam hierdoor ook verschil in wat we maakten,
want er is niet genaaid, maar meer karton en houtwerk gedaan, hoewel
altijd eenvoudige dingen word-en gemaakt."
„Samen gevoegd : waren het prettige cursussen om te geven ook
door het directe resultaat dat ze gaven."
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Hygiënische Propaganda-tocht door Drenthe (onderdeel van de propaganda-week).
7 lezingen met lantaarnplaten en 3 tentoonstellingen over zuigelingenverzorging.
Niettegenstaande de zeer ongunstige weersomstandigheden — buitengewone koude, sneeuw en mist — was de opkomst op zeer enkele
uitzonderingen na zeer bevredigend. 200 bezoekers waren geen uitzondering, sommige vrouwen legden een afstand van 5 K.M. af om te
komen luisteren en opmerkingen van : „ja zoo moest het zijn" of
„kunnen wij dat hier ook niet hebben", bewezen hoe er contact was
tusschen sprekers en publiek."
Moeder- en vadercursussen.
In Amsterdam werd de eerste vadercursus gegeven. De moeders hadden
zooveel verteld, wanneer zij 's avonds van hun cursus thuis kwamen,
dat de vaders het besluit namen voor den volgenden winter, ook een
cursus aan te vragen. Dr. Lubsen gaf den eersten vadercursus') in een
houten gebouwtje aan het IJ. Hij heeft later verteld dat hij zich
duchtig voor deze lessen moest voorbereiden, want de vaders vroegen
veel, en waren het niet altijd met hem eens, zoodat een gedachtenwisseling ontstond. Zij kwamen trouw, (behalve op den 1 sten Mei, toen
gingen ze mede met den optocht). Deze eerste cursus werd elk jaar
door vadercursussen gevolgd.
De moedercursussen leiden tot huisbezoek. Een der bestuursleden
werd op haar rondgang, binnengenood in een éénkamerwoning : „Wil
U eens zien, ik heb ook gedaan, waarover op den cursus gesproken
is". In een hoek van het vertrek had de moeder -een tafeltje speciaal
voor de kinderen ingericht, met een theeserviesje, zoo dat ze, zelfs in
deze bekrompen omgeving, dadelijk na school hun eigen speelruimtehadden.
Beschrijving van een moedercursus 2)
Eerst wordt gesproken : over opvoeding, voeding, kleeding.
„Daarop volgt evenwel een practisch werkuur, namelijk het onderricht in het maken van allerlei speelgoed met de bescheidenste hulpmiddelen. De kinderen zeggen : ,,men leert er de moeders spelen."
,,Als het uur van luisteren afgeloopen was, sloegen ze letterlijld.
aan het werk:
„Wat gaan we maken ? Waarom moesten we leege lucifersdoosjes
meenemen ?
0, weer een kleurtje uitzoeken ? Ik neem rose, neen, ik blauw. Dat
vindt die Corry van me zoo mooi. 't Kind is gewoon stapel op blauw.
Och, nog an toe. Kijk nou eens. 't Wordt een wiegje. Wat Benig!
Zullen ze effen opkijken, als ze morgen wakker worden. Nou, ik
.

1) De eerste vadercursus in Nederland en misschien wel in heel
de wereld.
2) Overgenomen uit : „Praktische Sociologie" van Prof. T. H. F.
1{ohlbrugge bl. 26 ; citaat artikel mej. J. C. Jolles.
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zie dien man van mij al. Vanavond nog maakt hij er één na ; voor
de tweeling, ziet u. Wat gooi je toch eigenlijk een massa weg, waarmee
de kinderen zich hadden kunnen bezighouden ; nu zijn ze dikwijls
zoo mirakel vervelend, omdat ze zich vervelen."
En ondertusschen werken die groote werkhanden aan al die gezellige
kleine dingen. 't Is een fleurig gezicht : die opgewekte oogen en
lachende monden en rappe vingers, die nu niet denken aan houwen en
snauwen uitdeelen, maar aardige dingen zeggen en maken. Zoo volgden
de avonden elkaar op en zoo kwam ook aan den laatsten avond een einde.
We hadden gesproken over de kinderen, die je met hun lief en
al hun leed toch voor geen goud wilt missen. We hadden den olifant
afgemaakt en vlug ook nog een cocarde geknipt, want den volgenden
dag hadden drie moeders jarige kinderen. Het afscheid nemen kwam.
Veel handen werden gegeven en ontvangen.
,,Dag juffrouw, het beste míét u en u wordt wel bedankt."
„Nou, juffrouw, ik heb heel wat geleerd. Als ik weer ranselen wil,
denk ik dikwijls eerst even aan u en kijk ik naar mijn groote hand
Maar soms wordt het me toch nog wel eens te bar. Maar zooals
vroeger, nee hoor, dat doe ik niet meer."
,,U wordt bedankt, juffrouw en gezondheid hoor, juffrouw."
.,,Dag, juffrouw en dat is een hand van mij en dat is -er één van
mijn man. Dat mocht ik niet van hem vergeten."
Juffrouw M. die nog tot voor kort midden in den Jordaan woonde,
komt maar niet klaar met opruimen, telkens valt er weer wat. Daar
komt ze naar me toe. De cocarde heeft ze op haar strakken jumper
geprikt. De olifant met zijn roode dekje zit stevig onder haar dikken
arm gekneld. Ik krijg een hand, die er wezen mag en ze zegt:
„Ik zeg gedag, maar 't is snertgemeen, dat het uit is. Waren het me
effe fijne avondjes ! Ik ga d'r gedorie van snotteren. Dag, lief mensch !"
Tot zoover over de cursussen. Ik h-eb getracht U te laten zien, dat
het onderwijs levend is en aanpast aan de omstandigheden.
Vele van de leeraressen in K. en 0. zijn ook werkzaam in de directe
kindervorging.
In inrichtingen van allerlei aard, waar onverzorgde en verwaarloosde
kinderen een onderdak vinden, is behoefte aan geschoolde krachten;
wanneer men deze inrichtingen bezoekt, wordt men vaak getroffen,
door de zorgelijke, vaak reeds ouwelijke uitdrukking van de gezichtjes
van nog jonge kinderen, die geen gelukkig gezinsleven hebben gekend
en dan weet men hoe ernstige voorbereiding noodig is om ook in deze
nood der kinderen de helpende hand te reiken.
Dus niet alleen de voorbereiding voor de leiding in het eigen gezin;
ook daar buiten.
Elke vrouw heeft tot taak, wat de Engelschen noemen : „to mother
the world".
Alles waar ik U van verteld heb, is een begin, dat moet groeien
en doorwerken.
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En wanneer gij mij vraagt of ik dan zooveel heil van cursussen
verwacht, dan antwoord ik U dat ik wel weet dat zij niet alles- vermogen.
Maar in den vaak moeilijken gang van het leven, in dezen tijd vol
onevenwichtigheid, kunnen die avonden en middag-en de oogen openen
voor veel waaraan we voorbij gingen zonder het te achten ; kunnen zij
ons helpen onze eigen lijn te vinden. Alleen wanneer wij ons ervan!,
bewust zijn hoe onze houding moet zijn, wanneer wij een recht
begrip hebben van wat belangrijk en wat onbelangrijk is — het
is de groote levenskunst, vooral voor ons vrouwen, dit te verstaan —
kan er lijn zijn in ons gedrag en rust in ons huis.
Zoolang we worden heen en weer gedreven met elke wind van leer,
— met elke nieuwe opvoedkundige strooming een eind meegaan, zonder
deze te kunnen toetsen en vergelijken, zonder deze te verwerken, —
dan zullen we onrust brengen in ons huis.
Er geen kennis van nemen, zou zijn ons stellen buiten het leven
waar ons kind midden in zal staan ; wij moeten er dus wèl kennis van
nemen, maar vele dingen in ons hart bewaren, om zelf geduldig
en met liefde de waarheid voor ons en ons kind er in te vinden en zoo
leeren in de lange jaren, dat wij onze kinderen in huis hebben, zelf
mee te groeien met de omstandigheden, moeiten en bezwaren, zoodat
we aan alles wat er voorkomt in een kinderlieven, niet alleen — zoo als
men dat noemt — het hoofd kunnen bieden, — maar het ook met
ons hart verstaan.
Dan zal langzamerhand de overhand krijgen het nieuwe vrouwentype,
dat wij hier en daar reeds met blijdschap begroeten, en dat de zachte
vrouwelijkheid, de levensernst van vroeger paart, aan de zelfstandige
redzaamheid, de innerlijke tucht, de levensblijheid, die de vrouw van
dezen tijd behoeft.
Het gezinsleven zal tot hoogere ontwikkeling komen, wanneer d 0
vrouw de vrijheid, die nu haar deel is, welbewust leert gebruiken
om aan zich zelf grenzen te stellen.
VII. Mijn zevende stelling luidt : de opvoeding berust bij vader
en moeder, beiden moeten zich voorbereiden voor hun laak.
Ik weet niet aan wie men meer onrecht doet, aan den vader
of aan het kind wanneer de moeder de opvoeding aan zich trekt.
Wie veel met mannen heeft samengewerkt, weet hoe zij altijd een
andere kant van de kwestie zien ; samen ziet men haar in haar geheel.
Daarom is het noodig, dat de man de voorbereiding voor de opvoeding
niet aan de vrouw overlate, doch zich ook zelf in de vele problemen,
met name in dat van gezag en vrijheid verdiepe, — en ook de juiste
houding tegenover zijn kind leere vinden.
,

,

Toen jaren geleden in 1908 aan Prof. Gunning werd voorgesteld
een Vereeniging voor ouders op te richten, zooals „The Parents,
National Education Union" in Engeland, zeide hij : dat krijgt ge in
Nederland nooit gedaan.
Het is toen op een andere manier geprobeerd door het reizend
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museum voor ouders en -opvoeders, later mede door K. en 0. ; wat
daarna in deze jaren in stilte is gegroeid, — kan toch worden beschouwd
als een vereeniging voor ouders, voor het gezinsleven. Wat ervan
geworden is, vooral in het laatste jaar heeft de verwachting, — zelfs
van optimistische menschen, — overtroffen.
Wat mij zelf betreft: ik heb het altijd geweten, sinds ik mijn eerste
kind in de armen hield, hoe ' noodig voorbereiding voor de oudertaak is ; maar in deze jaren ben ik steeds meer gaan beseffen hoe
onontbeerlijk het is, dat de vaders en de moeders zich zelf versterken,
zich bezinnen op hun roeping; dat zij samenkomen tot overleg om
een bolwerk te vormen tegen -alles wal Liet gezinsleven ondermijnt.
Ik heb U drie huiskamers voor oogen gesteld.
Toen ik aan iemand de opzet van mijn lezing vertel-de, zede zij:
dan moet je ook nog hebben de beschrijving van het ideale gezin.
Toen ik daarover peinsde, dacht ik : neen, daar kan men geen beeld
van geven ; het ideale gezin der toekomst is duizend vormig.
De huiskamer was vroeger het verzamelpunt van de leden van
het gezin;
daarna werd zij het uitgangspunt;
laten wij stichtten de huiskamer der saamhoorigheid ; moge het gezin
mede door Uw en mijn toedoen een kern worden, die door innerlijk
verband de leden bijeenhoudt ; een kern vanwaar uit zich een krachtig
leven ontwikkelt, dat verwarmend en stalend inwerkt op de gemeenschap.
Discussie.
De heer J. Nieuwhof f wijst op de groote beteekenis van de ouderavonden om de ouders in te lichten over opvoedingsvraagstukken.
Wekt de aanwezige onderwijskrachten in de vergadering op, hun
volle medewerking te verleenen aan de ouderavonden.
De heer M. J. F. Ehrbecker heeft ook meer dan eens de behoefte
gevoeld aan speciale opvoeding van de ouders en stelt deze practische
vraag: hoe breidt men het werk, dat tot nu toe in enkele centra,
geschiedde, uit tot andere streken b.v. tot Twente, (waar vrager werkt) ;
gaarne verneemt spreker, hoe dit het beste te doen is.

Moeilijkheden bij de samenwerking van ouders en middelbare
school, veroorzaakt door fouten van beide partijen
door Prof. R. Casimir.
Geen stellingen.
Dames en Heeren. Doordat helaas de voorzitter van onze Vereeniging
voor Paedagogiek ongesteld is geworden, heeft het congresbestuur mij
verzocht, in zijn plaats het onderwerp, dat hij zich had voorgenomen
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te behandelen, voor U in te leiden.
Ik moge dan beginnen met de bronnen te noemen, waarop ik mijn
betoog heb gebouwd en wel omdat ik meen, dat een congres als dit
wel allereerst moet bijdragen tot aanwijzing van de methoden onzer
wetenschap. Gedeeltelijk zullen mijn beschouwingen deductief zijn en
zal ik dus van een bepaalde definitie uitgaan, om daaruit dan mijn
conclusies te trekken en deze met voorbeelden uit de -ervaring toe te
lichten. Het principe, waarvan ik uitga, sluit zich voornamelijk aan
bij Lehman : Erziehung und Erzieher.
U zult misschien vragen, welke ervaring ik zal gebruiken. Het is
mijn eigen ervaring als rector eener middelbare school, waar tot
dusver 930 kinderen zijn geweest, waarvan ik alle ouders heb gekend —
voorts de opmerkingen der ouders, die bij mij kwamen en tenslotte
de mededeelingen van collega's. Op geschreven mededeelingen kunnen
wij ons helaas tot nu toe nog heel weinig beroepen.
Hoewel ik nu op mij genomen heb, het onderwerp van Dr. Hamaker
in te leiden, zie ik mij toch genoodzaakt, d-en titel van het onderwerp een
weinig te wijzigen ; ik zou n.l. liever willen zeggen : De moeilijkheden
bij de samenwerking van ouders en middelbare school krachtens verschillende oorzaken! Immers, ik zie die moeilijkheden niet in de eerste
plaats als fouten, maar als gevolgen van noodwendige oorzaken. Verder
zal ik hier onder ,,middelbare school" verstaan : -elke inrichting, die
kinderen onderricht in intellectueelen zin op den leeftijd van 12 tot 18
jaar, zoodat ik er dus ook onder begrijp -de gymnasia. Niet zoozeer
echter heb ik het oog op de speciale vakscholen en opleidingsinrichtingen,
omdat die meer eigen verhoudingen hebben.
Dames en heeren, heteerste punt, dat de bovengenoemde moeilijkheden nu kan verklaren, ligt hierin, dat school en huis elk hun eigen
opvoeders hebben. De school heeft uit den aard der zaak beroepsopvoeders ; het huisgezin daarentegen heeft natuurlijke opvoeders. Daaruit
volgt, dat aan den kant van het huisgezin is grootere belangstelling en
ook grootere liefde, terwijl aan den kant der school staan de noodzakelijke instelling van het beroep en de verdediging van dat beroep.
En uit die beide groote principieele verschillen ontstaat nu van weerszijden critiek en moeilijkheid, die meestal hierop neerkomt, dat de
school in den regel meent, dat de natuurlijke opvoeder het kind verwent.
Dit wordt in de wereld van het middelbaar onderwijs, zoowel op de
H. B. S.-en als op de gymnasia algemeen erkend en klachten over
feesten, waaraan de leerlingen deelnemen en over een al te sparende
behandeling thuis zijn dan ook haast niet van de lucht. Deze klachten
over verwenning en toegevendheid zullen over het algemeen wel in
verband kunnen worden gebracht met het bekende woord van Ligthart :
„Een kind begrijpen heet een kind verwennen!" De natuurlijke opvoeder
zal ge\voonlijk het kind eerder begrijpen, doordat hij al zijn omstandigheden k-ent, doordat hij zijn eigenschappen ontdekt en steeds nieuwe kan
ontdekken en daarbij den wil en den plicht heeft, om altijd vol te houden,
ook wanneer het zeer moeilijk loopt met een kind. Bezwijkt op zoo'n
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oogenblik de beroepsopvoeder, dan komt het oogenblik, dat de natuurlijke opvoeder moet ingrijpen ; hij, die zich nimmer los kan maken van
zijn plicht. Uit dit verschijnsel vloeit voort, dat de ouders eigenlijk
geneigd zijn aan de school te stellen den eisch van even groote toewijding
en genegenheid. Ik weet wel, dat de ouders zich door hun verstand
zullen laten weerhouden, dezen eisch met zooveel woorden te stellen,
maar toch is het een instinctieve verwachting, waarvan zij allen uitgaan.
Het is voor de ouders zeer moeilijk te begrijpen, dat, waar de moeder
met zooveel liefde nacht op nacht waakt aan het ziekbed van haar kind,
de onderwijzer zich soms niet een uur van zijn vrijen tijd wenscht te
ontzeggen, om het proefwerk te corrigeeren, waarvan het kind toch zoo
gaarne den uitslag weten wil. Terwijl dit voor ons heel duidelijk is,
schijnt het den ouders een wreedheid. De moeder, die ook in het drukst
van haar bezigheden altijd nog wel tijd kan vinden, om naar het spel
van haar kind te zien, verwondert er zich over, als zij hoort, dat dit
kind, waaraan men als verjaarscadeau een boek heeft beloofd en dat
daarom nog 's avonds bij den leeraar aanloopt, om raad te vragen, teruggestuurd wordt, omdat deze geen tijd heeft, het te ontvangen.
De moeilijkheid komt dus ook voor een deel voort uit het innerlijk
verschil tusschen de natuurlijke en de beroepsopvoeders; tusschen het
feit van het „altijd iets zijn" en het „een bepaalde taak hebben", of
een „opdracht" zooals Thijssen het in zijn praeadvies noemt.
Maar er is toch nog een ander verschil !
En dat is mijn tweede stelling : de school is klein, partieel ; liet
gezin is daarentegen totaal ! Het gezin heeft onder zich het totale kind
in al zijn physiekle behoeften, in zijn religieuze, zedelijke en aesthetische
vorming en heeft slechts een deel van de intellectueele vorming overgelaten aan de school, omdat het dit zelf niet kon doen. Dat de school
d-oor huiswerk een deel van die taak weer terugkaatst, doet hier aan
het principe niets af. Waar het gezin dus een totale taak heeft, zal dit
het kind ook beter kennen -en staat het daarom reeds dichter bij het
kind en weet het rekening te houden met alle uitingen, die bij het kind
voorkomen. De school daarentegen ziet eigenlijk het kind slechts in
bepaalde verhoudingen -en in bepaalde tijden. Zoo ken ik -een kind, dat
op school heel goed werkt en dan ook heel goed mee kan komen, maar
waar men volstrekt niet een geestig kind achter zou zoeken, terwijl het
thuis buitengewoon pittig is en de geheele familie kan opvroolijken
door zijn grappen. Dit voorbeeld zou met duizend andere te vermeerderen zijn, waaruit telkens blijkt, dat de school het kind slechts
partieel kent, het gezin daarentegen totaal, waardoor het gezin ook
noodwendig de gedachte hebben zal, dat het kind tot op zekere hoogte
onrecht geschiedt. Ieder kent de klacht der ouders : „Mijnheer, U kent
het kind niet !" En daar ligt deze juistheid in, dat wij maar een bepaalde
reactiewijze van het kind beoordeelen en tal van andere gebieden voor
ons buitengesloten zijn. Elke school, die b.v. naast het intellectueele
onderwijs ook ingevoerd heeft handenarbeid, of klasseavonden laat
houden, waar de kinderen iets voordragen of opvoeren, of waar ze zich
Verslag Paedagogisch Congres.
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met sport bemoeien en die daarmee dus naast het intellectueele onderwijs
een andere levenssfeer heeft gegeven, ontdekt daardoor eigenschappen,
aanleg en talenten, die men tot dusver in het kind zelfs niet vermoed
had. Vandaar dan ook, dat wij er op onze inrichting altijd naar gestreefd
}lebben, om naas het intellectueele onderwijs een geheel andere levenssfeer te scheppen door klasseavonden, waarop de kinderen iets doen:
sommigen dragen voor ; anderen spelen een klein t000neelstukje ; weer
anderen werken er toe mede, de school te versieren en zoo draagt ieder
liet zijne bij tot de opvoering. Men ontdekt dan gaven, die anders
verborgen gebleven zouden zijn. Zoo had ik eens in mijn klas de
dochter van Berlage en dat zij iets van de gaven van haar vader had,
kon op het gymnasium, waar geen teekenonderwijs wordt gegeven in
de hoogste klassen, niet meer tot uiting komen. Totdat er een klasseavond
kwam, en zij een prachtig gestyleerd programma teekende, dat haar
deed kennen als dedochter van den vader. Zoo heb ik ook aan mijn
school ingevoerd, de Duitsche ,,Mai-ausflucht", den Mei-uittocht, en daarbij bleek, dat jongens, die op school volstrekt geen groote lichten waren,
over uitnemende organisatorische talenten beschikten, zoodat wij den
laatsten Mei-uittocht geheel konden overlaten aan twee jongelui, die
onder den titel van „generaal" den troep aanvoerden. Ik heb verder
ingevoerd een huisvlijttentoonstelling — daar vindt men kinderen, die
dieren kweeken, die schilderwerk maken, maar men treft er ook, die
een heel goede jumper breien ! Wij hebben ook twee meisjes gehad,
waarvan de een een heel verlegen kind, dat altijd op den achtergrond
trad, die eens een heelen Zaterdagmiddag wafelen hebben gebakken, en
daar nu elken bezoeker op tracteerden — en een jongen, die een complete electrische installatie aanbracht, welke aanwees „ingang", „pauze"
enz. Hier hadden wij dus gelegenheid om een meer compleet idee van
de kinderen te krijgen. Maar ook op schoolreisjes, waar men eenige
dagen met de kinderen samenleeft — vooral als men telkens met de
kinderen terugkeert tot hetzelfde centrum — heeft men kans, het kind
beter te leeren kennen.
Overigens kent dus de school het kind slechts partieel en U gevoelt
wel, dat een ouder altijd eenigszins onaangenaam aangedaan wordt,
wanneer hij dit bemerkt. Wij hebben dit niet graag ! De menschen willen
complete menschen zijn. Welnu, in de school verwaarloozen wij dit,
en de ouders nemen dit partieele aan de school kwalijk. Dit is ook
onze fout tot op zekere hoogte, die wij kunnen corrigeeren door te
trachten, het kind beter te leeren kennen. Maar tegelijkertijd heeft liet
gezin, juist doordat de school partieel is, niet te vergeten, dat deze
daarom dit kleine gebied ook beter kent, er dus veel beter „thuis" kan
zijn en haar aandacht uitstrekt over een gebied, waarop wij ongetwijfeld
„meester" zijn en dat wij dus ook veel beter kunnen beoordeelen.
Zoo zal het gezin vaak onjuiste conclusies trekken. Uit het feit, dat
een kind goed kan handwerken, [dat het een aardige electrische installatie
maken kan, of dat het goed kan organiseeren, behoeft nog niet noodwendig voort te vloeien, dat het nu ook zijn wiskundewerk goed maakt,
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of dat zijn geschiedeniskennis juist ligt. De fout van het gezin is, dat
men meent, dat op grond van geschiktheid op het eene gebied ook
geschiktheid mag verwacht worden op het andere, dat partieele gebied,
dat de school bestrijkt.
Dan is er een derde principieel verschil, en dat is dit : Het gezin
is een levensgemeenschap met een centrum ! De school , is helaas zonder
dat centrum. Immers in het gezin staat als centrum de moeder en dit
beteekent voor liet kind buitengewoon veel ; daardoor wordt een band
geschapen tusschen de leden van het gezin. Nog gister-en sprak prof.
Kohnstamm van de „Wohnstube-erziehung", waar Pestalozzi van spreekt.
En gelukkig is er in de meeste Nederlandsche gezinnen nog een
huiskamer, een centrum, waar een bepaalde gedachte leeft, waar een
bepaalde geestelijke sfeer hangt, die zich in duizend kleinigheden uit en
die dan ook naar mijn meening van de allergrootste beteekenis is voor
de vorming van het kind.
Ik wil trachten, met een klein voorbeeld het voorgaande duidelijk te
maken en toe te lichten. Hebt U zich wel eens afgevraagd, waarom
kinderen altijd ertegen protesteeren, als zij overjas of mantel moeten
aantrekken, maar nooit, als zij hun schoenen of gewone jas moeten
aandoen ? De oplossing zoek ik hierin, dat de kinderen steeds gewend zijn,
schoenen of jas aan te trekken ; het hoort er dus zoo bij, maar dat
andere is een wijziging in den toestand, die niet als vanzelfsprekend
wordt beschouwd. Zoolang iets vanzelfsprekend is, ontmoet het ook
geen verzet en dit geldt ook voor bepaalde geestelijke dingen. Welnu,
vader en moeder en de oudere familieleden oefenen dezen invloed uit,
doch onze scholen hebben dit slechts ten deele.
In onze middelbare scholen — ik spreek nu niet over de lagere
scholen — zou die invloed natuurlijk uitgeoefend kunnen worden door
den rector of directeur, door als centraal gezag of centraal punt op te
treden. Men beweert ook wel, dat er scholen zijn, waar dit het geval
is, maar als regel zal het wel heel moeilijk te verwezenlijken zijn en
wel door twee omstandigheden. De eerste is, dat de middelbare scholen
van de rectoren en directeuren gemaakt hebben „opp erkl erken". Ik
hoef daar verder niets aan tom te voegen — misschien is dat „opper"
nog te veel en zouden wij beter kunnen zeggen „klerken" ! En de
tweede is, dat de leeraren elk hun eigen vak met hun vooraf vastgestelde
uren hebben ; daardoor is er weinig gelegenheid, om -elkaar te ontmoeten,
waardoor een sfeer zou kunnen worden geschapen, die slechts door
vertrouwelijken omgang en nimmer door bepaalde maatregelen kan
ontstaan. In dit opzicht is natuurlijk een kleine school of -een lagere school
in het voordeel. Met een voorbeeld zal ik wederom trachten, U mijn
bedoeling duidelijk te maken. Het hoofd van de eerste lagere school,
waar ik kwam, placht altijd een kwartier voor het ingaan der school
met ons te praten over dingen uit zijn eigen ervaring en ook vertelde
hij ons altijd vast en zeker een grap, voordat de school begon. „Want",
zei hij, ,,wanneer je de school opgewekt binnengaat, sta je ook veel
vroolijker tegenover het kind !" Deze voortreffelijke man was werkelijk
,

,
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te midden van zijn collega's een domineerende factor ; hij bracht „geest",
zonder het opzettelijk te willen. Maar U gevoelt, dat zoo iets aan een
H. B. S., waar iedere leeraar naar zijn eigen vaklokaal gaat en ieder
op zijn eigen uren aangewezen is, veel moeilijker gaat. En zoo komt
het dan, dat men zoo dikwijls hoort, dat er op onze groote scholen
geen „geest", geen „sfeer" is. Het gezin nu heeft, als het goed is, \vel
een sfeer en het maakt de vergissing, dat het verwacht, dat er aan de
school ook zoo iets zal zijn ; terwijl de school omgekeerd de fout
maakt van niet te begrijpen, wat een sfeer is. Ik heb een directeur
gekend, die zei : ,,Als ik jarig ben, vraag ik de menschen vel eens
bij me en dan drinken ze een ,,borrel" !" Maar ge moet weten, dat dit
ook net alles was, wat hij deed voor de „sfeer".
Hier -ligt dus een groot principieel verschil, maar er is toch nog een
vierde, dat ook van heel groote beteekenis is, n.l. dit — het gezin is
subjectief georiënteerd, de school daarentegen objectief. Het gezin neemt
zijn uitgangspunt in het kind en zijn natuurlijke behoeften ; het gezin
ontvangt het kind — zwak of sterk, dom of knap, leelijk of mooi
en heeft tot taak, dat kind op te voed-en en zoover te brengen als de
kracht van het kind en de middelen van het gezin dit toelaten. Maar
de school stelt zich een bepaald doel en moet in een bepaald aantal
jaren een bepaald eindexamen bereiken. Daardoor moet de school
wel noodwendig een grooten nadruk leggen op de stof ; zij moet een
bepaalde stof verwerken en moet eischen, dat bepaalde sommen gemaakt
en bepaalde vertalingen tot stand gebracht worden. Dit is dus liet
objectieve beginsel, dat niet in het kind zelf zijn uitgangspunt neemt,
maar integendeel uitgaat van de leerstof en haar `eischen.
Maar U gevoelt, dat daardoor noodwendig een conflict moet ontstaan.
Als we op een wandeling zijn met het gezin en het kind wordt moe,
dan gaan wij in het gras zitten ; doch wanneer wij op de wetenschap,
pelijke wandeling zijn door onze school en het kind kan niet meer,
zeggen wij : „Dan moet je maar naar huis teruggaan, ik kan me niet
verder om je bekommeren." En indien wij dit niet zouden doen, zouden
wij niet komen, waar de troep aan het einde van een bepaalden
tijd moet zijn volgens onze opdracht ! U erkent met mij, dat hier
een groote tegenstelling ligt en dat de ouders dit nimmer kunnen
begrijpen. „Dat kind heeft toch zoo zijn best gedaan !" „Mijnheer, U
ontmoedigt het kind !" Ja, dat is waar, maar onze middelbare scholen
hebben nu eenmaal de opdracht, om een bepaalde linie te bereiken!
Men vergeet, -dat de schuld niet ligt bij de school, maar bij de ouders,
die hun kinderen ondanks hun ongeschiktheid toch met den troep willen
doen meemarcheeren.
Het is duidelijk, dat hier diepere problemen verscholen liggen, n.l.
deze, dat hoogstwaarschijnlijk — en hiermee kom ik tot mijn volgend
verschilpunt — de natuurlijke sfeer van het huisgezin het kind z:ch beter
doet openbaren dan de school. Ik zou het in deze stelling willen
uitdrukken : In het gezin zullen zich krachten ontplooien, ook in
intellectueele richting, die in de school verborgen blijven. Misschien
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stelt U er belang in, te vernernen, hoe ik er toe kwam, dit probleern
te overdenken, Eenmijner eigen kinder-en stand in de klasse bijna
steeds op de derde of vierde plaats; het was een goede leerlinge, die
oak vlot haar studien voltooide, doch niettemin trof het mij, dat, wanneer
ik zelf lies gaf, het kind ver hoven haar medeleerlingen uitstak. Toen
dacht ik : Is dat nu mijn vaderliefde en -trots, die haar kennen uberwertet, of zou er iets anders achter sch uilen? Ik vroeg het later ook
eens aan een collega, die er bij tegenwoordig was, en die zei: "Ze gaf
ook werkelijk de beste antwoorden." Later echter is mij de quaestie
duidelijk geworden imrners tusschen dit kind en mij bestond
een groote innige band en bij elke vraag, die ik steIde, wist zij
onrniddellijk wat ik daarrnee bedoeide. Zoodra ik als het ware maar
den mond open deed, wist zij reeds, wat ik zeggen wilde, omclat ze
met mijn wijze van denken bekend was en daarom kon het ook
haast niet anders, of zij moest weI goed antwoorden en daarbij
spande ze zich natuurlijk ook buitengewoon in, am het zoo goed
mogelijk voor vader te doen! Hetzelfde heb ik beleefd met kinder-en,
die oom tegen mij zeiden - tot op zekere hoogte Yond ik bij hen
hetzelfde; klaarblijkelijk rnaakte dus de persoonlijke relatie het hun
gernakkelijker, om een goed antwoord te geven. Doch U weet, het kan
ook weI eens verlegen vrnaken en dan rernrnend werken!
En toen ik nu telkens klachten kreeg van ouders, die beweerden :
thuis kennen de kinderen hun les toch zoo goed en op school is het altijd
slecht, heb ik dit verschijnsel als een algemeenen regel opgevat. Houdt
men daarhij in het oog, dat de ouders vaak de kinder-en thuis bij het overhooren weI een beetje zullen helpen, door ze in de goede richting
te stuwerren niet af te leiden, zooals in de klas maar al te vaak geschiedt,
dan zal men begrijpen, dat het kind, dat dan daarbij in een meer
vertrouwde steer is dan in school, zich thuis heel anders voordoet.
Misschien weet V, dat mevrouw Mann-Bouwmeester in haar mernoires
zegt : "Als ik het publiek in den schouwburg mee heb, speel ik oneindig
veel gernakkelijker, dan wanneer dit niet het geval is. Wanneer ik La
Dame aux Camelias speel, en ik zie, dat er erg-ens een heer opstaat en een
sigaar opsteekt, zeg ik tot mijn makkers : Ik sterf vandaag gauw hoor;
ik kan het niet lang!" En zoo gaat het nu in zekeren zin ook met het
kind en vooral met gevoelige, impressieve kinderen en dan kan het
gezin de school weer niet begrijpen. Want de school vertegenwoordigt
een objectief beginsel moet het kind geschikt maken voor de
maatschappij en het er daarom oak aan gewennen, zich in een sfeer
die het niet zoo vriendschappelijk gezind is, te handhaven, terwijl het
gezin, m-et liefd·e een sfeer scheppendc, toch altijd aan het kind tegemoet
wil komen. Ik geloof hierrnee weI duidelijk gernaakt te hebben, dat
er inderdaad een belangrijk verschil bestaat in dit opzicht, dat ook
principieel heel moeilijk zal zijn op te lossen.
Eindelijk echter kom ik tot het grootste verschil, want de allergrootste
fout vloeit voort uit de organisatie van ons onderwijsen uit de sociale
efficiency, die nu eenrnaal aan onze diploma's verbonden is.
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in tegenstelling met het gezin heeft de school een bepaalde organisatie
en zij heeft die ook beslist noodig, maar tevens brengt onze organisatie
mee, dat al onze strevingen en al ons denken zich in een bepaalde
manier richten. U zelf, als deelnemend aan ons congres, wilt toch wel
graag eens een opmerking maken tegen iemand, die naast U zilt,
of U wilt eens een aanteekening maken — dit alles mocht het kind
in de oude school niet; daar is het ideaal nog altijd, dat het kind
alleen stilzit en slechts antwoordt op die vragen, die wij het stellen.
Laten wij daar niet om lachen, want indien men 24 tot 30 kinderen moet
onderwijzen in een stof, die de aandacht van den leeraar vraagt, omdat
hij die logisch moet ontwikkelen en daarbij niets mag vergeten,
dan moet men toehoorders hebben, die rustig zijn en niet afleiden.
Dit is toch ook eigenlijk wel een noodzakelijke eisch, en daarbij heeft
men opgemerkt, dat vele menschen bij het klimmen van hun jaren
deze behoefte aan rust hoe langer hoe meer gaan gevoelen. Een directeur
van een H. B. S. zei eens tegen mij : „Wanneer de leeraren tegen de 50
loopen, moeten de kinderen stil zitten en kunnen zij dat ,,gewriemel"
niet langer uitstaan." Dit is wel hard voor de kinderen, maar op een
andere manier is het onderwijsgeven nu eenmaal niet mogelijk.
Men begrijpt, dat dit -een groot verschil uitmaakt met het huisgezin,
waar het kind zich wel eens mag verschikken en waar het een veel
grootere mate van bewegingsvrijheid heeft. Dat alles geldt niet alleen
voor de organisatie gedurende het enkele klasseuur, maar het geldt voor
de geheele school. Daar ligt een groote zegen voor het kind in het op
tijd komen en weggaan. Ieder, die -een groote middelbare school kent,
weet, dat deze veel heeft van een moderne fabriek in technischorganisatorischen zin en men moet dan ook voor zoo'n school als
directeur iemand hebben, die deze technisch-organisatorische dingen
handhaaft, anders loopt het daar mis. Nu behoeft men wel niet zoover
te gaan als die dame, die zei : ,,Waarom zit die directeur toch zoo lang
aan dat rooster te prutsen en waarom doet hij dat werk niet met een
enkelen generalen blik?", maar vaak toch hoort men : „Is het nu zoo erg,
dat zoo'n kind een minuut te laat is ?", of wel men vraagt : „Waarom
moest het nu precies op deze manier?" en daarmee geeft men blijk,
de noodzakelijkheid van organisatie niet te begrijpen. Het meest wenschelijk zal wel zijn, dat den ouders het besef wordt bijgebracht van het
nut dezer organisatie en dat tegelijkertijd ook de school op die ,,geeoorloofde" dingen een weinig wordt ingesteld. Het s waarlijk geen
nieuwlichterij, wanneer ik steeds hierop aandring, maar de studie van
de kinderpsychologie heeft ' ons geleerd, dat er individuen zijn, die in
ontwikkelingsstadia verschillen en onze oogen geopend voor den verschillenden aanleg. Op het oogenblik nu, dat wij verschillende individuen
voor ons zien, wordt het moeilijker, al deze kinderen naar een zelfden
maatstaf te behandelen en ze het zelfde werk te laten maken. Het
psychologisch onderzoek heeft geleerd, dat ons zoogenaamd objectief
oordeel in de cijfers een groot stuk subjectiviteit van ons zelf inhoudt.
Ook de onderzoekingen van Dorhing hebben dat bewezen, en daarom
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hebben wij in te zien, dat zelfs dit oordeel van ons niet onfeilbaar is.
Wij zijn ons sociologisch gaan oriënteeren en hebben ons afgevraagd:
wat komt er van het kind in de maatschappij terecht. Toen bleek,
dat het kind daar eigenschappen noodig heeft, die niet dezelfde zijn, als
die wij in de school voor het intellectueele onderwijs wenschen. We
fiebben in de school knappe mannen, die van hun studievak houden,
maar de meeste kinderen hebben meer praktische behoeften en niet
zuiver theoretische. Bij het M. 0. toch treffen we vele leeraren, die door
liefde voor de wetenschap tot studie werden gedreven, en daarna, om
toch een „baantje" te hebben, bij het onderwijs terechtkwamen. In
dit opzicht ligt er iets tragisch in onze middelbare school. Wanneer
een jongeman naar de universiteit gaat, doet hij dit, om geschikt te
worden voor medicus of voor dominee of wel om jurist te worden,
maar gaat hij naar de universiteit om letteren of natuurkunde te studeeren,
dan gaat hij dat niet doen, om later leeraar te worden, maar wordt
hij na afloop van zijn studie leeraar, omdat hij anders geen brood
heeft. Daar ligt een tragisch element in, doch gelukkig s er iets, dat
veel goedmaakt en dat is de liefde voor het ambt, die in hem wordt
opgewekt, wanneer hij er zich eenmaal eenigen tijd aan gewijd heeft.
De ontwikkeling der zielkunde en der sociologie heeft ons dus de
dingen met geheel andere oogen doen zien en wanneer wij eenmaal de
methoden zullen gevonden hebben, die passen bij den kinderlijken
geest, zal ook allerlei strubbeling verdwenen zijn. Mijn vriend Reindersma heeft aan het lyceum het eerst practisch werk in natuurkunde
ingevoerd. De Duitscher Hahn zegt : dat is heel moeilijk en als de
leeraar aan het eind van zijn les nog een drogen draad aan zijn lijf heeft,
moet hij het stellig niet goed gedaan hebben. Bij ons echter is liet
systeem best bevallen en in de twintig jaar, dat ik leider ben van dezelfde
inrichting, is nog nimmer -een leerling van de les verwijderd. Ze zijn
er aan het werk met iets, dat hun interesse heeft. In den regel echter
kan de school niet anders doen dan knippen en afkorten en het kind
leiden in een bepaalde lijn, die dikwijls tegen zijn natuur ingaat en
waardoor het kind tenslotte niet meer mee kan komen. Ik denk hier
aan het geval van een beroemd man, wiens naam met trots vermeld
was onder de oud-leerlingen van een. jubileerende H. B. S. Toen ik hem
echter sprak zei hij : „Ja, maar ze hebben er niet bij gezet, dat ik al na
de tweede klas werd weggestuurd, omdat ik er niet voor deugde."
Wij schoolmenschen staan buiten het leven en dat is ook wel goed,
omdat men geen wetenschap kan beoefenen, wanneer men zich niet
tot op zekere hoogte isoleert — maar toch staan wij dikwijls te ver
buiten het lieven en zoeken dan te weinig omgang met anderen en dit
is de reden, dat de ouders wel eens gezonder denkbeelden hebben dan wij.
!let tweede was de socliale efficiency, die aan onze diploma's is
verbonden. In onze maatschappij wil elk ouder zijn kind handhaven
in den stand, dien hij zelf bereikt heeft. Ik weet wel, dat men zeggen
kan : laat dien jongen in de practijk gaan, maar de ervaring leert, dat
elk onderwijsman er even hard naar streeft, om zijn kinderen op de
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H. B. S. te houden als een niet-onderwijsman. Maar dan volgt daaruit,
dat hier een algemeene wet ligt, die ik formuleeren zal als de
wet van hel sociale behou.a. De menschen hebben daar ook gelijk aan.
Een vriend van mij, die goed op de hoogte is met arbeiderstoestanden,
zei eens : „Een arbeider wordt tegenwoordig wel goed bezoldigd, maar
toch meent hij, dat als je een enkel H. B. S.-diploma hebt, er een veel
bet-er plaatsje in de wereld te krijgen is."
Het tweede is de wet van de „soeiale zuiging". Een bepaalde groep
wil naar boven en hieruit ontstaat een worsteling, want het diploma
heeft een sociale efficiency; men moet dus de school door, maar
daarnaast blijkt, dat de maatschappij slechts een beperkt aantal leiders
noodig heeft. En op het laatst moeten er zooveel verdwijnen, dat alleen
de allerbesten aan het eind kunnen komen en op het oogenblik, dat
iedereen H. B. S.-diploma krijgt, zullen de groote lichamen weer andere
eischen moeten gaan stellen, om de meest geschikten te kunnen uitzoeken.
Zoolang echter de diploma's hun sociale efficiency nog bezitten, zal
het conflict ook blijven bestaan tusschen het ,,sociale behoud" en de
„sociale zuiging" aan den eenen kant en de school aan de andere zijde.
Op te heffen zou dit alleen zijn in een wijsgeerig.e sfeer : wanneer wij
ons tot die hoogte weten te verheffen, dat wij inzien, dat het rechte
geluk van den mens ch niet ligt in het bezit van geld en goed, maar
in zielevrede en ontplooiing van lichaamskracht, zal er eerst verandering
te wachten zijn. Eerst wanneer dit inzicht gemeen goed wordt, zal de
strijd voor het sociale behoud kunnen eindigen -en zal men zeggen
ik zie, dat het kind daar niet geschikt voor is, en nu zullen we maar
een anderen weg zoeken.
Nu zijn er natuurlijk nog een reeks kleinere conflicten, die hieruit
voortvloeien, dat aan onze middelbare scholen door het vakleerarensysteem het huiswerk zich dikwijls op een onbehoorlijke manier ophoopt
en ook de leeraar niet controleeren kan, hoe het huiswerk gemaakt
wordt. We meenen misschien nog wel, dat de kinderen hun aardrijkskundeles leer-en met den atlas naast zich en ook zijn we misschien nog
wel naïef genoeg, om te meenen, dat de kinderen een woordenboek
gebruiken — maar de ouders, die in werkelijkheid gezien hebben, hoe
het gaat, vinden ons eigenlijk ,,school-idioten" ! En we willen nog
altijd dat feit niet zien, wanneer b.v. iemand zegt : „Zet dat plaatje
maar gerust in het boek zelf, want een atlas kijken ze toch niet in."
„Men moet zelf kinderen hebben", zei Ligthart altijd, „voor men
over zulke dingen oordeelen kan". Of men moet maar eens in een
tram zitten met kinderen van een andere school, dan openbaart zich
de realiteit !
Wat moet men nu doen, om deze dingen te verbeteren ? Ten eerste
— een zoodanige opvoeding der ouders, dat zij de school leeren begrijpen
in haar beteek,enis voor de maatschappij. Misschien zullen de ouderavonden daartoe kunnen bijdragen, zooals ook de groote pers, die
langzamerhand van het onderwijs meer werk gaat maken ; alsook het
nieuwe tijdschrift van de heer-en Bolkestein c.s.: School en Gezin. Daar,
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naast zullen wij zooveel mogelijk 'contact moeten zoeken met de ouders,
zoodat zij het gevoel krijgen : we kunnen gerust in de school komen, om
te praten. Schooluitvoeringen en -tentoonstellingen zullen dit ook zeer
kunnen bevorderen. En ten derde zullen wij moeten herstellen de
verloren gegane liefde voor het onderwijs, waarom we de ouders iets
aan de school moeten laten geven — immers men krijgt lief de dingen,
waarvoor men een offer brengt ! Bij de openbare lagere scholen zal
men de ouders moeten opwekken t-ot het geven van nieuwe leermiddelen,
zooals b.v. nog onlangs in Zaandam is gebeurd.
Doch tevens hebben wij ons zelf op te voeden en wel in de eerste
plaats, door ons ervan te doordringen, dat het onderwijsgeven een kunst
is, maar daarnaast ook, door het bestudeeren van opvoedkundige problemen. Hiernaast zal ook meer aandacht gewijd moeten worden aan
de opleiding der leeraren. De jonge leeraar toch kent, als hij in de
school komt, slechts één probleem : „Hoe houd ik orde?" ! En dat
er ook vele andere problemen bestaan, schijnt niet in hem op te
komen. Het allerbelangrijkste -echter is, dat wij moeten komen tot den
wil, het kind zoo veel mogelijk te leeren kennen en daarom moet ook
gezorgd worden, dat de school nimmer verambtelijkt. Het gezin is
allerminst ambtelijk en als nu de school het wel is, dan wordt daardoor
de verhouding gestoord. Men denke -echter niet, dat het geheim schuilt
in bepaalde maatregelen, want oudercommissies, conferenties e. d. zullen
weinig uitwerken, als de vereischte geest ontbreekt.
Tot slot wensch ik nog een opmerking te maken, en ik hoop, dat
U deze niet beschouwen zult als een oratio pro domo. Het is deze : Ik
acht het van belang, dat de middelbare school een leider heeft en zich
niet gaat splitsen in evenzoovele schooltjes en klassen als er leeraren
zijn. Er moet een leider zijn, die gedurig met de ouders spreekt en
daardoor zich het standpunt der ouders kan indenken, terwijl hij
tegelijkertijd den ouders het standpunt van de school duidelijk :naken
kan. Deze leider moet dus altijd het ,,andere gezicht" zijn. .Dit is wel
een moeilijke taak, maar het blijft steeds zijn plicht tegenover de ouders,
het standpunt van de school te verdedigen en ze te doen inzien, dat de
school wel genoodzaakt is het ,,zoo" te doen — terwijl hij tegenover den
leeraar het gezicht van de ouders moet stellen, opdat zij zich in den
toestand der ouders zullen verplaatsen en zich indenken zullen, hoe zij
tegenover de voorkomende quaesties staan zouden, wanneer het hun
eigen kind gold. De man, die voor dit alles tijd en lust heeft, wordt
door zijn ervaring, en ook doordat hij het meer constante element in
de school vormt, voor de school van groote bet-eekenis. Er moet dus
zijn een kanaal, waardoor alles gaat en dit heeft niets te maken met
quaesties van macht of gezag!
Ik heb gezegd!
Discussie.
De heer L. Bodaan. Mhr. de V. Het moge mij vergund zijn, prof. C.
slechts een enkele vraag te stellen.
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Z.H.Glel. heeft gezegd, dat iemand, die naar de Academie gaat, om
medicijnen te studeeren, dat doet, om straks, dokter geworden, in staat
te zijn, zieken menschen de helpende hand te bieden. Gaat iemand
naar de Academie, om theologie te studeeren, zal hij, straks predikant
geworden, den menschen het Evangelie mogen brengen!
Maar ... gaat iemand naar de Acad., om letteren of wis- en natuurkunde te studeeren, dan zal hij, afgestudeerd zijnde, om des broods
wille, leeraar moeten worden.
Nu wilde ik gaarne in alle bescheidenheid aan prof. C. vragen, of
dit laatste wel geheel juist is. Men studeert toch letteren of wis- en
natuurkunde, omdat men speciaal voor een dier vakken voelt? En is liet
dan niet evenzeer voor den leeraar een aangename taak, om met liet vak,
dat hij lief heeft, ook anderen bekend te mogen maken ? Is hier werkelijk
het verschil met b.v. het werk van den predikant zoo heel groot ?
Moeilijkheden, in het werk gelegen, de al of niet of mindere ontvankelijkheid der leerlingen (gemeenteleden) zijn er toch ook in andere
ambten.
Dir. Mogendorf f zegt, dat het wegens den grooteis omvang van
dit onderwerp wel te verontschuldigen is, dat de geachte inleider
enkele moeilijkheden, die er zijn, niet heeft besproken. Hij noemt als
zoodanig de keuze van de lectuur voor de leerlingen der middelbare
school, vooral in de beide hoogste klassen. Het komt meer dan eens
voor, dat leeraren een bepaald boek wèl, de ouders het echter niet
geschikt vinden. Vooral voor een openbare school zou hij een norm voor
een goede schoolbibliotheek op prijs stellen. Hierover zou hij gaarne
de meening van den heer Casimir vernemen.
De geachte inleider heeft, volgens sprekers meening, de ouders wel
te veel gespaard. In de laatste jaren blijven de ouders dikwijls in gebreke,
om met de school samen te verken ; de ouders behooren het gebruik
van den atlas bij het bestudeeren van de aardrijkskundige les en het
gebruik van de woordenboeken te bevorderen. Men moet niet alles
van de school verwachten ! De ouders moeten meer waardeering gaan
gevoelen voor degelijk werk en voor ernstige studie.
De heer M. H. Flothuis. Mijnheer de Voorzitter. Ik zal slechts een
paar hoofdbezwaren tegen het Middelbare Onderwijsstelsel noemen,
daar de Lag. School mijn eigenlijk domein is, hoewel een zekere analogie
tusschen de beide inrichtingen tot analoge conclusies kan leiden. Ik hl d
gaarne gezien, dat prof. Casimir het volle licht had laten vallen op de
Openbare H. B. S. en Gymnasia, daar nu eenige gebreken verdoezeld
zijn in de schildering der hem persoonlijk bekende bijzondere lycea.
Mijn hoofdgrief dan geldt het verbandlooze in dit onderwijsstelsel ; de
leeraren kennen hun eigen vak, 'maar de andere uit den aard der zaak
niet; de beoordeeling van mondeling en schriftelijk werk is vaak persoonlijk, zonder verband. Men tracht hieraan tegemoet te komen door
schoolbesprekingen en de interne vereenigingspaedagogiek, maar dit is

539

niet afdoende. In de reeks H. B. S. — Gymnasium — Hoogeschool is
het innerlijk verband niet aan te wijzen. Dewey heeft gewezen op
hetzelfde gebrek bij de trits Lag. School — Kweekschool — Hoogeschool.
De Hoogeschool zou in deze parallelreeksen bindmiddel kunnen zijn,
maar een synthese moet m. i. niet van boven naar beneden werken,
doch van onder op veroverd worden. Ook prof. Casimir heeft dit
dualisme nog niet kunnen opheffen ; minder Plato en meer Heraklitus
is een gebiedende eisch. Mijn tweede bezwaar geldt het ambtelijk karakter
der middelbare scholen ; prof. C. moet toch, dunkt mij, als idealist
het schrijnende gevoeld hebben, toen hij sprak van de moeder, die haar
tijd opoffert, om haar kind de lessen te overhooren en op haar vraag
naar den titel van een boek aan die woning van den leeraar van dezen
moet hooren, dat hij daarvoor geen tijd heeft. Zulk een ambtelijke uiting
is zelfs in de sfeer van ambtelijkheid, waarin de school thans bevangen
is, onduldbaar. Ik . juich daarom prof. Casimir's denkbeeld toe, dat
er ook voor de Middelbare Scholen oudercommissies moeten komen,
maar ben het niet met hem eens, dat deze vanzelf moeten ontstaan en
groeien ; m. i. is er niets tegen, ze langs wettigen weg te doen benoemen.
Een delegatie van ouders met adviseerende stem is m. i. bij die besprekingen omtrent overgang en eindexamen noodzakelijk.
Gaarne had ik meer 'willen zeggen, maar de tijd ontbreekt helaas.

De heer G. Schilperoort. M. d. V. Ik heb de belangwekkende rede
van Prof. Casimir met oprechte belangstelling gevolgd en er allerlei
uit vernomen, dat me treffend juist voorkomt. Over één punt evenwel,
dat me niet geheel duidelijk is, zou ik graag een vraag willen stellen.
In het eerste gedeelte van zijn inleiding, waarin ons een uiteenzetting
gegeven is van de verschillende oorzaken der moeilijkheden hij de
samenwerking van de ouders met de middelbare school, heeft Prof.
Casimir o. a. een paar maal als zoodanig het klassikale karakter van
het tegenwoordige onderwijs genoemd. Uit het tweede gedeelte evenwel,
waarin de middelen ter verbetering worden aangegeven, is me niet
duidelijk gebleken, op welke wijze de geachte inleider meent, dit kwaad
te kunnen bestrijden.
En toch is het niet denkbeeldig. Zelf heeft Prof. Casimir liet beeld
gegeven van het kind, dat moe aan den kant van den weg zou willen
rusten ; hij heeft ons er aan herinnerd, dat de school objectief georiënteerd
is tengevolge van het klassikale onderwijs ; hij heeft gesproken van een
organisatie in luisterklassen. En het is een bekend verschijnsel, dat vlugge
leerlingen vaak een minachting voor de school hebben, terwijl de
langzame ontmoedigd en hopeloos worden. Deze dingen worden thuis
natuurlijk besproken en beïnvloeden daardoor weer de stemming, die
er in het gezin ten opzichte van de school heerscht.
In verband hiermede zou ik gaarne aan Prof. Casimir willen vragen,
of hij van meening is, dat een meer individueel onderwijs, in den geest
van het Montessori-stelsel of het Dalton-plan, hierin verbetering zou
kunnen brengen. Het komt mij voor, dat deze vraag des te meer
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Gerechtvaardigd is, daar er andere inleiders zijn op dit congres (ik
denk o. a. aan Dr. Bokhorst), die een zeer stellige meening hebben
uitgesproken ten gunste van een losser klasse-verband. En ook mij
persoonlijk lijkt het, dat dit een groote verbetering zou zijn, o. a. omdat
de zelfwerkzaamheid der leerlingen er in hooge mate door bevorderd
wordt en ieder meer in zijn eigen tempo kan werken..
Ik zou er derhalve Prof. Casimir zeer erkentelijk voor zijn, indien
ook hij ons zijn meening dienaangaande wilde kenbaar maken.
Mevrouw J. Riemens—Beurslag. Met buitengewoon veel belangstelling
heb ik de inleiding van den geachten spreker gehoord. Hoewel mijn
ervaring over lesgeven slechts over nauwlijks vier jaar gaat, meen ik toch,
die wel even naar voren te mogen brengen. Ik geef les aan de opleiding
voor Leerares 'Kinderverzorging en -Opvoeding. Wij werken daar
onder de gunstigste omstandigheden. Het leerplan is door onszelf
in orde gemaakt, wij zijn nog niet gebonden aan een staatsexamen.
Wij kond-en de opleiding opzetten naar geheel nieuwe inzichten en werden
door geen enkele traditie belemmerd. Wij hebben ernstige, goed-willende
leerlingen, de kwestie van ordehouden is bij ons geen kwestie, zooals
trouwens bij het heele Nijverheidsonderwijs voor Meisjes.
Gezien de ervaring met eigen kinderen, wilde ik alle schoolschheid
bij mijn onderwijs verre houden. En toch merkte ik tot mijn verbazing,
dat een leerling b.v. bleek werd, als zij een beurt kreeg, met moeite
haar tranen inhield, als zij maar dacht aan het examen, ja, zelfs
vertelde een moeder mij, dat haar dochter „vuurbenauwd" voor mij was.
Toen vroeg ik mij af : Waar ligt dit aan ? Alle desiderata, die Prof.
Casimir noemde, zijn bij ons in vervulling gegaan. Wij geven geen
cijfers, zijn niet gebonden door rapporten enz. Het lijkt mij dan ook,
dat er interne oorzaken moeten zijn, die de verhouding tusschen leeraar
en leerling moeilijk mak-en. Toen heb ik dit gedacht.
Overal, waar les gegeven wordt, is er een, die voor de klasse staat en
het weet. Hij moge lesgeven in alle bescheidenheid tegenover zijn vak,
in het volle besef van het weinige, dat hij weet, tegenover het vele,
dat . te weten is, voor den leerling is hij de meerdere.
Al bezit hij niet h-et schoolmeesterachtige meerderheidsgevoel, toch is
hij tegenover den leerling in de allergunstigste positie. Zijn meerderheid
wekt, vanzelf, bij d-en ander, ik zeg geen minderwaardigheidsgevoel,
maar dan toch een minderheidsgevoel.
Dit minderheidsgevoel zit de leerlingen bij alles in den weg. Zij zijn
er op uit, op hun best naar voren te komen, hun werk zoo goed mogelijk
te maken. En wat doen wij ?
Wij strepen de fouten aan. Liefst met dikke roode of blauwe strepen,
dat ze toch maar goed uitkomen.
Toen heb ik het, in alle bescheidenheid, eens heel anders geprobeerd.
Ik heb bij een paar leerlingen, die niet meekonden, niet de fouten
aangestreept, maar een klein kruisje gezet bij een goed gedeelte, en
vooral daarover gepraat. Ik ben er van overtuigd, dat ik daardoor deze
,
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leerlingen heb meegekregen, en dat zij zelf niet geweten hebben, hoe zwak
zij aanvankelijk stonden.
Ik neem volkomen aan, dat in een practicum als van Dr. Reindersma
alles ordelijk en goed kan gaan. Hetzelfde bij Montessori- of Daltononderwijs. Ook bij veel onderafdeelingen van het Nijverheidsonderwijs,
waar de meisjes zelf bezig zijn. Dit komt niet alleen van de zelfwerkzaamheid, maar ook hierdoor, dat de leeraar minder hindert door zijn
overwicht, zijn poids.
Willen wij komen tot een beter begrijpen van den leerling, tot minder
schoolsche verhoudingen, dan geloof ik, dat wij ons altijd indachtig
moeten zijn, dat het onderwijs geven zelf er reeds toe leidt, — afgezien
van externe omstandigheden —, door vragen, door overhooren, door
corrigeeren, maar ook door het lesgeven zelf, dat de leerling daar zit met
een hinderlijk gevoel van minderheid, en dat wij er aldoor op uit moeten
zijn, deze handicap weg te nemen, desnoods door niet de fouten,
maar het goede aan te strepen. Waar dit mogelijk is, natuurlijk.
Maar ik herhaal : wij werken onder gunstige omstandigheden en mijn
ervaring gaat slechts over vier jaren.
De heer P. A. Hibma. Twee vragen : le. Naar aanleiding van hetgeen
de geachte Spreker heeft gezegd omtrent de opleiding der leeraren, vernam
ik gaarne, of Prof. Casimir het ook niet zeer gewenscht acht, dat de
aanstaande leeraren naast de zeer te waardeeren colleges in paedagogiek
een practische opleiding ontvangen, door in een klas te zien werken
en zelf te werken.
2e. Of niet verschillende der genoemde bezwaren met succes worden
ondervangen op de M. U. L. 0.-school.

Het probleem der autonome school
door J. H. Pluvier.
Stellingen:
1.

Maatschappelike opvoeding : de inwerking van 't collectieve leven op

het individuele leven, is, gezien van de kant van de enkeling, te
omschrijven als verbreding van zei/zin tot gemeenschapszin, gezien
van de kant der samenleving als zei/handhaving.
2. De gang der Maatschappelike opvoeding wordt bepaald door de
opeenvolging van de verschillende milieus, waarin het collectieve
leven zich aan de enkeling openbaart.
3. Het Gezin met zijn allernaaste omgeving vervult, als eerste dezer
milieus, in de Maatschappelike opvoeding een belangrijke rol.
4. Naast het Gezin staat, als door de Gemeenschap voor de Maatschappelike opvoeding buiten 't Gezin expresselik geschapen milieu,
de Volksschool, welke tracht — onder inachtneming van de door
de Gemeenschap bij monde van de Overheid aangegeven opzet —
de educatieve inwerkingen van 't gemeenschapsleven, enerzijds geschift
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en gerangschikt, anderzijds uitgebreid, vervroegd, versterkt en versneld, altijd echter zoveel doenlik aangepast aan de kinderlike psyche,
te reproduceren.
Uit de aard der zaak heeft het Gezin meer oog voor 't individuele,
de School meer voor 't algemene belang.
5. Het feit, dat Gezin en School gelijktijdig arbeiden aan de opvoeding
van eenzelfde groep kinderen, in verband gebracht met het verschil
in natuur van deze twee milieus, maakt onderling overleg noodig.
Voor 't plegen van dat overleg is van de zijde der School 't onderwijzend personeel en van de zijde van het Gezin -de Oudercommissie
het aangewezen lichaam.
De Oudercommissie behoort dan niet te worden gedefinieerd
als schakel tussen school en huis, maar als de representant van het
Gezin, welke in overleg met de vertegenwoordiging der school naar
de wegen zoekt, waarlangs beide milieus in zo innig mogelike samenwerking en met alzijdige aandacht voor de op 't spel staande
belangen 't door de Overheid gestelde doel der Maatschappelike
opvoeding zullen kunnen verwezenliken.
6. In verband met deze definitie moeten drie vragen worden overwogen.
A. Moet aan de Oudercommissie het recht worden toegekend,
kennis te nemen van klachten, door ouders tegen de school of
tegen afzonderlike leerkrachten geuit? En komt omgekeerd het
onderwijzend personeel 't recht toe, zich bij de Oudercommissie
te beklagen over eventueele verwaarlozing van ouderlike plichten
door Ouders ?
B. Moet aan de Oudercommissie het recht worden toegekend, in
opdracht van de in Ouderavond vergaderd hebbende Ouders en
in samenwerking met het onderwijzend personeel, bij de Rijksen Gemeentelike Autoriteiten een voorstel aanhangig te maken,
om, met 't oog op aan te geven eigenaardige behoeften of
biezondere omstandigheden der school en met de bedoeling,
de door de Overheid gegeven doelstelling beter tot haar recht
te doen komen, 't leerplan, de leervorm, de organisatie van het
onderwijs of de inrichting der school in andere opzichten, op
nader te omschrijven wijze te veranderen?
C. Moet aan de Oudercommissie 't recht worden toegekend, met
betrekking tot de onderwijzersbenoemingen bij de Rijks- en
Gemeenteautoriteiten een algemene voorkeur uit te spreken voor
een bepaalde richting in met name te noemen opvoedings- en
levensvragen — met de verzekerdheid, dat hiermee dan door
genoemde Autoriteiten rekening zal worden gehouden?
7. Op welke wijze men zich de inschakeling van de Oudercommissie
in 't Lageronderwijswezen ook denkt, in ieder geval zal ter bereiking
van een zekere mate van continuïteit en zelfstandigheid nodig zijn,
dat zittende leden herkiesbaar zijn, ook al hebben hun kinderen
alle de school verlaten en dat de Voorzitter niet tot de ouders
behoeft te behooren en door B. en W. wordt aangewezen. Verder
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dat de Ouderavonden door de Voorzitter der Oudercommissie
worden geleid, dat geen vast getal Ouderavonden voorde verplicht
gesteld en dat eveneens de verplichting van het onderwijzend personeel tot bijwoning van iedere Ouderavond vervalle.

Er is mij opgedragen, voor U te spreken over de Autonome school.
Autonomie is zelfbestuur, leven onder uit eigen wezen afgeleide wet.
Heteronomie is 't tegengestelde : 't buigen voor vreemde wil.
Gaan we na, met betrekking tot welke machten er bij de • school
sprake zou kunnen zijn van Autonomie of Heteronomie, dan vinden
we er drie. Drie machten, welke, of in vroeger tijd de school beheerst
hebben, of haar nu nog beheersen.
Die machten zijn : de Overheid, de Kerk en de Ouders.
Van dit drietal valt dan in Nederland prakties de Kerk nog af, omdat
die haar aanspraken aan de Ouders heeft gecedeerd.
Dus blijft ons over de verhouding te bepalen, waarin de school voor
algemene maatschappelike opvoeding staat tegenover de Overheid en
tegenover de Ouders.
Daartoe is allereerst nodig een onderzoek naar 't wezen der school.

Onder de term : Maatschappelike opvoeding versta ik de inwerking van

't collectieve leven op het individuele leven.
Voór de school bestond, was er dus reeds deze Maatschappelike
opvoeding.
En nu de school bestaat, nu is er nog — voor wie de school nog voor
de borst en voor wie de school reeds achter de rug hebben, zelfs voor
wie midden in hun leertijd zijn — voor die allen is er nu nog maatschappelike opvoeding. Voor de laatste groep zowel buit-en als in
de school.
Of, als men dit liever heeft, zowel in als buiten de school.
Al in zijn prille jeugd wordt de mens door 't leven rondom hem
aangegrepen en langzaam ingesponnen, voortdurend dichter ingesponnen,
tot hij ten slotte met ieder vezel van zijn wezen gebonden is in een
onoverzienbaar net van geestelike draden.
Dat net verbindt ieder aan .allen, ,leidt gedachten en gevoelens
van de een over op de ander, doet ons alle dezelfdeemoties doorleven,
doet dezelfde verlangens in ons oprijzen, doet ons in gewoonten, eigenaardigheden, opvattingen, naar elkaar toegroeien, doet in ons 't besef
ontwaken, dat wij, mensen, toch niet zo los en zo zelfstandig naast
elkaar staan, als we, van buiten af de dingen beoordelend, geneigd
zijn aan te nemen.
Hoe langer hoe sterker dringt zich aan ons de overtuiging op, dat
een onzichtbare hand ons geestesleven in bepaalde banen leidt, dat een
hoger en ruimer geestesleven vaak in ons en voor ons denkt, ons eigen,
persoonlik denken omvat, in zich opneemt, met zich meevoert, in
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zich versmelt — echter op zijn beurt toch ook wel in meerdere of
mindere mate door ons denken wordt beïnvloed.
En we herkennen in dat ruimere, ons denken omvamende geestesleven
't leven van een menselike eenheid van hoger orde dan 't individu —
niet de som der individuele eenheden, zomin als buskruit de som is
van zijn grondstoffen salpeter, zwavel, kool, maar iets geheel nieuws
en eigens, iets dat met 't individu geen gelijkenis toont, terwijl toch 't
individu er deel aan heeft: de Gemeenschap.
Om ons van de betekenis van 't gemeenschapsleven voor de individuele mens een juiste voorstelling te vormen, hebben we te bedenken,
dat bij een buiten 't gemeenschapsleven opgroeiend kind, de ontwikkeling der gewone menselike vermogens blijft staan, dat bijvoorbeeld
zo'n kind niet leert spreken en niet menselik leert denken, zolang
't van de mensengemeenschap is afgesneden — maar ook niet, als 't,
zelfs nog voor de puberteit, daarin terugkeert ; dat een mens, door
de ene of andere oorzaak buiten de samenleving geraakt, een schipbreukeling op een onbewoond eiland, een employé op een afgelegen
cultuuronderneming in de tropen, een tot langdurige celstraf veroordeelde,
geestelik aftakelt en niet zelden eindigt in krankzinnigheid, dat mens
en Gemeenschap dus in concreto volstrekt onscheidbaar zijn ; en eindelik
dat 't gemeenschapsleven met zijn differentiatie van de arbeid leidt
tot een steeds toenemende -mate van eenzijdigheid en afhankelikheid
bij de afzonderlikte mens, waardoor deze niet in staat is, zich van
zichzelf een ander beeld te vorm-en dan als component van een groter,
een gesloten, een gehéél geheel, dat hem omvat en draagt en dat hij
daarom als zijn breder ik gaat beschouwen.

Voor de enkeling is dus het door de Gemeenschap gewekte en
geleide ontwikkelingsproces verbreding van zelfzin tot gemeenschapszin:
socialisatie 1 ).
Voor de Gemeenschap zelve is 't zelfhandhaving.
Want, aangezien de Gemeenschap aan de ene zij voortdurend afsterft, dwingt haar de in ieder organies wezen heersende wet van zelfbehoud tot een aan de andere kant zich aanhoudend vernieuwen, door
't opgroeiend geslacht in te spinnen en te assimileren.
Ze is dus in dit proces zowel 't voortgebrachte als de voortbrengster.
Zowel objekt als subjekt.
Z. is als 't vuur van een prairiebrand. Ook dat is subjekt en
objekt tegelijk. Ook dat verplaatst zich, brandend, zonder ophouden,
wentelt zich, brandend, over van 't verteerde op 't nog niet verteerde
terrein. Bij zich niet verplaatsen zou 't sterven.
Zolang 't zich verplaatst, blijft 't leven.
t Woord socialisatie hier niet op te vatten in de betekenis van
1
nacasting door de gemeenschap, maar in die van geschikt maken voor
't leven in de gemeenschap.
)

'
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Zo wentelt zich ook 't collectieve leven, de enkeling absorberend,
onophoudelik van 't oudere op 't jongere geslacht over. Vernieuwt
zich onafgebroken. Veroudert niet en verzwakt niet.
Dit is zijn zelfhandhaving.

Maatschappelike opvoeding, zo zijn we begonnen, is de inwerking
van 't collectieve leven op 't individuele leven.
Deze definitie laat misschien enige ruimte aan een minder juiste
opvatting, alsof er naast de opvoedende inwerking van 't collectieve leven
op 't individuele leven nog andere, niet-opvoedende inwerkingen zouden
mogelik zijn.
Die onjuiste opvatting moet ik terugwijzen. Slechts op één wijze, altijd
op dezelfde wijze, werkt de Gemeenschap op de enkeling in. En gericht
is die éénsoortige gemeenschapsinwerking altijd op zeifhandhaving. De
enkeling echter, ze beoordelend met 't oog op zichzelf, ziet ze als
een poging, hem, enkeling, voor 't sociale leven geschikt te maken, hem
op te voeden tot wat de volksmond noemt : ,,een braaf mens en een nuttig
lid der maatschappij."
Met betrekking tot de individuele mens is dus alle collectieve leven
maatschappelijke opvoeding.
Waaruit volgt, dat de intuïtieve volkswijsheid, welke in 't algemeen
bekende adagium : 't Leven is des levens school, de identiteit uitsprak
van gemeenschapsleven en maatschappelike opvoeding, de waarheid zuiver
heeft aangevoeld.
Ik ben, waar ik wezen wou.
„'t Leven is de school van 't leven."
Deze fundamentele waarheid zal o-ns leiden. Tot deze fundamentele
waarheid zullen we terugkeren, telkenmale als 't nodig is een voorstel
of maatregel op zijn pedagogiese juistheid te onderzoeken. Want met
deze fundamentele waarheid is de algemene maatschappelike opvoeding
alzijdig bepaald.

En nu zullen we 't over een andere school hebben. Niet over 't
algemene begrip, dat we zo even in onze grondstelling van de identiteit
van School en Leven op 't -oog hadden, maar over de zeer concrete school,
waar we elke dag onze kinderen naar toe sturen.
Of eigenlik : ook niet heelemaal dat. Eigenlik over wat die concrete
school van tans, als 't goed zou zijn, behoorde te wezen. Over onze
school dus in haar ideale vorm van milieu voor opzeltelike maatschappe.-

like opvoeding.
Van identiteit van deze school met het Leven schijnt, op 't eerste
gezicht altans, geen sprake te zijn. Toch blijkt bij nader inzien de
afstand niet zo groot als ze eerst scheen. 't Verschil ligt hierin, dat deze
School orgaan van 't Leven is, dat ze uitsluitend en opzetlelik doet, wat in
't Leven vroeger tussen andere bedrijven door en onopzetlelik geschiedde.
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Ze staat tot 't Leven in dezelfde verhouding als de appelbloesetrl tot
de appelboom.
De appelbloesem vertoont op 't eerste gezicht óók geen identiteit
met 't organisme, waarvan ze deel uitmaakt. Ze is heel iets aparts en
zelfstandigs.
Maar dat zelfstandige leven wordt door 't wijdere leven van de appelboom omsloten, maakt er deel van uit, is functie van dat wijdere leven.
Haar leven is welbeschouwd haar leven niet, haar arbeid niet haar arbeid.
Niet de bloesem bloeit, maar de boom. Niet de bloesem brengt vruchten
voort, maar de boom door middel van de bloesem. Niet de School
voedt op voor het Leven, maar het Leven voedt voor 't leven op
door middel van de School. 't Leven is dus ook hier des Levens
school. 't Leven wordt door 't Leven zelve voortgeb'racht en de
School is niets anders dan .'t totaal dier middelen en maatregelen, waarvan 't Leven zich bij dit proces bedient.
-

't Komt me voor, dat hiermee de grondslag is gevonden voor een
conclusie betreffende de verhouding van de School tot de Wereldlike
Overheid, als vertegenwoordigende . de Gemeenschap.
Als orgaan der Gemeenschap, als middel, waarvan de Gemeenschap
zich bedient, om haar doeleinden te verwezenliken, kan de School
voor algemeen maatschappelike opvoeding niet anders zijn dan Overheidschool, heeft de Overheid haar te stichten en te onderhouden, te organiseren, te beheren en controleren, heeft met name de Overheid in
doelstelling -en algemene opzet haar wezen te bepalen.
Wat komt er bij deze stand van zaken van de autonomie der
school terecht?
't Zelfde wat er terecht komt van de autonomie der appelbloesem.
Die leeft onder de wet van de appelboom.
Maar de wet van de appelboom is haar wet, want 't leven van de
appelboom is haar leven. Er zijn niet twee verschillende levens, ieder
met een eigen wettielikheid. Er is één leven, eenzelfde leven, dat zich
openbaart in bloesem en in boom. En de bloesem leeft haar eigen
wezen uit.
Als de Overheid, vertegenwoordigster der Gemeenschap, haar opdracht
zuiver formuleert en de School, orgaan der Gemeenschap, haar taak
zuiver ziet, dan komen Overheid en School in precies 't zelfde schuitje.
En er is dus voor de school volstrekte autonomie, want de school leeft
haar eigen wezen uit.
De mogelikheid is niet buitengesloten, dat door velen, die een
autonome school verlangen, dit soort autonomie niet bedoeld wordt.
Dat ze een opdracht afwijzen en dus de praktiese mogelikheid onderstellen, dat de algemeen maatschappelike opvoeding : de inwerking van
't collectieve leven op 't individuele leven in meer dan in één richting
zou kunnen gaan, dat ze iets anders zou kunnen zijn, dan, voor de
Gemeenschap, zelfhandhaving en, voor de enkeling, socialisatie.

547
Met 't zelfde recht zou men dan van een bloem kunnen onderstellen,
dat ze eens iets anders zou kunnen doen dan bloeien, van 't oog, dat
't eens nu niet meer zo zou willen kijken, als 't tot dusver gedaan had.
Zo'n verwachting zouden we als ongerijmd ter zijde schuiven.
Slechts op één wijze kan de bloem zich uitleven, slechts op één
wijze 't oog zijn functie vervullen, slechts op één wijze kan de school,
dat is de Opvoedende Gemeenschap, zich kwijten van haar taak.

Hier staan we voor een zéér belangrijk punt.
Laat niemand zich bij 't aanschouwen van ons in allerlei richting
uiteenlopend pedagogies streven 't geweten in slaap laten sussen met de
opmerking, dat alle wegen naar Rome leiden. Vele pelgrims zullen
Sint-Pieters koepel nooit aanschouw-en. We zijn zoekende in diepe
duisternis en volgen nu een aanwijzing hier, dan daar. En altijd leggen
we onze bestemming in eens anders hand.
Eerst als onze school zichzelf herkent als de Opvoedende Gemeenschap,
eerst dan herkent ze ook een der wegen als haarr weg en eerst dan houdt
ze op, voorgoed op, een speelbal te zijn in de handen van een ieder,
die meent haar dienstbaar te mogen maken aan enige zaak, waarvoor
hij zich interesseert. Van dat ogenblik af is ze vrij, zoals een man van
karakter vrij is, die ,,neen" weet te zeggen en nog eens „neen" op alle
aanzoeken, om dingen te doen, die met zijn wezen in strijd zijn.
Dit betekent natuurlijk in genen dele, dat we de school op alle
aanzoeken van die aard zonder nader onderzoek maar „neen" willen
laten zeggen. Maar wel, dat ze nauwgezet heeft te onderzoeken, of
de haar gestelde eisen inderdaad eisen van het Leven zelve zijn en
niets te accepteren, dan wat in staat is, die afkomst en daarmee zijn
recht op de school onweerlegbaar te bewijzen. Zorgvuldig moet ze haar
wezen vrij houden van wat van haar vreemde natuur is en krachtig moet
ze de trekken van dat eigen wezen aanzetten en verscherpen, opdat
niemand daaromtrent in 't onzekere behoeft te verkeren.
Wat karakters wil vormen, moet zelf van een scherp belijnd karakter
zijn en niet eerder zal men kunnen zeggen, dat onze school zal zijn
opgewassen tegen de geweldige taak, welke haar in de komende samenleving wacht, dan wanneer ze is van een uit eigen wezen voortspruitende ijzeren consequentie en onvermurwbare wetmatigheid, van
een tot heden nog ongekende onafhankelikheid en onaantastbaarheid ten
opzichte van particuliere opinies, ingevingen, stokpaardjes, bedenksels
en modegrillen, en vooral van een allerhoffelikste onverzettelikheid, waar
't geldt haar zelfstandigheid te verdedigen tegenover inrichtingen van
voortgezet onderwijs, -welke 't niet altijd gelukt te haren opzichte de
juiste verhouding te vinden.
Onafgebroken heeft ze 't oog gericht te houden op háár doel en
haar vervolmaking te zoeken slechts in 't trachten naar een steeds
zuiverder instelling van haar arbeidslijnen op dat ene doel.
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Is er ter wereld volmaakter autonomie mogelik, dan deze plicht
haar allerzuiverste wezen en niets dan dat in haar werk te realiseren?

Ik ben me bewust, dat een strak belijnde school dooi menigeen
met een niet geringe mate van wantrouwen wordt aangekeken.
Zal de vader maar moeten goedvinden, dat zijn kind op school...
U schenkt mij de rest.
Ja, dat zal de vader moeten toestaan, want deze consequente gewenning aan orde, wet en regel, aan eerbiediging van anderer rechten,
dit onttronen van de kleine gezinskoninkjes, deze typiese maatschappelike opvoeding, welke 't Gezin niet goed afgaat, is de eerste en een
hoogst belangrijke schrede op de weg van zelfzin naar gemeenschapszin.
De psychologie van de groep leert, dat 't morele peil van de enkeling,
zodra hij deel uitmaakt van een groep, neiging toont zich te bewegen
in de richting van 't morele peil van de groep. Is die groep een bende,
dan kan een overigens volmaakt fatsoenlike jongen tot onbegrijpelike
wandaden komen. Is de groep een welgedisciplineerd en welgemanierd
stelletje, dan haalt ze een morele wildeman tot zich omhoog. Een
waarheid die ieder onderwijzer uit zijn ervaring bevestigen kan en die
doorslaggevend is voor de vraag, of er in -een school altijd en overal
strikte orde behoort te heersen, ja dan neen.
Maar waarborgen zullen er moeten zijn, dat ontoelaatbaarheden uitblijven.
En hier treden de ouders naar voren. En de vraag rijst : In welke
verhouding staan nu wel de ouders tegenover de school?
Niet in die -- dit staat wel vast — van autoriteiten tegenover ondergeschikten.
De school is orgaan der Gemeenschap, is de opvoedende Gemeenschap
zelve. Volkomen hiermee in overeenstemming is 't feit, dat de kosten
der School door de Gemeenschap gedragen worden en dat ook de
Gemeenschap de school organiseert, beheert, reglementeert en controleert.
Dit alles zouden d e ouders niet kunnen doen, al vormden ze
daartoe 't aangewezen lichaam. En De Savornin Lohman zag de dingen
juist in, al zei hij 't wat scherp, toen hij uitviel : ,,Napraters slechts,
kunnen volhouden, dat het verschaffen van goed onderwijs aan heel
het volk de taak der ouders is."
Dit alles, zeiden we zoeven, kunnen de ouders niet doen, al vormden
ze daartoe 't aangewezen lichaam. Dat ze 't aangewezen lichaam echter
niet vormen, ziet ieder in, die bedenkt, dat de school maar één der
middelen is, met behulp waarvan 't collectieve leven haar taak als
maatschappelik opvoeder vervult. En dat slechts op dat ene middel
sommige ouders beslag wensen te leggen. Waarom staan ze de Overheid
toe, wetten uit te vaardigen tegen drankmisbruik, hazardspelen, verkoop
van ontuchtige boeken, wering van gevaarlike films? Waarom dulden
ze, dat er in elke gemeente een politieverordening de mensen noopt

549
lot socialiteit ? Waarom verzetten ze zich niet tegen 't in stand houden
door de Overheid van ons aller maatschappelike opvoedster: de politie?
Van ons aller tuchtmeesteres : de justitie? Waarom eisen de gezinnen
niet eigen wet, eigen politie en eigen justitie?
Over 't kunnen zullen we niet praten. Al was 't mogelik, niemand
.zou er een ogenblik aan denken, tot die barbaarse toestanden terug te
-willen keren. Ieder zou, zo goed is 't onderling vertrouwen, als de
dood zijn voor zijn buurmans justitie.
Nu, tussen rechtsopvattingen en zedelikheidsopvattingen is principieel
.geen verschil. Zoals ik aan de subjektieve rechtsopvattingen van mijn
buurman geen greintje veiligheid ontleen, zo heb ik niets aan zijn
.subjektieve moraal. Objektief recht en objektieve zedewet, dat is:
recht en wet gedikteerd door de Gemeenschap, daaraan
hebben we wederkerig houvast. En daarom moeten de rechtbank, die
't 'objektieve recht toepast en de school, die de objektieve zedewet leert
en fundeert, gemeenschapsinstellingen zijn. Kan hier 't Gezin de Overheid
niet vervangen 1 ).
De Ouders staan dus niet boven de onderwijzers. Nog minder echter
er onder. Ouders en onderwijzers, Gezin -en school, beide te gelijkertijd
.arbeidende aan de opvoeding van eenzelfde groep kinderen, behoren
naast elkaar te staan, elkaar te steunen en aan te vullen. En .... wederzijds te waken tegen eventuele misstanden, tekortkomingen en overdrijvingen. De op 't spel staande belangen zijn te gewichtig, dan
,dat in een te kort aan ernst en toewijding zou kunnen worden berust.
En hoe waar 't ook is, ;dat, zo -ergens, hier een ontakties optreden groot
onheil kan aanrichten, toch ligt deze wederzijdse controle zo geheel
in de natuur der dingen, dat discussie over haar toelaatbaarheid als
-volkomen overbodig kan voord-en gekenschetst.
,

,

In een andere richting zal de taak der Oudercommissie belangrijker
:zijn.
De Scholen zullen haar tegenwoordige uniformiteit moeten verliezen.
't Gemeenschapsleven heeft niet overal aan kinderopvoedende kracht
verloren en waar ze dat Wel heeft gedaan, daar is 't nog niet altijd
in gelijke mate geschied. Vervanging van de direkte gemeenschapsopvoeding door de indirekte is dus niet overal in gelijke mate geboden.
En 't arbeidsveld der school zal dus hier beperkter, daar uitgebreider
moeten zijn. In 't algemeen gesproken zullen de grote steden met haar
,

1 ) In rechtstaal worden de tegenstellingen objektief -en subjektief
recht in een andere betekenis gebruikt. Hier wordt, zoals trouwens uit
't verband blijkt, onder objektief recht 't geschreven, dat is dus 't door
-de Gemeenschap als zodanig erkende recht bedoeld en onder objektieve
moraal de algemeen -erkende en daardoor op de gedragingen der enkelingen invloed uitoefenende waardeoordelen betreffende gezindheid en
levenshouding, welke zich in de boezem der Gemeenschap voortdurend
wormen en vervormen.

550
ieder opbloei van kinderleven verstikkend drijven en jachten, met
haar vele onsociale tendenties, met haar verlokkingen en verleidingen,
zullen de grote steden de hoogste eisen aan de school moeten stellen, zal
deze moeten aansluiten direkt aan de gezinnen, zodat de straatopvoeding
finaal wordt uitgeschakeld en school en Gezin samen 't gehele kinderleven overspannen.
En in de tweede plaats is er verschil tussen de gezinnen.
Aan de ene kant treffen we gezinnen aan, die een 'meer of minder
belangrijk deel van de maatschappelike opvoeding binnen hun grenzen
afdoen, die zorgen voor ontspanning, voor omgang, voor bevrediging
van weetgierigheid, arbeidsdrang en fantasie. Aan de andere kant vinden
we gezinnen, die schromelik te kort schieten in hun taak.
Daar zal de school zich kunnen beperken. Wat 't gezin doet, behoeft
zij niet te doen. Hier zal de school zich op 't gebied moeten begeven,
dat naar - de tot dusver geldende opvattingen door 't maatschappelike
leven zelf werd bestreken, lag tussen gezin en school. Hier zal de
School dus moeten zorgen voor bevrediging van arbeidsdrang, fantasie
en weetgierigheid.
Zelfs zal ze soms verder moeten gaan en doen wat eigenlik des
gezins is. Hoe juist 't ook moge zijn, dat voeding en kleeding en
lichamelike verzorging de eerste plichten zijn der ouders, waar de
ouders, om welke redenen dan ook, zich van die plicht niet kwijten, daar
heeft de School in te springen.
En zo zal. ieder school een eigen karakter, een eigen taak en een
eigen omvang krijgen bij volkomen gelijkheid van einddoel.
Dat karakter en die taak zullen natuurlik door de Overheid definitief
moeten worden vastgesteld.
't Lichaam echter, om deze dingen voor te bereiden, vorm te geven
en bij de Overheid voor te dragen, desgelijks om ze na goedkeuring
door de Overheid als gedelegeerden der Overheid uit te voeren, dat is
de in nauw verband arbeidende tweeëenheid : Oudercommissie en Schoolpersoneel.
Nog in een derde opzicht kan de school een zekere • mate van
zeggenschap van de ouders moeilik ontberen. De school — we beginnen
weer bij ons uitgangspunt -- reproduceert opzettelik de opvoedende
inwerkingen van 't gemeenschapsleven. Met deze term „'t g emeenschapsleven" kan natuurlik ni-ets anders bedoeld zijn, dan 't leven van de
gemeenschap, waarin 't kind thuisbehoort en zich thuis gevoelt. Dat
gemeenschapsleven vertoont echter niet overal dezelfde kleur. Vooral
religieuze invloeden doen zich hier gelden en geven aan sommige streken
een confessioneel éachet, zo sterk uitgesproken, dat een school, welke
niet diezelfde geest ademde, uit de toon zou vallen en door de bewoners
der streek niet zou worden erkend als voor hun kinderen geschikt'
We behoeven over deze ding-en niet lang te spreken. De geschiedenis
spreekt -daartoe een te duidelike taal.
Van godsdienstonderwijs kan op de scholen van de Gemeenschap
geen sprake zijn. Maar er kan in die scholen een geest heersen, die
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overeenkomt met de geest, welke er leeft in de streek en welke
er dus ook leeft in de gezinnen. En in deze richting valt door een
invloed op de benoemingen, als door mij in stelling 6 C. is aangeduid
al heel wat te bereiken.
In de centra ligt de zaak minder eenvoudig en 't laat zich aanzien,
dat daar van een eventueel recht van meespreken bij de onderwijsbenoemingen veel minder vaak gebruik zou word-en gemaakt, dan op
't platte land. Iets wat volkomen in overeenstemming zou zijn met
't feit, dat 't gemeenschapsleven in de centra in de regel veel minder
een geprononceerd confessionele kleur vertoont, dan dat op 't platteland, zodat hier de zuiver maatschappelike school in geen enkel opzicht
met 't locale leven in strijd zou zijn.

D. en H. Een voorzitter van een Oudercommissie zei eens tegen
't hoofd van zijn school: „lier zitten we nu. Wij zijn vol goede wil.
Vol verlangen ons te geven aan goed werk. Waar is nu dat werk?"
Dat is de tragiek der Oudercommissies. 't Orgaan is er. Maar de
Functie is er nog niet.
Ik heb getracht, U te doen zien, dat in de School, welke zich voor
ons aftekent, en die er broodnodig nu al wezen moest, dat daar niet
alleen 't Orgaan, maar ook de Functie zal zijn. En niemand zal kunnen
beweren, dat dit niet een allerbelangrijkste functie wezen zal.
En toch is, geloof ik, de arbeid, welke onze tijd de Oudercommissies
op de schouders legt, nog van ongelijk groter betekenis.
Ik zei zoeven, dat de school, die zich voor ons aftekent, er broodnodig nu al wezen moest.
En dat zei ik niet, om de Oudercommissies aan werk te helpen.
Daar was een ernstiger reden voor.
k'Heb eens de beschrijving gelezen van een stukje zeemansleven.
't Was op een oceaanstomer, die, te laat, recht vooruit een ijsberg
had ontdekt en niet meer kon uitwijken. De machine sloeg volle
kracht achteruit, maar nauweliks merkbaar verminderde de vaart, waarmee
't prachtige schip zijn verderf te gemoet schoot.
En, terwijl de passagiers in de salons, onbewust van 't dreigend
gevaar, zorgeloos schertsten en lachten, heerste op de brug een spanning,
die adem en hartslag d-eed stilstaan. Zou de schroef in staat zijn, de
boot tot stilliggen te brengen, vóór 't onheil losbrak?
Dat schip en die ijsberg daar moet ik altijd aan denken, als 't gaat
over onze tijd van overgang, waarin 't oude niet meer en 't nieuwe nog
niet houdt.
Terwijl millioenen, onbewust van 't dreigend gevaar, zorgeloos schertsen en lachen, vragen zich tans duizenden af in steeds klimmende angst,
of 't de groeiende, de zonder twijfel groeiende gemeenschapsgedachte
gelukken zal, 't in deze overgangstijd hoe langer hoe brutaler te
voorschijn tredende roofdiereninstinkt van de tot bandeloosheid ver-
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vallende individuele mens te overwinnen voor de catastrophe komt.
En aller ogen zoeken de School: de bakermat der gemeenschapsgedachte, de school, die er nog niet is.
Maar dat die school er komen zal en er spoedig komen zal, daarvoor
staan naast de onderwijzers de representanten van de allernaaste belanghebbenden, de ouders van 't opgroeiend geslacht, de wereld aansprakelik.
Ziedaar de taak voor deze tijd van de Oudercommissies.
Litteratuur:

PAUL BARTH : Geschichte der Erziehung. Erziehungs- und Unterrichtslehre. Die Philosophie der Geschichte als Soziologie.
WYNAENDTS FRANCKEN : Sociale Ethiek.
FRIEDRICH PAULSEN : System der Ethik.
WUNDT : Ethik.
JEAN IZOULET : La Cité moderne.
ERNST KRIECK : Entwicklung und Erziehung. Menschenformung.
Mc. DOUGALL : The Group Mínd.
Discussie.
Mr. Philip J. Idenburg. De inleider heeft in de eerste vijf van zijn
stellingen gelijk ook in zijn lezing geformuleerd hoe, naar zijn meening, de
verhouding tusschen gezin en school principieel moest worden gezien.
In de beide laatste stellingen volgen in verband daarmede eenige vragen
en opmerkingen, betreffende de practische regeling van deze verhouding
bij de openbare school.
Ik wil zoowel over het eene als over het andere gedeelte een paar
opmerkingen maken.
In de eerste plaats betreffende het principieele gedeelte der stellingen.
De inleider beschrijft daarin de school als een instituut, uitgaande
van de „Gemeenschap" te dezer zake door de Overheid vertegenwoordigd.
De schoolopvoeding is een zaak van de „Gemeenschap". Deze bepaalt
haar doel, deze regelt haar geheele inrichting. Als orgaan dezer
„Gemeenschap" fungeert de school. Deze „tracht de -educatieve inwerkingen van 't Gemeenschapsleven ... te reproduceeren."
Met dit uitgangspunt kan ik mij niet vereenigen.
Ik stel daar een ander tegenover.
Dit : dat de opvoeding, ook de maatschappelijke opvoeding : de
opvoeding tot gemeensc`hap, de zaak is der ouders. De ouders zijn de
natuurlijke opvoeders van het kind. Wanneer God hun een kind
schenkt, legt Hij daarmede op hen de zorg voor het lichamelijk en
geestelijk welzijn daarvan. Hij stelt hen daarvoor verantwoordelijk._
Dit is geen nieuw beginsel in onze schoolorganisatie.
Voorzoover mij bekend is het in omlijnden vorm voor het eerst verdedigd door den lateren minister, Mr. J. J. L. van der Brugghen.
Deze vertolkte het als volgt:
„Niet de staat, niet het volk, niet de Koning, niet het gemeenebest is.

553

paedagoog, of Archi-paedagoog : — Gij vaders, zegt de Schrift, voedt uwe
kinderen op in de leer en de vermaning des Heeren ! — Dat is, naar
Gods woord, de pligt waarvoor de vaders, waarvoor de huisvaders
en huismoeders aan God verantwoordelijk zijn, en die daarom ook alleen
hun regt is : — en dat 'wil niet zeggen, dat de vaders geroepen zijn,
om hunne kinderen de les uit den Kat-ec'hismus te overhooren, maar
dat zij hebben toe te zien, dat zij, gelijk zij leeren moeten van kindsbeen
af, hetzij zij eten, hetzij zij drinken, alles doen in den naam des
Heeren, die ook hen gekocht heeft door zijn bloed, ook in de vreeze
Gods tot menschelijke wetenschap mogen worden opgeleid.
Die verantwoordelijkheid door God aan de vaders opgelegd kan door
hen aan niemand, noch aan staat, noch aan kerk, noch aan koning,
noch aan predikanten worden overgedragen." (Nijmeegsch Schoolblad,
December 1849, bl. 42).
Dit beginsel is langzamerhand doorgewerkt en door de strijders van
het bijzonder onderwijs overgenomen. Het heeft o-ok de Savornin
Lohman bezield.
Dit standpunt sluit niet uit, dat deze opvoedingstaak gedeeltelijk door
de ouders wordt opgedragen aan een school, de plaatsvervangster en
lasthebster, die zij onder hun verantwoordelijkheid daarvoor aanwijzen.
Met dit uitgangspunt is evenmin in strijd een zekere zelfstandigheid
van die lasthebster. Bij alle banden, die school en gezin tezamen binden,
blijft een zekere autonomie der school noodzakelijk, zal zij met vrucht
werkzaam kunnen zijn.
Dit beginsel verzet er zich ook niet tegen, dat de staat het onderwijs
steunt. De school is voor de maatschappij onmisbaar : zonder behoorlijk
opgeleide burgers kan deze niet bestaan. Daarom kan de staat de kosten
van het onderwijs geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nemen. Bij
verwaarloozing kan de staat ingrijpen. Hij kan waarborgen eischen
voor de bekwaamheid en zedelijkheid van het Onderwijzend Personeel.
Maar dit uitgangspunt staat lijnrecht tegenover dat van den inleider. Ik
geloof niet, dat wij het op dit punt eens zullen worden. Ik meende
echter goed te doen tegenover het principe, dat in zijn stellingen tot
uitdrukking komt, dit andere te plaatsen. Het is beter, dat wij elkaar
wederzijds leeren verstaan, dan dat wij de verschillen verdoezelen.,
Het spreekt echter vanzelf, dat het beginsel, waarvan wij uitgaan, niet
nalaat invloed te oefenen op de richting, in welke wij practisch werkzaam zijn.
Ook ik zou zoo innig mogelijk samenwerking tusschen school en
huis toejuichen. De vraag, waarvoor wij daarbij echter komen te
staan — voor mij belangrijker dan de door den inleider aangeroerde
kwesties — is deze : hoe wekken wij bij de ouders waarachtige belangstelling voor de school en het onderwijs. Immers, wij zijn het er
waarschijnlijk over eens, dat de belangstelling der ouders voor de
openbare school, ondanks de aktiviteit o. m. van een organisatie als
de Nederl. Ouderraad, nog steeds veel te wenschen over laat.
Met wettelijke maatregelen, met uitbreiding van de bevoegdheid der
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Oudercommissies, als door den inleider ter sprake gebracht, bereikt
men, naar mijn vaste overtuiging, in dit opzicht niets. Met propaganda,
dunkt mij, slechts weinig, zoolang men zich op het standpunt stelt,
dat de schoolopvoeding de zaak van de „Gemeenschap" is. Ik vrees,
dat dit beginsel maar al te veel heeft doorgewerkt. Het medeleven en
medewerken der ouders met de openbare school kan slechts dan
worden bereikt, wanneer bij alle aktiviteit, die ter bevordering daarvan
wordt ontplooid, dit beginsel voorop wordt gesteld : gij, ouders, zijt
verantwoordelijk, ook voor het onderwijs, dat gij aan uw kinderen doet
geven ! Ik hoop, dat dit principe zal doordringen, ook in de kringen
van de oudercommissie en den Nederlandschen Ouderraad. Het is het
eenig fundament, waarop zij met vrucht werkzaam kunnen zijn.
De heer M. H. Flothuis. Mijnheer de Voorzitter. Met stelling 5 van
het praeadvies is m. i. de 2e alinea in strijd met de idee der autonome
school. De staat blijft dan paedagogisch leider ; het depotisme maakt
plaats voor het verlichte despotisme, maar niet voor de constitutioneele
monarchie, nog minder voor de volkssouvereiniteit. Hetzelfde geldt
voor stelling 6 B. Ook hier is weer de staat wetgever; als de school
werkelijk autonoom is, moeten de leerkrachten samen de leerplannen
wijzigen in dien geest, dat aan de oudercommissies voorl000pig adviseerende
stem gegeven wordt.
Wat 6 C betreft, het komt mij onmogelijk voor, dat zelfs de meest
embryonale oudercommissie van dit recht gebruik zou willen maken.
De geestesrichting der onderwijzers moet volstrekt onbelemmerd zijn;
er moet alleen gelet worden op paedagogische bekwaamheid ; ook voor
een driedubbel overgehaalde anarchist b.v. moet plaats zijn in de
school.
Met betrekking tot de inleiding van den heer Pluvier sluit ik mij
aan bij den eersten debater, den heer Idenburg, die evenals ik de school
als gesticht en geregeld door de overheid verwerpt, als ook bij de
meening van Dr. v. d. Vaart Smit, die in zijn bekende brochure
scherp onderscheidt tusschen de begrippen staat en maatschappij. De
inleider heeft m. i. niet scherp genoeg laten uitkomen, dat de openbare
school ontambtenaard moet worden en dat de onderwijzer zich zelf
hervinden en heroveren moet als opvoeder. Laat deze eeuw de eeuw van
den opvoeder zijn. Het gaat niet in de eerste plaats om Dalton of klassikaal,
om Dewey of Kerschensteiner, om Montessori of Froebel, al gaat
het daar natuurlijk ook wel om. Het gaat — om nu ook eens Christelijk
te spreken — om de redding van menschenzielen. De onderwijzer
moet zijn klasse-koningschap opgeven -en zich het wereld-koningschap')
veroveren. De oudercommissies kunnen hem daarbij behulpzaam zijn.
Eerst dan zal het beroep tot zijn recht komen, als de school gemeenschappelijk cultuurbezit is van kinderen, . ouders en onderwijzers. Ten
1) Juister gezegd ware ,,mensch-koningschap ", wat de meesten wel
begrepen zullen hebben.
(F.)
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slotte lijkt het mij gewenscht, dat de oudercommissies ook werkelijk
hun intrede in de school doen. Wat moet voor den onderwijzer van meer
waarde zijn : dat een ambtelijk inspecteur de school binnenkomt, van
wi-en men zeker weet, dat zijn ambtsplicht hem daar voert, maar niet
zeker — ik zeg niet, dat het niet mogelijk is -- dat louter belangstelling
hem drijft, . of dat ouders de school bezoeken, van wie men dit wel
als vaststaand mag aannemen ? De inleider heeft over dit punt gezwegen.
De heer P. A. Diels heeft de nadere toelichting, die de heer Pluvier
bij zijn stellingen gaf, wel kunnen waardeeren, al meent hij de opmerking
niet achterwege te moeten laten, dat door de uitgebreidheid die het
betoog van den inleider nu krijgt, het debat niet gemakkelijk is. Spr.
krijgt het gevoel alsof daardoor een bij uitstek practisch punt als
de taak der Oudercommissies wel wat heel ver de hoogte in gaat.
Waar de tijd van debat uiterst beperkt is, moet hij zich bepalen
tot enkel losse opmerkingen. De heer Pluvier propageert de overheidsschool in zijn vollen omvang. Debater kan zich daarmede niet vereenigen.
Het gezin is z. i. primair in de opvoeding, de school heeft slechts
een partieele taak, zooals prof. Casimir zoo voortreffelijk heeft uiteengezet. De Oudercommissies kunnen misschien nuttig werk verrichten,
al heeft spr. als ouder nooit de behoefte aan het instituut gevoeld.
Eindelijk heeft debater bezwaar tegen de uitdrukkingen ,,objectief recht"
en „objectieve zedeleer" door den heer Pl. in zijn nadere toelichting
gebruikt. Hij betwijfelt de mogelijkheid daarvan.
De heer D. Pereira stelt als ouder en leek de volgende vragen:
1. Is het niet de taak van de onderwijzers die leiding te nemen in de
propaganda voor de nieuwe school?
2. Zou de tragiek van de oudercommissies niet opgeheven worden
door het probleem van de nieuwe school te plaatsen in het centrum
van de belangstelling van de oudercommissies en dus van de ouders en
Wel door de onderwijzers ?
3. Is het niet juist gezien dat thans het tegenovergestelde is waar te
nemen, nl. dat de onderwijzers door hun conservatieve houding de
nieuwe school tegenhouden?
De heer J. Scheltema zegt, dat hij niet naar het spreekgestoelte is
gekomen om te debatteeren met -den inleider. Wel bekruipt hem de lust,
in het strijdperk te treden met den heer Diels, die door zijn uitlatingen
daartoe alle aanleiding gaf. Hij hoopt echter daartoe t.z.t. gelegenheid
te hebben.
Den inleider zegt hij dank voor de z. i. geslaagde poging, om de
oudercomm. een taak te geven. Hij heeft getracht de vaagheid weg te
riemen, die ten opzichte van de taak, door de O.C. te vervullen, tot
nu heeft bestaan, aldus gepoogd het verzuim, door den wetgever
gepleegd, ongedaan te maken.
Spreker vraagt den inleider, of de in het praeadvies vermelde con-
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clusies wel rijp zijn voor den tegenwoordigen tijd. Is het niet gewenscht,
dat de ouders als het ware worden ,,opgeleid" voor het vervullen van
de taak door den inleider aangegeven.
Hij hoopt en vertrouwt, dat de inleider hierover zijn licht zal laten
schijnen, opdat veel van het door hem voorgestane bevorderlijk zal
zijn aan den groei van het openbaar lager onderwijs.
De heer S. Anema. Spr. heeft het referaat met genoegen aangehoord
om de diepe opvatting van het probleem en den keurigen literairen
vorm. Waar de heer Idenburg, sprekers geestverwant, ook sprekers
verschil van levensopvatting met den referent heeft aangewezen zal hij
niet in herhaling treden. — Ook spr. heeft getroffen het verschil
tusschen het temperament van des inleiders stellingen en zijn referaat
ter motiveering. Is het eerste vrij kalm in het laatste treedt een verheffing
naar voren, die spr. heeft getroffen. Hij had uit de ambtelijke kennismaking met referent een goedmoedig betoog in de sfeer van het
relatieve verwacht, terwijl hij hier opeens voor een springmutatie naast
de regionen van het abstracte constateert. Zoo de stelling, dat de ethische
en rechtsnormen door de gemeenschap worden gedicteerd. Spreker
gelooft, dat deze ons toekomen uit de sfeer der openbaring. — Geheel
eens is spr. het echter met den referent, waar deze de oudercommissies
in het belang der openbare school waardeert. Hij ziet er in een gewenschte compensatie van het stelsel der overheidsschool met dat der
bijzondere in. — Spr. zet hier nog eens uit-een zijn meening over een
mogelijke verbetering der werkmethode van congressen als dit met
betrekking tot meer harmonisch tot uiting brengen der verschillen
van levens- en wereldbeschouwing, waarover hij verwijst naar hetgeen
hij dienomtrent gezegd heeft bij het debat met Dr. Van Mourik Broekman
in Sectie XI.
Repliek.
Allereerst de heer I d e n b u r g.
Bij 't onderzoek van de kwestie Vrije school of Overheidschool doet
men goed als uitgangspunt te nemen 't zeker allermerkwaardigste feit,
dat Dr. 1{uyper en zijn volgelingen met de leuze : „de Vrije school
voor heel de natie" op de lippen, van de Biezondere school een Overheidschool gemaakt hebben.

Openlik dit feit erkennen doet men niet vaak, veelal blijft 't bij een
klacht over de knelling van de „zilveren koorden", waarmee de
Overheid de Biezondere school gebonden houdt. Eenenkele maal echter
stoten we op een onomwonden getuigenis van de waarheid, zoals in
1922 op de 10e Noordhollandse Schooldag te Hoorn, waar Ds. 0. H.
Wagenaar erkende : „We hebben nu dus feitelik twee soorten overheidscholen : de neutrale openbare en de biezondere, waarvan het karakter
door de schoolvereniging wordt bepaald."
Waaruit blijkt, dat een partijgrooep, tot 't bestuur des lands geroepen
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en dus in de gelegenheid haar idealen te verwezenliken, in volle vrijheid
precies 't tegengestelde van haar ideaal tot stand heeft gebracht. Ik
meen hieruit te mogen concluderen, dat men tot de verwezenliking
van het ideaal: „de Vrije school voor heel de natie" geen kans heeft
gezien.
De Biezondere school, zoals we ze in Holland na 1920 kennen is
geen Oudersschool, maar Overheidschool. Volledige zeggenschap over
de richting van de school hebben de ouders zelfs niet meer. 't Bleek een
recht, ruïneus vo-or de Schatkist. De heer Colijn en de Katholieken waren
eenstemmig in hun afkeuring en vrij algemeen voelt men tegenwoordig
in de kringen van 't Biezonder onderwijs, dat beperking noodzakelik
was. En met deze erkenning is zelfs de ,,wet der zilveren koorden",
als te veel vrijheid schenkend, veroordeeld. En 't laat zich aanzien, dat
verdere beperking volgen zal -en de Overheid een deel der zeggenschap,
welke ze in oudershand had gelegd, terug zal nemen, zonder dat uit
die maatregelen een • antireligieuze geest zal behoeven te spreken.
Er is eenvoudig geen bevredigende en redelike schoolorganisatie te
bouwen op 't ouderrecht. Is, naar beweerd wordt, de school inderdaad
een verlengstuk van 't gezin, zodat 't gezin de school haar taak heeft
aan te wijzen, dan heeft ook 't gezin de school geheel te betalen.
Dan mag ook de Overheid niet dwingen tot geregeld schoolbezoek.
't Is mogelik, dat men bij de aanvaarding van de leerplichtwet en
van de financiele gelijkstelling de zaak niet direkt in haar volle omvang
heeft voorzien, maar 't feit blijft onomstotelik : met de aanvaarding dezer
dingen gaf men in 't Christelik kamp de leuze : „De Vrije school voor
heel de natie," als onvervulbaar prijs.
„De school," zegt de heer Idenburg zeer terecht, „is voor de maatschappij onmisbaar". En daarom, voeg ik er aan toe, zal de gemeenschap de school, wil ze veilig gaan, in eigen, dit is in Overheidsbeheer
moeten houden. In hoeverre ze, onder de nodige waarborgen en
voorwaarden haar macht aan sommige groepen van ouders kan delegeren,
dat is een vraag, die langs de weg der praktijk bezig is haar antwoord
te vinden. Maar ook hier houdt zij, de gemeenschap, 't heft in handen
en grijpt in, waar die ouders hun plicht verzuimen of handelen tegen
haar intenties. Ook hier blijft de school overheidschool.
Dit is geen stelling, welke -bewijs nodig heeft, 't is de pure realiteit,
waarvoor men aan de overzij vergeefs de ogen sluit en waartegen men
zich vergeefs uitput in allerlei zonderlinge redenaties. Waar de feiten
spreken, doen die gesloten ogen en die zonderlinge redenaties zo
weinig. Als de vrije school voor heel de natie mogelik geweest was,
dan hadden wij nu de vrije school voor heel de natie gehad en niet de
confessionele overheidsschool.
Ik geloof hiermee te kunnen volstaan. Voor een bredere uiteenzetting
lijkt 't me hier niet de geschikte plaats. De principiële kant van de
kwestie heb ik opzettelik buiten beschouwing gelaten. Men bereikt
bij 't onderzoek van vraagstukken als 't onderhavige meer met een gezet
en aandachtig raadplegen der feiten, dat is van de loop van 't wereld-
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gebeuren, dan met een woordensteekspel tussen twee willekeurige
mensen van verschillende levensbeschouwing.
't Zijn per saldo de overtuigingen der mensen niet, welke de loop
der dingen bepalen.
De opmerking van de heer A n e m a, dat onderwerpen als dit eigenlik
in pro- en contraformatie moesten warden behandeld, acht ik zeer
juist en behoort aan 't Congresbestuur in overweging te worden gegeven.
Dat de heer Anema principieel aan de zij van Mr. Idenburg staat en
dus niet accoord kan gaan met mijn opvatting van zedewet en rechtsnormen als gemeenschapsproducten, dat was mij bekend. De heer
Anema heeft geen poging gedaan mij van 't onjuiste van mijn standpunt
te overtuigen. Ik wens te zijnen opzichte dat voorbeeld te volgen.
We kunnen ons de weelde permitteren, er tegengestelde meningen op na
te houden. De rechts- en zedelikheidsnormen verzuimen onder deze
meningsverschillen geen ogenblik haar nuttige arbeid.
De heer D i e 1 s acht het gezin primair in de opvoeding en laat voor de
school slechts een partiële taak over. Als hij daarmee bedoelt, dat
de school slechts heeft te zorgen voor de maatschappelike opvoeding en
alles wat daarbuiten ligt aan Ouders en Kerk moet overlaten, dan
sta ik aan zijn zijde. Als hij bedoelt, dat de Ouders ook de maatschappelike opvoeding zullen moeten bezorgen, dan wijs ik die mening
van de hand. Ze lijkt mij onzuiver gedacht en prakties onuitvoerbaar.
Dat eindelik de heer Diels bezwaar heeft tegen uitdrukkingen als
objectief recht en objectieve moraal kan voor mij geen reden zijn hier,
incidenteel een paar hoofdstukken sociologie overhoop te halen. Ik kan
slechts verwijzen naar de betreffende litteratuur.
De heer F 1 o t h u i s wenst de lakens te zien uitgedeeld niet door
de Gemeenschap, niet door de Ouders, maar door de leerkrachten zelve,
waarbij dan de ouders een adviserende stem wordt toegestaan. „De
openbare school moet worden ontambtenaard. Het gaat om de redding
van mensenzielen. De onderwijzer moet zijn klasse-koningschap opgeven
en zich het \wereld-koningschap veroveren." Als ik de heer Flothuis
goed begrijp, staat hij op 't standpunt van „de autonome onderwijzer"
en heeft de Gemeenschap niets te doen, dan te betalen. Want de
pecuniaire kant van zijn ambtenaarschap zal de heer Flothuis denkelik
wel intakt willen laten. We zijn van mening, dat deze door de
Gemeenschap betaalde Onderwijzersschool nog dwazer bedenksel is dan
een door de Gemeenschap betaalde Oudersschool.
De heren P e r e i r a en S c h e 1 t ie m a, beide de wenselikheid verkondigend van ;een Oud-ersvertegenwoordiging in de school, vind-en mij aan
hun zijde. Dat de onderwijzers in de propaganda voor de nieuwe school de
leiding zouden moeten nemen, dat moet ik wel toegeven. 't Komt echter
meer voor, dat de drang naar vernieuwing van enig bedrijf niet precies
komt van de in dat bedrijf werkzamen.
Of de in 't pre-advies vermelde conclusiën onder de tegenwoordige
verhoudingen reeds uitvoerbaar zijn ? Als de Oudercommissies worden
samengesteld op de wijze als in mijn laatste stelling is aangegeven, stellig.
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Er blijft een hoogste instantie, die de beslissing in handen heeft en -eerst
als hun een functie van enige betekenis is toegelegd, kan de eis worden
gesteld, dat de leden der Oudercommissies zich met liefde in de
schoolaangelegenheden inwerken. Ik gebruik met voordacht de uitdrukking
„zich inwerken" als tegenhanger van 't !door de heer Scheltema gebruikte
„opgeleid worden". Zonder me te willen verzetten tegen 't luisteren
naar wat de onderwijzers zeggen, moet ik toch op de daaraan verbonden
gevaren wijzen. Men zal zonder twijfel trachten, de Oudercommissies
onder curatele te nemen en ze te brengen, waar men ze hebben wil.
Enig wantrouwen ten opzichte van de bedoelingen der zich als leidslieden aanbiedenden is zeer op zijn plaats. De Ouders zullen 't minder
van de Onderwijzers, dan van zich zelf moeten hebben.

SECTIE IX.
„SCHOONHEID IN DE OPVOEDING."

Analytisch Stijlbegri p
door Prof. K. Slu ylerm,an.
Stellingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Cultuurgeschiedenis is een vak, dat op onze scholen moet worden
onderwezen.
Bij de kunstgeschiedenis moet meer aandacht gewijd worden aan
-de bouwkunst en de kunstnijverheid.
Het is eenzijdig om onder „Beeldende kunst" uitsluitend Beeldhouwkunst en Schilderkunst te verstaan.
Ter ontwikkeling van een ruimer schoonheidsbegrip is een scherper
blik op de dagelijksche omgeving noodig.
„Schoonheid" beperkt zich niet enkel tot het z.g. „kunstwoorwerp ".
Betere begrippen omtrent het „gebruiksvoorwerp" zijn gewenscht.
Goed huisraad heeft grooter invloed op de ontwikkeling van den
goeden smaak dan het „beeld" of het schilderij".
Kennis der historische stijlen werkt beschavend.
„Stijlen" en „Stijl" zijn twee niet te verwarren verschillende begrippen.
De historische stijlen vertoonen de continuïteit van het stijlprobleem.
Mode schept geen stijl.
Analytische stijlstudie scherpt het schoonheidsbegrip ; is geen einddoel maar het hulpmiddel bij uitnemendheid om het intuïtieve
schoonheidsbegrip te ontwikkelen.
„Schoonheid" en „versiering" zijn verschillende begrippen.
Bij den zuiveren utiliteitsvorm vermindert de behoefte aan versiering.
Het utiliteitsbegrip sluit redegevende versiering niet uit.
De geest des tijds dreigt het schoonheidsbegrip terug te dringen
tot nuchtere utiliteit.
Utiliteit en schoonheid zijn echter geen tegenstrijdige begrippen.
Gemis aan vindingrijkheid is geen verontschuldiging voor het
opofferen van de schoonheid.

De enkele stellingen, die ik U vooraf betreffende het onderwerp:
„Analytisch SÉilbegrip" heb gegeven, kunnen hier, binnen den beschikbaren tijd nu niet in alle breedte of diepte worden uitgewerkt; zoodat
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ik mij dus zal beperken om de in schema geopperde beweringen hier
en daar toe te lichten, zonder daarbij de gegeven volgorde geheel
en al in acht te nemen.
Ik zal trachten aan te toonen v
le. Wat in hoofdzaak onder analytisch stijlbegrip moet worden
verstaan ;
2e. wat het gemis aan dit begrip voor gevolgen heeft;
3e. waarom en op welke wijze dit begrip moet worden aangemoedigd
en ontwikkeld.
Reeds herhaaldelijk gegeven en overigens voldoend bekende beschouwingen over de Beeldende Kunst en haar aesthetische zijde en de theorieën over schoonheidsleer, eveneens vrij afgezaagd, laat ik daarom
hier dan ook rusten, om zooveel mogelijk aandacht te kunnen schenken
aan het actueele probleem : De Verhouding van Utiliteit en Schoonheid
in de hedendaagsche omgeving.
De utiliteit toch, in allerlei vorm en op veelzijdig gebied, beheerscht
steeds meer en meer het moderne leven.
De schoonheid, of tenminste wat wij onder het begrip schoonheid plegen te verstaan, komt hierdoor dikwijls in het gedrang of met
het nuttigheidsvraagstuk in conflict.
Om maar eens dadelijk een paar voorbeelden te noemen : het Verkeer,
als gevolg van de steeds toenemende behoefte naar sneller verplaatsing;
(een verontschuldiging voor veel vandalisme, mag ik er dadelijk wel
bijvoegen) ; de grondexploilatie als gevolg van den toenemenden bevolkingsaanwas ; de stadsuitbreiding gevolg van woningbehoefte; de fabrieksbouw, die samenhangt met den snellen groei der industrie; de
brugbouw en vele andere ingeni-eurswerken ; het havenbedrijf; het mijnbedrij f ; het tram-, telegraaf- en telefoonnet, kortom al deze moderne
noodzakelijkheden, welke bij de reusachtige ontwikkeling der techniek
steeds uitgebreider afmetingen aannemen, stellen haar eischen en natuurof stedeschoon, de schilderachtigheid van dorp en landschap, loopen
bij voortduring gevaar daaraan te moeten worden opgeofferd of te
moeten worden geschonden.
Ik kan beginnen met toe te geven, dat dit in vele gevallen, in de meeste
gevallen misschien werkelijk onvermijdelijk is, en men mag noch particulieren, noch leidende personen, noch dorps- of stadsbestuur, noch
de overheid in het algemeen er te hard over vallen, dat zij dikwijls
onmachtig staan tegenover dit moeielijke vraagstuk -en dat zij vaak, tegen
eigen wil in, de schennende hand moeten slaan aan wat zij gaarne
gespaard hadden gezien ; hoewel zij zich door „deskundigen, z.g. Schoonheidscommissies, Vereenigingen tot behoud van natuurschoon, Monumentencommissies" e. d. lieten voorlichten en dikwijls na eenig overleg
aan de gegeven wenk-en hebben kunnen en willen gehoor geven.
Maar in vele gevallen, — ik moet tot mijn leedwezen zeggen : in
te vele gevallen — ontbreekt het juiste inzicht en wordt eerst nà de
vernieling te laat ingezien, dat met het tijdig opvolgen van een advies,
men zoo veel had kunnen sparen, wat nu onnoodig is bedorven.
Verslag Paedagogisch Congres.
36
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Het bedreven euvel komt in de meeste gevallen minder voort uit
totale onkunde, dan uit gemis aan belangstelling of uit het ontbreken
van eenig voorstellingsvermogen en het is bedroevend, hoe onverschillig
wordt toegezien, dat, meestal ter wille van geldgewin, veel schoon
verdwijnt, dat zonder moeite en zonder geldopoffering evengoed had
bewaard kunnen blijven.
Dit gemis aan inzicht, dit gebrek aan belangstelling, deze onverschilligheid, die zulke noodlottige gevolgen hebben, wijzen er op dat
verzuimd is — reeds bij de opvoeding natuurlijk — op juiste en doeltreffende wijze het schoonheidsbegrip veelzijdiger aan te kweek-en en dat
over het hoofd is gezien, tusschen de vele en nuttige vakken, die reeds
op jeugdigen leeftijd worden beoefend, tijdig genoeg ook eenige denkbeelden in te lassch-en omtrent : „mooi" en ,,leelijk" en eerbied en achting
voor de natuur, het monument en de historie der algemeene beschaving
in te prenten.
Dat dit inderdaad een gemis aan cultuur is, lijdt geen twijfel. Het
gebruik van dat groote voord : „cultuur" wordt helaas intusschen
bijna bedenkelijk, als men zich herinnert, hoe kort ons allen nog in het
geheugen ligt, dat met — dit woord op de lippen, geheele landstreken,
prachtige monumenten verrukkelijke overblijfselen van vele vroegere
beschavingsperioden totaal werden verwoest en voor eeuwig vernietigd
En het stemt ons sceptisch, dat deze gewelddadige vernieling kon plaats
hebben, in een tijd van groote wetenschappelijke en technische ontwikkeling en ten spijt van zoo vele theorieën en geschrijf over : „Kultur
und Kunst" of over : „Kultur-arbeiten ", door hen die zich zoo graag
de „dragers der cultuur" noemden, maar middelerwijl de beschaving een
goed eind hebben achteruit gezet ! Welk een ironie eigenlijk!!
Maar dit alles noemt men met een vergoelijkend voord : „oorlogsnoodzaak".
A la bonheur ; maar nu rust op het levend geslacht, ook vooral in
ons land, dat voor ruw oorlogsgeweld zelf bleef gespaard, nog meer,
nog dringender de plicht om het goede, schoone bestaande te bewaren
en niet op zijn beurt aan een meedoogenloos doorgevoerde 'en bijna nog
zekerder dan oorlogswoede doodende industrialisatie op te offeren.
Het overal doordringen van utiliteitsnoodzaak is niet meer te stoppen;
behoeft ook niet gestopt, maar ... kan wel zoodanig opgevat worden,
dat het schoonheidsbeginsel niet geheel-en-al aan een blinden utiliteitsdrang worde opgeofferd.
Er kan en moet daarentegen worden gezocht naar : Verband tusschen
nut en schoonheid. Dit kan perfect, mits er goede wil zij en de aesthetische opvoeding doelmatig worde geleid. Die opleiding mag zich dan
niet eenzijdig beperken tot de z.g. beeldende kunst alleen, maar moet
ook de „gebruikseischen" onder de oogen zien, deze verklaren, door
voorbeelden toelichten, de achting voor ambacht en handwerk aankweeken, in het kort de aandacht blijven vestigen op de dagelijksche
omgeving.
Het gaat er dus om, reeds zoo vroegtijdig mogelijk bij de jeugd de
-
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denkbeelden vast te leggen omtrent : schoonheid en praktijk en tegelijkertijd bij het beschouwen van kunstvoorwerpen zoowel als van zaken
van praktisch nut, het hoe-en-waarom en het mooi-of-l-eelijk dier dingen
scherp, verklarend in het licht te stellen. Dit kan dan min-of-meer langs
analytischen weg gebeuren ; het onderscheidingsvermogen kan gemakkelijk
zoo gescherpt worden, dat omtrent de aesthetische of cle praktische
waardebepaling van de dagelijksche omgeving, geen twijfel meer mogelijk
behoeft te zijn.
Men heeft den leerling dus zoo te leeren kijken, dat hij eerst geheel
intuïtief een indruk krijgt ; maar daarnaast moet ook zijn oordeel kunnen
worden verklaard door het hoe en waarom van hetgeen hij ziet en zijn
aandacht worden levendig gehouden voor hetgeen hij niet onmiddellijk
waarneemt.
Hij heeft dus al dadelijk : èn het schoonheidsidee èn het utiliteitsvraagstuk ontledend onder de oogen te zien ; den indruk behalve aan
zijn sentiment ook te toetsen aan zijn denkbeelden omtrent rede en
doelmatigheid ; en zonder twijfel vindt hij dit, bij den aan de jeugd eigen
onderzoekenden geest, hoogst boeiend en spoort hem dit ongezocht tot
scherper letten op eigen omgeving aan.
Het primitief analytisch onderzoekende, dat 'n kind al intuïtief
jong heeft, maar dat zich dan nog averechts uit door het vernielen
van het speelgoed, dat hij in handen krijgt en waarvan hij al het fijne wil
weten door het kapot te maken, dit oorspronkelijke onderzoekers.
instinct is op lateren leeftijd tot belangstelling en tot een intelligent
gebruik van zijn waarnemingsvermogen en tot technisch begrip aan te
kweeken.
De doeltreffendheid met het oog op de bestemming, de vormgeving
in nauw verband met constructie, materiaal en omgeving, de uitvoering
in overeenstemming met de gebezigde technische middelen, kortom
deze factoren bepalen de juistheid en het karakter van een vorm ;
waarbij volstrekt nog niet uitsluitend aan een „kunstvorm" behoeft
gedacht te worden, maar waarbij de schoonheid evenmin is uitgesloten.
De eigenschap echter, welke men in elken vorm, hetzij kunst- of
gebruiksvorm mag en moet eischen is : Stijl, d. i. het juiste en innige
verband tusschen vorm, doel, materiaal en bewerking. Het is dus wenschelijk, -dat ieder reeds jong doordrongen zij van het begrip „stijl" en
dat de korte definitie van dit begrip ieder helder voor oogen sta !
Door oordeelkundig en beredeneerd goed te leeren zien kan dan
„analytisch" het stijlbegrip op de eenvoudigste wijze en het meest
doeltreffend worden ontwikkeld.
Geheel afgescheiden van het schoonheidsbeginsel moest men eerst
leeren begrijpen wat „stijl" is ; het hoe en waarom, dat men dan daarna
aan denkbeelden omtrent schoonheid kan toetsen.
,En daar „schoonheid" toch ten slotte niet een op zichzelf staande
vage eigenschap is, maar wel degelijk met „stijl" nauw verband houdt
of daar zelfs een onmiddellijk gevolg van is, is dit verband intuïtief
gemakkelijk te vinden en zonder veel moeite logisch te verklaren.
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Stijlbegrip kan dus „analytisch" worden opgewekt.
Ik mag hier in het kort nog eens de aandacht vestigen op de buitengewoon duidelijke, begrijpelijke en onomstootelijke theorieën van Gottfried Semper in zijn standaardwerk : „Ier Stil in den technischen and
tektonischen Kunsten", neergelegd en welke door de groepeering van
de technieken van een helderheid zijn, waartegen niets is in te brengen
of waaraan niets is toe te voegen ; een indeeling die men wel — te —
verstaan als begrip in ruimen zin moet aanvaarden, maar die zoo
overzichtelijk is en allen arbeid naar de grondstoffen en hunne bewerking
indeelt en tot slechts vijf hoofdcategorieën komt:
Weefsel — aardewerk — steen — hout en metaal.
Door de onderscheiding in deze zeer weinig hoofdgroepen wordt de
oordeelkundige blik op de beeldende kunst en haar technieken en op
al hetgeen wij om ons heen zien, wel heel eenvoudig. Zoo eenvoudig,
dat het haast onbegrijpelijk is, dat nog steeds tegen deze korte en
duidelijke uitspraak van het begrip : stijl kan gezondigd `orden.
Stijl is : waarheid, zou men zoo zeggen-; hoe is het dan toch mogelijk
dat er nog zooveel bedrog en leugen in kunst- en nutsvorm onopgemerkt of ongestraft kan blijven?
Met een eenigszins analytisch geoefend begrip is de onwaarheid met
zoo betrekkelijk weinig inspanning op te sporen en bloot te leggen;
zou het schoonheidsbeginsel zoo gemakkelijk te formuleeren zijn en zou
het ook al weer heelemaal niet zoo ingewikkeld zijn daarin een waarborg
te vinden tegen den uit onverschilligheid of uit onoplettendheid ontstanen wansmaak en menig vandalisme tijdig kunnen worden voorkomen.
Waar hier gesproken werd van de techniek in de beeldende kunst,
dan blijkt daaruit al voldoende dat niet uitsluitend de schilderkunst,,
noch de beeldhouwkunst alleen bedoeld worden, de beide kunstuitingen
die in het oog van zoo velen, bij het groote publiek nog steeds vrij
algemeen, eigenlijk het monopolie hebben; terwijl daar dan toch zeer
zeker en in de eerste plaats de bouwkunst onder begrepen moest
worden, in welke kunst, meer nog dan in welke andere ook, de techniek
zoo'n allerbelangrijkste rol speelt; of liever gezegd : de juiste vormngeving met de technische totstandkoming in het allernauwste verband
staat, en waarbij het juiste gebruik der materialen in verband met hun
plaats en bestemming of constructieve of versierende functie zoo klaar
in het oog springt.
Maar nog gedurende langen tijd, een gewoonte die nog uit vroegere
perioden van lusteloosheid op kunstgebied is overgebleven, bestond bij
den leek, bij het publiek, voor architectuur weinig of geen belangstelling;
men vond toen dit een hol begrip, het speciale gebied van een bepaalde
beroepsklasse, en het enorme verschil tusschen den ontwikkelden, beschaafden, in alle opzichten cultureel onderlegden architect en den
gewonen timmerman-ambachtsman stond velen niet duidelijk voor oogen.
Wat niet eens zoo erg zou zijn, indien men dan ook maar voor dat
eenvoudige handwerk, voor den bescheiden arbeid van dien ambachtsman achting of waardeering wilde toonen.
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Dat volgens de etymologie van het woord : architectonisch, d. i.
„alles-makend" dus de architectuur de kunst is, waaraan alle kunsten
zich als getrouwe zusteren hebben aan te passen, geleek velen al te
dwaas. En wat de niet-vakman van des architecten eigen arbeid te zien
kreeg, zijn ontwerpen, zijn abstracte, meestal projectivische wijze van
voorstelling, was voor den leek totaal onbegrijpelijk en geheel vallend
buiten het veld van zijn belangstelling. Met dit gevolg dat zelfs de
overigens in alle andere opzichten volkomen ontwikkelde en opgevoede
of geleerde mensch in den regel geen architectonische teekening kan
„lezen", wat natuurlijk een te betreuren domheid is.
Hoogstens begrijpt hij de maquette, de driedemensionale voorstelling
van het bouwkundig project, vindt deze een amusant speelgoed, evenals trouwens alle miniatuur-nabootsingen van kamers, zooals die in de
bekende „poppenhuizen", of kleine modellen van schepen of machines
altijd een groote attractie zijn voor mensch en kind.
„Neen", zoo sprak men, „kunst was toch immers alleen het olieverfschilderij ! !". Nog steeds zijn kunsttentoonstellingen niet anders dan vrij
uitsluitend tentoonstellingen van
.....schilderijen
schilderijen ; (beeldhouwwerk
vindt daar slechts een bescheiden plaatsje) ; kunstgenootschappen bemoeien zich alleen met ..... schilderijen ; kunstmusea of particulieren
verzamelen en koopen in hoofdzaak ..... schilderijen.
Men schrijft kritieken over, men strijdt over, men maakt zelfs kostbare vervalschingen van het ..... schilderij, en algemeen heerscht nog
de meening dat het ..... schilderij — een enkele maal het beeld — de
vervulling is van beeldende kunst!
Moge dus voor een groot aantal van hen, die slechts direct of indirect
uitsluitend met de beeldende kunst in den hierboven geschetsten bekrompen vorm in aanraking kwamen, de evolutie in de architectuur
en de aan haar verwante vakken, de meer gebonden kunst dus, onopgemerkt zijn voorbij gegaan, in de kringen der bouwkunde zelf weet men
maar al te goed welken strijd er is gestreden tusschen allerlei opvat'tingen en welke conflicten er zijn opgelost moeten worden, voordat
eenige bepaalde, wel gefundeerde opvatting op dit veelzijdig terrein
blijvend eenige beteekenis kreeg en tenslotte ook buiten den eigenlijken
vakkring in het oog viel.
De periode bijv. van het conventionalisme, waarin men de verschillende materialen, op onbeschaamde wijze, door surrogaten verving of
listig camoufleerde ligt , nu gelukkig achter ons en een van de in de
eerste plaats in het oog loopende karaktertrekken der moderne bouwkunst is stellig de duidelijkheid, waarmede nu de materialen hun plaats
in het bouwwerk op zichbare wijze innemen.
Men zal nu niet zoo vaak, zooals betrekkelijk kort geleden nog geschiedde, steenvormen door imitaties van zink vervangen ; minderwaardig
hout als een kostbaarder materiaal schilderen of daarin marmer nabootsen — in stuc geschiedt dit intusschen nog dagelijks — of galvanoplastiek gebruiken inplaats van echte metalen.
Het begrip van Waarheid in de eerlijke toepassing der grondstoffen
....
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is meer en meer doorgedrongen en de leugenachtige rijkdom in het
bouwwerk behoort grootendeels tot het verleden.
Niet zonderdat men inderdaad met enkele materialen — nieuwe vooral
— die om een of andere reden een weinig aantrekkelijk oppervlak
vertoonen —• zooals bijv. beton — aanvankelijk eenige moeilijkheden
heeft om het aesthetisch effect in overeenstemming te brengen met het
logisch gebruik. Dit probleem is nog niet in alle deelen altijd bevredigend
opgelost, maar ook dit komt zeker in de loop der tijden, bij oordeelkundig gebruik, terecht.
Men had toch immers indertijd toen men de ijzerconstructie in de
architectuur invoerde, met gelijke moeielijkheden te kampen ; men kon
maar niet zoo op eens van zekere geijkte bouw- of siervormen zich
losmaken ; men bracht deze in het gietijzer over en voegde dit aan
de metaalconstructie toe, zonderdat daar eenige geldige reden voor was,
dan een voor alsnog verkeerd geplaatst schoonheidsbegrip en zonder
dat deze ijzeren ornamentvorm met de eigenlijke constructie eenig logisch
verband had.
Al deze verkeerde begrippen heeft men sedert lang verlaten, sinds
men de karaktereigenschappen van elk materiaal waardeerend, dit ook
zichtbaar in den vorm dorst uit te drukken.
Dat deze laatste methode van werken, waartoe vooral de ingenieur den
moed had en welke in beginsel de zeer juiste erkenning van stijl is,
zonder op een bepaald kunst-doel gericht te zijn, het gevaar inhoudt
om de nuchterheid van menige oplossing sterk in het oog te doen
vallen, kan niet ontkend. Maar niettemin komt deze koele, op berekening gefundeerde oploss'ng, zonder concessies aan — of verkeerde
begrippen omtrent aesthetiek, aan het schoonheidsbegrip nader, dan die
werkwijze, waarop ter wille van het angstvallig behoud van conventioneele
vormen, welke overbodig waren, de grenzen van de redegevende materiaal-toepassing werden overschreden.
Deze stellige vooruitgang, deze erkenning van de schoonheidsmogelijkheden in het technisch tot stand komen, is zeer zeker het gevolg van
den durf, waarmede men het schoonheidsprobleem analytisch heeft
bezien of bij de ontwikkeling der techniek dit daarvan afgezonderd heeft
Weten te houden.
Men heeft hier opzettelijk of onopzettelijk niet in de eerste plaats
naar schoon gestreefd en toch dit, vaak, zonder het te zoeken zeer
benaderd of zelfs volkomen bereikt. Bij het utiliteitsvraagstuk moesten
zich moeielijkheden voordoen; maar men is door oprechte erkenning
van onafwendbare eischen er toe moeten komen om de nuttigheidsvraag
niet te veel aan de conventioneele of verouderde schoonheidsformuFes
te toetsen. Men heeft vrijwel dadelijk alle herinneringen aan schilderachtigheid — hetgeen vroeger steeds als het synoniem voor schoonheid
gold -- ter zijde moeten stellen ; romantisch schoon moeten doen
wijken voor het eerlijke realisme van den nieuwen maar toch expressieven modernen vorm.
Er is erkend, dat het probleem van den tijd altijd dieper ligt dan
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een oppervlakkige versiering, dan een of ander nietszeggend historisch
motief ; men weet nu wel dat het pittoreske niet te vereenigen valt met
de gladde machine en hare preciese zuivere producten en men is nu
ingeleefd in het begrip, dat stijl in dit geval hooger staat -- ook aesthetisch hooger --- dan het tegen wil en dank behouden van uit zijn
verband gehaald ornament uit verleden tijden, hoe sierlijk dit ook moge
zijn. Het vinden van een nieuwen, definitieven vorm is intusschen niet
het werk van enkelen, zelfs niet van één generatie, maar het resultaat
van onafgebroken zoeken, verbeteringen en proefnemingen gedurende
een vrij Iang tijdsbestek. In het begin van dezen ontwikkelings-gang
van den juisten vorm, zoekt men tegen wil en dank nog aanknooping
aan bestaande vormen, die nagenoeg gelijke bestemming hadden.
De korte ontstaansgeschiedenis van menig modern ding, waarmede
wij nu al reeds vertrouwd zijn geraakt, toont dit ten duidelijkste aan.
Was bijv. niet de eerste spoorwagen een variant van de postkoets;
geleek niet het eerste stoomschip op een zeilvaartuig met schoorsteen;
zag niet de eerste automobiel er uit als -een rijtuig-zonder-paard?
Maar wat men zou kunnen noemen : het fantastische element in den
vorm verdwijnt gaandeweg ; de vorm wordt steeds doelbewuster, steeds
technischer geperfectioneerd, tot dat ten slotte het reëele overheerscht
en de zakelijkheid uit den hoofdvorm en uit alle onderdeelen duidelijk
spreekt, terwijl alles bij steeds grooter volmaaktheid hoe langer hoe
eenvoudiger wordt.
Moet niet schoonheid, stijl, eenvoud, erkend worden in het moderne
stoomschip, in het ranke vliegtuig, in de sierlijke automobiel, waarin
de snelle, recht op het doel gerichte gang zoo prachtig is tot uitdrukking gekomen ?
Stijl, karakter is duidelijk in het geheel zonder aarzeling uitgedrukt.
Ver van alle kunstbedoeling zit er nu een zekere positieve schoonheid in de puurheid van den mathematischen vorm ; en zelfs bij het
meer en meer naderen aan het zuiver rationeele, een besliste sierlijkheid.
Dit leert ook de geschiedenis. Om bij het object met de reine
utiliteitsbestemming oude historische stijlenvormen of versieringsmotieven
toe te passen, vinden we nu absurd, omdat Wij van de juiste beteekenis
van het begrip stijl veel beter doordrongen zijn tengevolge van beter
gefundeerde rationalistische beginselen der latere tijden.
Met alle achting voor de moderne opvatting zou ik daarmede niet
gaarne den indruk wekken, alsof de studie of de kennis van de stijlen
uit het verleden niet een bijzonder opvoedende waarde heeft of overbodig werd.
Integendeel ; voor de ontwikkeling van den smaak, voor liet waardeeren van een gezond stijlbegrip, tot algemeene beschaving, als belangrijke factor in de cultuurgeschiedenis, tot scherping van het onderscheidingsvermogen is het inzicht in de geschiedenis der stijlen niet
alleen nuttig, maar m. i. onontbeerlijk, zooals ook de studie der talen
onmisbaar is voor den beschaafden en algemeen ontwikkelden mensch.
Geeft de geheele historie van dezen ontwikkelingsgang van technieken en
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kunsten niet steeds één lijn te zien, waarlangs de steeds doorgaande
evolutie zich beweegt, met al de oplossingen der verschillende nieuwe
problemen, welke de zich onafgebroken wijzigende tijdsomstandigheden aanbieden ? In de eene periode wat duidelijker zichtbaar, zooals
in de tijden der Oothiek met haar klaar rationalisme, in andere tijden
wat minder als men de versiering boven het redegevend beginsel stelt,
blijft niettegenstaande deze herhaaldelijke veranderingen, door de geheele
stijlgeschiedenis zeer opvallend : de grooíe continuïteit waarmede het

telkens zich onder een ander aspect aanbiedende stijlprobleem tot stijlvolle oplossing werd gebracht!
Zóó sprekend is die continuïteit, dat bij aandachtige analytische
beschouwing men onmiddellijk moet erkennen, dat door alle tijden heen
het gebruik en de bewerking van een zeker beperkt aantal grondstoffen
bij een zelfde doel, in beginsel hetzelfde is gebleven.
De vijf straks genoemde werkwijzen van Semper, komen in alle tijden
in hoofdzaak terug en vertoonen geen wezenlijke verschillen.
Worden de werktuigen, waarmede de stoffen worden vervaardigd
geperfectioneerder, worden verschillende grondstoffen te zamen gebruikt,
wordt door economische omstandigheden met behulp der machine of
door industrieele hervormingen oogenschijnlijk het produkt in de opeenvolgende tijden uiterlijk verschillend, in beginsel echter zijn de veranderingen niet zoo groot en blijven bijv. textielarbeid textiel, keramiek
keramiek, metaal metaal enz. De oogenschijnlijke veranderingen in den
loop der stijlen zijn werkelijk voor de verscheidene rubrieken niet zoo
ver uiteenloopend.
Eén eigenschap hebben al die vormen gemeen n.l.: Stijl, d. w. z.
,Karakter. Deze stijl, dit karakter blijft bestaan in elken stijl, d. i. in elk
elk historisch tijdvak, onverschillig welk.
Er is dus stijl in eiken stijl, en er bestaat continuiteit van stijl in
elkaar opvolgende stijlen! Het gebruik van één zelfde woord voor
twee volkomen verschillende begrippen maakt de zaak niet duidelijker;
men moet deze uiteenloopende beteekenis niet verwarren.
Het eerste begrip, dat van stijl als eigenschap is door de analyse
van den vorm, waarin doel, materiaal en constructie in hun juist
onderling verband zijn uitgedrukt gemakkelijk te herkennen ; het tweede
begrip stijl, een toestand, een tijdsbegrip zoo men wil, de uiterlijke
gedaante in overeenstemming met de heerschende vormentaal van een
bepaalde begrensde kunstperiode, van bepaalden datum zelfs, vraagt
vergelijkende studie, een studie die evenals die der talen of der literatuur
meer moeite vereisscht, maar door haar veelzijdigheid buitengewoon beschavend werkt en veel onderscheidingsvermogen vergt.
Karakteristieke Slijljuistheid bepaalt men dus analytisch; síijlhistorische zuiverheid vindt men dus vergelijkend.
Men zou het verschil tusschen de begrippen : stijl en stijlen het
gemakkelijkst kunnen duidelijk maken door stijl in de eerste beteekenis
te vergelijken met een gelijke uitdrukking in literatuur en muziek, in
houding, in sport.
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'Men schrijft een goeden stijl, er is stijl in iemands houding, in zijn
spel, in rijden, in dansen bijv.
De stijlen doen denken aan de verschillende talen.
Men kan een goeden stijl schrijven, in één maar ook in meerdere
talen ; men kan echter ook meerdere talen kennen zonder een meester
te zijn van goeden eigen stijl of zinsbouw. Maar daarentegen kan men
zijn stijl oefenen door het bestudeeren van stijl en compositie in verschillende talen ; een arbeid die dan te vergelijken is met de studie van
de stijlcontinuïteit in de historische kunststijlen en hun geleidelijke
opvolging van stijl tot stijl, hun groei en hun verschillen in verband
met landaard en tijdvak.
Die studie, welke met die der algemeene culuurgeschiedenis nauw
samenhangt, van elk land en volk in zijn eigen tijd de opkomst, den
bloei, het verval leert kennen, opent de oogen voor het verloop der
beeldende kunst in haar volsten omvang.
Zij kan dus niet beperkt blijven tot de geschiedenis der beeldhouwkunst of de schilderkunst alleen, maar omvat v66r alles de architectuur
en alle, nauw hiermede in verband staande decoratieve vakken en het
handwerk in den ruimsten zin. Maar die studie wekt ook belangstellingvoor het détail en waardeering van wat bij onze voorvaderen de
schoonheid was van de dagelijksche omgeving ; een schoonheid welke
zich niet alleen tot het z.g. „kunsívoorwerp" — zooals we dit nu zoo
exclusief plegen te noemen — beperkt, maar ook evengoed elk „gebruiksvoorwerp" omvat en waarbij het „huisraad" een voorname plaats
bekleedt.
Voordat men tot de reëele erkenning is gekomen van hetgeen de
moderne opvatting nu als van zelf-sprekend aanvaardt, is daaraan in het
einde der vorige en in het begin van onze eeuw een vrij moeielijke
periode voorafgegaan, waarin het conflict tusschen conventioneele verouderde ideeën en opkomende moderne rationalistische begrippen nog
niet geheel was bijgelegd ; een conflict van meeningen, dat als-het-ware,
min of meer de voortzetting bleef van een beginselstrijd, die reeds
vroeger in den beperkten kring der bouwkunstenaars al vrij wel was
uitgevochten. Uit deze „Choc des opinions" zijn gezonde moderne
begrippen voortgekomen, waarvan ook de andere technische kunsten
stellig partij hebben getrokken.
De verschillende bedrijven of technieken hebben nu vormen te voorschijn gebracht, logische, reëele stijlvolle volkomen aan de bestemming
beantwoordende vormen, met eerlijke uitdrukking van constructie en
materiaal. „Schoone" vormen zelfs; maar die met het begrip kunst
in geenerlei verband staan, noch als z.g. ,,kunstproduct" bedoeld zijn.
Waren in deze vormen of voorwerpen de practische bestemming, het
doel, het gebruik, waartoe het diende, duidelijk uitgedrukt -, terwijl
mede aan het „schoone", door toepassing van versiering aandacht was
geschonken, dan noemde men dit een product der . . . ,,kunstnijver
heid". Heet zoo iets nu kort en krachtig: 'n „mooi, doelmatig ding",
daarvoor dacht men de begrippen kunst en nijverheid te moeten
-
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scheiden of te vereenigen, al naar het uitkwam. Zoo ontstond het dualistische woord : „kunstnijverheid", wat wel beschouwd een misleidende
benaming is, omdat de nijverheid, de industrie, hetzij al of niet met
mechanische verveelvuldiging, met het ontstaan van het gewone „gebruiksvoorwerp" of den „utiliteitsvorm" vaak niets hebben uit te staan.
Kunsthandwerk, nijverheidskunst, ambachtskunst, am bachtsnijverheid,
zijn alle eveneens vrij gebrekkige benamingen.
Gebruikskunst is nog misschien de beste term.
Voorwerpen van gebruikskunst ontstonden vroeger gewoon als handwerk en daarmede was hun stijl als van zelf gewaarborgd ; bij de
hedendaagsche herleving der „kunstnijverheid" worden zij . . . door
dikwijls geheel buiten het bedrijf staande kunstenaars ,,ontworpen".
De ontwerper, de teekenaar, heeft zich nu van de technische uitvoering
wel zeer goed rekenschap te geven en moet in contact blijven met de
werkplaats en de uitvoerende hand.
Voorheen had het ongezocht ontstane voorwerp stijl; in den overgangstijd voor de opleving, in den echten tijd der z.g. „kunst"-nijverheid, 'n jaar of 40 geleden, was het gebruik der „stijlen" en vogue;
werden alle historische motieven uit allerlei bronnen opgediept om
daarmede het gebruiksding te verfraaien en op te sieren.
Resultaat van dit decoratief misverstand : het gebruiksobject bedolven
,onder en onzichtbaar van de vele ,,stijlmotieven", is volkomen „onstijlvol", zoo niet volslagen onbruikbaar geworden.
Dik in stijl mist het elk spoor van stijl !
In blinde belangstelling voor het historisch stijlmotief heeft men de
.analytische beschouwing daarvan uit het oog verloren. Het essentieele,
het karakter, de stijl in constructie en uitvoering en in de doelbewuste
overeenstemming tusschen vorm en gebruik is aanvankelijk aan den
beoefenaar der Stijlenstudie ten eenenmale ontgaan, en hij is verstrikt
gebleven in de ledige zinlooze copie van een versiering, heel mooi of
sierlijk misschien op zich zelve, maar totaal niets uitstaande met den
kernvorm, die onder ornament onzichtbaar is geworden.
Met het onverstandig gebruik uit het historisch vormenarsenaal heeft
.men de ontwikkeling der gebruikskunst eerder geschaad dan geholpen.
Volgt hierop een periode, waarin het persoonlijk cachet van den ontwerper meer naar voren treedt, dan is daar hoogstens mede bereikt, dat
,de gebruikskunst een meer individualistisch karakter krijgt, bij eendrachtige samenwerking van gelijkwillende artiesten zelfs een plaatselijk
-of nationaal type ; bij goed inzicht van het tektonisch begrip nog
bovendien een zekeren stijl, maar ook vaak is het ongewenschte gevolg
van dit individualistisch drijven, dat de nieuwe kunst niet boven de
modegril uitkomt of als zoodanig ten onder gaat.
De wensch alleen om „modern" te zijn, leidt er toe zich aan de
.,,mode" te onderwerpen ; wat natuurlijk een verkeerd standpunt is.
Want — werkelijk moderne dingen ontstaan niet uit den zucht om
modern te zijn — of te schijnen, wat helaas bij gemis aan persoonlijke
.overtuiging ook wel eens het geval is — maar uit het onbevangen
.
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streven van de beste persoonlijkheden en het karakter van den tijd, met
zijn duidelijk uitgesproken levensbehoeften.
Die grondwettelijke eigenschap van de vormwording is volstrekt niet
nieuw; men vindt ze in alle groote stijlen terug; alleen bij de meest
puristische en meer beredeneerde opvatting van heden valt zij duidelijker in het oog.
Met het gebruik van het modernste der hulpmiddelen : de machine,
die nu voorgoed aanvaard is, is daarmede een nieuw tijdperk aangebroken
voor de samenwerking van kunst en techniek en krijgt de ,,maatschappelijke kunst" — misschien zou nu hier wel het woord „kunstnijverheid"'
kunnen worden gebruikt — een totaal nieuw modern aspect en wordt
de belangstelling ook levendig voor veel, wat buiten het beperkt gebied
der vrije kunst ligt. Het uitgestrekte veld van werkzaamheid van den
ingenieur, van hem, die feitelijk uitsluitend voor de wetenschappelijktechnische oplossing van het nuttigheidsvraagstuk wordt gesteld —
waarbij gevoelsoverwegingen of streven naar pittoreske effecten zijn
uitgesloten — komt nu vaak zeer nauw aan liet terrein dezer nieuwe
kunst te grenzen.
Bouwkunstenaar, of Kunstnijvere en Ingenieur zijn niet langer antipoden, maar hebben nu herhaaldelijk contact, ja, beider arbeid is in
den tegenwoordigen tijd in vele gevallen niet van elkaar te scheiden.
Het werk van den architect is zakelijker geworden ; hij waardeert
daarom beter den arbeid van den ingenieur ; de laatste op zijn beurt
kan thans beter de artistieke kwaliteiten van het werk van den bouwmeester op prijs stellen. De combinatie van architect en ingenieur, in
één persoon vereenigd, heeft heden ten • dage dan ook niets bevreemdends.
Verkeers- en industriegebouwen, stations of fabrieken, bruggen en
viaducten, pakhuis en havengebouw, watertoren en silo, ziet hier eenige
gevallen, vr'aarin beider arbeid samenkomt, waar het probleem zakelijk
en de oplossing artistiek kan zijn.
De artistieke oplossing wordt niet langer bereikt met het gebruik van
historische stijlvormen, welke uit hun verband gerukt met het technischzakelijk opgezette constructie-systeem in conflict komen.
Dit wordt reeds algemeen erkend en bij ons te lande al reeds sedert
vrij lang.
Moet het daarom geen verwondering wekken, dat bijv. zulk een.
uiterst moderne schepping als de Amerikaansche wolkenkrabber, waarvan
het constructie-stelsel toch zeker wel modern is, van onder tot boven.
vol zit met motieven aan liet historieboek ontleend?
Er is zelfs een d-er grootste en belangrijkste der „Sky-scrapers" te.
New-York, de Woolworth-building, met veel ophef : The Cathedral
of Commerce genoemd, een bouwwerk van 58 verdiepingen met circa
5000 vensters, waarvan de onderbouw en ingang geheel in de laat-fransche gothiek, van Blois of Amboise, in d-en stijl van Lodewijk XII
zijn opgevat en dat op bijna 270 meter hoogte, boven in de lucht, in.
geen fijn gedetailleerden 16de eeuwschen flamboyant torentop eindigt,
terwijl de interieurs, kantoren en directiekamers, van alle moderne ge-
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snakken voorzien, getrouwe copieën zijn van de keizerlijke vertrekken
in Fontainebleau of Compiègn e. Centrale verwarming en telefoon zijn
in Empire-stijl ! Een levensgroot portret van Napoleon I siert de kamer
van den president der maatschappij, de privé-kantoren zijn zuivere
copieën van Italiaansch-renaissance vertrekken uit een of ander Florentijnsch paleis in den tijd der Medicis en de lift is . . . met de laatgothische vormen der 15de eeuw opgesierd.
Hier heeft dus inderdaad bij veel stijlkennis analytisch stijlinzicht
ontbroken.
Het wordt nu tijd, dat ik antwoord geef op de aanvankelijk gestelde
vraag : wal moet onder aval yíisch slijlbegrip worden verstaan?
Me dunkt, dit antwoord kan eenvoudig zijn.
Als wij om ons heen zien, is de eerste indruk een intuïtieve ; min of
meer volledig, naarmate onze ontwikkeling en de vlugheid en scherpte
van onze opmerkingsgave. Maar onmiddellijk na den totaal-indruk volgt
een meer aandachtige beschouwing. Wat wij zien, kan nu worden ver.geleken met wat vroeger of elders werd waargenomen ; kan beoordeeld
worden in verband met plaats en omgeving ; met doel en bestemming.
Kortom, alle factoren, die den algemeenen indruk helpen vestigen,
kunnen achtereenvolgens, elk afzonderlijk worden opgezocht en worden
bekeken.
Dat wat bij den indruk van het geheel storend is of onverklaarbaar,
wordt nog eens nauwkeuriger onder oogen genomen ; in gedachte uit
,het algemeen verband weggelaten, totdat ten slotte het essentiëele overblijft, waarvan de noodzakelijkheid, het doel, het nut, de juistheid, de
rationeele vorm, de schoonheid zoo mogelijk, overtuigend zijn.
Dan heeft men in gedachte het geziene geheel ontleed, beredeneerd
in zich opgenomen ; is tot een conclusie gekomen betreffende het juiste
verband tusschen bestemming, materiaal en vervaardiging.
Grootte, verhouding en schaal heeft men met het oog op de doelmatigheid kunnen controleeren ; de goede keuze der materialen ten
opzichte van duurzaamheid en gebruik op hun waarde kunnen schatten
of afkeuren en eindelijk over de constructie heeft men zich een oordeel
kunnen vormen. Het geziene is dus door het oog gegroepeerd, door het
:verstand ontleed en als het kunstwerken betreft, nog bovendien aan het
,

-

-
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.sentiment getoetst.
Bij de op zich zelve staande vrije beeldende kunst, bij het beeld of
:het schilderij, waarvan het zien meer een zuivere gevoelskwestie is,
kan met de laatstgenoemde beschouwing worden volstaan ; bij de toegepaste kunst met uiteenloopende en elk voor zich sprekende technieken, bij de architectuur en bij de decoratieve kunst in het algemeen,
waar de technische tot-standkoming zulk een belangrijke factor is, is
,de analytische beschouwing onvermijdelijk en de Benig mogelijke. Want
.,,analytisch zien" doet hoe en waarom van geheel en van details in het
licht komen ; de juistheid van de samenstellende factoren, de waarheid en
Je eerlijkheid van de oplossing, het karakter, kortom : den stijl opsporen.
De diagnose van het geziene of waargenomene, langs dezen ont•-

-
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ledenden weg gemaakt, welke ten slotte gevoerd heeft tot het begrijpen
van het karakter van den vorm, kan men gevoegelijk : analytisch stijlbegrip noemen.

Dat teekenen, afbeelden, opmeten voor den vakman, de meest aangewezen manieren zijn om deze analyse te bewerkstelligen, kan hier in
dit algemeen verband verder buiten beschouwing blijven.
Mijn bedoeling is hier in de eerste plaats om te trachten aan te toonen,
hoe het analytisch begrip bij niet-leekenaars kan geoefend worden en
hoe ook niet-beoefenaars der beeldende kunst-en zich een juist kritisch
verklarend oordeel kunnen leeren vormen.
Het begrip, door waarneming van het bestaande verkregen, kan
natuurlijk — en dit dan door den kunstenaar — naar het inventieve
worden overgebracht. De dan nog uit te denken of te ontwerpen vorm
kan dan aan gelijksoortige, reeds bestaande vormen getoetst en moet
-dan, uitgaande van de analytisch verkregen beginselen, eveneens juiste
:stijleigenschappen vertoonen.
De ontwerper, -doordrongen van het oprechte stijlbegrip, is dan
daardoor beveiligd voor het zondigen tegen deze idee.
En zoekt hij steun, omdat hij gaarne voor zoover hij moge weifelen,
.zijn opvatting door uitgevoerde, bestaande voorbeelden wil gestaafd zien,
,dan biedt de geschiedenis der stijlen duizende en nog eens duizende
oplossingen van een uiteenloopend aantal vraagstukken, waarin het
juiste stijlbegrip valt te bestudeeren. Maar, er moet in dit verband zeer
uitdrukkelijk op gewezen worden, die studie, waarbij men dus naar
de vroegere stijlen terugkeert, moet hier zeer zeker voor alles analytisch
zijn en stellig geen blinde, gedachtelooze copie van den uiterlijken vorm
of het historische versieringsmotief.
Lloyd Wright, de zeer bekende, ultramoderne Amerikaansche bouwrneester, zegt ergens : ,,Het voorafgegane is er niet om te worden nagei'olgd, maar alleen om te worden begrepen in verband met den tijd
van zijnontstaan ! ! ! "
Men ziet : Wright begrijpt dit goed, hij staat door zijn persoonlijken,
-origin-eelen, volkomen modernen arbeid hoog genoeg om geheel objectief
zulk een uitspraak te mogen -doen en is geenszins bevreesd om voor zijn
•achting voor de historische stijlen openlijk uit te komen.
Wie trouwens, die eenige ernstige studie achter den rug heeft, in de
.geschiedenis der beschaving gedurende vele eeuwen eenig belang stelt,
zal niet dadelijk volmondig het genot erkennen van die kennis der
historie, die hem landen en volken in hun beste uitingen van hun cultuur
leert zien en niet uitsluitend als politici of als oorlogvoerende barbaren.
Maar helaas, meerdere van onze moderne . . . laat ik ze beleefdheidshalve kunstenaars noemen, minder algemeen ontwikkelde krachten vooral,
durven niet vrijmoedig het nut erkennen van de studie der historische
stijlen, 'omdat zij, nota bene, bevreesd zijn, dat eenige kennis van de
oude stijlvormen van architectuur of decoratieve kunst hun vermeende
oorspronkelijkheid in gevaar zou brengen of schadelijk zou kunnen zijn
voor de ontwikkeling van hun moderne ideeën.
.
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Hoe bekrompen en kleinzielig klinkt dat intusschen ; alsof algemeens
en uitgebreide kennis ooit nadeelig zou kunnen zijn voor een krachtig
zelfbewust talent.
Zeker, er zijn dingen onstijlvoller, banaler, of slapper dan die uitgevoerd zijn als stijlimitatie met het doel, er als echte oude voorbeelden
te willen uitzien en daarmede direct met het moderne doel juist in
conflict komen.
Maar het misbruik, dat van de stijlenkennis is gemaakt, is toch geen
reden de stijlen te miskennen, omdat enkele oppervlakkige, vreesachtige
kunstbeoefenaars deze studie niet kunnen beheerschen, uit haar verband hebben gerukt, of niet in haar ware licht hebben durven bezien.
Laten wij toch goed begrijpen, dat de ,,stijlen" niet worden bestudeerd
of gedoceerd, om er plagiaat uit te plegen!
Men leert toch ook evenmin Orieksch, Latijn, Fransch, Engelsch, klassieke en moderne tal-en en literatuur, enkel en uitsluitend ter wille van
plagiaat ! Bij de talen past men toch immers evenzeer het analytisch
studiebegrip toe; de studie van stijl en zinsbouw, van klank en rythme
in de werken van groote schrijvers is toch evenzeer opvoed-end en
beschavend ! En hier vraag ik : hoe zou het er met het muziekleven
uitzien, als men uit gelijke vrees voor terugkeer tot de geschiedenis zich
van de klassieke meesterwerken afwendde? Waarom dan die ongemotiveerde vrees voor de studie der historische stijlen, met hun steeds
boeiende en interessante evolutie van de naar gelang der zich wijzigende
behoeften, om telkens en telkens weer voor den eigen tijd moderne
vormen te vinden, die het juiste, oprechte-stijlvolle beeld van tijd en
volksaard aangeven!
Soms wel — evenals nu — werd dit een „mode" van voorbijgaanden
aard, maar toch in de meerderheid der gevallen de werkelijke oplossing
van een dringend probleem, dat de tijdsomstandigheden vorderde.
Men was toch in vroegere eeuwen óók wel degelijk „modern", als
men de duidelijke, zakelijke oplossing van het probleem der behoefte
met het logisch gebruik van het toegepaste materiaal en een redegevende
constructie tot een goed einde bracht.
De ingenieur van toen bereikte dit ook zonder ,,kunst".
Of zijn soms diens zakelijke scheppingen van voorheen : molens,
bruggen, hijsch- en loswerktuigen, allerlei andere utilite:tsconstructies
van hout of van steen, waarin de zuivere gebruiksfuncties duidelijk in
den vorm waren uitgedrukt, geen moderne uitingen met alle goede
kwaliteiten van hun tijd en van stijl?
Als kunstwerken waren zij niet bedoeld, toch hadden zij vaak de
blijvende schoonheid van hun stijlvolle verschijning en vertoonden een
volkomen gaaf beeld van het technisch kunnen en van het geestesleven
van hun periode. De grondgedachte, de sprekend-nationale karaktertrekken, de eigenaardig-technische kenmerken van hun eeuw, komen
in den toenmaligen arbeid, welke wij nu koel en objectief in het licht
der historie bezien, duidelijk naar voren en zijn de stijlkwaliteiten
die het continu-verband in de opvolgende historische tijdvakken bepalen
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en waarin de zich wijzigende, uiterlijke versieringsvormen van secundairen aard zijn. De evolutie daarvan komt altijd na dien van het
object.
Mijn tweede vraag : welke ni. de gevolgen zijn van het gemis aan
analytisch begrip, is daarom moeilijker te beantwoorden, omdat hier
natuurlijk niet met beslistheid is vast te stellen, in hoeverre het ontbreken
van een eenigszins beredeneerd inzicht, een volkomen afwezigheid van
elk stijlsentiment, of wel een onvolkomen algemeens ontwikkeling tot
oorzaak hebben.
Van den kunstenaar kan stilzwijgend verondersteld worden, dat hij
geheel intuïtief genoeg onderscheidingsvermogen bezit, om zich van stijl
rekenschap te geven en van den ingenieur mag verwacht voord-en, dat
deze wetenschappelijk en practisch degelijk genoeg is onderlegd, om
tegen erge stijlfouten in zijn arbeid gewaarschuwd te zijn.
De niet vakman daarentegen mist gewoonlijk dit inzicht ; of het is
tenminste bij dezen niet altijd zóódanig tot rijpheid gekomen, dat hij
met eenige positieve zekerheid kaf van koren, karakter van imitatie
weet te onderscheiden ; in het kort : den stijl in hetgeen hij waarneemt,
dadelijk zonder aarzeling weet op te sporen.
Men zou dan kunnen zeggen : hij ziet slechts gebrekkig. Dit onvolkomene in zijn geestelijk waarnemingsvermogen is ook inderdaad een gemis,
waarvan de gevolgen erger zijn, al naarmate hij dit gemis zelf weinig
gevoelt, of zich van dit gebrek zelf minder bewust is. Komt voor hem
zelf, persoonlijk deze afwezigheid van stijlbegrip er eigenlijk minder
op aan, bedenkelijker wordt het echter, wanneer genoemde niet-vakman,
door stand, door maatschappelijke positie, door zijn werk, door zijn
fortuin, gezaghebbend mag optreden, zoodoende, dat de invloed van
zijn eigen verkeerde inzichten en onkunde op aesthetisch gebied tot
schade zijn voor zijn omgeving ! En hoe grooter zijn persoonlijke invloed,
hoe gevaarlijker.
Als eindelijk overheads-colleges, geheel onpersoonlijk wel-is-waar, maar
samengesteld voor het grootste deel uit niet-vakmenschen, — een doctoraat in de rechten, een ingenieurstitel zelfs, geeft ze toch in vele gevallen geen brevet van goeden smaak -- samengesteld dus uit menschen,
die elk stijl-inzicht missen, collectief optreden, dan kan dit in ruimen
kring en voor langen tijd de ergste gevolgen hebben.
Zijn er niet honderden gevallen te noemen, hoe door gezaghebbende lichamen, besturen, colleges, gemeenteraden, door de overheid,
zelfstandig besluiten zijn genomen, zonder voorafgaande deskundige
adviezen, zonder het raadplegen van bevoegde, op smaakgebied
erkende personen, wien naast den maatschappelijken kant, ook het
schoonheidsprobleem ter harte gaat, zoodat dikwijls onherstelbare schade
is aangericht, die met eenige piëteit ware te voorkomen geweest!
Deze gevallen waren inderdaad niet zeldzaam.
Zouden er bijvoorbeeld ' met eenig aesthetisch inzicht en met wat
meer achting voor de geschiedenis en de cultuur, zoo vele, ettelijke
monumenten onnoodig zijn gesloopt ; zoo veel natuurschoon zijn ver-
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minkt, zooveel dingen van werkelijke kunstwaarde, zonder noodzaak
zijn verdwenen of vernietigd?
Gedurende lange jaren heeft men toch ook van hoogerhand rustig en
onoplettend toegezien, dat een sloopingswerk, waarmede de heerlijkste
herinneringen uit onze roemrijke historie waren gemoeid, zich bijna
stelselmatig, maar ter nauwernood opgemerkt, voltrok. Lang zijn de
droeve doodenlijsten van de vele gebouwen, bruggen, stadspoorten,
molens en torens, van geheele stadsgedeelten ; van kasteelen en landhuizen, die spoorloos zijn verdwenen en waardoor onherstelbare wonden
zijn geslagen in ons landelijk schoon.
Gedurende jaren en jaren zijn in klimmend getal onze natuurmonumenten, boomgroepen, bosschen, schoone landschappartijen, met volle
en bewuste toestemming van verschillende gemeentebesturen onder de
bijl van den grondexploitant doorgegaan ; vernield en uit onze omgeving
weggevaagd, en slechts een ter elfder ure ingesteld wettelijk kapverbod
heeft dit kwaad ook maar in geringe mate kunnen temperen.
Hoe lang heeft het niet geduurd, toen het vaak te laat was, toen veel
al bijna reddeloos was verloren, dat men tot het inzicht is gekomen om
allerlei lichamen in het leven te roepen, die eindelijk zooveel in hun vermogen was, al die schennis hebben trachten te keeren. Hoe vele
kunstschatten hebben eerst uit ons land moeten verdwijnen, hoeveel
kerken zijn eerst niet, uit gebrek aan eenige artistieke kennis bij de
kerkbesturen, van hun beste werken beroofd — om laten we 't tot onze
schande bekennen, buitenlandsche musea aan te vullen — v6órdat iemand
zich hun lot heeft aangetrokken.
Hoe lang heeft een krachtige stem als van een eminent kunstkenner
als van Victor de Stuers niet geklonken als die van een roepende in
de woestijn en welk een aantal artikelen scherp en raak over : Holland
op zijn smalst, heeft deze bevoegde man van fijnen smaak en groote
kennis van de cultuurgeschiedenis van ons land, niet moeten schrijven
v66r en aleer de autoriteiten -eindelijk wakker werd-en en het hun onafwijsbaren plicht achtten, om zich het lot van Nederlands Kunst in uitgebreiden zin aan te trekken!
Monumentenzorg, Heemschut, Vereeniging voor het behoud van Natuurmonumenten, Schoonheids-Commissies, ziet daar eindelijk de resultaten van den herhaalden roep om zorg voor het behoud van onze
cultuur ; en die met de tot hun beschikking staande middelen, zooveel
mogelijk trachten nu nog te redden wat behouden en te voorkomen, wat
te sparen is.
Of officieel van staatswege ingesteld, óf door een stadsbestuur gesanctioneerd optredend, óf zelfs alleen door particulier-initiatief in het
leven gehouden, kunnen deze colleges , nu vaak hier en daar tijdig
ingrijpen en met toegestane subsidies ook daadwerkelijk steun verleenen.
'n Groot gevaar voor het algeheel verdwijnen van het bedreigde
schoon, kan nu dikwijls gekeerd en waar bij de samenstelling dezer
commissies gelukkig gekozen worden : mannen met aesthetisch inzicht
en stijlkundige begrippen en hiermede de voorlichting verzekerd is van
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uitsluitend belangstellenden, komen we langzamerhand op den goedera
weg; al is helaas, wat uit onverschilligheid voor de historie en door
gemis aan stijl-inzicht of artistiek medègevoel door een vorige -en voor
een deel ook door onze generatie werd bedorven, nog slechts ten deele
te herstellen.
Ziet daar, m. i. één voorbeeld van de noodlottige gevolgen van gebrek
aan een tijdige aesthetische opvoeding, waarbij de liefde voor het
Schoone, dat ons door het voorgeslacht is nagelaten, bij het opgroeiende
geslacht had kunnen worden opgewekt ; waarbij de aandacht op de
schoonheid van de omgeving had kunnen worden gevestigd en waar met
een analytische oefening de waardeering van het bestaande had weten
aan te kweeken. Dat men vroeger jammerlijk dit inzicht miste, dat
daardoor menigeen door de slechte verzorging van zijn aesthetische
opvoeding aan het bedreven kwaad heeft medegewerkt, is een paedagische fout geweest, waarvan eerst later, te laat dikwijls, de gevolgen
in het licht zijn getreden.
De opvoeding, waarin alleen, exclusief het schilderij, het beeld, als
kunstwerk eenige erkenning vond en de kunstgeschiedenis zich in het
algemeen enkel tot die der Grieken en Romeinen beperkte, was dan
ook op die manier onvolledig tot het leeren inzien van andere, even_
gebiedende schoonheidseisch en.
Men ziet de gevolgen : analytisch stijlbegrip had, zooals ik hieervc>ór
uiteenzette, zich niet uitgestrekt tot de cultuurgeschiedenis, tot de architectuur of de decoratieve kunst ; niet tot het huisraad en het kunstbedrijf ; niet tot het schoone van stad en land ; kortom op de geheele
omgeving was geen acht geslagen. Laat het ons in elk geval tot troost
en gedeeltelijk ook tot geruststelling strekken, dat nu, heden ten dage,
inderdaad het allerergste gemis aan inzicht, aan piëteit, toch niet meer
in die mate tot vandalisme zal kunnen leiden, als tot nu toe, tengevolge
van het totaal gebrek aan stijlkundige beginselen, het geval was.
Men ziet uit het voorafgaande dus, hoe noodig liet is, dat het analytisch
stijlbegrip moet worden aangemoedigd en ontwikkeld ; hoe dit gebeuren
moet, is nog een vraag, waarop ik aan het slot zal trachten als antwoord
eenige denkbeelden aan de hand te doen.
Het zal U niet ontgaan zijn, -dat ik, in den loop van mijn betoog,
hoofdzakelijk de nadeelen heb naar voren gebracht van het ontbreken
van schoonheidsbegrippen bij niet- vakkundigen, bij wie, zooals naar ik
meen, 'dat ook de ervaring heeft geleerd, juist het gemis aan goed
gefundeerd aesthetisch inzicht de oorzaak is van hun onzuiver oordeel
in kwesties van smaak of kunst, met de daaraan verbonden gevaren
voor hun omgeving.
Juist in de opvoeding van deze leeken, aan wie vroeg of laat, bijv.
in een of andere bestuursfunctie, hun opinie zal moeten worden
gevraagd, zou ik al vroegtijdig de basis willen leggen voor de gezonde
beoordeeling van schoonheidsvraagstukken, welke ook gedeeltelijk technisch zijnde, niet door intuïtie alleen zijn op te lossen, maar waar
Verslag Paedagogisch Congres.
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inderdaad analytische beredeneering bij te hulp moet komen. Aan kunstenaars, kunstbeoefenaars en technici op velerlei gebied kunnen de beginselen van praktische schoonheidsleer, welke alle bedrijven en vakken
omvatten, op betreffende inrichtingen van onderwijs, op ateliers en werkplaatsen, voldoende voor en tijdens de beoefening van het eigenlijke
métier worden ingeprent. De rationeele principes van stijl en schoonheid
kunnen al werkende aan de telkens nieuwe opgaven dan ook gemakkelijk
worden getoetst.
Die categorie, die van de vakbeoefenaars, wil ik hier verder buiten
beschouwing laten, omdat ik overtuigd ben en ook bij ervaring weet,
dat aan de artistieke en technische opleiding van die menschen al voldoende aandacht wordt geschonken en waarvan de vele goede resultaten
ruimschoots te zien zijn.
Maar tot slot van mijn beschouwingen, wil ik mij uitsluitend blijven
bepalen tot hen, die hoewel gewoon niet-vakonderwijs genietend, toch
eenmaal eenig schoonheidsbegrip zullen moeten toonen.
Het lijkt mij een paedugogische eisch te zijn, stijloefeningen in hun
opleiding op te nemen.

Hoe dit nu in te richten, om het in het gewone onderwijs, aan Gymnasium, Lyceum of H. B. S., waar reeds zooveel vakken worden gedoceerd, in te passen?
Een dier middelen lijkt mij o.a. zoo mogelijk eenige uitbreiding van
het onderwijs in cultuurgeschiedenis, waarmede liefde en belangstelling
is te wekken voor de levenssfeer van een vorige beschaving. Voor
perioden, waarin aan de omgeving, het stadsbeeld, het gebouw, het
huisraad, het ding van het dagelijksch gebruik ; aan het kunstambacht,
aan de versiering, groote zorg werd besteed, en waarvan gezegd kan
worden, dat het essentiëele stijl-principe, binnen den stijl van den tijd,
als algemeen cultuurbeginsel werd geëerbiedigd. Waarin stijl werkelijk
de beteekenis had van aesthetische tucht en een vorm van beschaving
was, waaruit karakter, ras, persoonlijkheid sprak ; die verre stond boven
de banale, burgerlijke stijlloosheid, waarin in het einde der 19de eeuw,
in . den tijd der romantiek, kunst en kunsthandwerk waren ontaard ; of
boven de triviale reclame of mode-uitingen van later ; ten onrechte
vaak door vele voor moderne kunst gehouden, maar die het uitzicht op de werkelijk, serieuse prententielooze moderne scheppingen
belemmeren.
Dat ik mij voor de kunstgeschiedenis niet zou willen beperken tot de
antieken, maar deze historie zou willen uitbreiden, of liever gezegd,
wat meer aandacht zou willen schenken aan de bouwkunst en de kunstambachten, vooral ook in andere groote hoofdtijdperken, zoóals de
Middeleeuwen en de Renaissance, heb ik reeds straks gezegd.
Een overzicht van de opvolgende stijlen zou zeer beknopt kunnen
gegeven worden ; maar zou dan zoo boeiend mogelijk - ik zou haast
willen zeggen, zoo amusant mogelijk — moeten worden gemaakt, met
lichtbeelden, waarbij bijv. ook portretten van bekende figuren en zooveel
mogelijk afbeeldingen van hun omgeving, die naar schilderijen, gravures
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of reliefs door tijdgenooten vervaardigd, tegenwoordig vrij gemakkelijk
zijn bijeen te brengen.
Foto's van interieurs, van huisraad, van gebruikskunst uit het verleden,
bestaan er genoeg, zoodat het ook niet moeielijk is van de sfeer. dier
historische personen een goed denkbeeld te geven.
Ruimschoots bieden de lichtbeelden of platen de gelegenheid op verschillende stijleigenschappen en stijlveranderingen de aandacht te vestigen.
Het komt mij voor, dat, zooals dit gelukkig reeds hier en daar geschiedt, een docent in het teekenen zich gaarne hiermede zou belasten ; en ik zou er zelfs bij durven voegen, dat met dit onderwijs
misschien meer direct effect wordt bereikt, dan vaak met het teekenen
zelf, door jongelui die daarvoor talent, noch ambitie hebben.
Ook de leeraar in de letterkunde of de geschiedenis kan zich zonder
veel inspanning in de genoemde stof inwerken en deze lessen kunnen
met bezoeken aan Musea of Verzamelingen van kunstvoorwerpen worden
geïllustreerd. Intelligente leerlingen zullen dan spoedig genoeg opmerken, dat schoonheid en versiering begrippen zijn, die wèl zijn te
scheiden ; zij zullen ook door vergelijking van oude en nieuwe vormen
zien, 'dat versiering bij den zuiveren utiliteits-vorm van heden overbodig
is, maar toch tegelijkertijd bijv. uit de middeleeuwsche voorbeelden.
leeren, hoe bij een praktisch, volkomen op het doel gericht ding een
rationeele versiering zich voortreffelijk heeft aangepast en dat, zooals
bouwwerk en meubel leeren, utiliteit en schoonheid allerminst tegenstrijdige begrippen behoeven te zijn.
Ik stel mij misschien de zaak wat te optimistisch voor, als ik durf
te meenen, dat met wat goeden wil — misschien met inkrimping van
een paar niet zoo heel erg noodige leervakken — toch hier door wat
kon worden medegedeeld en getoond van kunst en handwerk en waarbij
aan de hand van afbeeldingen of voorbeelden uit de dagelijksche
omgeving, het hoe en waarom van : mooie en leelijke; van doelmatige
en onpraktische vormen ; van juiste of onjuiste materialen, op eenvoudige, begrijpelijke wijze konden worden gedemonstreerd.
Met „voorbeeld" en „tegenvoorbeeld" zou wellicht op de eerlijke
juistheid van den goeden, eenvoudigen, gewonen, rationeel-en vorm
kunnen worden gewezen, in tegenstelling tot zotte, onlogische, onzinnige,
smakelooze producten, die aanvaard zijn geworden, omdat men zich
uit onkunde, niet - de moeite gaf het redelooze er van te ontleden.
Ja, ik zou zelfs de karikatuur willen te hulp roepen om door spot
den wansmaak in het licht te stellen !
En dan zou ik ook buiten de school de leerlingen er op attent willen
maken, hoe landschap en stad dagelijks worden verknoeid en ontsierd,
door bouwspeculatie, z.g. „verkeerswegen", trampalen, reclametoestellen,
door allerlei „winstgevende" vernielingen van de natuur !
Ik begrijp volkomen, dat mijn illusies niet alle dadelijk te verwezenlijken
zijn,; dat een ingeroeste mentaliteit van onverschilligheid, vernielzucht,
vandalisme, baldadigheid niet gemakkelijk is te overwinnen.
Toch is m. i. een weg te vinden om de rijpere jeugd — zoo 't kan
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ook de jeugd uit minder ontwikkelde kringen — tijdig op te voeden
in eerbied voor de natuur en voor het kunstwerk in het algemeen,
maar zeer zeker niet in de laatste plaats voor het kunstambacht en het
handwerk.
Goed, begrijpelijk gemaakt scho-onheidsbegrip kan hier hoop ik veel toe
bijdragen.
Discussie.
Prof. Van der Plu ym Mijn oprechte hulde voor het betoog van den
inleider, die op waarachtige wijze de schoonheid in de opvoeding een
breede plaats wil toekennen. Slechts een kleine opmerking zij mij vergund. De inleider wenscht, dat de aanschouwer eenige positieve houvasten heeft, om te weten, of iets schoon is, o. a. bij de bouwkunst, of
„de constructie en materiaal-benutting" eerlijk en logisch zijn. Ligt
hierin niet een gevaar, dat de critiek vooraf gesteld wordt, voordat men
tracht de schoonheid van het kunst-product te ondergaan?
Bovendien, is in laatste instantie de bouwkunst wel als kunst
binnen de grenzen der logische constructie en materie-benuttiging blijven
staan ? Ikdenk een oogenblik aan een Parthenon of een Kathedraal van
Rheims. Zeker, het constructief „weten" en het logische gebruik van de
materie moge liggen in 't voorafgaande, waaruit deze werken evolutioneeren, maar men zal toch te erkennen hebben, dat een portaal der
Kathedraal van Rheims zondigt tegen al dit „weten", omdat ten slotte
de kunstenaar het daarboven getild heeft als product van zijn immaterieelen geest. De inleider vergeet, dat hij als kunstenaar en kunstzinnig
mensch de schoonheid ondergaat en daarna deze meer of minder redelijk
wil begrijpen door te analyseeren, om te komen tot factoren van constructie, materie-aanvoeling enz. Ingeval deze niet logisch zijn toegepast, blijven er toch factoren genoeg over om zijn eenmaal ondergane
schoonheidsontroering te erkennen. Een niet-kunstzinnige zal met het
„weten", of iets al dan niet een goede constructie, een eerlijk materiegebruik of met meer van deze brave, soliede, degelijke en zeker zeer
nuttige zaken gewapend is, hierdoor toch niet aan die • schoonheidserkenning toekomen.
:

Dr. Bierens de Haan verklaart eerbied te hebben voor elkeen, die in
de huidige maatschappij voor het recht der schoonheid opkomt, nu
de eischen van het moderne leven reeds zooveel schoons hebben doen
verloren gaan. Uit dien hoofde betuigt hij zijn sympathie met liet
gehoorde. Toch meent hij dat voor schepping eener nieuwe schoonheid
en tot invoering van de schoonheid in het moderne leven nog iets
anders noodig is, dan het analytisch begrip, waarvan de inleider sprak;
n.l. de inspiratie. Al kweekt het analytisch schoonheidsbegrip ' zekere
zuiverheid van opvatting, toch brengt het die schoonheid niet voort,
maar heeft noodig dit andere, de inspiratie, van welke een scheppende
werking uitgaat. De groote kulturen zijn groot geweest door een
scheppende kracht, en deze was gegrond in een algemeene wereld-
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beschouwing ; Griekenland begreep de wereld als een kosmisch geheel;
de Middeleeuwen hadden hun Christendom en de Renaissance kende de
eerwaardigheid der burgermaatschappij. Deze beschouwingen oefenden
hun inspiratieve werking, en zoolang de huidige tijd een inspireerende
wereld- of levensvisie mist, is zij niet in staat om ware schoonheid in
de samenleving voort te brengen. Nevens den technischen factor, waarover de inleider sprak, mag deze ideëele faktor niet worden achtergesteld.
-

De heer S. Anema: Spr. heeft met genoegen naar den inleider geluisterd en naar het debat der heeren v. d. Pluym en Bierens de Haan.
Maar het is noodig, dat van het hooggebergte der kunstbeschouwing
het aesthetische leven afvloeit naar de vlakte van het lager onderwijs. —
Door het leerplan der lagere school loopen drie aesthetische stralen. Het
leesboek en het opstel voeren naar het contact met de letterkunde,
het teekenen naar dat met de plastische en de zang naar dat met de
musikale kunstsfeer. De methodiek der kennisvakken heeft een vrij
hoogen trap van volmaaktheid bereikt. Die der „kunstvakken" roept
naar gelijke perfectie, of liever, de school vraagt om leiders, a-esthetisch
hoog genoeg ontwikkeld, om het naar schoonheid vragend volksleven
te bevredigen en te leiden. Moge daaraan de levensarbeid van Prof.
Sluyterman ook mee ten goede komen.
Repliek.
Prof. Sluyterman is 't in hoofdzaak met de debaters eens. Zeker —
inspiratie is allereerst noodig en analytisch begrip secundair, maar hij
acht 't laatste toch een geschikt middel om schoonheidsbegrip bij te
brengen. Wat de Lag. school betreft, 't onderwijs in teekenen door
half- of niet-speciaal bevoegden, acht hij -eerder na- dan voordeelig.

Die Muziek als Beschavingsfactor bij de Opvoeding
door Anton Averkamp.
-

Stellingen:
1. De muziek speelt bij de oude volken o.a. de Grieken een groote
rol als beschavingsfactor.
2. In de eerste eeuwen van het christendom treedt de muziek hoofdzakelijk op ter opluistering van den eeredienst.
3. Eerst ten tijde van de Kruistochten, als de minnezangers of minstrelen en de z.g. „fahrende Leute" van zich doen spreken, krijgt
de muziek beteekenis als volkskunst.
4. Ten tijde van het Pausschap te Avignon dringt deze volkskunst
door in de kerkmuziek.
5. In de 15e eeuw raken Kerstliederen en Maria-liederen meer en
meer bekend. Later krijgt men de Vaderlandsche liederen uit
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6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

„Valerius' Ghedenkclank" ; benevens de Boerenliedjes op teksten
als : „Ick hebbe mijne klachten, Soet roosie root, Malle Kits"
enz. enz.
In de tweede helft der XIXe eeuw wordt het onderwijs op hooger
peil gebracht. Helaas heeft men daarbij geen rekening gehouden
met de muziek.
Wil men het daarheen leiden dat muziek meetelt en invloed uitoefent
op de beschaving van ons volk, dan moet men van onderen af
beginnen, bij het kind op de L. S., ja zelfs op de Bewaarschool.
Niet het piano- of vioolspel zal de sluimerende muzikaliteit bij het
kind doen ontwaken, maar de ontwikkeling van het gehoor en het
daarmede gepaard gaande „zingen".
De eischen ten opzichte van het zingen bij de Examens voor de
onderwijzersacte, waren tot voor korten tijd geheel onvoldoende.
De jongste wijziging, daarin aangebracht, zal nog moeten doorwerken, alvorens men kan verklaren of hierin verbetering is
gekomen.
De Regeering heeft zich steeds afzijdig gehouden als de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en de Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging bij haar aandrongen op verbetering van het
zangonderwijs.
Wil de leerling werkelijk profijt trekken van het zangonderwijs
en er op lateren leeftijd de vruchten van plukken, dan moet hij
actief kunnen deelnemen (door zingen) aan muziekbeoefening.
Het -school-onderwijs moet verorden . hervormd. De jeugd moet niet
worden vermoeid, vooral op de Ulo, Mulo, en H. B. Scholen —
met vakken die later voor den leerling geen practisch voordeel
afwerpen.
Er zou een schifting moeten worden gemaakt. De leerlingen die
later exacte wetenschappen , noodig hebben, moeten worden afgescheiden van anderen. Door het wegvallen van enkele leervakken,
ontstaat tijd voor de studie en beoefening der muziek.
Als de leerling de wereld intreedt moet hij toegerust zijn met
zoodanige kennis van muziek, dat de grond is gelegd voor een
verdere, ideëele ontwikkeling. Hij moet met evenveel gemak een
eenvoudig lied van 't blad kunnen zingen als een boek of een
krant lezen.

Alvorens uiteen te zetten in hoeverre de muziek kan bijdragen tot
de beschaving bij de opvoeding van ons volk, moge ik hieraan eenige
historische beschouwingen doen voorafgaan, ten einde aan te tonnen
dat de muziek, door de eeuwen heen, een belangrijke plaats heeft
ingenomen in de beschavings-geschiedenis der volkeren.
Het meest beschaafde volk in den vóór-christelijken tijd is ongetwijfeld het Grieksche. Dichters als Homerus, het driemanschap Aischylos,
Sophocles en Euripides, waarbij dan nog gevoegd kan woorden de in
den laatsten tijd hier meer bekend geworden Aristophanes. — Zij zijn

583
niet alleen niet verouderd, doch hebben integendeel bewezen meer
levenskracht te bezitten dan de meeste auteurs van lateren tijd. Mannen
als Phydias, - Praxiteles en nog zoovelen, wier namen onbekend zijn,
d-och wier werken gelukkig bewaard bleven, verbazen ons door de
genialiteit hunner kunstgewrochten. En in de bouwkunde is het al
eveneens zoo gesteld.
Nu is de muziek, zooals wij die kennen in haar hedendaagsche uiting
een kunst, die eerst in de 15e eeuw tot ontwikkeling is gekomen. Niettemin zijn er tal van bewijzen, dat ook vroeger aan de muziek groote
waarde is toegekend. • Bij de Olympische, Pythische -en Nemeïsche
spelen der Grieken nam de muziek een belangrijke plaats in. Het
moge waar zijn, dat figuren als Orpheus, die de wilde dieren deed
luisteren naar de betoovering van zijn lier, of Amphion, die door zijn
kunst de steenen in beweging vermocht te brengen en zoo de burcht
Kadmus kon doen ontstaan; het moge waar zijn dat deze beiden
legendarische figuren zijn, het pleit toch voor den muzikalen zin der
Grieken, dat hun phantasie die figuren schiep. Ook leest men bij de
oude schrijvers, dat Terpander door de macht van zijn lier een opstand
wist te dempen en, van Thaletas, - dat hij door zijn paeanen en hymnen
in Sparta, alwaar de pest uitgebroken was, de goden wist te verzoenen
en de ramp te bezweren. Voorts hadden de Atheners hun „Odeion ",
een plaats uitsluitend gewijd aan den dienst der muziek. Plato, Aristoteles en diens leerling Aristoxenos wijzen in hun geschriften voortdurend op de belangrijke beteekenis der muziek. Bij den eerste lezen
wij : Het karakter en de geest van den knaap moeten door muziek
worden gevormd. Niets zet zich zoo vast in de ziel als rhytmus en
melodie. Daarom maakt goede muziek den hoorder edel en goed, slechte
bederft hem.
Niet minder behartenswaardige woorden gebruikt Aristoteles. Men
leest bij hem : Wat de arts is voor het lichaam, is de muziek voor de ziel.
De zangen moeten zijn practisch, willen zij aansporen tot daden, enthousiast, wanneer zij den mensch in geestdrift willen brengen en ethisch
wanneer zij zijn vromen zin willen opwekken. De jongelieden moeten
dus, omdat de muziek op de ziel werkt, niet alleen muziek hooren,
maar zelf leeren zingen, want om een kunst goed te verstaan, moet men
daarin zelf geoefend zijn.
•Deze laatste woorden vooral zijn zoo actueel, zij passen zoo op
onzen tegenwoordigen tijd, dat ik ze gevoeglijk als motto van mijn
voordracht had kunnen kiezen.
Nadat het Grieksche Rijk de hegemonie aan de Romeinen had moeten
afstaan, ging het achteruit met de kunst. De Romeinen waren niet
kunstzinnig van binnen uit ; als zij behoefte hadden aan muziek, dan
moesten de hun schatplichtige Grieken daarin voorzien.
En zoo brak dan aan de nieuwe tijdrekening, de aëra van het
Christendom.
In de eerste eeuwen van het Christendom, toen de geloovigen zich
in de catacomben moesten terugtrekken -om hun eered?enst uit te oefenen,
-
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had de muziek geen gelegenheid haar opvoedende kracht te ontplooien.
Die lage, bedompte spelonken stonden de muziekbeoefening in den
weg; ook moesten de eerste Christenen er op bedacht zijn, in alle
stilte uiting te geven aan hun Oodsdienstzin, wilden zij geen gevaar
loopen door hun vervolgers te moorden ontdekt.
Eerst nadat keizer Constatijn de uitoefening van het Christendom had
vrijgemaakt en er allerwegen grootsche kerken en tempels verrezen,
kon die heerlijke kunst opbloeien, die -wij heden ten dage nog kennen
onder den naam van Oregoriaansche muziek en die overal, in alle
landen, waar zich Katholieke kerken bevinden nog beoefend wordt;
die h-eerlijke kunst, die zoo eenvoudig is en puur, die zooveel warmte
uitstraalt en toch niet hartstochtelijk is. die kunst, die zoovele componisten heeft geïnspireerd en bevrucht tót het scheppen van eigen werken.
Men weet dat Karel de Oroote een machtig bevorderaar was der
muziek en dat hij op verschillende plaatsen van zijn onmetelijk rijk
zangscholen oprichtte.
Men kan echter bij deze muziek, hoe schoon ook, niet spreken van
een volkskunst. Eerst tentijde van de kruistochten ongeveer, toen de
minnezangers en z.g. „fahrende Leute" een nieuw geluid deden hooren,
eerst toen ontstond een volkskunst, die weldra grooten invloed begon
uit te oefenen, ja, zelfs doordrong in de kerkmuziek ten tijde dat de
zetel der Pausen van Rome naar Avignon was verplaatst. De clerus
vond een z66 groot behagen in de sierlijke wijzen der troubadours,
dat thema's van volkswijzen werden gebruikt als motieven voor miscompositiën ; b.v. „1'omme arme, Dieu quel mariage" enz. Dit gebruik
is nog lang blijven voortleven ; zelfs Palestrina heeft nog een ommearmé-mis gecomponeerd.
En toen kwam de tijd van de Marialiederen, de Leysen en de Kerstvoysen, die in Vlaanderen vooral een vruchtbaren bodem vonden. Het
was ook toen de tijd van de Ommegangen, waarbij door het volk vrome
liedekens gezongen werden. Ook bij de abele spelen en vooral bij stukken.
als de zevenste Bliscap van Maria, dat in 1913 te 's-Bosch met zoo
grooten bijval herhaaldelijk werd opgevoerd, werd zangmuziek uitgevoerd. Dit waren bijna alle stukken van vromen, kerkelijken geest.
Maar ook in de herberg werd muziek gemaakt. Men behoeft slechts
een blik te werpen op schilderijen van Jan Steen, Frans Hals, Adriaan
van Ostade enz. Men kent de uitgaven van onze Vereeniging van Nederlandsche Muziek-geschiedenis, Boerenliedjes en Contradansen, door Julius
Röntgen bewerkt. De eigenaardige titels van enkelen dezer liedjes b.v.
Maurits Langbeen, de Bloemties die in 't Kooren staan, 't Antwerpe in
't roode leuwetie, 't Leeren Lappie, Ik ging eens vreijen tot Amsterdam"
enz. bewijzen genoegzaam, dat het echte volksliederen zijn, die in de
herberg thuis hooren. Van Riemsdijk zegt er van, dat de wijzen reeds in
de luitboeken van de 16e eeuw voorkomen. Zeker mag ik ook niet
verzuimen te wijzen op de liederen, die door den notaris Adriaan
Wouters te Veere, meer bekend onder den naam „Valerius" in den
Gedenkclanck zijn bijeengegaard en waarvan -er enkele niet alleen zeer

585
populair, maar ook zeer mooi zij a : ,,Wilt heden nu treden, Waar dat
men zich al keerd of wend, Bergen op Zoom, 0 Heer die daar des
hemels tenten spreijdt", -enz., ènz.
Doch ik wil geen verhandeling houden over muziekgeschiedenis ; ik
wenschte slechts te wijzen op het doordringen van het volkslied in
verschillende standen bij onze voorouders.
Men mag wel beweren dat ongeveer in de eerste helft der 19e eeuw
de Regeering een grooteren invloed op het volksonderwijs is gaan uitoefenen dan voor dien tijd. Helaas is toen hoegenaamd geen rekening
gehouden met de muziek. Toen niet en later niet. Bij het vaststellen
der eischen, waaraan de candidaten voor de onderwijs-acte zouden
moeten voldoen, heeft men verzuimd te vorderen, dat dezen in staat
zouden zijn een eenvoudig lied voor te zingen. En toch moest aan
hen het onderwijs in het zingen worden toevertrouwd. Nu wil ik er
direct op laten volgen, dat enk-el-en onder hen, door natuurlijken
aanleg, belangstelling voor het leervak en liefde voor de muziek, verblijdende resultaten wisten te bereiken bij het onderwijs in den zang.
Het trekt de aandacht dat dan ook bij dezulken onder de schoolhoofden,
het peil van den zang der aan hun leiding toevertrouwde kinderen veel
hooger staat dan bij anderen. Doch dit zijn ,uitzonderingen.
Overigens behoeft men slechts kennis te nemen van de rapporten der
Iinsp-ecteurs van het Lager Onderwijs over het geheele land, om tot de overtuiging te komen, dat de resultaten van het totaal onbevredigend zijn.
In de gezinnen van den z.g. gegoeden stand heerscht bij de ouders
dikwijls de meening, dat zij hun kinderen pianoles moeten laten geven
en dat zij dan hebben voldaan aan den zichzelf opgelegden plicht,,
voor het muziekonderwijs hunner kinderen de noodige zorg te hebben
gedragen. Niets is minder waar. Men mag den ouders daarvan geen
grief maken ; zij weten niet beter. Echter, wanneer zij eenigszins
doordenken, dan zullen zij moeten toegeven, dat de technische oefeningen tot ontwikkeling der vingers niets te maken hebben met muziek,
ja, misschien in staat zijn het sluimerende gevoel voor muziek in de
zielen hunner kinderen te dooden. Hetzelfde is het geval met het vioolspel. Neen, de kinderen moeten leeren zingen; daarbij wordt de zin
voor muziek opgewekt. Hart en verstand zijn gelijkelijk in functie en
als het onderwijs in het zingen goede vruchten heeft gedragen, dan zal
het kind later gemakkelijker den tegenstand kunnen overwinnen, die het
mechanisme der technische studiën onwillekeurig bij hem doet ontstaan.
De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, die sedert tal van
jaren, reeds toen de onvergetelijke Jan Pieter Heye nog in het Hoofdbestuur zitting had, zich het belang van den volkszang had aangetrokken
en ook de Nederlandsche Toonkunstenaars Vereenig^ng hebben zich
herhaaldelijk tot de Regeering gewend, om verbetering te verkrijgen in
den toestand van het zangonderwijs op de L. S. ; zij hebben ook der
Regeering den weg aangewezen, langs welken die verbetering kon tot
stand komen maar . . . steeds was het antwoord : de minister zal de
zaak in ernstige overweging nemen.
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Toch heeft de Maatschappij tot Bev. der Toonkunst liet niet daarbij
laten zitten. Zij heeft examens ingericht uitsluitend voor onderwijzers en
onderwijzeressen aan de Lagere en Fröbelscholen. En als dan aan
dezen het ,,Getuigschrift" kon worden uitgereikt, dan zou er een wwaarborg verkregen zijn, dat ten minste aan hen het zangonderwijs met
gerustheid kon worden toevertrouwd. Sedert 40 jaren functioneert reeds
dat instituut. Er waren jaren, waarbij zich plm. 50 candidaten hadden
aangemeld. Dat was in den goeden ouden tijd, toen enkele gemeentebesturen in den lande een extra-toelage hadden beschikbaar gesteld voor
hen, die in het bezit waren van bedoeld „getuigschrift".
Nog meer deed de Mij. t. B. v. T. Zij richtte cursussen in en
subsidieerde die ten einde de onderwijzers(essen) in de gelegenheid te
stellen zich slechts tegen een uiterst geringe bijdrage hunnerzijds te
bekwamen voor dit getuigschrift. Ook hierbij moest de Maatschappij
den zoo noodigen steun van overheidswege ontberen. Een gunstige
uitzondering hierop maakt het gemeentebestuur van Utrecht, dat niet
alleen bij het onderwijzend personeel een dergelijken cursus aanbeveelt,
maar tevens een gedeelte bijdraagt in de kosten.
Als het nu maar mogelijk was dat op elke school in het geheele land,
ten minste één onderwijskracht aanwezig was in het bezit van een
dergelijk getuigschrift en als dan - aan dezen uitsluitend het onderwijs
in de muziek zou worden toevertrouwd, zou dan de toestand niet reeds
veel gunstiger zijn ? Edoch, dit is niet het geval. Bij het aanstellen van
onderwijskrachten, wanneer moet worden voorzien in één of andere
vacature, wordt hoegenaamd hiermede geen rekening gehouden.
Nu gebiedt de eerlijkheid te erkennen, dat in den allerlaatsten tijd cie
eischen bij de acte-examens voor het vak zingen verhoogd zijn. Het
is tenminste iets ; echter thans is deze bepaling nog niet lang genoeg
in toepassing gebracht om te kunnen beoordeelen of de toestand een
aanmerkelijke verbetering heeft ondergaan
Wanneer wij een blik slaan in de landen om ons heen, dan worden
Wij getroffen door hetgeen elders geschiedt op het gebed der muziek.
Het Engelsche tijdschrift „School Music Review" heeft herhaaldelijk
artikelen opgenomen, die onze ijverzucht opwekten ten opzichte van
hetgeen daar wel en bij ons niet gebeurt. Collega Hutscherlr uyter
heeft een paar jaren geleden, in Benige feuilletons van de N. Rott. courant,
een paar dier artikelen vertaald.
Ook te Parijs beijvert men zich . het muziekonderwijs op peil te
houden. Maurice Chevais heeft daar den titel „Inspecteur de l'enseignement du chant dans les écoles de la Ville de Paris". Hoe verre is
men er bij ons nog van af een dergelijke functie in het leven te roepen.
En in het Vaderland van Bach en Handel, van Haydn, Mozart en
Beethoven, van Mendelssohn en Schumann, _van Wagner en van nog
zoo ontelbare vele andere ! moet ik nog schetsen hoe men daar niet
alleen op de lagere- maar ook op de middelbare scholen de muziek
in hooge eere houdt?!
Menigmaal hoort men de klacht uiten : „Ons volk is niet muzikaal".
-

-
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Ik geloof er niets van ! Zeker, ons volk, vooral in het Noorden van
ons land, boven de Moerdijk, heeft niet het uitbundige, het enthousiaste, dat b.v. onzen Vlaamschen broeder kenmerkt. De Noord-Nederlander is meer ' gesloten van karakter, nuchtender ook dan de Franschen,
Duitschers en vooral dan de Italianen. Maar toch bloeit bij ons het
muziekleven in hooge mate. Talrijk zijn onze kunstenaars die zich een
%wereldreputatie veroverd hebben. Uitgedrukt in procenten naar het
zielenaantal van ons land staan wij misschien wel bovenaan. En ook
onze koren — kunnen die een vergelijking met de Rijnlandsche- en
Engelsche koren niet glansrijk doorstaan? In Frankrijk en België, maar
vooral in Italië moeten de koren het verre afleggen tegen de onze.
Ook het muziek-onderwijs staat hier op een hoogen trap. Dit moesten
bij herhaling buitenlandsche autoriteiten erkennen. En dat hebben wij
te danken aan de examens, die bijkans een halve eeuw reeds afgenomen
worden door de Ned. Toon-Kunstenaarsvereeniging en de Maatschappij
tot Bevordering der Toonkunst, waarbij zich later heeft aangesloten
het „Muziekpaedagogis-ch Verbond". Ook hier houdt de regeering
zich afzijdig ondanks dat vooral de eerste beide lichamen bij herhaling
er op aandrongen, dat de staat zich hieraan gelegen zou laten liggen.
Wanneer wij nu, ondanks het onbevredigende van het muziekonderwijs
op de lagere school, toch nog kunnen bogen op dergelijke resultaten,
dan mag men toch niet beweren, dat ons volk niet muzikaal is. Echter
de muziek moet meer doordringen in alle lagen der bevolking. Wil men
van de muziek een waarlijk beschavenden invloed doen uitgaan, dan
moet men van onderen af beginnen bij de lagere, ja zelfs bij de bewaarschool. Dáár moet de kiem gelegd, waarop later kan worden voortgebouwd en dan - kan in het geheele volgend leven daarop gesteund
worden. Ook dan zal men eerbied, bewondering leeren krijgen voor
hetgeen onze groote componisten hebben gewrocht. Ik zou willen
vragen : worden namen als Bach, Beethoven, Mozart e. a. ooit genoemd
op de lagere school ? Waarom worden in de geschiedenisboeken de helden
der toonkunst stelselmatig geweerd ? Zou men misschien meenen, dat de
ernst van zoo'n boek geschaad zou worden als men dergelijke namen
noemde, die naar de meening van velen herinneren aan amusementskunst?
Ik behoor niet tot degenen die de groote figuren uit ons verleden,
zooals Tromp en de Ruyter, v. Oldenbarneveld en de Wit kleineeren, maar ik vind het onjuist en onrechtvaardig en bovendien ook
onvolledig als men Obrecht, Sweelinck en zoovele anderen verwaarloost
in de boeken over onze Vaderlandsche Geschiedenis. Heusch, onze
vlootvoogden en staatslieden zullen niet gecompromiteerd worden in het
gezelschap dezer toondichters. Echter bij onze overheidspersonen en
mannen van de wetenschap heerscht veelal de meening dat zin en liefde
voor muziek niet strooken met een ernstige opvatting hunner staatsmanskunst of wetenschap. Het behoort niet tot den ,,bon ton" van
muziek te houden. En als hierop uitzonderingen zijn, dan zullen de
meesten onder hen wel zorgen, dat zij bij hun muzikale genietingen
een ander jasje aantrekken.
-
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In den laatsten tijd is het vraagstuk : „Onderwijs op de Lagere- en
Middelbare School" bijzonder actueel geworden. Allerwege hoort men
klachten en leest men in de dagbladen polemieken (controversen) over
het leerplan. Men vindt het overladen. De een wil er dit afhebben en
de ander weer wat anders. Neen, roepen de tegenstanders geen wiskunde
er af ; het Fransch is er al af tot verdriet van een groot aantal ouders,
die nu hun kinderen langs privaten weg onderwijs moeten laten geven
in die taal, hetgeen weer vermeerdering van huiswerk meebrengt.
Inderdaad is het ook naar mijn meening met het onderwijs niet
gesteld, zooals het zijn moest. En toch zou ik schromen voorstellen
te doen tot het schrappen van enkele vakken. Wat ik zou wenschen is
„splitsing". Het beginsel van de splitsing bestaat reeds. Op twaalfjarigen leeftijd ongeveer wordt meestal een keuze " gedaan tusschen
Gymnasium of H. B. S. Zij die later de Universiteit willen bezoeken,
gaan naar het Gymnasium, de anderen naar M. U. L. O. of H. B. S.
Zou het nu werkelijk niet mogelijk kunnen gemaakt worden, dat vddr
dien tijd reeds de leerlingen met bijzondere dispositie voor technische
wetenschappen, gescheiden worden van hen, die daarvoor niet den
minsten aanleg hebben ? In onzen tijd, waarin wij de wonderen beleven
van draadlooze telegrafie, van luchtverkeer, van radio, mag men zeer
zeker deze vakken niet te laag aanslaan. Maar waarom moeten de
hersenen van kinderen, die absoluut niet ontvankelijk zijn voor soortgelijke dingen, vermoeid worden met leerstof, die voor hen van geen
belang is ?
Het is alles vernuft en verstandswerk. Omgekeerd ook zou men
kunnen zeggen, dat andere vakken, die zich meer op ethisch terrein
bevinden, waarbij het gevoel meer zeggenschap heeft, voor de eerstgenoemde categorie van minder belang zijn. Als men er in kon slagen
een schifting tot stand te brengen, dan zou het leerplan ontlast worden.
Ik weet wel, dat ik mij hier op een gebied bevind, dat buiten het
door mij behandelde onderwerp ligt, maar het is mijn bedoeling tijd
vrij te krijgen voor het muziekonderwijs.
In de laatste jaren is er een streven merkbaar, om het volk op te.
heffen, te ontwikkelen, om het belangstelling te doen opvatten voor
kunst en wetenschap. Onze Volksuniversiteiten zijn daarvan het verblijdende bewijs. Ook daar worden cursussen gegeven in onderwerpen
welke in verband staan met muziek. Maar hoe gering is het aantal, (lat
hiervan gebruik maakt.
De z.g. Jeugdconcerten, zeer zeker, ook zij stichten nut, maar in
beide instituten is het volk niet actief werkzaam. Onbeperkte bewondering mag men koesteren voor hetgeen verricht wordt door de „Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang". Dáár heeft ment den
goeden weg ingeslagen. Daar wordt de muziek beoefend in den geest
van den grooten Griekschen wijsgeer, door mij in het begin van mijn
voordracht genoemd. En als die Vereeniging haar uitvoeringen geeft
en met haar 600 kinderen het groote podium van het Concertgebouw
geheel in beslag neemt, dan krijgt men d-en indruk, dat hier iets bereikt
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is ; maar wat beteekenen 600 kinderen op een bevolking van 700.000
zielen te Amsterdam ?
In hooge mate werd ik onlangs verblijd door een courantenoericht
over de „Vereeniging voor muzikale ontwikkeling der schooljeugd".
Men leest daar, dat -er behoefte bestaat aan muziekonderwijs, dat de schooljeugd opvoedt tot het zuiver waarnemen van muziek en het onderscheidingsvermogen bij haar aankweekt."
Volkomen juist ; doch v66r men zoover is, dient daaraan vooraf
te gaan goed zangonderwijs ; dan komt het andere als het ware van zelf.
Verder leest men : Het geldende zangonderwijs (vermoedelijk wordt
hier bedoeld het gangbare) moet gereorganiseerd worden, o.a. in dien
zin, dat meer zorg wordt besteed aan de behandeling der kinderen;
werk wordt gemaakt van de ontwikkeling van het gevoel voor — en
begrip van rhythme, melodie, vorm enz. Dit onderwijs zou „in de
toekomst" niet beperkt behoeven te blijven tot het vocale.
Eveneens zeer juist ; doch „in de toekomst" ! De Vereeniging stelt
zich voor haar doel te bereiken door het geven van cursussen in aansluiting met de jeugd- en schoolconcerten. Dit is mij niet geheel
duidelijk. Cursussen voor wie, voor de leerlingen, of voor de onderwijzers? En aan wie moet de leiding van zoo'n cursus worden opgedragen ? Wil men hiervan succes verwachten, dan moet dit op groote
schaal gebeuren. Maar het ontbreekt ons juist aan leiders of leerkrachten.
Ik kom thans tot het einde van mijn voordracht en wanneer ik nu
resumeer, dan zou ik willen eischen : le dat op de lagere- en bewaarscholen
meer aandacht en tijd besteed wordt aan de beoefening van den zang.
2e dat de Regeeringen van land en stad zorgen, dat er een genoegzaam
aantal leerkrachten aanwezig is, dat toegerust met de noodige kennis
van -- en liefde voor de muziek, zijn taak op schoone wijze zal
kunnen vervullen. Die leerkrachten zijn er wel, maar niet allen zijn
voldoende toegerust. Ware er slechts op iedere school in den lande
één bevoegde leerkracht aanwezig en werd dan aan hem of haar liet
zangonderwijs opgedragen, hoe geheel andere resultaten zou men dan
verkrijgen. De kinderen zingen graag, zij beschouwen de zangles als
een ontspanning. Er is maar een heel enkele, die geen gehoor heeft.
Hier is met recht van toepassing het spelende leeren ; men zou dat
kunnen wijzigen in zingende leeren. Dan wordt de grondslag gelegd
voor het geheele . volgende leven in het huisgezin en op de zangvereeniging. Als de kinderen op de school doordrongen worden van het
schoone, dat ligt opgesloten in een beschaafde uitspraak van onze
mooie moedertaal, als zij daar leeren, door een goede voordracht, recht
te doen aan de eischen van woorden en muziek, dan zal hun dat in
het volgende leven steeds bijblijven. Maar dat alleen mag niet genoeg
zijn. Als de leerling de school verlaat, als hij zijn intrede in de _ wereld
doet, moet hij toegerust zijn met een zoodanige kennis van muziek, dat
hij met evenveel gemak een eenvoudig lied van het blad zal kunnen
zingen als een boek of een courant lezen. Dat behoeft geen utopie

590
te zijn. Dat kan verwezenlijkt worden zonder. dat daarmede enorme
kosten gepaard gaan. Het komt er slechts op aan de krachten, die
aanwezig zijn te mobiliseeren en met beleid dienstbaar te maken aan
het bereiken van ons doel.
De perspectieven, die zich hierbij voor ons openen zijn velerlei. In de
eerste plaats voor het kind zelf; het krijgt behagen in muziek van, zij
het dan eenvoudig, maar toch goed gehalte.
De ellendig zoutelooze str4atdeunen, die in geen land ter wereld zoo
welig tieren als in ons vaderland, zullen van hun plaats verdrongen
worden om plaats te maken voor frissche liederen van Nederlandschen
oorsprong. In het huisgezin kan de muziek een band vormen, die de
verschillende deelen van het gezin bijeenhoudt en misschien een tegenwicht doet ontstaan tegen de uitwassen eener overdreven sportbeoefening.
Zijn de kinderen volwassen geworden, dan kunnen zij nuttige leden
worden van een zangvereeniging en zullen de leiders daarvan niet meer
te doen hebben met muzikale, of liever onmuzikale analphabeten, die
alleen door het bezit van een bruikbare stem meenen recht te hebben
op het lidmaatschap eener dergelijke zangvereeniging. En dan de meest
vooruitstrevenden onder hen — staat voor hen de weg niet open om te
komen tot het peil als door de „Ver. voor muz. ontwikkeling der schooljeugd" geschetst?
Maar de jeugd moet actief optreden. Niet alleen muziek hooren, maar
ook maken.
Dan zal vervuld worden wat Aristoteles voor den geest zweefde, toen
hij beweerde : de jongelieden moeten niet alleen muziek hooren maar
zelf leeren zingen.
Dan eerst zal de muziek haar taak als beschavingsfactor bij de
opvoeding in vollen omvang vervullen.
Ik heb gezegd.
Discussie.
De lieer Wacherhausen: Mijnheer de Voorzitter ! De rede van den heer
Averkamp heeft me zeer verheugd, doch niet verrast. Reeds lang kende
ik de liefde van den heer Averkamp voor 't zangonderwijs op de lagere
school, waarvan hij bij elke goede gelegenheid getuigenis gaf.
En al aanstonds wil ik onderschrijven de uitspraak van den heer A.,
dat elke leerling bij 't verlaten der school met evenveel gemak een
eenvoudig lied van 't blad moet kunnen zingen als een boek of een
krant lezen. Mijn ruim 40-jarige ervaring op 't gebied van 't muziekonderwijs hebben me bewezen, dat met 1 uur of 5 kwartier onderwijs
in de muziek, in den zang vooral, deze stelling volkomen waarheid
kan worden. Daarenboven zou ik echter wenschen, dat de schooltijd steeds
begon en eindigde met een lied. Dat brengt 't kind al aanstonds bij den
aanvang der les in de sfeer, waarin het zoo gaarne vertoeft. De differentiatie bij 't onderwijs, die de heer A. vooral bepleitte, om zoo meer tijd
vrij te krijgen voor 't zangonderwijs, is zelfs niet noodig om te bereiken
wat de heer A. wil.
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Gaarne wilde ik den heer A. op meerdere punten volgen, doch de
korte tijd op 'n congres beschikbaar, doet mij hiervan afzien.
De heer Rienks wijst allereerst op de verruiming van het programma
van het onderwijzersexamen voor het vak zang, waardoor ook de practijk
meer op den voorgrond treedt. Uitwerking van die vernieuwing is nog
niet te constateeren, daar het nieuwe programma voor de Kweekscholen
eerst sedert 1925 werkt en vanaf 1927 bij de onderwijzers -staatsexamens
zal werken.
Verder deelt hij mee, dat in het Algemeen Leerplan voor de Rijkskweekscholen (of liever in de Toelichting daarbij) wordt aanbevolen aan
de leeraren de groote figuren van elken tak van kunst en wetenschap
uit de historie en uit het heden te bespreken, waardoor de gangbare
eenzijdigheid vermeden wordt.
Er zijn onmiskenbaar teekenen van vooruitgang óók voor liet lager
onderwijs ; en dat Regeering en uitvoerende autoriteiten die bedoelen
en de pogingen daartoe willen steunen, is wel zeker.
De heer Anema heeft met genoegen het bezielend betoog van den
inleider gevolgd. Niet het nieuwe daarin, maar het feit, dat iemand roet
het gezag van inleider deze dingen nog eens zegt : duo cum dicunt idem,
non et idem. — Spr. is het met den inleider volkomen eens, dat het
onmuzikale in ons volk niet ligt in het kelenmateriaal. Hoe was 't met
die muzikaliteit in de Middeleeuwen ? — Heeft de hervorming hier niet
een debetzijde; getuige Huygens' strijd voor de kerkorgels? En de
Oranges, hoe onwaardeerbaar hun verdiensten voor ons volksleven zijn,
hadden nu eenmaal geen grootgin schoonheidszin. Alle pogingen, om
verbetering in den toestand te brengen, juicht spreker toe, maar hij
beveelt vooral aan de beschaving van den enkelen toon bij het gezang
in de school. Zilver en goud zit er in de kinderkelen, men vete het er
uit te halen.
Prof. Van der Pluym heeft van 1913-1917 met den inleider
in een commissie gezeten, die zou hebben na te gaan en eventueel
verbeteringen hebben aan te geven over : „de invloed van het onderwijs
en de opvoeding op het kunstbegrip. Als hij nu ziet, wat zelfs , van
die enkele, eenvoudige verbeteringen, welke werden voorgesteld, na
tien jaar is terecht gekomen, dan is hij een weinig pessimistisch gestemd.
Voor alles werd daar betoogd „ede jonge menschen nader te brengen
o. a. tot de muziek, door hen op te voeden tot ontwikkelde en aesthetische hoorders ! Men zag in, dat de direct noodige vakken voor het
practische, zakelijke leven reeds zoo overstelpend talrijk waren, dat een
actief deelnemen aan muziekbeoefening (door zingen) gelijk de inleider
wenscht, zeer moeilijk zou gaan. Bovendien komt het spreker minder juist
voor, dat de inleider een splitsing in het onderwijs (op jeugdigen
leeftijd) wenscht om tijd vrij te krijgen. Immers juist de exacte vakken,
die dan verstoken zouden blijven, hebben als tegenwicht, dat „ontvan-
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kelijk maken voor kunst" misschien wel 't meest noodig. Vergeten we
dan ook niet, dat we in het leven tal van menschen aantreffen, die kunst
subtiel aanvoelen, 't zij muziek, beeldende kunst, litteratuur enz. —
zonder dat ze ooit practisch beoefend (geliefhebberd) hebben : muziek,
schilder-, beeldhouw-, dicht- of andere kunsten. Zaak is het ,,ontvankelijk maken", „de aanvoeling trachten op te wekken" door het hooren
of zien van die werken, welke slechts door begenadigde enkelingen
worden geschonken aan de massa.
Wil men voorloopig iets in die richting practisch bereiken, dan geve
men den onderwijzer een breedere maar vooral diepere opvoeding en
zal men meer op de cultureele waarde, dan op de parate kennis (vooral
door stoomcursussen opgedaan) te letten hebben. Dit zal een onschatbare
waarde aan het volk schenken, immers juist de onderwijzers hebben
zoon invloed op 't jonge individu en niet 't minst op zijn gevoelssfeer.
Ik bedoel in geene deele hen tot dilettanten in 't een of ander kunstvak
op te vijzelen, maar alzijdig, ieder naar hun eigen aanleg, iets mee te
geven, zoo dat ze als kunstzinnig mensch in 't leven staan.
De heer Paardekooper: Wanneer het waar is, dat datgene wat de arts
is voor het lichaam, de muziek is voor de ziel, dan wordt de vraag
gesteld, hoe het komt, dat aan de ziel van muziekbeoefenaars en musici
nog al eens wat ontbreekt. Wij hebben dan ook de ervaring dat velen
de muziek niet innerlijk opnemen en doorleven, waarom het dan ook
gewenscht wordt, dat de kinderen niet slechts leeren zingen, doch ook
leeren hooren en de muziek begrijpen. Dalcroze is de man geweest,
die dit leeren hooren in een buitengewoon en voortreffelijk systeem
heeft vastgelegd, en de schoone resultaten, welke met Dalcroze's systeem
worden verkregen, de liefde tot de muziek, welke hierdoor aan de
kinderen wordt bijgebracht, doet ons nadrukkelijk vragen, ook voor
de school, belangstelling voor deze methode.
Mevr. Godefroy: Spreker heeft over de gewone school gesproken.
In de Montessorischool is zijn wensch bevredigd en verre overtroffen en de Mont. school is tegenwoordig in de groote steden ook
volksschool. In de Mont. meth. is de muziek een integreerend deel en
ze moet dit ook in 't leven van 't -kind zijn. Dr. Montessori begint met
3 jaar al op school en heeft een analyse van de factoren der muzikale
ontwikkeling gemaakt, waarvoor zij vele leermiddelen heeft gegeven. Zoo
wordt in de Mont. school ontwikkeld : het gehoor, de werkelijke muzikale zin en geleerd wordt het muziek lezen en schrijven. Het kind
leert reageeren op muziek met lichaamsbewegingen van binnen uit.
Zoodoende kan een kind met 7 à 8 jaar : een liedje nazingen, en dit
opschrijven op de goede noten, in hun woorden en in de maat. De muzikale uitingen zijn in de klas een harmonische uiting van het gevoelsleven
en den kunstzin naast het intellectueele leven, hetgeen een prachtig
evenwicht geeft. Evenzoo versieren Mont. kinderen hun moeilijke rekensommen b.v. met prachtige teekeningen.
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We zien in de Mont. school muziek als een onmisbaar deel in het
dagelijksche leven van het kind, aan welke behoefte hij op ieder moment
van den dag moet kunnen voldoen, niet alleen op 1 uur p. week
zangles.
De heer Hugo Nolthenius: Als voor het leeren zien het teekenen
noodig is, zoo voor het leeren hooien het zingen en de muziek.
Wat in enkele groote plaatsen gebeurt, moet overal in het land op de
volksschool gebeuren, de belangstelling moet bij het volkskind gewekt
worden. Dr. de Visser is te prijzen voor wat er reeds op de kweekscholen
gebeurt ; de resultaten echter zullen in elk geval' nog lang op zich
laten wachten. Intusschen zitte men niet stil.
De heer A. Drilsma vraagt beschroomd het woord, omdat hij hier
een pleidooi heeft gehoord voor het zangonderwijs op de lagere school,
terwijl op pag. 68 van het programma vermeld staat : „De muziek als
Beschavingsfactor bij de opvoeding. Daar de geachte spreker zeer terloops het instrumentale onderwerp heeft aangeroerd en dit op een
wijze, die allicht een misverstand kan doen ontstaan, wil debater er even
op wijzen, dat ook het instrumentale onderwijs, mits in bevoegde
handen, zeer veel tot het beoogde doel kan bijdragen. Het accent
moet dan gedurende de eerste leerjaren niet meer dan strikt noodzakelijk
is op het instrumentaal-technische gelegd Word-en om het muzikale
element zoo veel mogelijk naar voren te brongen. De hedendaagsche
elementaire methoden, zoowel voor piano als voor viool, zijn dan oók
op dat doel ingericht. V66r alles moet de Liefde voor de muziek
bijgebracht en aangekweekt worden. Dat was ook het doel van de Mij.
tot bev. d. Toonkunst, toen zij op de H. B. S. te Schiedam, het
muziek-onderwijs (noch vocaal, noch instrumentaal) invoerde. Thans
doet het Ned. Muziekpaedagogisch Verbond hetzelfde op de 6e H. B. S.
te Amsterdam. Dat gebrek aan geschikte leerkrachten belet deze proef
op uitgebreide schaal te nemen is debater zeer zeker bekend. Daarom
is het noodzakelijk, dat goede leerkrachten voor dit doel gekweekt
worden, doch dit doel is niet het zangonderwijs, zooals tot heden
geschied is, te bevorderen. Hier is het doel : „de Muziek als Beschavingsfactor bij de opvoeding" (opleiden tot Muziekgenot en Liefde
voor de Toonkunst) op de scholen in te voeren.
Mevr. J. Sander—Drukker: Acht de heer Averkamp het bevorderen
van zangspelen en dans niet een geschikt middel om het kind nader te
brengen ' tot de muziek?
Repliek.
De heer A. Averkamp is dankbaar voor de belangstelling, en verblijdt
zich over de mededeeling, dat de Regeering zich meer dan tot heden aan
't zangonderwijs zal laten gelegen liggen. Ons volk heeft wel degelijk
aanleg voor zang en muziek, 'tgeen vooral uit vroegere eeuwen blijkt,
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maar ook nu levert ons land groote zangers op. Spreker dankt vooral
voor de mededeelingen in zake 't Montessori onderwijs en de resultaten
daar bereikt in zake 't zangonderwijs. De Dalcrozemethode heeft sprekers
instemming. Instrumentaal onderwijs acht spreker niet allereerst noodig.
Misschien in de 2e of 3e plaats.

Befeekenis van den schoonheidszin in
de opvoeding tot volle menschelijkheid
door Dr. J. D. Bierens de Haan.
Stellingen:
1.

De beteekenis van den schoonheidszin ligt niet in het bezit eener
bizondere (artistieke of dichterlijke) gave, die haar waarde zou hebben
in zichzelf, zoodat de aesthetische opvoeding haar doel had in de
aankweeking van een eigenaardig talent — maar de beteekenis ligt
hierin, dat de schoonheidszin onmisbaar is tot een volle menschelijkheid. Volle menschelijkheid is de beantwoording van den mensch
als verschijning (psychologisch) aan den mensch als idee.
2. De schoonheidszin maakt deel uit van de wezenlijke eenheid onzer
geestelijke natuur, zoodat de schoonbevinding een aprionische (eigengeestelijke) handeling is `elke het subject voltrekt aan het objekt
(de zinnenwereld). Het „natuurschoon" bezit hierbij een voorrang
ten opzichte van het Kunstschoon. Maar het natuurschoon is een
vinding krachtens den eigen aesthetischen aanleg (dichterlijkheid)
van den menschengeest, die ook is ontspringkracht der kunstschepping.
3. De menschelijke schoonbevinding der natuur herkent in de zinnenwereld het Onzienlijke (Idee). Zij herkent de Idee aan de evenredigheid door het aesthetisch bewustzijn in de zinnenwereld geschouwd.
Deze schouwing is een handeling des geestes (subjekt), die haar
objektieven steun heeft in de idealiteit der werkelijkheid in het
algemeen.
4. De bevinding der schoonheid is voor den aesthetischen mensch een
ontheffing der zinnenwereld aan alle oorzakelijke en doelmatige
betrekkingen. Het schoone geldt in uitdrukkelijke tegenstelling tegenover alle oekonomische, sociale en eigenpersoonlijke betrekkingen
en is aan alle belangen ontheven, doordat niet eenige bizondere
ervaarbare wereldverhouding daarin is uitgedrukt doch de algemeenheid der Idee, zooals deze in het aesthetisch bewustzijn rechtstreeks
wordt beleefd.
5. De schoonheidszin heeft beteekenis in de opvoeding tot volle menschelijkheid. Deze opvoeding is niet vooral opvoeding der jeugd,
doch opvoeding in het algemeen. De schoonheidszin heeft een taak
in deze opvoeding, doordat de mensch in zijn aesthetische verbeelding van de idealiteit -der zinnenwereld het karakter van eigen idea-
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liteit. anders verstaat dan in de zedelijkheid, zoodat de schoonheidszin
een onmisbare aanvulling van het zedelijk bewustzijn is. Door deze
verheft zich de mensch boven elk partikularisme en verwerft hij een
geestelijke universaliteit. De schoonheidszin is onmisbaar tot onze
beantwoording aan de idee der menschelijkheid.

Mijnheer de Voorzitter. Geachte Vergadering. Het is mijn taak U in
een andere sfeer van gedachten over te plaatsen, dan waarin gij gisteren
heb vertoefd bij de zakelijke uiteenzetting van het Stijlbegrip of bij
het pleidooi voor muzikale vorming. Wellicht zou het u aangenamer
zijn, zoo ik u de praktische vraagstukken der aesthetische opvoeding
voorhield, dan nu ik uw aandacht ga terugroepen naar algemeene
grondslagen. Maar ik mag niet anders doen, omdat ik juist hiertoe
ben uitgenoodigd, en ik zou ook niet anders kunnen. De opvoedingsleer trouwens is slechts ten deele een leer over de praktijk, want zij
veronderstelt een leer van het wezen. Om de juiste methode te
vinden tot bevordering van den aesthetischen aanleg is het van waarde
dat wij ons ook bezinnen op dezen aanleg zelf. In ons welt de vraag:
welke reden hebben vvij tot onze schoonheidsvereering? Hebben zij,
die in de andere lokalen van dit gebouw over zedelijke opvoeding
spreken niet een doel voor oogen, waarbij het onze verbleekt? Ik
meen van niet. Maar deze vraag dringt mij tot theoretiseeren over den
aesthetischen aanleg der menschen. Misschien wordt in de wijsgeerigheid
een . licht ontstoken, dat waarde heeft ook voor de praktijk.
I. Het is een fundamenteele waarheid, dat opvoeding niet is opleiding, daar opleiding het bizondere voor heeft en opvoeding het algemeene. Ik meen, dat deze waarheid bij de theorie der opvoeding sedert
het eind der 18de eeuw algemeene erkenning heeft gevonden, zoodat het
niet noodig is daarvoor vele woorden te gebruiken. Het Taylorsysteem, dat om zijn Amerikaansche bruikbaarheid opgang maakt, wordt
door niemand voor een opvoedingssysteem gehouden, al moge liet
aan den opleider als ideaal voor oogen staan. Het algemeene voor den
mensch nu bestaat in een volle menschelijkheid. Het algemeene is
de idee der menschelijkheid, die niets menschelijks buitensluit, maar
evenmin bestaat in de varieerende som aller mogelijkheden, die zich
in het menschenleven voordoen, alsof de idee der menschelijkheid een
encyklopaedie van begaafdheden omvatte, en wij, om tot volle menschelijkheid te komen, van alles wat zouden moeten bezitten.
Idee is de hoogere eenheid van ons wezen, en deze, die dezelfde
eenheid is in allen, laat in ieder de grootst mogelijke afwisseling toe,
en de grootst mogelijke verscheidenheid, bij ieder ander vergeleken.
Maar wel ligt in de idee der menschelijkheid besloten, dat in een
mensch het geestesleven zich organiseere tot een volheid, waarin geen
van de kapitale geledingen van den menschengeest ontbreekt of door
verwaarloozing wegkwijnt : Theoretische rede, noch praktische rede als
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zedelijk bewustzijn, noch schoonheidszin, noch religie, terwijl vooral
de theoretische rede zich onderscheidt in een erkenning van het feitelijke èn van het algemeene; d. i. in een vermogen tot ervaren en tot
spekulatie.
In de ordening van den menschengeest heeft dus de schoonheidszin
zijn fundamenteele plaats, van welke hij niet kan ontzet worden. Hij
is een der vitale inhouden van ons geestelijk wezen.
Indien aldus uit de idee der menschelijkheid gedacht een fundamenteele erkenning van den Schoonheidszin mag worden gevorderd,
dan . is ook, andersom, de schoonhe_dszin verplicht om niet zichzelf
te beoogen, maar de idee der menschelijkheid en om mee te werken om
den mensch aan zijn idee te doen beantwoorden.
De paedagoog, als opvoeder van het menschelijk individu, heeft zich
dit ideaal als richtpunt voor te houden, niet het minst, omdat hij bij
zijn aesthetische voorlichting gevaar loopt het te vergeten, terwijl juist
hier, beter dan bij welke vakstudie ook, het ideaal kan worden gediend.
De aesthetische opvoeding bezigt middelen, die tot deze vergetelheid
kunnen aanleiding geven. Zij gebruikt als middel o. a. de kunstkennis
en de kunstpraktijk. Zij leert knaap en meisje, jongen man en jonge
vrouw, en ook den volwassen mensch in eerste plaats kunst begrijpen,
in tweede plaats kunst beoefenen : teekenen, schilderen, kunsthand-werken, musiceeren ; zij geeft kennis van de kunstgeschiedenis en leert
het schoone en het aesthetisch-belangrijke uit alle tijden te bewonderen. Hiermee kan zij de idee der menschelijkheid uit het oog verliezen voor de bizonderheid van het aesthetische vak. Daarbij komt, dat
de liefde voor de kunstschoonh-eid en de bekwaming in een kunst eenigen
graad van kunstenaarschap veronderstellen en dat juist het kunstenaarschap neigt tot het bekleeden van een afzonderlijke positie in de
Wereld, waardoor aan het afwijkende en eigenmachtige een vrijbrief
verleend wordt en het louter en algemeen menschelijke schade lijdt.
Hoe menig kunstgevoelige bijv. heeft gemeend, dat het amoreele een
sieraad is inplaats van een tekort ! Niet vooral het groote talent neigt
tot deze eenzijdigheid, maar wel het vurig temperament eener schoonheid vereerende ziel, die, onmachtig om zich in den breede te ontwikkelen, al haar innerlijke energie in de eene richting der kunstL
zinnigheid besteedt. De idee der menschelijkheid echter laat niet toe
dat een harer vitale inhouden schade lijdt. De opvoeding van den
schoonheidszin in de richting van het kunstenaarschap zou hiertoe
kunnen leiden. Met de paedagogie in aesthetischen zin worde beoogd
aankweeking van het aesthetisch talent niet om zijns zelfs wil, maar
als middel tot idealiseering. De zinnewereld te zien in het licht der
idealiteit -en haar tot schoonheid te vergeestelijken in onze verbeelding,
is een aankweeking van idealisme bij den mensch zelf, die haar aldus
beschouwt.
De aesthetische opvoeding, die dit algemeene voor oogen houdt, is dus
in geen geval een opvoeding tot het kunstenaarschap, in welk geval ook
weer het bizondere in plaats van het algemeene zou beoogd worden,
.
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en de opvoeding als opleiding zou begrepen zijn. Bovendien : het
kunstenaarschap heeft zoozeer zijn wortels in zichzelf en is zoozeer
de verwerkelijking van een bizonderen aanleg, dat de aesthetische
opvoeding misleiden zou, indien zij voorgaf het kunstenaarschap te
willen bevorderen. Het kunstenaarschap berust op de scheppingskracht,
die slechts door het leven zelf kan worden aangespoord, en die menigmalen een sterker aansporing krijgt van tegenstand dan van begunstiging.
Het groote kunstwerk is niet te wachten van den aesthetisch best
opgevoeden mensch, noch van het best opgevoede talent, maar van de
genialiteit, die even onberekenbaar is als de aankomst van den eersten
lentedag. Er is in het scheppend genie de mogelijkheid eener universeele
ontplooiïng, waaraan heel ons geestelijk wezen deelneemt, getuige figuren
als Plato, Dante, Goethe ; maar het kunstenaarschap berust daarop
niet. Zoo heeft de aesthetische opvoeding niet tot taak om den bodem
voor het scheppend genie voor te bereiden. Het hoogste kan door
geen opvoeding, welke ook, bereikt worden, en zelfs niet beoogd;
op elk gebied volgt het uit een innerlijke begenadiging.
Wat de aesthetische opvoeding wèl wil zijn is dit : medewerking tot
een volledige menschwording. Volledige-mensch te zijn is een beantwoording van den mensch als verschijning aan den mensch als idee.
Het is door een evenwichtigen uitgroei der kapitale geledingen van
ons geestelijk wezen, dat wij aan deze idee beantwoorden. De schoonheidszin heeft hier een onvervangbare beteekenis, maar een beteekenis
nevens andere geledingen van den menschengeest, en niet een overheerschende.
II. De aesthetische opvoeding heeft in het systeem der algemeene
opvoeding niet een overheerschende, wel een eigene en onvervangbare
plaats, omdat de schoonheidszin zelf dergelijke plaats heeft in de
organisatie van ons geestelijk wezen. Dat schoonheidszin en aesthetische
opvoeding deze eigene plaats hebben, wordt wellicht te weinig begrepen, en kon eerst ingezien worden, sedert in het einde der achttiende
eeuw na klassicisme en verlichtingsperiode met de romantiek een
nieuw tijdperk der geestesbeschaving zijn aanvang nam. Tevoren werd
de menschelijke schoonvinding gerekend als een onderdeel der kennis,
of als een bizondere gestalte van het levensgen eten, en het is eerst door
overwinning dezer beide opvattingen, dat aan den schoonheidszin een
onafhankelijke plaats in het geestesleven is toegekend, en dat van een
aesthetische opvoeding, gelijk thans bedoeld, sprake is.
Den schoonheidszin bij des menschen theoretischen aanleg onder te
brengen lag in den aard van het klassicisme der zeventiende eeuw. De
begrippen schoonheid en kunst worden in de aesthetische spekulatie
vrijwel vereenzelvigd, en voor het schoone gold, dat het moet zijn
raisonnable, met de raison overeenstemmend. Boileau spreekt van schoonheid door waarheid, waarmee de bekende uitspraak : rien n'est beau
que le vrai, gelijkluidend is. Hier ontbreekt het inzicht, dat de schoon-
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heidszin een eigen plaats en taak heeft in den menschengeest, want het
ware te beoogen is reeds door de menschelijke rede voorgedaan. Aan
den avond van het klassicisme, toen de romantiek elders alreeds in
aantocht was, heeft dan de eerste Duitsche wijsgeerige aestheticus,
Baumgarten (1758) uitdrukkelijk de schoonbevinding der dingen als
een kenwijze uitgelegd, een kenwijze, aan de verstandelijke kennis
,parallel loopend, als waarin aan de zinnelijke waarneming een volmaakte vorm gegeven wordt.
Daarnevens dan is de schoonheidszin beschouwd als een vermogen
tot genieten en de schoonheid zelf als het aangename, dat de zinnen
streelt. Het zijn de Anakreontische dichters der 18e eeuw, die deze
meening voorstaan. Zij miskennen den aard van het aesthetisch genieten door deze vereenzelviging met het zinnelijke, en zij plegen deze
vereenzelviging, doordat het schoone hun ontgaat, zoodra zij liet overdenken. Het was noodig een schrede verder door te dringen in het
wezen onzer bewustheid zelf om den aard der schoonvinding te doorzien. Eerst door Kant is deze schrede gedaan, waartoe de vdorKantische wijsbegeerte niet gekomen is. Sinds dien is des menschen
zelfbezinning op zijn eigen aesthetische bewustheid gericht en in staat
om haar eigen aard en haar samenhang met het geheel onzes geestes
te onthullen. En sindsdien ook is een erkenning van het eigenwezen van
den schoonheidszin mogelijk en van een onmisbaarheid en onver-vangbaarheid van het schoonzinnig element in de paedagogie.
De vereenzelviging van den schoonheidszin met onzen aanleg tot
genieten is een misvatting, die met de 18e eeuwsche dichters niet
is afgedaan, maar die in de 19e eeuwsche aesthetika op nieuw in zwang
gekomen is, en die tegenwoordig weer vermaarde woordvoerders heeft,
tegen welke wij ook nu optreden ten bate van de aesthetische opvoeding
zelve. Ik bedoel de vereenzelviging van het aesthetische met het emotioneele. De term „emotioneel" is ruimer dan de Anakreontische term
„genotgevend", maar zij misleidt de schoonheidsleer evenzeer als deze.
Sommige aesthetici beweren, dat de schoonbevinding bestaat in geëmotioneerd word-en. Zoo wij een voorwerp, gestalte, beweging, tafereel,
belichting, geluid niet slechts waarnemen, maar waarnemen met emotie
— dan zijn zij daardoor tot schoone voorwerp geworden. Er is voor een
kunstenaar niet anders noodig dan dat hij geëmotioneerd worde : de
emotie brengt de schoonheid aan. Deze theorie is de Hollandsche
parallel van de Duitsch-wijsgeerige leer der Einfühling. Het voorwerp
zelf, leert de Einfuhler, wordt met emotie geladen, zoo wij het met
emotie aanzien. Zie een zuil een architraaf steunen, en toch daarin de
lust der opheffing, die krachtig weerstand biedt aan de zwaarte der
lastdraging. Geniet het levensgevoel en de levensvreugde in deze draagwerking uitgedrukt, en ge ziet de schoonheid. Deze opvatting nu komt
evenveel tekort als de andere, die de schoonheid tot de verstandelijke rede
herleidt. De emotie is niets anders dan een gevoelsreaktie op zekere
indrukken. Door de wereld aan te zien met emotie verkrijgt zij geen
diepte noch idealiteit en wordt niet zinrijk. Zij wordt niet anders dan
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rustvol of onlustvol. Maar het lustvolle is de schoonheid niet. De emotie
als gevoelsreaktie kan aan het voorwerp geen schoonheid verleenen. Wie
schrikt voor een plotselingen donderslag is evenzeer geëmotioneerd als
wie geniet van het zachte regentje op zijn bloementuin, of wie zich
vol onrust verveelt bij het al te lange antichambreeren in een leelijke
kamer, waarin hij is opgesloten. Zoo zijn er emoties van aderhand
kaliber. De veelvernomen leer, dat de emotie het schoone uitmaakt,
vraagt naar nadere bepaling dezer emotie ; maar dergelijke ' bepaling
kan niet aan de emotionaliteit zelf ontleend zijn, en bewijst dus dat
het schoonzinnige in iets 'anders bestaat dan in het emotioneele, en
dat dit laatste niet meer waard is dan een onmisbare bijkomstigheid. .
Ik bedoel, dat deze en dergelijke opvattingen voorgedragen zijn door
het negentiende eeuwsche empirisme, naturalisme, positivisme, d. i. door
de anti-idealistische wijsbegeerte, terwijl juist een idealistische wijsbegeerte, door haar erkenning van de eenheid van den menschengeest de
oorspronkelijkheid en het eigen-karakter van den schoonheidszin handhaaft. Het schoonzinnige is noch theoretische noch emotioneele funktie
van den geest, al zijn voorstelling en gevoel daarmee verbonden. De
eenheid des geestes is een eenheid in zijn geledingen, en die de zelfstandigheid van elk dezer waarborgt.
De schoonbevinding is een eigene en typische akte van den menschengeest, een specifieke uiting van deze, en in niets anders dan in
hem gegrond. Het is niet door waarneming van zekere voorwerpen, (lat
wij tot de schoonvinding komen, alsof wij door een zinnenwereld, die
wij waarnemen daartoe gedwongen werden ; maar het is door een eigen
geestelijken aanleg, een apriori des geestes. Het licht, dat uit ons eigen
wezen straalt, verspreidt zich over de natuur en haar voorwerpen en
drenkt ze met den doop der schoonheid..
Wat zich in den schoonheidszin gelden doet, is de idee onzes wezens,
maar die nu zich uitdrukt aan de wereld der zinnen. Ook in de redelijke
bezinning en in zedelijk en religieus bewustzijn komt de idee onzes
wezens tot uitdrukking, hoewel op andere wijs. De menschengeest
handelt autonoom en uit eigen wezen, niet slechts in het redelijke en het
zedelijke, maar ook in het aesthetische. De geest in de schoonvinding
getuigt van zichzelf. Wanneer wij over het schoone in bewondering
zijn, is deze idee, die de eenheid onzes wezens is, daarvan bron en
oorsprong. Voor het aesthetisch bewustzijn is deze idee de verborgen
idee, daar slechts de theoretische rede haar verborgenheid onthult.
Noem de verborgen eenheid van ons wezen in dit geval met Nietzsche
het Dionysische, dan zeggen wij dat het Dionysische in den mensch den
grond zijner schoonvinding uitmaakt. Ik wil thans geen uitbreiding geven
aan deze beschouwing, maar leg hierop den vollen nadruk, daar deze
gedachte ons aanstonds te pas zal komen : de menschelijke schoonbevinding is niet afgelezen van de schoonbevonden voorwerpen, zij is
noch een eigenaardige kenwijze, noch een eigenaardige gevoelswijze ten
opzichte van deze, zij wortelt niet in de rationeele, noch in de emotioneele funktie der ziel, maar zij is een autonome handeling des geestes,
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die tot zijn volledige bewustwording ook deze handeling behoeft, en
haar voortbrengt uit zichzelf.
De menschengeest behoeft nu het voorwerp, waaraan hij zijn aesthetischen aanleg tot uiting brengt ; en dit voorwerp vindt hij in de natuur.
De term natuur is een veelzinnige term, maar hier is hij bedoeld als
zinnenwereld in het algemeen : wereld onzer zinnelijke waarneming,
wereld van zinnelijk waarneembare hoedanigheden in de ruimte en
in den tijd.
Bizonderlijk beteekent de term natuur, gelijk hier aangewend, de
aesthetische onbedoeldheid in tegenstelling met de aesthetische uitdrukkelijkheid van het kunstvoorwerp. De term natuur omvat meer
dan de wereld zonder den mensch en den menschenarbeid ; meer dan
de onbebouwde wildernis, want ook het gekultiveerde landschap is
natuur voor het aesthetisch bewustzijn, indien tenminste de kultiveering
niet uit het aesthetische oogpunt heeft plaats gehad. Een park is niet
natuur, maar een akkerland, door ruw houten hek afgezet, en door een
zandweg met karresporen omloopen, is wel natuur. De begrippen
natuur en landschap (in ruimeren zin genomen) vallen ook weer niet
samen, daar het enkelvoorwerp, zooals bloem, dier of steen evenzeer
daarin zijn meebegrepen als het landschappelijk tafereel, terwijl deze
enkelvoorwerpen niet als deel van het landschap te beschouwen zijn,
maar eigen karakter bezitten. Ook de lichtwerking en lichtverdeeling
aan een voorwerp, al is het een kunstvoorwerp, zooals een glazen
roemer, is natuur, evenzeer als het kleurwonder, dat zich aan onze
oogen voordoet en het onberekenbaar effekt is van honderd faktoren,
die den inval van het zonlicht wijzigen.
In dezen ruimen zin des. woords is de natuur het objekt, waaraan
onze aesthetische aanleg zich tot een feitelijke schoonbevinding verwerkelijkt. De aesthetische paedagogie heeft hiermee te rekenen. Juist
daar zij deelneemt aan de opvoeding tot volle menschelijkheid, beoogt
zij het menschelijk-algemeene en niet het meer bizondere; niet het
kunstgenieten maar de schoone bewondering der natuurwereld. En zij
wendt de kunstbeschouwing aan ten dienste van deze schoone bewondering der natuur.
Niet alleen is de aesthetische opvoeding geen opvoeding tot het
kunstenaarschap, maar zij is evenmin een opvoeding tot het kunstgenieten
en kunstbegrijpen, alsof het hierom te doen ware. Deze opvoeding
,vare toch eer opleiding dan opvoeding, indien zij het kunstbegrijpen
als doel zich voorstelde. Wel omvat de aesthetische opvoeding het
kunstgenieten, maar om tot een natuurbewondering te komen op hooger
plan dan van het populaire mooi-vinden.
De aesthetische opvoeding is niet een opleiding tot kunstbegrip. Wellicht behoeft deze uitspraak eenigen steun door redegeving. Kunst is
een in de historie vastgelegde waarde en wordt niet zonder kennis
genoten. Zij is uitdrukking van het menschelijk geestesleven in de opvolgende perioden zijner geschiedenis en in de onderscheidene tijd-
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vakken dier geschiedenis ; zij is door het bizonder karakter van een
tijdvak medebepaald. Het álgemeen-m-enschelijke draagt hier het karakter
der bizóndere menschelijkheid, en behoeft dus zekere opleiding om
te worden genoten. Dat zonder deze opleiding de aesthetisch gezinde
mensch als vreemdeling staat tegenover het kunstvoorwerp en de openhartige bewondering hem kwalijk afgaat, blijkt uit de hulpbehoeftigheid, waarmee zoovelen in de musea rondloopen, alsof zij bevreemding vonden inplaats van geluk. Men moet kunst leeren zien en leeren
genieten, omdat hiertoe behalve het aesthetisch bewustzijn nog een
bizondere soort van kennis noodig is. Niet slechts de kunst van vorige
tijden wordt genoten door middel eener intellektueele toeleiding, ook
die van het heden. Tegenover nieuwe uitingen van den kunstscheppenden
geest verkeert de schoonheidgevoelige gewoonlijk in de grootste onzekerheid, doordat alsnog niet valt uit te maken, of hier de scheppende
geest dan wel de eigenpersoonlijke willekeur het woord voert. In beide
gevallen js oefening, studie en bezinning noodig om de levende waarden
eener kunstuiting te genieten en met het werk vertrouwd te raken. Voor
kunstbegrip is dus nog meer noodig dan aesthetische opvoeding; te
meer, omdat in de kunst nog een andere inhoud dan de schoonheid
ligt vervat en de kunstenaar menigmaal iets anders dan de schoonheid
beoogt n.l. uitdrukking van zijn levensbegrip. Een verstoord levensevenwicht zoekt zijn kunstvolle uiting in een disharmonisch scheppingswerk;
de extatische vreugd èn de vertwijfeling aan mensch, wereld en leven,
uiten zich in beelden, in welke de harmonische wereldverhouding is
uitelkaar geschoven of uitééngerukt. In de kunst is plaats voor den onzin
en voor het gestamel, voor het verbrandend vuur en voor de doodende
kilheid. Het kunstenaarsgemoed heeft recht op een uiting zonder beperking, en in een chaotischen tijd als de onze zal juist de dissonant
klinken. Hoe meer een tijdperk der geschiedenis den wereldchaos te
boven komt, zooveel te meer zal ook de kunst de schoonheid dienen.
maar zij is daartoe niet verplicht. Uit dit alles volgt dat de aesthetische
opvoeding iets anders beoogt dan de opleiding tot kunstgenieten, en dat
haar voorwerp is de natuur, deze veelzinnige zinnenwereld in haar
onmiddelijken aanblik, met haar mateloozen rijkdom aan kleur en
geluid en lijn en gestalte en samenstel en beweging; deze wereld,
van licht en duister, waarin wij als toeschouwers wandelen.
Wie tot deze schoonheid komt, zal zich niet verhoovaardigen, alsof
hij een bizondere kwaliteit heeft bemachtigd, zooals de kunstzinnigheid
is, waarmee hij zich van anderen onderscheidt; maar hij zal beseffen
dat hij op betere wijze dan zonder de schoone bewondering aan de
idee der menschelijkheid beantwoordt.
Is echter de schoone bewondering der natuur niet een te zeer
elementaire gemoedsverrichting dan dat daartoe opvoeding mogelijk of
noodig ware?
Elementair in den zin van eenvoudig en gemakkelijk, en voor iedereen
zonder moeite te bereiken is niet de aesthetische bewondering, maar het
aangenaam-vinden. Het natuurgenot is aangenaam ; het schaduwig ge-
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boomte doet aangenaam aan op een warmen zomerdag ; het akkerland
heeft voor den stedeling liet aangenaam karakter van het natuurlijke
en ongedwongene. De zee heeft het aangename van haar vergezicht.
Maar de schoonbevinding is anders dan het natuurgenieten; zij is bewondering door het aesthetisch bewustzijn. In liet opzicht onzer natuurbewondering zijn wij dichterlijk gestemd, en er behoort dichterlijkheid
toe om te kunnen schoonheid zien. De dichterlijkheid is het algemeene
kunstenaarschap der menschenziel ; niet een speciaal kunstenaarschap,
dat in eenige bijzondere kunstschepping zijn uitweg heeft — maar dat
algemeene, zonder hetwelk geheel de natuur ons een verzamelplaats
van zaken, een laboratorium van verrichtingen, of een neutrale omgeving voor onzen werktijd is. De dichterlijkheid herschept de objektswereld tot een wereld van den geest en doet in de stoffelijk genaamde
Werkelijkheid het licht der schoonheid glanzen. Aesthetische opvoeding
is het wakker maken, verfijnen en verheffen dezer in eiken mensch
sluimerende dichterlijkheid. Het wakker maken vooral. De dichterlijkheid
in het algemeen is dezelfde eigenschap, die in den kunstenaar den grond
zijner inspiratie uitmaakt, en menigeen die het goedkeurt, dat de kunstenaar met dergelijken gemoedsaard is toegerust, schaamt zich indien hij
haar bij zichzelf ontdekt. Hij zou zich houden voor sentimenteel, en
zou vreezen aan zijn praktische natuur schade te doen, indien hij aan
dergelijke eigenschap voedsel gaf. Hij meent, dat het leven best deze
dichterlijkheid kan missen en zou voor geen schatten der wereld poëtisch gestemd zijn, en zou zich dubbel schamen, indien een ander bij
hem ook maar een schijn van dergelijken gemoedsaard vermoeden kon.
Daarom verstopt hij deze jongelingsondeugd, totdat zij diep in slaap
rust, bij de andere allang vergeten aandoeningen. Kon hij echter
gelooven, dat de misprezen dichterlijkheid niet maar een eigenaardige
zwakheid is, doch in den waren aanleg onzer menschelijkheid omvat;
dat zij is het aesthetisch bewustzijn zelf in zijn werking — dan zou
hij dit deel zijner menschennatuur niet zoo droevig laten verhongeren.
De aesthetische opvoeding heeft te zorgen, dat deze aanleg wakker
blijve en de bron zij eener levende verhouding tegenover de waarneembare wereld, met welke wij eiken dag hebben te doen.
III. Hebben wij nu de schoonbevinding der natuur afgeleid uit een
apriorischen aanleg van den menschengeest, die is des menschen dichterlijkheid, en aan de aesthetische paedagogie de taak toegewezen om deze
dichterlijkheid werkzaam te maken — dan hebben wij thans aan te
wijzen waarin deze schoonbevinding bestaat. Wij formuleeren haar
aldus : de schoonvinding bestaat hierin, dat wij in de zinnenwereld
het Onzienlijke herkennen. Deze uitspraak verbergt geen theologische
bijgedachte, alsof bedoeld ware, dat wij in de zinnenwereld de wijsheid
des Scheppers moeten bewonderen, en dat. daarin de schoonvinding
bestond. Ook deze meening is niets ongehoords, want zij is in de
populaire natuurbewondering duizendmalen verkondigd. Afgezien van
de soort theologie, was hierin te laken, dat de schoonheid vereenzelvigd
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werd met de nuttigheid, of de doelmatigheid der inrichting van liet
levend wezen. Voor Voltaire en anderen is God de zeer knappe
méchanicien, die zich verborgen houdt, hoewel hij zijn werk vertoont.
Deze onzienlijkheid bedoelen wij niet met te zeggen, dat de schoonheidszin in de zinnenwereld het Onzienlijke verstaat.
In het schoonbevinden der natuur herkent de mensch zichzelf buiten
zich, zonder te beseffen dat het hijzelf is, die wordt herkend. In de
natuur als schoone natuur heeft de menschengeest den spiegel van
zichzelf. Hijzelf is idee; in de natuur bevindt hij idealiteit. Deze
bevinding van idealiteit draagt zich niet to ° op de wijze van het redelijk
inzicht, maar op die der intuïtieve verbeelding en is onmiddellijk
niet gevoelswaarden begeleid. De natuur (ook hier bedoeld als zinnenwereld in het algemeen) is in eerste instantie een van den geest vervreemde wereld. De menschengeest vindt in haar het onverstaanbaar
andere, - waarvoor hij vreest, eer hij haar bewondert. De natuur is zijn
gevaar, zijn pijn, zijn bedreiging en zijn graf. Het meest voor primitieve volken is de natuur geheimzinnig met een gevaarlijke geheimzinnigheid. Wat men niet begrijpt, daarvoor is men beducht ; wat anders
handelt dan wij zelf schijnt ons vijandig. Het is niet slechts de primitieve ziel, die afwijzend staat tegenover de natuur. „Natuur, wat deert
haar? uw liefde uw leed? ze is zielloos lieflijk en reedloos wreed"
sprak de Genestet. Wanneer wij dit oordeel over de natuurwereld door
het aesthetisch bewustzijn vertolken, krijgen wij de haat tegen haar als
het leelijke. Gezien niet als verwante, maar als onverwante des geestes,
is zij stoffelijk en stoffelijk-mechanisch, en mechanisch-moorddadig
en menschvijandige leelijkheid.
Doch nu heeft het aesthetisch bewustzijn dezen primitieven afschuw
overwonnen en juist de natuur aangewend als spiegel van den geest.
Het aesthetisch bewustzijn idealiseert de natuur, wat niet beteekent, dat
het de natuur romantiseert en nog minder, dat het haar vervalscht, maar
wel dat het de natuurwereld ziet in een geestelijke belichting, waardoor zij uit haar stoffelijkheid tot geestelijkheid is overgezet.
Het gezang der vogels ; het licht gewolkte aan den voorjaarshemel;
de zware wolkenbouw van het naderend onweer, de rivier, die door
haar vlakten bocht ; het heuvelland met zijn dennebosschen ; zonsondergang over het rijpe akkerland ; of ook de steilten en afgronden;
de ruwe storm over de zee en de grijze duistern's over het beregend
Decemberlandschap ; of ook de gratie van een bloesem der appeltak,
de teerheid van een enkelen vlinderbloem, en duizend dingen meer:
wij vinden schoonheid in ze, door ze uit hun stoffelijke natuurlijkheid
over te dragen in de gelijkheid onzes schouwen-den geestes. Schoonheid
berust op een vergeestelijking onzerzijds. De mensch herkent zich
buiten zich zonder te weten, dat hij het is. Hij schouwt in den spiegel
zichzelf en door den aanblik getroffen en geboeid, verheerlijkt hij, wat
zijn eigen wezen uitmaakt. Hij herkent den geest in de vermomming van
de geestlooze natuur.
Zoo men zich afvraagt, wààrin toch het wonder der schoonheid
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bestaat, en wat toch ons boeit in de natuur, die als natuur de mindere is
van onszelf, de onwetende, die haar natuurlijk bestaan blindelings en
gedachteloos uitvoert — welnu dit is het, dat de geest in onzen spiegel
een eenheid met zichzelf herkent, en daarmee een vertrouwdheid en
weldaad voelt als waren wij bij den besten vriend in huis.
Nu is dit „zelf" niet het empirisch zelf, alsof ik mijn eigenschappen,
stemmingen of zielstoestanden in de natuur overspiegelde en daarin
haar verwantschap voelde. Maar dit zelf is de idee. De idealiteit mijns
wezens spiegelt zich als idealiteit der natuur ; wat aan de natuur wordt
schoonbevonden is een idealiteit, die in haar kleur- en licht- en geluiden lijn- en gestalteverhoudingen tot uitdrukking komt. De idealiteit'
kennen wij uit niets dan uit onszelf alleen, en dat wij haar in de natuur
terugvinden, wekt onze aesthetische bewondering. Maar wij zouden haar
niet kunnen terugvinden, zoo niet de werkelijkheid in het algemeen een
zekere idealiteit bezat, waaraan ook de natuur deel heeft. Het is niet
deze idealiteit in het algemeen, welke wij in de schoonbevinding herkennen. Ware het wel zoo, dan zou de schoonheidszin weer tot het
kenvermogen moeten gerekend vv-orden, hetgeen wij juist hebben afgewezen. Immers dan zou de schoonheidszin tot de kennis van het ware
dienen. De schouwing van het schoone is een projektie onzer eigen
idealiteit in de natuur. Maar deze schouwing heeft haar objektieven
steun hierin, dat de werkelijkheid in het algemeen, niet is een verzaling van stoffelijke voorwerpen met zinnelijke hoedanigheden bekleed,
doch het proces der Idee, die zich verwerkelijkt. De geheele werkelijkheid
is een zelfverwerkelijking van den wereldgeest. Deze objektieve gesteldheid rechtvaardigt den schoonheidszin in zijn vergeestelijking der
natuur.
Het aesthetisch bewustzijn geniet nu de idealiteit der natuur in een
evenredigheid, die voor den mensch het kenmerk der schoonheid
uitmaakt. Ik wil niet al de mogelijkheden ontvouwen, die in dit kenmerk
van evenredigheid liggen opgesloten, maar een enkele uitwijding is
onmisbaar. Ten eerste ligt hierin vervat de geheele vormenharmonie,
die in het schoonheidswezen van zoo buitengewone beteekenis is, en die
niet slechts als harmonie van gestalte, maar evenzeer als harmonie.
van geluid, licht, kleur -en beweging zich voordoet. In dit te noemen
breid ik een wereld van schoonheid voor uit. Een onnoemelijke afwiss-ling en menigvuldigheid is op dit eene thema mogelijk. Ten tweede beteekent evenredigheid de overeenstemming tussehen het uiterlijke beeld
en het innerlijk gehalte. De mensch, die eigen idealiteit in de natuur overplaatst, draagt tegelijk zijn ziellijke gezindheid over, zijn vreugde,
verwachting, verdriet, verlangen, weemoed en welbehagen. Zoo verkrijgt
de natuur een innerlijk gehalte, uitgedrukt in het uiterlijke beeld : de
eenzaamheid, het fiere, de teederheid, het geweldige, de stilte vinden
uitdrukking in het gebeuren en in de stilte, in licht en toon en beweging,
en ook dit is aesthetische evenredigheid. Ten derde is ook dit evenredigheid, zoo de mensch de majesteit van het Oneindige door een
symbolische vertolking in de natuur beschouwt. Hij ziet in de grootsche
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gestalten, katastrofen en verschijningen de overeenstemming der Idee
met zichzelven uitgedrukt, zooals zij alle eindigheid te boven stijgt.
Nu moet hier ook weer naar voren gebracht, dat de idealiteit zonder
meer de schoonheid niet is, maar de idealiteit, zooals zij door . de
verbeelding wordt geschouwd aan de zinnenwereld. Het aesthetisch
bewustzijn heeft een zinnelijk waarneembare wereld voor .pogen en
vergeestelijkt haar niet ten koste van haar zinnelijkheid. Het is niet
bovenuit de kleuren en gestalten en lichten en bewegingen, maar in
deze, dat zij de idealiteit schouwt. Verdwijnt de zinnenwereld in onze
vergeestelijking, -dan verdwijnt de schoonheid meteen. Schoonheid is
aan de zinnenwereld uitgedrukte idealiteit, waarin het zinnelijke en het
geestelijke met elkaar zijn vereenigd, zoo dat geen der beide faktoren
voor de andere wijkt.
IV. De bevinding der schoonheid is vrucht eener dichterlijke schouwing van de zinnenwereld. De idealiteit van den menschengeest schijnt
buiten zich tot een idealiteit der natuur, en herkent in de natuur
zichzelf. De dichterlijkheid is een vertrouwdheid met de waarneembare
Wereld, waardoor deze voor ons haar karakter van objektiviteit, feitelijkheid en zakelijkheid verliest en tot zinvolle wereld, verwante des
geestes wordt. De neutraliteit der dingen ten onzen opzichte verdwijnt
en de scheidsmuur, die tusschen subjekt en objekt, mensch en natuur
Was opgericht, valt weg.
De schoonheidszin sticht voor den mensch een verhouding tot de
natuur, waarin haar zakelijkheid wordt opgeheven, en wel op deze twee
wijzen (gelijk wij reeds aanduidden) haar objektieve zelfstandigheid
tegenover den geest verdwijnt, èn dat alle utilitaire verhouding tusschen
mensch en natuur vervalt.
In het eerste punt ligt het positief wezen der schoonzinnigheid en
de ware inhoud der -dichterlijke beschouwingswijs. In Oezelle's gedicht : „ 0 't ruischen van het ranke riet ! 0 wist ik toch uw droevig
lied ! Wanneer de wind voorbij u voert ;en buigend uwe halmen roert;
gij buigt ootmoedig nijgend neer, staat op en buigt ootmoedig weer,
en zingt al buigend 't droevig lied, dat ik beminne, o ranke riet !" —
in dit gedicht is het riet geen riet maar ziel, doch de ziel is hier
niet ziel, maar riet. Wat nu de dichter hier onder woorden brengt, is
niet een bizondere gedachte, die hem bij de aanschouwing van het
oeverriet invalt, maar de dichterlijke verhouding tot de natuur, waarin
zij tot schoonheid is geworden. Ik nam opzettelijk een zeer eenvoudig
voorbeeld, maar had -ook ingewikkelder voorbeeld kunnen kiezen, waarin
licht of glans of beweging of gestalten dichterlijk gespiritualiseerd zijn
tot schoonheid. Het is altijd het dichterschap der menscheziel, in welks
smeltkroes de aesthetische alchemie plaats heeft, en het uiterlijk voorgestelde wordt omgezet tot de innerlijke waarde, die de schoonheid is.
Dit is dus, wat de aesthetische paedagogie in het gemoed heeft op te
wekken : de dichterlijke verbeelding. Zonder deze geen schoonzinnigheid.
Het beste opwekkingsmiddel, waarover zij beschikt, is de dichtkunst.
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Ook de overige kunsten zijn werkzaam, en wie heeft leeren teekenen,
schilderen, boetseeren, of zich op een kunsthandwerk heeft toegelegd,
onderging allicht een verdieping en verfijning van het schoonheidsgevoel in bepaalde richting, gelijk zonder deze aanleering niet zou
geschied zijn : de heerlijkheid van een lijn, harmonisch of expressief;
het warme donker van een beschaduwing, de gloed of teerheid eener
kleurenverhouding enz. Maar dit alles -is toch ondergeschikt aan de dichterlijkheid, en het werkzaamste middel tot opwekking van deze is het
zich inleven in het gedicht, het leeren genieten van het dichterswerk. Er
is voor de aesthetische opvoeding geen ander wer kmiddel, dat hieraan
gelijk komt. Het is door de rythmische kracht en door de geluidswaarde
van het dichterlijk woord, dat de ziel wordt meegesleept, en tot die
lichte dronkenschap vervoerd, zonder welke van geen schoonvinding
sprake is. Rythmus en geluid. Het is tot de schoonvinding onmisbaar,
dat de mensch zijn nuchterheid afl-egge. De nuchterheid is in vele
omstandigheden des levens goed en onmisbaar, en -zij heeft een groote
zedelijke beteekenis ; zij ziet de dingen in hun feitelijke verhoudingen.
Maar wie zich aan zijn nuchterheid vastklampt, ziet de schoonheid u:et.
De nuchterheid zingt niet, en toch moet in de ziel een gezang zijn, zal
zij schoonheid zien. Het ryt/ime nu ontbindt de snoeren der nuchterheid, waardoor wij in vloeiïng komen en in beweging ; en wel in die
beweging, die medebeweging is met het grootere rythmus, dat door den
kosmos beweegt. Zang en dans zijn van ouds toovermiddel, omdat
zij zich de ziel overbrachten in het albewegen van de wereldkrachten
en beschikking gaven over deze. Zoo wekt het rythmus, wanneer het
wordt opgelet, een aandacht in de ziel voor het onzienlijke, en de waargenomen wereld wordt omgezet en omgetooverd in het onwaarneembare. Rythmisch bewogen, zoo neemt de mensch deel in den Dionysischen reidans, waarin vo-or hem zich de wereld ontzakelijkt en tot
een spel wordt van den geest. Ook het geluid heeft dergelijke uitwerking.
Het dichterlijk geluid is klok of roepstem of signaal, waardoor de
ziel zich aanmeldt aan het gehoor. Rythme en geluid zijn de toovermiddelen van den schoonheidszin tot vergeestelijking der zinnenwereld.
Vandaar dat de aethetische paedagogie zich van het dichterwoord bediene
om den mensch te ontnuchteren en in hem de schoonbevinding te
wekken.
Hiermee vervalt nu ook alle utilitaire verhouding tusschen mensch en
natuur. De aesthetische aandacht is volkomen belangeloos. Kant heeft
het begrip van „belangeloos welbehagen", dat reeds door eenige Duitsche
aesthetici was uitgedacht, tot een grondbegrip der moderne aesthetika
gemaakt. In de schoonbevinding klinkt geen ekonomische verhouding
na, alsof er tusschen een kapitalistische, proletarische, socialistische,
revolutionnaire konservatieve, liberale of antirevolutionnaire aesthetika
viel te onderscheid-en. Ook het kunstschoon is slechts in schijn de uitdrukking van feitelijke, ekonomische of historische relaties. De kunstenaar behoeft een stof, waarvoor hij in bezieling raakt, en in welker
keuze hij onbeperkt is. Zijn menschelijke sympathie, zijn liefde of haat
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wijzen hem zijn stof aan. De . maatschappelijke sfeer, waarin hij leeft,
bepaalt mede het onderwerp zijner stofkeuze. Maar welke schoonheid
hij hieruit scheppen wil, is niet meer een zaak van partijstelling, d. i.
van feitelijke betrokkenheid bij eenige bestaande ekonomische verhouding
der samenleving, en heeft niets te maken met zijn verwachtingen aangaande de oplosbaarheid van het maatschappelijk vraagstuk. Wij genieten de schoonheid in Dante en in Homeros, in de Veda's en in de
Psalmen, in Shakespeare en in Vondel, alsof wij hun tijdgenooten waren
en in hun eigen wereld leefden.
Wat van het kunstschoon geldt, geldt in hooger mate van het natuurschoon : hier is alle beperktheid van utilitaire verhoudingen overtreden.
De schoonheid is zonder bijgedachte. Daardoor is zij van zoo uitermate
geestelijk belang. Zoodra wij bij de schoonbevinding der natuur eenige
andere gedachte inloodsen dan die der idealiteit, is aan de schoonheid te
kort gedaan. In zoover de kapitalist en de proletariër de schoonheid van
een zee, rivierland of sterrenhemel verschillend aanvoelen overeenkomstig hun verschillende maatschappelijke opvoeding en omgeving, is
aan de schoonheid te kort gedaan. De schoonhead is een ontvoering
aan de beperktheden, een vervoering boven deze, waarbij empirischvijandigen elkaar ontmoeten in hetzelfde gebied. In hun schoone ontroering is het dezelfde beker, dien zij ledigen, denzelfden wijn van
Dionysos drinken zij.
V. De humanitaire bet-eekenis der paedagogische opvoeding als opvoeding tot volle menschelijkheid, ligt nu hieraan, dat z'ch de mensch
veredelt tegelijk daarmee, dat hij door de verbeelding der natuur
vergeestelijkt. Ik bedoel dit „veredelen" niet in den gebruikelijk-zedelijken zin, waarin wij iemand een -edel mensch noemen, maar in dien
aesthetischen, waarin wij een edel dier van een onedel onderscheiden.
Zeker zal dit edele ook zijn zédelijke gevolgen hebben, maar niet daarin
bestaan. Veredeling is' het tegendeel van vergroving. Vergroving is
mechaniseering van het gemoed. Dat deze mechaniseering in den huidigen tijd schrikwekkend gevorderd is, zal niemand tegenspreken. Dat er
echter duizenden zijn, voor wie de adel des gemoeds zijn volle waarde
behoudt, kan evenmin ontkend. De zaak staat niet hopeloos. Auto,
cinematograaf en gramofoon hebben wel aan veler leven een mechanische verstomping gegeven, maar veler gemoed is daardoor niet
bedorven. Slechts zoo de snelheid van verkeerseisch zich uitbreidt tot
levenseisch, de vluchtige waarneming de pretentie aanneemt van voldoening aan gemoedsbehoefte, is de zaak verloren. Tegen deze mechanische veruitwendiging, waarin het gemoed zoekt naar prikkels, om
op te reageeren, heeft een oneindige waarde het zich liefdevol verdiepen
in de zinnenwereld. Het zich zoo verdiepen, dat de zinnenwereld tot
geesteswereld wordt en het zichtbare den innerlijken . glans der idealiteit
ontvangt. De stilte behoeven wij. De stilte, waarin wij beschouwelijk zijn
gestemd en waarin door de waarneembare wereld heen het Onzienlijke
wordt vermoed. In de -eindigheid de sprake vernemen van het Oneindige.
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De aesthetische opvoeding, waardoor de mechaniseering des gemoeds
wordt voorkomen, heeft dus een taak nevens de zedelijke. Zij heeft
een taak, die de zedelijke opvoeding niet vervangt, maar evenmin door
deze vervangen wordt. Laatstgenoemde wil den mensch vormen tot
karakter, bestand tegen verleiding, bestand tegen eigen zinnelijke driftsnatuur. Maar de aesthetische opvoeding beoogt een verfijning der ziel.
Het zedelijk karakter kan voorkomen in een beperkt mensch, wiens
ziel voor subtieler levensnuance ongevoelig is. Zijn idealiteit is de
idealiteit van plicht en zedewet. Maar het aesthetisch idealisme geeft aan
de ziel een atmosfeer van veredeling, zonder welke de mensch als
verschijning mijlen verwijderd blijft van den mensch als idee. Niets
maakt ons zoo liefdewaardig als lief te hebben. Het gemoed zelf wordt
meegestemd overeenkomstig de wijze, waarop 't het voorwerp beschouwt.
De waarde, die ik toeken aan de zinnenwereld door haar aesthetisch
te vergeestelijken, komt als een milden glans op mijzelf terug.
Wel kan een mensch slechts uit en voor zichzelf deze geestelijke
Waarden veroveren en vermag geen opvoeding meer dan een aanwijzing
geven tot deze zelfstandigheid. Maar juist dergelijke aanwijzing, door den
schoonzinnigen leermeester gegeven, telken male vernieuwd, en het
leerlinggemoed verrassend, vermag dezen aan zichzelf te ontdekken en
de bron te ontsluiten, die aanwezig was zonder te zijn opgemerkt. Maar
verwachte de aesthetische opvoeding veel van haar pogen, of verwachte
zij Weinig : zij houde het menschelijk ideaal voor oogen : dat de mensch
zich boven alle partikularisme tot geestelijke universaliteit verheffe, boven
de belangensfeer in de sfeer der Idee inwone en aldus beantwoorde aan
de idee der menschelijkheid.
Discussie.
De heer W. van Doorn vertrouwt, dat men het billijken zal,
wanneer hij als leeraar literator (en 't is hier immers 'n paedagogisch
congres ?) 'n uitspraak van den geachten inleider even overbrengt op
het terrein der praktijk. Het is z'n gewoonte, bij 't bespreken van
gedichten in de klasse te wijzen op de verstechniek, op het expressieve
van klank en rythme, de juiste keuze van vokalen en medeklinkers. Z'n
bevinding is, dat dit den leerlingen interesseert. Maar nu heeft hij eenigen
tijd geleden in een taalkundig tijdschrift trachten te bewijzen, dat
'n zeker dichter — Wie doet er niet toe — zich ten -onrechte verheugt
in 'n reputatie van welluidendheid en van fijnheid van rythme. Daarbij
ging hij uit van zinsindrukken. En 'n bevriend literator vond, dat
hij daaraan verkeerd deed ; dat de zinnelijke melodie van 'n vers 'n
faktor is van ondergeschikt belang; dat alles aankomt op de innerlijke
melodie; en dat dus aan oden gewraakten dichter door debater onrecht
was aangedaan. Debater kan dit nog niet inzien, en had gaarne hieromtrent de zienswijze van den inleider.
De heer J. Plooi] van Rijnsburg heeft in het schoone referaat van
Dr. Bierens de Haan één voornaam ding gemist. Wij hebben bij de
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opvoeding tot volle menschelijkheid toch zeker ook de taak, de jeugd
te wijzen op de Bron, waaruit alle schoonheid vloeit, op God, uit
Wien en tot Wien alle dingen zijn.
Waar Spr. Gezelle's „Ruischende Riet" aanhaalde, mag in dit verband
gewezen worden op zijn ,,Krinklende, winklende Waterding", dat op
het water schreef „den heiligen Name van God."
Het is ook zoo ondankbaar, de schoonheid in te drinken als water
en er God niet voor te prijzen, Die den rijkdom schenkt.
Als een kind door een microscoop een klein bloemendeeltje bekijkt,
wordt dit al schooner, terwijl 's menschenwerk, 'n kunstbloemdeeltje
bij vergrooting al maar leelijker wordt. Zoo moet dan ook door de
kinderen God als Schepper geprezen worden.
De heer Kalkman: Heb ik den geachten spreker goed begrepen, dan
zegt deze, dat een schoonheidsontroering komt van uit ons zelven. Dit

begrijp ik niet goed. Krijgen we niet een schoonheidsaanvoel-en, wanneer
wij zelf absoluut niet meer zijn, als alleen het schoone ' blijft, waarin
wij geheel zijn opgegaan. Laat ik eenige schoonheidsontroeringen nagaan
van de laatste dagen. Ik loop op een eenzamen dijk langs de rivier.
De avond valt. De wind suist om mij heen. Het neemt toe, sterkt aan,
als een stroom komt het over mij, overstelpt mij en ik . . . ik ben
niet meer. Alleen het schoone is.
Muziek. Een concert. Ik word aangetrokken, hoor de muziek, zie
den dirigent, de musici, de instrumenten. Dan langzaam komt het als een
zacht aanzwellende stroom, een geweldige stroom, die zich over mij
uitstort. De oogen sluiten zich, althans ik zie niet meer. Ik word overweldigd en — ik — ik besta niet meer. Alleen het schoone blijft.
Komt niet de scho-onheidsontroering van buiten ons. Hebben we niet
dan alleen een werkelijke schoonheidsaanvoelen, als wij zelf heelemaal
uitgeschakeld worden, niet meer zijn ? Is niet de schoonheidsinwerking
in de natuur er een, die van buiten ons komt, een openbaring Gods?
De heer Hugo Nolthenius: Mijnheer de Voorzitter. Op uw vraag
aan het auditorium van Dr. Bierens de Haan, wie iets in het midden te
brengen had, meende ik eerst het stilzwijgen, dat na zulke voordracht
het welsprekendste bewijs van hulde en dank ware geweest, niet anders
te moeten verbreken dan door herhaalde hartelijke toejuiching. Nu echter
anderen zich aanmeldden, wilde ik de gelegenheid behouden, om, wanneer
die soms het gesprokene niet genoeg gewaardeerd hadden, het ontbrekende
te kunnen aanvullen. Het bleek noodig, want een der ,debaters", kwam
waarlijk tot een aanmerking en nu leek dat mij verwaten, slechts te
vergeven uit medelijden met de bekrompenheid, die de verheven schoonheid der voordracht voor dezen hoorder onverstaanbaar had gemaakt. —
Gelukkig dacht het auditorium, dat zijn waardeering reeds krachtig
had geuit, er anders over.
Hoe ook niet ! Zelden zal een pleidooi voor den schoonheidszin in•
de opvoeding, let wel ! — tot volle menschelijkheid — zuiverder, degeV erslag Paedagogisch Congres.
39
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lijken, beter en schooner gehouden zijn dan in dit niet te vergeten
ochtenduur in het klassieke Amsterdamsche gebouw der Alma Mater,
die ook mij eens heeft gevoed. Hier sprak de geleerde, de wijsgeer, voor
wien schoonheid in alles wat het leven biedt of bieden kan on-mis-baar
is, in een woord, sprak de ideale leeraar, die aan ieder, weinig of veel bij
het onderwijs betrokken, tot lichtend voorbeeld moge zijn. Van het begin
tot het te spoedig gekomen einde was het als een loflied in rythmische
bewogenheid en dichterlijke stemming op de schoonheid, die zooals
Adama v. Scheltema zingt ,,uit den hemel zijt, die de Eeuwigheid heeft
opgeschreven .... om .... groot en goed te leven" ; groot boven de
benepen, gore nuchterheid van alle dichterloosheid en goed als leidend
tot geluk, tot extatische vreugde van bewonderen tot troost en verlichting
van den druk, die alle leven en wereldgebeuren steeds, -en zoo zwaar
blijft belasten.
Behalve diepgevoelden dank, hulde aan den spreker, die zoo heerlijk
juist de opvoeding tot volle menschelijkheid wenscht, bracht ik dien
tevens aan den deze sectie leidenden voorzitter, óók aan den auctor
van dit geheele congres, die mede zulke niet te vergeten, beslist lang
nawerkende voordracht als deze in het leven geroepen heeft.
Repliek.
Dr. Bierens de Haan. Bij 't rythmisch schoon kunnen we op de
eenheid en op de verscheidenheid van het rythme de aandacht vestigen,
zoodat er alleen oogenschijnlijke tegenstrijdigheid is.
God is boven de schoonheid ; Hem vind-en in den heiligen schijn der
schoonheid is onmogelijk.
Bij de schoonheidsontroering verliezen we ons zelf in 't geen uit
ons zelf is voortgekomen.

A thing of beauty is a joy f or ever
door X. Branis.
Stellingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het begrip „Schoonheid" in „Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs" heeft een beperkten inhoud.
Het sluit eigenlijke kunstwaardeering voor jonge kinderen van
6 tot 12 jaar uit.
Het vindt juvenile symptomen in gevoelens voor netheid, orde,.
harmonie, kleur en toon.
Bij meisjes zijn die symptomen op vroegeren leeftijd en intenser
waar te nemen dan bij jongens.
Onze nieuwere schoolgebouwen, meubelen en leermiddelen zijn
merkbaar onder den invloed van de schoonheidsontwikkeling.
Scholenbouw met torens ter domineering van het landschap of de
omgeving vinde geen navolging.
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7. Tafels met stoelen naderen m-eer tot het huiselijk milieu dan de
bank, die uit de kerk is voortgekomen. Het hygiënische voordeel
daarentegen van de bank dreigt onderschat te worden.
8. De huiselijke opvoeding is het best in staat, gevoelens van netheid,
reinheid, orde, harmonie aan te kweeken.
9. De moeder heeft hierbij de ideale taak.
10. Er bestaat gevaar voor veruitwendiging bij de toepassing der
schoonheidsbegrippen.
11. Eveneens voor groepsverheffing.
12. Buitenschoolsche en buitengezinsche jeugdvorming kunnen momenten van verwondering geven, die aan schoonheidsontroering
grenzen : heide, zee, duin, nachtelijke sterrenhemel, kampvuur.
13. Naastenliefde, ook als naastenhulp, tot dienen geroepen, tot dienen
bereid, gepaard met zelfopoffering, overgave, tot zelfverloochening
toe, kan innerlijke ontroering geven en vinde in huis en school
ruimschoots gelegenheid zich te ontplooien.
14. De school kan meer dan tot nu toe daartoe aanleiding geven, en
in het Montessori- en in het Dalton-plan is daartoe meer gelegenheid.
15: Een zooverzorgde jeugd geeft voor het geheele leven een tendentie
naar verreining van genot.
16. Een te groote mate van verzorgdheid kan de natuurlijke groei
belemmeren, biedt gevaar voor verweekelijking, voor schoonheidscultus, voor verfijnd egoïsme.
17. Ingang tot het volle leven biedt wel tegenweer. Sociaal werk voor
meisjes en vrouwen houdt de nuchterheid er in.
18. Er is een onmiskenbare, algemeene, gedifferentiëerde behoefte aan
verheffing boven het teleurstellende in het leven. Uit de jeugd
wordt een voorraad herinneringen aan stemmingen, van schoonheid medegenomen en de maatschappij ingedragen.
19. Opvoeding en . Onderwijs worden dienstbaar gemaakt aan de verzameling van dit kernmateriaal tot latere schoonheidsontroering als
aanleiding tot levensverdieping en levensvreugde.
Toen het verzoek van het bestuur der Vereeniging voor Schoonheid
in Opvoeding en Onderwijs tot mij kwam om over een onderwerp, het
doel der vereeniging rakende, tot uw congres te spreken, heb ik
ahnungslos bevestigend geantwoord, ook om mijzelf te dwingen mij weer
eens een tijdlang geheel in te denken in het aantrekkelijk probleem van
wat schoonheid vermag in het heerlijkste werk, dat van opvoeden en
onderwijzen van jonge levens (dat aan ons menschen - gegeven kan
worden).
Maar in mijn, mij al te schaars toegemeten, beisure hours mij zettende
tot nadere precisie, ging het ahnungslose dermate over in het ahnungsvolle, dat mij de moed in de schoenen dyeigde te zinken.
Ik zou over dit persoonlijke met u niet durven spreken, schuchter-
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heid sluimere liefst binnenskamers, als ik niet wist dat ik sprak tegen
menschen, die door den ernst van hun levensopvatting van hun taak en
van hun beperkte kunnen "telkens zelf tegen dat depressionabele gevoel
hebben moeten kampen. En als er al bemoediging schuilt in het tot
elkaar uitspreken van het verwante bezwaar, dan wordt het persoonlijke
van meer algemeene waardij.
Ik heb dan het gevoel van een kleinen bengel, die steelsgewijze, door
nieuwsgierigheidsdrang gedreven, uit de drukke straat een groote Kathedraal binnensluipt en nu in eens geplaatst wordt voor de majesteit van
het verhevene. Door het kleine deurtje binnengekomen, overweldigt
hem zoowat alles om hem heen — de machtige Zuilenrij, hoog boven
alle hem bekende maat uitgaand, als trotsche reuzen elkaar in de
zoldering de hand reikend, de ruimte insluitend wel ver boven zijn
kleine hoofd, maar hem toch omvattend ; de kleur van het getinte
licht, zoo vreemd aan de brutale lichtschittering buiten, aan het gedempte in eigen enge woning; het geluid van de schuifelende voetstappen van den spaarzamen bezoeker ; het zwijgende van beeld en raam,
dat machtig aantrekt door onbegrepen verbeelden ; dan plotseling een
helle klank .van een rinkelende bel, zachte orgeltonen, die de ruimte
mystisch vullen en de verschijning van een in ornaat gehulden priester,
die knielend gaat langs het hoogaltaar.
Een huivering overvalt hem ; wat doet hij hier, wat is het hier, wat
bedoelt dat alles hier ; hoe klein is hij tegenover dat grootsch tooneel
om hem heen, dat hij niet begrijpt, maar waarvan hij voelt, dat het
hem wegvoert van zijn dagelijksche omgeving en hem uitdraagt boven
het kleine gedoe uit de steeg, van waaruit hij komt. Het bevreemdt
hem wel, maar het drukt hem niet ; hij wil er wel uit, maar hij
wil ook zoo graag nog blijven ; het orgel zwijgt ; de mooie Suisse komt
om den hoek en kijkt hem streng aan ; wil hij hem weg kijken, omdat
hij hier niet hoort ? Plots — weer — naar — buiten -- alle licht lijkt
scheller, harder, ruwer ; er is niets ingehoudens meer — dan pakt hem
weer het jongensleven — en neemt hem in beslag en doet hem vergeten;
maar telkens zond-er dat hij er zich toe bepaalt, staat hem weer alles
duidelijk voor oogen en heeft hij een aandoening, een huivering van
aandoening van wat hij uiterlijk en innerlijk binnen die wanden doorIeefde. Die aarzeling,. die nu ook de mijne is, nu ontstaan uit het ahnungsvolle waarvan ik zooeven sprak, moet ik toch nader voor U ontleden.
De vraag zou zeker niet ongewettigd zijn : Is het wel tijd om over
Schoonheid te spreken ? Voor die vraag is oorzaak. Er is in ons en
om ons heen zoo'n geweldig te kort aan behoorlijkheden en bekoorlijkheden, aan uit- en inwendige harmonie, dat we, zoo zegt men, nog
lang niet aan de schoonheidsvraag toe zijn. Er is weinig tegen te zeggen.
Wie niet oppervlakkig leeft en gelegenheid heeft in wijder kring rond
te zien, bevreemdt die uitspraak niet. Er zou zelfs iets wreeds in zijn
daarop niet te letten. Wie in sociale onbewogenheid door het leven gaat,
vervult in geen enkel opzicht de wet van Christus : den naaste lief te
hebben als zich zelf. Er is een mate van welstand noodig om van genot

613
in schoone dingen te kunnen spreken. En duizenden ' en duizenden zijn
van dien welstand zoo heel ver af.
Er is een mate ' van evenwichtigheid noodig en van rust, om in de
stemming van kalm genieten te komen en bijna overal ontbreekt die
evenwichtigheid en die rust. Er moet gelegenheid zijn om een sfeer te
kweek-en t waarin de schoonheid opbloeit en het wordt hoe langer hoe
moeilijker om in die sfeer te komen.
Ge snoet, wat zoovaak gezegd wordt, in een bepaalde stemming zijn
om den weldadigen invloed van het schoone op u te laten inwerken . en
alles om u heen brengt u eerder uit dan in die stemming.
Ons zorgenleven, ons pogen in te gaan in andrer leed, ons zien van
moedwil tot verstoring, onze moeheid van levensvragen, de nood en de
dood, de honger en de kommer, de dorst en liet verdriet, de dagelijksche ontgoocheling en de bijna periodieke teleurstellingen geven
die ons nog het recht, of den rechten lust, om te spreken over wat
boven dat alles uitgaat.
Ik ben met een gebaar, hoe breed ook, van deze vragen niet af. En
in welke toga ik mij, ook hul, welke breede plooien die der liefde ook
hebbe, ze bedekt niet alle dingen.
Daarenboven, er is in wijden kring wrevel tegen luxe, onverdiende,
onnoodige, pralende luxe. Hoe zou dat ook anders kunnen ? Hoe begrijp
ik het innerlijk verzet tegen die etalage, al zal de eerlijke maker of
schepper het die plaats waard en, waardig keuren. Het pralende van het
ijdelheidsvertoon, ook van in wezen schoone dingen, verraadt ook wel
innerlijke armoede, maar die gedachte geeft geen troost aan wie het
noodige voor zich of de zijnen ziet ontbreken.
Hoewel ik tot motto voor mijn bespreking -den bekenden dichtregel
heb gekozen en die ook aldoor voor oogen wensch te houden, zoo
wil en mag ik hier de pose niet aannemen van den filosoof en den
dichter, die de schoonheid zoekt, haar vindt, haar bezingt in lyrische
strofen, en zich los kan maken van elke doelstelling, om de schoonheid
alleen ; zich zelf los kan maken van alle remmende factoren, -- zoo,
vrij van alle banden, recht omhoog naar de eeuwige schoonheid.
En toch meen ik ook recht te hebben te spreken over schoonheid,
maar dan in onderwijs en opvoeding, niet als franje van het wijdsch
gordijn, als lijst van de schoone schilderij, als band van het fraaie
boek, maar als integreerend deel van het geheel van geestelijken arbeid,
in ' die beide woorden begrepen.
De behoefte aan verheffing boven vervlakking; tot ontheffing aan
neerhalende factoren, aan verrijking van innerlijkheid, aan alzijdige
harmonie is van alle tijden en is dus onafhankelijk van tijdelijke factoren.
En wie iets daarvan heeft ervaren, heeft een visie gehad op een onmeetbare grootheid, die boven vel-er waardestelling uitgaat.
Ik meen daaraan het recht te mogen ontleenen over dit onderwerp
te spreken.
't Zal noodig zijn in verband met de beperking van mijn onderwerp
tot opvoeding en onderwijs en mede in verband met de min of meer
,
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practische behandeling daarvan, eenige nadere omschrijving of omheining
te geven van wat bedoeld wordt met schoonheid in opvoeding en onderwijs. 't Is misschien nog het best te benaderen van den negatieven kant.
Ik sluit uit alle begrip van luxe. 'k Weet wel, dat het begrip luxe
al weer aanleiding geeft tot beschouwing : wat voor mij luxe is, is het
voor u misschien niet. Ikzelf opgegroeid in een omgeving van soberheid, door mijn positie en mijn gezin op soberheid aangewezen, door
eigen aanleg tot soberheid geneigd, bij mijn publieke functie tot
soberheid gedwongen - ik zal de grensbepaling allicht wat sterker naar
één kant trekken dan gij misschien — im groszen ganzen verstaan wij
elkaar toch wel, als ik zeg : uit het werk van opvoeding en onderwijs
moet alle luxe geweerd worden. Als eerste kenmerk van echte schoonheid
voor huis en school noem ik soberheid. Dan moet ik, om niet in
philosophische en dichterlijke bespiegelingen te geraken, eenige positieve
kenmerken opnoemen, die liggen buiten het terrein van l'art pour l'art,
want dat terrein is aan mijn doel en ideaal van opvoeding en onderwijs
geheel vreemd.
Ik noem dan naast soberheid of eenvoud : echtheid, bevalligheid, verhevenheid, ontzag.
Ik weet wel dat ik hierbij deze begrippen naar den practischen kant
richt : eenvoud en reinheid grenzen aan netheid, bevalligheid gaat daaraan
al voorbij ; maar ik wil ook de verder op de lijn liggende begrippen van
verhevenheid en grootschheid bij het onderwijs betrekken — misschien
komen we dan ook nog wel bij ontzag.
Nu moet ik deze begrippen toetsen aan de uitwendige en aan de
inwendige dingen — aan gebouwen, meubelen, omgeving, natuur : wat
betreft vorm, kleur, lijn en rangschikking; maar ook aan : stemming
en sfeer.
Wat onze schoolgebouwen betreft, zijn wij in de laatste jaren, toch
Wel veel vooruit gegaan. Zoo vooruitgegaan, dat we reeds in de voorste
rijen staan en architecten van buiten ons land onzen schoolbouw komen
bestudeeren. Nog niet zoo lang geleden golden Duitschland en Zwitserland hierin vooraanstaand. Ik weet niet, hoe dat zoo plotseling gekomen
is ; maar sedert 1918 hebben de meer vooraanstaande architecten
zich met den schoolbouw bezig gehouden. Voor dien waren liet enkel
de groote steden, waar op de gemeentelijke bouwbureaux bekwame
architecten plannen voor schoolbouw ontwierpen. En ook toen was
het nog de schoolinrichting als zoodanig, die de aandacht vroeg; liefst
bouwde men inpandige scholen, waar, van het straatrumoer bevrijd,
rustig onderwijs kan gegeven worden, aan eischen van schoonheid en
gevel, gang en hall werd nog niet zoozeer gedacht. Een school was
een zeker aantal lokalen, die doelmatig moesten worden ingericht, maar
waaraan uit aesthetisch oogpunt geen hooge eischen werden gesteld. De
verschillende 1{. B. B. stelden ook geen schoonheidseischen. Totdat een
schoolgebouw werd : een ideebelichaming ; een roepstem, een stad op
een berg. Niet meer achteraf, in het volle licht, met een sprekend teekenend front, met een min of meer monumentale ingang, breede hal,
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ruime gangen met een door artistieke steentjes afgewisselde betegeling
en sierlijk opgaande trappen. Aan de raamverdeeling, aan de kleuren van
deuren, wanden en meubelen werd de uiterste zorg besteed en, een
architect, die binnen de ruime bepalingen van het 1<. B. wat durfde op
dit gebied, kon zich, door het publieke karakter van het gebouw van succes
verzekerd houden. Zoo is er heel wat moois tot stand gekomen. Eerst
waren het de inrichtingen van voortgezet onderwijs, hoogere burger.scholen vooral, maar heel snel ging dat over op gebouwen voor
M. U. L. O.
Ik zou u in Hilversum, in Den Haag, in Arnhem, in Enschede prachtscholen kunnen laten zien. In kleiner plaatsen werd het gebouw in overeenstemming gebracht met het landelijke schoon en toen na 1921 de
groote vernieuwing van onze schoolgebouwen tot stand kwam, was
het een opbloei, nu van bijzondere scholen, die ongeëvenaard was.
De hoogconjunctuur legde geen rem aan en zoo vierde de aesthetiek
inderdaad hoogtij. Tot ook de bezuiniging dat terrein ging bestrijken en
op menig plan duchtig moest besnoeid worden, vaak ook ten koste
van uiterlijk schoon.
Uit de veelheid van verschijnselen op dit gebied moet ik een typisch
staal kiezen. Ik neem daarvoor nu ' Hilversum, waar de directeur van
Gemeentewerken, de heer Ir. Dudok in de laatste jaren heel wat moois
tot stand gebracht heeft aan schoolbouw en uit een ruime beurs heeft
kunnen putten. De heer Dudok bouwt een school als een monument;
eenigszins op een verhevenheid, aan een kruispunt, twee breede vleugels,
die in het midden een hal laten, van waaruit een toren het terrein beheerscht. Het voorterrein is een breed, oploopend gazon. Alles draagt
het stempel van voornaamheid. Toren en gangen zijn royaal uitgevoerd -ruimte in overvloed, 'ook veel ruimte, die voor het onderwijsdoel onbenut
blijft en natuurlijk de bouwsom belangrijk verhoogt.
De ideale gedachte van een dergelijk bouwwerk is een uitnoodiging.
De toren roept, het landschap beheerschende : komt allen tot mij, de
vleugels zijn uitgestoken armen om het kind te ontvangen ; de inrichting
lokt verder uit tot aangenaam verblijf. De torengedachte begint navolging
te vinden. In Utrecht is in een nieuwe stadsdeel een dergelijke school
ontworpen en ook daar vormt het torenstuk een integreerend deel van
het gebouw. Ik meen, 'dat de school daar bezig is zich een embleem toe
te eigenen, dat haar niet toebehoort. Te allen tijde is de toren inhaerent
aan de kerk, de vinger, die omhoog wijst ; een opvatting, die nog algemeen gehuldigd wordt, wat Freud psychoanalytisch daar ook tegenover
moge stellen. Op enkele gebouwen als gerechtshoven vertegenwoordigt
dit zinnebeeld de gedachte aan hoogere macht ; een school is een deel
van een woonhuis met speciale bestemming, als zoodanig is b.v. de
humanitaire school te Laren bijzonder goed geslaagd, meer in overeenstemming met dit doel is de opkomende idee van meer huiselijkheid
door de vervanging van de banken door tafels en stoelen. De bank is
in haar tegenwoordigen vorm product van hygiënische overwegingen
( 00rspronkelijk ook uit de kerk voortgekomen) ; het brutale meubel, dat
,
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dwingt z66 zult ge zitten, als ge leest ; z66, als ge schrijft ; z66, als ge
luistert, een categorische imperatief ; de tafel met den stoel het beeld
van de lokkende vrijheidsgedachte. Wie zal het winnen : de hygiëne of
de vrijheid ? Du solist of du darfst ?
De nieuwere richtingen beginnen de vrijheid te verkiezen boven
den dwang; afgewacht dient te worden of de hygiënische eischen den
dwang kunnen missen.
Ook de wandbekleeding van de gangen met zachtgekleurde tegels,
hier en daar afgewisseld door tegels met zinnebeeldige voorstellingen,
bevordert in hooge mate de schoonheid van 't gebouw — helaas werkt
de bezuiniging remmend en worden de tegels weer geschrapt en een
nieuw procédé - van glazuren of metalliseeren, heeft de entree gedaan —
in schoonheid is 't er niet op vooruitgegaan, maar 't is in elk geval
mooier dan - de ruwgeschuurde wand, die heel spoedig onherstelbaar
vuil wordt.
Van het gebouw naar het leermid.del is maar één stap. Hoe reusachtig
zijn we daarmede vooruitgegaan. De lei zoo goed als verdwenen, het
geïllustreerde leesboek overal ingevoerd. Zoo'n leesboek is een puur
genot — om den inhoud en om de illustratie. Wat onze illustrators op
dit gebied hebben geleverd, is alleszins voortreffelijk; Fransche, Engelsche
en ook Duitsche boeken halen hier eenvoudig niet bij. Uitgevers als
Wolters en Noordhoff hebben zich daarmede lauweren verworven. Iedere
oudere komt onder de bekoring, vooral van de illustraties der leesboeken
voor de aanvangsklassen. Hoe aantrekkelijk zijn die kleintjes in haar
omgeving van huiskamer en natuur geteekend !
Ik moet uit het rijke materiaal maar enkele grepen doen en daarom
uit de leervakken slechts enkele noemen : teekenen, handwerken, lichaamsoefeningen en lezen.
Er zit voor het kind in het teekenen een groote bekoring — zoowel
in het zien teekenen als in het zelf teekenen. Hoe kan het genieten van
het voorteekenen, eerst het primitief-naief teekenen en dan enkele jaren
later van het schetsen naar de natuur.
Hoeveel bewondering oogst de onderwijzer, die het kind daarmede kan
bekoren. Maar het teekenen zelf kan die bekoring ook medebrengen.,
Hoe herinner ik mij de verrukking van het nateekenen van eenvoudige
landschapjes. — Wat hebben de latere methoden van strenge lijnen en
strakke figuren veel moois gebannen. — Twee jaar lang voor de jongste
peuters, aan wie het naïef teekenen zoo prachtig besteed was, als
vooroefeningen, altijd maar weer die rechte lijnen-manie. Wat een genot
dat we er uit zijn — zoo uit, dat ik op een van onze nieuwe kweekscholen geen ruimte genoeg had, om al de blokkenmodellen te bergen,
die van oudere inrichtingen afkwamen. — De plaatmethoden, waarbij
de meetkundige figuur toch het motief bleef, zijn ook voor een goed
deel als verouderd vervangen en het vrije teekenen, het natuurteekenen,
het illustratief teekenen, het styleeren, het schabloneeren, het maken van
zwartplaatjes, het vergrooten van Verkadeplaatjes — o, ik zou u mee
kunnen nemen naar klassen, waar zonder uitzondering het werken een
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genot . is en waar er een werkverrukking is, die de bewondering
nabij komt.
Het onderwijs in de nuttige handwerken is lang niet voor alle kinderen,
en ook niet voor alle klasseonderwijzeressen een genot geweest. Aan de
school werd verstarring in verouderde modellen verweten, onpractisch
en stijf. Ziedaar het gangbare oordeel tot voor kort. Er was reden tot
dat verwijt. Maar ook daar verruiming, versiering, verfraaiïng. Hoeveel
mooier zijn de modellen voor de kleintjes aan kapjes en mofjes, aan
zakjes en ballen, aan kleine gebruiksvoorwerpjes, die voldoende oefening
geven en een lust zijn voor de oogen. Ik heb de metamorphose meegemaakt onder leiding van een onzer zeer begaafde opleidsters voor
de vrouwelijke handwerken. Zelfs de oudste onderwijzeressen, die
vreesden voor gebrek aan aanpassingsvermogen, waren gauw gewonnen
en als u nu het onderdeel versiering ziet, vooral zoo dat aan eigen
initiatief is overgelaten, dan merkt ge toch wel heel sterk een vooruitgang
naar het betere ideaal.
Ook de lichaamsoefeningen deelen daarin — de strakke, stramme houdingsgymnastiek, begint plaats te maken voor sierlijker beweeg. Dit is
ook wel een gevolg van de langzame indringing van de Z\veedsche
Gymnastiek, maar meer nog geschiedt de verandering naar voorbeelden,
ontleend aan Oostenrijksche modellen. Ik bedoel niet de verruiming door
de zaal- en terreinspelen, maar de vrije oefeningen, de oefeningen met
inhoud.
Ik heb nu van schoolklassen eene uitvoering van „reiken" gezien,
die aan bevalligheid bij kindertjes uit den arbeidenden stand weinig te
wenschen overlieten. En wat een vreugdevol gebeuren is dat!
Ik kom nog even terug op onze leerboeken. Er is geen vergelijk
meer met de boeken van vroeger. Formaat, lettertype, kleur, marginale
indeeling, verluchting, 't is eenvoudig prachtig. Ik zou niet weten, waar
ze beter te vinden.
Toen ik in 1911 op het eerste paedologisch congres te Brussel, de
uitgaven van Pim • en Mien, Nog bij Moeder aan Tsjechische kweekschoolleeraren liet zien, waren ze eenvoudig in verrukking. Ze hebben
een heele collectie meegenomen om die in hun land te laten bewonderen.
En hoeveel is er sedert niet bij gekomen. Ons plaatwerk, onze aardrijkskundige en historische platen zijn prachtstukken, die in de huiskamer van een groot deel van onze menschen een goed figuur zouden
maken. Ook de inhoud van onze leesboeken is zooveel aantrekkelijker
geworden, dat lezen een constant genot is.
Merkwaardig is het verschijnsel, dat het lezen zelf, niet het technisch
lezen, maar het mooi lezen er desondanks niet op vooruit is gegaan.
Het kunstzinnige in het voordragend lezen, het lichamelijk en geestelijk
bewegen, het acteeren of in actie zijn, is er bij onze jeugd niet. De
kinderen schamen zich voor elkaar, noemen het aanstellerig, grootsch.
Er is gebrek aan durf, gebrek aan vaardigheid, gebrek aan bekoring.
Tijdens den oorlog heb ik tal van Belgische kinderen in onze scholen
gezien. Meestal waren ze in alles achter, maar in het voordragen, in
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het uitkomen, in het acteeren waren ze de onzen ver vooruit met de
Duitsche, de Weensche, de Hongaarsche kinderen was dit eveneens
het geval.
't Is waar, veel daarvan is zuiver aangeleerd, maar ze doen 't dan
toch maar. Landaard, levensopvatting spelen daarbij ook een rol. Maar
de onderwijzers leggen er zich ook veel meer op toe.
In verband hiermede, zou ik de vraag willen stellen : Is het jonge
kind vatbaar voor schoonheidsindrukken, voor gevoelens van verwondering? Ik zou ze wat praktischer zoo kunnen stellen : Is die verfraaiïng
van onze gebouwen, van onze schoolmeubelen, van onze leermiddelen
ten goede gekomen aan het schoonheidselement in ons onderwijs, aan
het ideëele in de opvoeding van onze jeugd ? Heeft de perfection-eering
van het uiterlijke vanzelf, hoeveel soms onbewust, verbetering van het
innerlijk ten gevolge gehad ? Zoo niet, waartoe dan al die kosten en
ware het niet verstandiger terug te gaan tot het primitieve? Ik heb in
mijn praktijk, bij mijn pleiten voor meer schoonheid, het moeilijke van
het positief en eerlijk beantwoorden van deze vraag herhaaldelijk en
pijnlijk gevoeld. En toch raakt ze het hart van de kwestie. Het voorbeeld van de poppen bij de meisjes werd steeds met meer of minder
klem aangehaald. Het jonge meisje vraagt naar geen mooie poppen —
de karakterpop van I{ath e ? werd opzij gelegd voor de smakelo oze lange
lijs met den houten kop. Het primitiefste speelgoed zou het winnen van
het geacheveerde. Wij moeten die vraag wel wat dieper ophalen.
Is het kind in de praepubertaire periode vatbaar voor schoonheid&indrukken ? ,,The imagination of a boy is healthy and the mature imaginatioon of a man is healthy ; but these is a space of life between in
which the soul is in a ferment, the character undecided, the way
of life uncertain, the ambition thick-sighted : thence proceeds mawkishness, and all the thousands bitters which those men 1 spèak of
must necessarily taste in going over the following pages." Ik spreek
opzettelijk nog niet over den moeilijken puberteitsleeftijd, waarin de
brouille het vaak nog wint van de harmonie, waarin de onevenwichtigheid
zich kenmerkt door sterke schommelingen.
Tot nog toe was men het er nu vrijwel over eens dat van eigenlijke
schoonheidsontroering v66r j het 15de jaar nog geen sprake kan zijn.
Ik ben het daarmede maar moeilijk eens kunnen worden, omdat ik
van meening ben, dat de vatbaarheid daartoe naar eigen symptomen
moet beoordeeld worden. Laat ik de vraag eens terug brengen tot de
eenvoudigere : heeft het kind gevoel voor netheid ? Het antwoord op die
vraag is in haar algemeenheid gemakkelijk. Er is onbetwistbaar bij het
kind een gevoel voor netheid, een behagen in harmonie, een aanvoelen
als weldadig van een vriendelijke omgeving. Ik weet wel, dat het
aanleeren van netheid, het leeren opruimen, op zijn plaats zetten en
houden van gebruiksdingen een voortdurende inspanning vergt, dat
er ook wel bijna onverbeterlijke sloddervossen zijn, maar als geheel
genomen is de gevraagde gevoeligheid wel aanwezig. Ik noem enkele
symptomen : het slijpen van griffels, het poetsen van knoopen, het
,
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schoonmaken van de randen van metalen, glazen of porceleinen inktkokers, de verrukking van een nieuw schrift, van een nieuw boek, het
genot van kaften met strak gestreken randen ; hoeveel vreugde is er
niet bereid in een kinderleven, door de leerling te laten helpen hij het
bordschoon'maken, opruimen, het in orde brengen van kasten, het
op rij en grootte zetten van stapeltjes boeken, schriften. Ga het spel
maar eens na : huisje-, winkeltje-, schooltje-spelen : alles moet netjes
zijn — er is in dat streven naar netheid zeker een schoonheidsbegeeren.
Wee den opvoeder of de onderwijzer, die daarmede geen rekening
houdt. Door zelf netjes te zijn — op kleeren, op toilet, op linnengoed, op
de werktafel, op de kast, op de boeken, op de platen -- op de kaarten,
en door de leerlingen daarin te laten deelen.
Ik weet wel, dat er hierin iets vrouwelijks zit — meisjes zijn heel
wat gevoeliger (hiervoor) dan jongens ; maar de jongen doet meer
alsof, in zijn innerlijk heeft hij er evengoed behagen in.
Het schrijfonderwijs is er bij ons niet op vooruitgegaan — langgerekte
reactie tegen de doellooze schoon- en krulschrijverij van vroeger tijd.
Maar ik zou voor de jeugd toch niet gaarne het genot en den zegen
willen missen van net werk, netjes volgehouden — een heel schrift lang
b.v. De onderwijzer, die in dit opzicht de hand houdt aan zijn leerlingen, bewijst hun een weldaad. Hij zorge, dat de orde hierin niet
gestoord wordt door slordige correctie.
De leerlingen te betrekken in het net-houden en versieren van het
lokaal zal inderdaad nut afwerpen. Ik heb daarvan in een Montessorischool treffende voorbeelden gezien. Het opbergen, het netjes-zetten,
het schoonmaken, het poetsen, spontaan uitgevoerd door zeer jonge
kinderen, heeft een ganschen schooltijd lang mijne aandacht geboeid.
De juffrouw gaf daarvoor ruim tijd — nooit overhaasten, en toen de
school uitging, was allesopgeruimd en op zijn plaats. Merkwaardig
Was het voor-elkaar opnemen. Ik zou zeggen de stille kritiek van de
kleuters onder elkaar werkte sterker dan de eventueele kritiek van
de juffrouw.
Ik kom nog even terug op de heerlijkheid van nieuwe schriften of
boeken. Elk kind voelt die bij het krijgen van een nieuw schrift ; waar
de juffrouw zoo netjes mogelijk den naam op het etiquette zet, of
waar hij zelf zijn naam opzet, met een kleine versiering aan rand of
kant. Ik weet wel, niet alle kinderen kunnen nieuwe boeken hebben,
maar geen kind moet eigenlijk gedurende zijn schooltijd die sensatie
gemist hebben. Een nieuw boek, stijve kaft, blank schutblad, nog wat
krakende blaadjes, hoelang, in later leven heb ik die sensatie er van nog
gevoeld. En dan de behandeling van het boek — wees men er niet op
als op iets gewijds? Ik heb eens een juffrouw gekend, die in een tweede
leerjaar een zeldzame virtuositeit hierin had bereikt ; de leesboeken,
waren na 10-jarig gebruik nog zoo goed als nieuw. Geen kind kwam
met de handen of met de vingers aan de bladen, daarvoor had ze kartonstrooken, waarmede de bladen werden omgeslagen. Als het boek dichtgeslagen was, nog even een korte beweging tusschen de toppen van
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twee vingers langs rug en kant en onberispelijk ging de stapel in de
kast. Man kann aber auch des Guten zuvi el haben.
Ik heb in Montessori-klassen voor Voorbereidend en Lager onderwijs
een virtuositeit bij kinderen van 4-7 jaar in het kleuren van zelfontworpen figuren gezien, die totaal in strijd is met de veel verbreide
meening, dat het kind het smakelooze verkiest boven het mooie op
grond van zijn kind-zijn. In het rangschikken van de kleuren, in het
harmonieeren der kleur, en in het mengen van de kleuren zag ik
verrassende dingen. Jammer dat de Montessorimenschen zoo krampachtig vasthouden aan de techniek en de omtrek-hulpmiddelen, zoo
lang vasthouden, dat er van vrij teekenen in de lagere klassen der lagere
school zelfs nog niets terecht komt en daardoor een element van kunstuiting en intens genot gemist wordt uit theoretische overwegingen, die
eigenlijk vreemd moesten zijn aan de Montessorianen.
Ik zal niet beweren, dat er in een onschoon gebouw geen goed onderwijs gegeven kan worden. Ik geloof, dat de plichtsbetrachting niet
uitsluitend afhankelijk is van de uitwendige factoren van zijn omgeving —
hoeveel voorbeelden hebben wij allen daarvan niet waargenomen. —
Maar èn onderwijzer, èn leerling ondervinden den invloed van betere
uitwendige factoren altijd ten goede. Er was overdrijving in de bewering
en men heeft er dan ook hartelijk om gelachen, dat er zoo zeer verband
Was tusschen de arbeidspraestaties van den ambtenaar en het meubilair
van zijn bureau, vooral omdat het gebruikt werd als verontschuldiging
voor een ongemotiveerd dure uitgave. Maar in den grond van de zaak
is er toch veel van waar, vooral wanneer men die zoekt in de imponderabilia : Opgewektheid, prettige stemming en sfeer, en wie van ons
zal den invloed daarvan op zijn werk ontkennen ? Eveneens is waar, dat
geestelijke werkzaamheid een zekere behaaglijkheid vraagt — waarbij
luxe uitgesloten kan worden, waar harmonie onmisbaar is. Ik kan bij
mijn denk- en compositiewerk niet afgeleid worden door dingen, die
mij hinderen. En zoo gaat het den onderwijzer ook.
Zoo'n ruim, helder verlicht, ordelijk, frisch lokaal met wat knusse
hoekjes, wat mooie dingen, wat bloeiend leven is toch een ware weldaad.
De nieuwere stroomingen hebben daar meer gevoel en oog voor gebracht,
óf komt het, omdat de toepassing daarvan nog voornamelijk in welgestelde handen gelegd is? Ik heb vooral door onderwijzeressen in de
volksschool toch ook veel prijzenswaardige pogingen in die richting
gezien. En het kind zelf zou het ook den invloed er van ondervinden?
Ik voor mij voel dat als onmiskenbaar; maar het is zoo moeilijk te
zeggen : ook een kind went zoo gauw aan alles. Maar wel heb ik het
gevoel van afkeer opgemerkt bij kinderen, die uit een wel verzorgde
stadsschool op een dorpsschool kwamen, waar iets van intiemere schoonheid verre te zoeken was, in dit opzicht heb ik wel positief negatieve
gegevens, die mijn meening bevestigen. En ik kan me dan ook niet
anders voorstellen, of een kind voelt dat als i-ets weldadigs, als iets
milds, als iets rijks, waarin het de zorg erkent van ouders en bestuurders voor hem, speciaal voor hem, en die belangstelling zal hem heel
,
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lang bijblijven. Ik heb mij er zoovaak en zoo hartelijk in verheugd,
dat dit nu toch ook voor ons volkskind kan bereikt worden en we
kunnen er toch wel trotsch op zijn, dat we hierin bovenaan staan.
Hoe moet het de Commissieleden voor bestudeering van het Daltonplan toch wel heel eigenaardig hebben aangedaan, toen zij de Westgreen-school in Londen binnentraden en daar een hok vonden, dat we
goddank tevergeefs in onze hoofd- of hofstad zoeken.
Maar wat zouden wij hiermede aanvangen, zoo buiten de school de
andere factoren remmend werken — indien er, zooals zoo vaak het
geval is, geen overeenstemming is tusschen huis en school. 0, ik wil
niet spreken van de schrijnendste tegenstellingen, die we allen wel kennen
— maar ook dan nog zeg ik : gelukkig liet kind, dat tenminste een
gedeelte van den dag onttrokken is aan den neerhalenden invloed van
de omgeving, waardoor het misschien in later jaren, het beeld van de
school voor oogen, met de herinnering aan iets anders, zich zal trachten
te onttrekken aan de onreinheid, vuilheid, vunsheid, slordigheid van het
dagelijksch verblijf.
Maar daar waar de verhoudingen boven het laagste peil uitsteken,
hier meer, daar minder ver, daar zal opzettelijke schoonheidskweeking
in kinderlijken vorm geboren kunnen worden.
Over het algemeen komt de zin naar huiselijkheid en aantrekkelijkheid
van het gezinsleven, dat Hollanders eigen, den kinderen ten goede, ook
in het werkmansgezin, waarin een rustige verstandige vrouw beschikt. Ik
heb daarvan voorbeelden gezien, bij karig inkomen, die boven mijn
lof zijn verheven. Goddank, dat ook de betere inzichten inzake woningbouw, de ontwikkeling van den smaak zoo ten goede zijn gekomen ; onnoemlijke zegen heeft de verbeterde woningtoestand voor tal van
gezinnen gebracht. Wat echter tot opzettelijke verfraaiïng gedaan wordt,
is vaak beneden peil. Wat wij zien aan schilderijen, platen, snuisterijen,
voldoet over het geheel nog niet aan eenvoudige eischen van schoonheid.
En dat is niet altijd een kwestie van geld. Voor dezelfde bedragen,
waarmede men nu zijn huis tooit met „maakwerk", kan men aardige
dingen koopen, die een lust zijn voor de oogen. Er is hier voor onze
Vereenigingen nog wel wat te doen ; tentoonstellingen voor het volk,
voorlichting bij inkoop van huisraad, cursussen voor verloofden. Als
de verhoudingen in de gezinnen goed zijn, is hier voor de moeder
bijna alles te bereiken. Ik ken geen betere bron voor het geneten van
uiterlijke en innerlijke schoonheid dan het welverzorgde thuis. Wat
een gelegenheden voor verheffing van het gemoed van allen, van de
kinderen in het bijzonder, biedt het huiselijk leven aan. Wie kent niet
de geur van het huis als er een jonggeborene is, de sfeer van teerheid
en innigheid als een jong leven zijn entree gemaakt heeft, dan zijn er
onzichtbare engelen, die rozen strooien ; de Zondagen, wat een bron van
intiem genot in het samenzijn, samenspreken, samenzingen, samenleven,
samenschertsen, samenspelen. 0, er zijn zooveel gevaren voor dat gelukkig huiselijk leven, we zullen er de oogen niet voor sluiten, maar
een cultivatie, die tot aan het gewijde komt, is de beste beschutting
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tegen gevreesde besmetting. Ik zie geen kans in den korten tijd, die
mij gegeven is, daarover uit te weiden, maar dat behoeft ook niet:
schoonheid in de opvoeding is voor het allerbelangrijkste deel te verkrijgen door cultivatie van het gezinsleven.
Ik gun van harte de jeugd de genoegens van onzen tijd, voorzoover het
genoegens zijn, maar zij zijn altijd van minder allooi, als ze het gezinsleven uit elkaar halen.
En niet alleen de Zondagen, ook de Zaterdagmiddagen en -avonden —
laat het sloven, het poetsen, het schoonmaken, het \vasseplassen Zaterdags bij tijds ophouden, opdat de van het werk komenden een toegerust
huis vinden.
En ook enkele dagen in het jaar zij er feest, vacantiedagen, om samen
uit te gaan, naar buiten, of naar de stad, naar de hei en naar de zee,
naar het vruchtbaar land en naar het stemmige bosch ; samen uit : laat
zoo'n dag lang van te voren in bespreking komen, laat het een studie
worden, hoe zoo'n dag zal worden besteed, laat er gezamenlijk voor
gespaard worden — o, wat zijn we er nog slecht op ingericht om
families goedkoop en goed een nachtverblijf te geven na een langen
wandeltocht ; behalve voor familiebezoek moet er op tal van plaatsen
gelegenheid zijn om eenvoudig te logeeren : für bescheidene .Anspruche
zag ik in Zwitserland en in Duitschland op de mooiste plekken en
gansche gezinnen streken daar neer en hadden het daar goed — en
trokken den volgenden dag weer vroolijk ver-der : 8 à 10 uur per dag
marcheeren, met behoorlijke rust, goede voeding en vroegen slaap.
Wat haalt er bij zoo'n genot ! En het geld daarvoor kan wel bespaard
worden op bioscoopbezoek, op sigarettengenot, op snoep en tooi. Er
is op dit terrein nog zoowat alles te doen.
Er is ook in den omgang met anderen een tekort aan waardeering van
het schoonheidselement.
Als volk in zijn geheel missen wij een zekere elegance; beleefde;
en aangename omgangsvormen worden heel spoedig aanstellerij genoemd en bespottelijk gemaakt. — Een volksfeest staat maar zelden
op draaglijke hoogte, het ontaardt zoo vaak in een pan ; familiefeesten
zijn in meerdere gevallen niet beter. We waren berucht om onze kermissen — ook om onze slemppartijen. Onze oude schilders hebben
eigenlijk schandelijke tooneelen kunstvol vereeuwigd. Ik moet toestemmen, dat er verbetering is ingetreden : maar er is in die richting
nog veel te doen. Bloemencorso's, étalagewedstrijden, historische en
allegorische optochten met verzorgde costumes, openluchtspelen, reidansen, volkszangdagen, bezoek aan musea, tentoonstellingen, maar dan
zonder lunaparken ; er is van onze openbare volksfeesten nog veel meer
schoons te maken, de elementen zijn wel aanwezig, het komt op de
organisatie aan. En dan is er een tekort aan waardeering van het schoonheidselement van den handenarbeid : zie onze timmerlui, schilders,.
smeden, tuinders en boeren maar eens aan hun werk. Wat een prachtstuk
zoo'n keurig aangeploegde akker, zoo'n schoongewied veld, zoo'n goed
onderhouden kweektuin, zoo'n af stuk werk op elk gebied. We moeten
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er onze kinderen bij brengen, van laten genieten : heerlijke uren zijn er
door te brengen bij de boeren in hooi- of oogsttijd, bij de tuinders, in
een timmermanswinkel, bij een smid. Kweek respect voor elk stuk werk,
door den arbeid ier aan besteed te zien in het licht van het schoone.
Ik heb er de heerlijkste herinneringen aan.
Veel daarvan zal bereikt kunnen worden door het kind te brengen in
de natuur, niet het er door te laten rennen, of te fietsen, of te autoën --neen door wandelen en door langdurig verblijf kon liet door het
mee te laten doen en er het genot van den arbeid in te smaken.
School- en werktuinen, boomplantdagen, verzorgen van bloemen en
dieren — 't begint binnen het bereik te komen, helaas nog maar van
enkelen, kon het van velen. Liefde aan te kweeken voor wat groeit,
voor wat bloem en vrucht draagt. Voor onze jeugdvereenigingen een
dankbaar oefenterrein.
Ik mag in dit verband wijzen op het heerlijke kampleven. Schijnbaar
is er een tegenstrijdigheid met het schoonheidsprincipe. Als ge in het
kamp onze jongens van 12-18 ziet, hebben ze zoo weinig van een
modeplaat — uit de stad in de natuur gebracht, hebben ze behoefte,
wat franje af te rukken. Maar wie zal de verrukking niet deelen van
een avond op de hei, van een nachtgelijken tocht door de duinen, naar de
zee, van de betoovering van een kampvuur of van den overweldigenden
indruk van een sterrenhemel op het open veld.
Ik heb èn bij leiders, èn bij kampers, de schoonheidsaandoening wel
degelijk opgemerkt, als ze daarover vertelden. Nog steeds ben ik aan den
buitenkant der dingen gebleven ; ik moet komen tot den mensch zelf.
Want de beste bron voor ontroering en bewondering welt op in ons
zelf en hoe jonger het leven, hoe krachtiger de werking. Maar wat op
's herten grond kit, dat welt me naar de keel en berst ter sponne uit.
Huis en School, gezinsleden en schoolbevolking moeten gezamenlijk
zich van die momenten meester maken. Ik wees al op den heerlijken
tijd van de geboorte van een kind, op de winteravonden, de Zondagen,
de huiselijke feestjes, en ook de gedragen ernst van ziekte — dan met
elkaar voor elkaar leven — het beste zoeken voor een ander zonder
eerst wat voor zich zelf te vragen — het kan meegedragen worden naar
de school — het strakke klassikale systeem liet weinig ruimte voor
opoffering, voor onderlinge steun en hulp, helpen, (voorzeggen) werd
gestraft als uiting van oneerlijkheid — moeten er vrouwen komen als
Miss Parkhurst of Dr. Montessori om ons de dwaasheid daarvan te
laten voelen en ons te laten zien, wat die hoogere voorbereiding is voor
de betere gevoelens in de maatschappij, het steunen van elkaar, liet zelfdoen uit -eigen aandrift ? De meester zal niet meer heerschen of regeergin,.
maar dienen, latent actief, altijd bereid zich te geven, maar ingehouden,
om den groei van het innerlijk leven in geen enkel opzicht te belemmeren, dan om te snoeien tot schooner bloeien. Hij zal 't koninklijke
moeten afleggen, om 't priesterlijke te ontvangen — ick dien, vroeger
een uiting van lagergeplaatsten, wordt nu een uiting van innerlijk
bekeerden tot de hoogste levensopvatting.
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Ik moet u nog wijzen op de gevaren, die er verbonden zijn aan het
te sterk naar voren brengen van het schoonheidsprinciep in opvoeding
en onderwijs. Wij, arme menschen, varen altijd tusschen een Scylla
en een Charybdis door, nauw ontkomen aan het Bene gevaar bedreigt
ons het andere. D'oogen er voor open houden en de handen er tegen
ineen slaan — 't is voorloopig zaak dat te doen.
Ik heb al gewezen op het gevaar van innerlijke volmaking te verwachten van uiterlijke perfectioneering, van de lijst aan te zien voor
de schilderij, de band voor het boek, voor gebrek aan realiteitszin.
Straks komt voor het kind de akker, de werkplaats, de fabriek, de
straat, de dijk, straks hoort hij de gesprekken, ziet hij de daden van
de menschen — wie schetst de gevaren — de ontnuchtering ; dan komt
het meisje, de jongeling, het volle leven ontwaakt, de brouille van
de puberteit — de verlokking van de vrijheid ; zal dan de vleiende
schijn hem redden — of zal hij innerlijk gestaald den veeg door het
groote woud vinden?
Goddank, er is tegenwicht, ik noem maar : het ouderlijk huis; de
jeugdkerk, de goede catechisatie, het kampeeren, al het jeugdwerk, goede
vrienden en de overgegevenheid om ook weer wat voor anderen te
gaan doen.
Er dreigt ook steeds gevaar om in eigen omgeving het goede te zoeken
voor zich zelf en eigen voortreffelijkheid als maatstaf te nemen voor
anderen, een minachten van minderbegaafdheid, lichamelijk gebrek of
sociaal tekort. Ook daartegen helpt alleen innerlijke omvorming -een kind is van nature egoïst, betrek het daarom zoo spoedig mogelijk
en zoo volledig mogelijk in alles, waarin het anderen kan helpen en
dienen.
Weer alle ijdelheidsvertoon, symptoom van verweekelijking, waartoe
het kind, dat in al te gunstige omstandigheden opgroeit, zoo licht
vervalt. Al uw pogingen zijn tevergeefs geweest als het daartoe komt.
Liever een blauwe kiel over een eerlijke ziel, dan een gekleede jas over
een onrein gemoed. De schoonheid verinnerlijkt, ze worde geen abstractie ; ze rake niet los van de omgeving, niet los van den mensch.
Al het lagere in ons en om ons heen, en wie erkent ze niet schreiend
schrijnend, doove niet het heimwee naar beter, volmaakter, naar het
volmaakte, dat geen oog nog gezien heeft en geen oor nog gehoord
heeft, maar waarvan een afspiegeling, een flauwe schaduw zich vertoont
in veel, wat we voor elkaar kunnen zijn, als we 't maar zien. Zoo is
a thing of beauty a boy for ever, in de houding van den deemoed.
,

Discussie.
Dr. Schepman heeft met dankbaarheid de woorden van waardeering
voor een aesthetische verzorging der leermiddelen vernomen, doch
meent een zekeren twijfel bij den inleider geconstateerd te hebben, aangaande de waarde voor het onderwijs van deze zorg. Hij zou hieromtrent
gaarne een nadere verklaring hebben, daar de uitgevers in samenwerking
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met de kunstenaars en de technisch uitvoerenden hun krachten tot
dusverre aan het uiterlijk van de boeken en platen en kaarten wijdden,
geschraagd door de overtuiging, dat een aesthetisch kleed een waardevol
element in het onderwijs is.
Prof. W. van der Pluym: De inleider, die met zooveel liefde een
pleidooi hield voor de aesthetische verzorging der omgeving van het
schoolkind (gebouwen, meubels, wandversiering, leermiddelen, boekillustraties enz.) heeft in een oogenblik ván deceptie gezegd, - dat
niettegenstaande al dit schoone, het onderwijs zelf er niet op vooruit
is gegaan. Het komt spreker voor, dat deceptie na intensief werken ten
allen tijde te constateeren valt, hoe wrang en toch schoon klonk het
reeds bij den Prediker als hij die verzuchting slaakt : „Wat heeft de
inensch voor al zijn werken onder de zon . . ." en toch ! zou men,
zelfs met dit onomstootelijk te weten, daarom ophouden met dat werk?
Zou bovendien het streven om schoonheid te brengen in - de omgeving
van het schoolkind, oorzaak zijn, dat het onderwijs niet vooruit gaat,
of zou men hiervoor andere factoren hebben te zoeken?
Indien de inleider niet iets positiefs kan aanwijzen, dan is er, juist
waar hij een enthousiast voorstander hiervan is, een gevaar in om zoo
iets te uiten. Immers zij, die vaak niets liever willen dan den sleur,
wijl alles zoo gemakkelijk dan rolt, zullen dit van hem juist aangrijpen
als motief en zullen misschien decreteeren, dat die schoonheid afleidt
en dus slecht werkt op het directe onderwijs. Uw eerlijkheid voert U
een oogenblik tot pessimisme, laat de tegenstander deze eerlijkheid niet
oneerlijk uitbuiten !
Repliek..
De heer K. Brants: 't Gevoel voor rhythme heeft spreker zeer
zelden bij 't ' kind ontdekt. Ook spreker acht de dialoog van invloed
op den leestoon. Spr. spijt 't te moeten zeggen, dat z. i. de verbetering
van gebouwen en leermiddelen niet tastbare verbetering heeft gebracht
in de techniek van 't onderwijs, maar in elk geval meer zon en meer
licht in 't schoolleven gegeven.

Verslag Paedagogisch Congres.
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SECTIE X.
GESCHIEDENIS DER OPVOEDING.
Geen stellingen.

Die ontwikkeling der Pansophie gedurende
Comenius' verblijf te Amsterdam
door R. A. B. Oosterhuis.
Indien men meende, dat Johannes Amos Comenius gedurende zijn
laatste veertien levensjaren (van 1656-1670), die hij te Amsterdam
doorbracht, zich in bijzondere mate op de didactiek heeft toegelegd,
zou men bedrogen uitkomen 1 ).
Het is bekend, dat Laurens de Geer, die door deze daad de vaderlijke traditie voortzette, Comenius na de verwoesting van Lissa in 1656
uitnoodigde, in Amsterdam te komen en op onbekrompen wijze in zijn
levensonderhoud voorzag. Maar deze Maecenas deed nog meer. Niet
alleen bracht hij Comenius in aanraking met tal van boekdrukkers, die
om strijd aanboden zijn werken te drukken, maar hij bekostigde ook de
folio-uitgave van de beroemde opera d i d a c t i ca o m n i a.
Deze uitgave, die alle tot en met het jaar 1657 geschreven didactische
werken omvat, sluit den didactischen auteursarbeid van Comenius af.
Wat hij sindsdien uitgaf, waren nieuwe of verbeterde edities van reeds
bestaande didactische werken. Zoo verschenen van de J a n u a
1 i n g u a r u m, alleen reeds in die Amsterdamsche periode, vijf nieuwe
uitgaven ; aan zijn leerboek der natuurkunde, de Synopsis n a t u r ae,
voegde hij in 1663 uitvoerige addenda toe, in verband met de inmiddels
toegenomen kennis der natuurwetenschap.
Naast de gedurige pli-chten, die het ambt van bisschop der "Tsjechische
en Moravische broedergemeenschap hem oplegde, moest er dus wel
een ander arbeidsterrein zijn, dat dezen wakkeren en onvermoeiden geest
in beslag nam. Dit gebied bestond inderdaad en had reeds vanaf 1631
de onverzwakte belangstelling van Comenius tot zich getrokken. Men
Comenius (1592-1670) hield verblijf:
1628-1640 te Lissa (Polen).
1641-1642 te Londen en Stockholm.
1642-1648 te Elbing (West-Pruisen).
1648-1650 te Lissa (2e verblijf).
1650-1654 te Sáros-Patak (Hongarije).
1654-1656 te Lissa (3e verblijf).
1656-1670 te Amsterdam.

1)
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verneme slechts, hoe hij zelf meer dan -eens schreef, dat het groote
succes der Janua Linguarum, die in 1631 verschenen was, hoogere
idealen bij hem had wakker geroepen. Hij wilde toen voor de jeugd
een nog belangrijker boek samenstellen, waarin het geheele menschelijke weten op korte, bevattelijke wijze zou worden weergegeven en den
kinderen als een „janua rerum", een poort der zaken, toegankelijk
gemaakt. Zoodra hij de gedachte aan een dergelijke kleine encyclopaedie
eenmaal gegrepen had, sloeg hij de wieken van zijn geest wijder uit en
concipieerde den bouw eener „P a n s o p h i e" of Alwijsh-ei.d als een
encyclopaedische samenvatting van alle weten, waarvan het begin en het
einde God zelf zou zijn 1 ). Van den aanvang af heeft Comenius aan de
Pansophie de voorkeur gegeven boven zijn didactische studiën. Samuel
Hartlib, een vriend van Milton, geraakte door kennismaking met in
Londen studeerende Moravische stud enten op de hoogte van Comenius'
arbeid. Op een verzoek om nadere inlichtingen omtrent zijn plannen, deelt
Comenius in een schrijven 2 ) uit het jaar 1633 mede, dat hij in Lissa
zijn Didactica Magna, zijn Viridarium en Pansoph ie hoopt
te voltooien, daar later, wanneer Ood den Tsjed!hischen ballingen zou
veroorloven naar hun land terug te keeren, de tijd voor dergelijken
arbeid wegens kerkelijke aangelegenheden zou ontbreken.
In het najaar van 1636 zond hij daarop naar Londen zijn pansophisch
program, dat later als P a n s o p h i a e P r o d o m u s in de tweede uitgave
van 1639 een buitengewone bekendheid zou krijgen. Dit kleine werkje zou
een beslissenden invloed op den verderen levensloop van Comenius
uitoefenen. Hij aanvaardt in 16 40 op uitnoodiging van zijn Engelsche
vrienden en het parlement de reis naar Engeland, maar wordt door de
ontwikkeling van den politieken toestand 3) in de ontplooiing van zijn
werkzaamheid belemmerd.
Twee roepstemmen bereik-en hem daar in 1641: een van Richelieu,
die hij afwijst om zijn gebrekkige kennis van het Fransch 4 ), -en een
uit Zweden, van den Hollander Lodewijk de Geer, waaraan hij gehoor
geeft. Genoegzaam bekend is de vorstelijke wijze, waarop deze grootaalmoezenier van Europa hem ondersteunde. Minder bekend is, dat deze
ondersteuning in het geslacht De Geer een traditie werd, die bij Lodewijks
dood (1652) gehandhaafd werd door zijn zoon Laurens en bij diens
overlijden (1666) voortgezet werd door zijn kleinzoon Gerhard; terwijl de
vriendschap van de familie De Geer na 1670 overging op Daniël Comenius,
den eenigen mannelijken nazaat (overleden in 1694), die in het huis van
Etienne de Geer te Amsterdam woonder'). Het strekt de familie De Geer
tot onvergankelijke eer, dat zij Comenius na al den reeds bewezen
-

-

,

,

1) Continuatio admonitionis fraternae, in het Tsjechisch vertaald door
Dr. J. Hendrich, onder den titel van Zivotopis Komenského, par. 46.
2) Patera, Korrespondence J. A. K. pag. 19.
3) O...a. de v opstand in Ierland van 1641.
4) Vlastni Zivotopis J. A. K. door Dr. J. Hendrich par. 56.
s) Korresp. Komensk. door Pat. pag. 279.
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steun een onbekommerde grijsheid heeft bezorgd, maar minstens even
groote lol somt haar toe, Comenius na 1657 ter wille der subsidie
nimmer in de vrije ontplooiïng zijner talenten, noch in de richting
zijns geestes belemmerd te hebben.
Reeds in 1641 kwam Laurens de Geer in opdracht van zijn vader
met Comenius overeen, dat deze voor de Zweedsche scholen nieuwe
leerboeken zou schrijven en na voltooiïng daarvan met zijn medewerkers
voor den pansophischen arbeid zou worden gesubsidiëerd.
Zonder twijfel heeft een predikant der Waalsche kerk te Amsterdam,
Ds. Godfried Hotton, leen groot bewonderaar der pansophische gedachte,
invloed op De Geer uitgeoefend ten gunste van het pansophische streven
van Comenius.
Het is bekend, dat het zesjarig verblijf te Elbing (1642-1648), dat
hem door Oxenstierna als woonplaats aangewezen was, een donkere. tijd
voor Comenius geweest is. Niet alleen was de hulp zijn-er medewerkers
ontoereikend, waardoor het schrijven der leerboeken slechts langzaam
vorderde en er voor de pansophie geen genoegzame tijd overbleef, maar
Comenius geraakt er ook in conflict met schier al zijn beschermers en
vrienden en tijdelijk zelfs met zijn kerkgemeenschap. Met de Zweedsche
regeering en De Geer, omdat het didactische werk te weinig opschoot,
met de Engelsche vrienden wegens het op den achtergrond geraken der
pansophie, met zijn kerkgemeenschap, omdat hij daaraan zijn volle kracht
niet kon wijden.
Daar de pansophie den ondergrond zou vormen van zijn in de
Elbingsche periode (1643-1648) overdachte „de r e r u m hum anarum emendatione consultatio catholica", die in de
laatste 14 levensjaren zou uitgewerkt en gedeeltelijk in het licht gegeven
worden, is het noodzakelijk het begrip pansophie en die ontwikkeling
daarvan v66r de Amsterdamsche periode nader te beschouwen, om een
helder inzicht te krijgen in den pansophischen arbeid der laatste
levensjaren.
II.
Evenals Comenius de didactiek opvat als de kunst om allen alles te
leeren, wenscht hij, door de pansophie (letterlijk alwijsheid) een alzijdige
toename van kennis en wetenschap voor allen.
Zij is echter niet beperkt tot de schooljaren, zij kan het geh-eele leven
beoefend worden. Dit levensonderricht moet niet bestaan in een africhten
tot bepaalde beroepsbezigheden, maar in het wekken van een algemeen
samenhangend geestesleven. Daarom moet men zich bij -alle verscheidenheid van onderwijsobjecten toch van het ééne principe bewust blijven,
waaruit alles af te leiden is. Het ontbreken van dit eenheidsprincipe is
volgens Comenius de hoofdoorzaak van de onwetenschappelijkheid der
geleerden l ). Bij Plato waren speculatie en dialectiek niet met elkander

1•

) Opp. didact. : I, 415.
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in evenwicht 1 ) ; de philosophie van Aristoteles bevat geen elementen
uit de Heilige Schrift en strijdt met de werkelijkheid 2 ).
Het loslaten van den universeelen grondslag leidt tot het odium
tusschen de verschillende wetenschappen. Men moet het overal verstrooide,
verborgen zaad der waarheid opsporen en bijeenbrengen ; de stralen
der .. waarheid moeten zich tot één straal vereenigen, en in alle dingen,
zoowel' in die der zintien en der rede, als in die der goddelijke openbaring
moet ' eenzelfde symmetrie te voorschijn treden !
Comenius zelf vindt een dergelijk eenheidsprincipe* in (3od.
Het religieuze karakter zijner pansophie blijkt reeds uit den naam, dien
hij ' zijn systeem geeft : „T e m p e 1 d e r a 1 w ij s h e i d, tot gebruik
de, algemeene, uit alle volkeren en tongen verzamèlde en nog te. verzamelen kerk van Jezus Christus" 3 ).
God is het middelpunt, -de eeuwige grondslag van alle dingen ; Hij
is autonoom d. w. z. aan Zichzelf ontleent Hij den vorm, de kracht en
het doel Zijner werken ; de stof evenwel, waardoor zich het schepsel van
zijn Maker onderscheidt, neemt. Hij uit het niet, Hij schept ze. Deze laatste
toevoeging vrijwaart Comenius voor het verwijt van pantheïsme, zoodat
hij onder het genoemde beding de stelling uiten kan, dat God Zichzelf
in de wereld afbeeldt, opdat het schepsel geheel op den Schepper gelijke.
Met voorliefde citeert Comenius de hierop betrekking hebbende bijbelteksten 4), inzonderheid de woorden uit 1 Cor. 11 : 7 ,,overmits hij het
beeld en de heerlijkheid Gods is". Men ziet, Comenius maakt het zich
hier riet moeilijk, met den grooten sprong van object tot subject en
eenmaal bij het subject aangeland, weet hij dit systematisch uit te buiten
en op 'elk terrein de krachten ervan te doen ontplooien.
Uit het principe d-er eenheid vloeit als vanzelf dat der harmonie voort:
Comenius verkondigt, dat God, natuur en kunst , een harmonisch met
elkander verbonden eenheid vormen 5 ).
God is het oorspronkelijke of toonbeeld, de natuur het evenbeeld, de
kunst het tegenbeeld. Men zou zich vergissen, , indien men Comenius
de al te groote oppervlakkigheid toedichtte het disharmonische element
in de natuur over het hoofd te hebben gezien. De natuur, zegt hij, bevat
deze tegenstrijdige elementen, omdat zonder tegenstelling. waarheid, noch
orde, jà zelfs het wezen der wereld niet bestaan kan. Alles lost zich
echter op in hoogere harmonie. God neemt een hoogere plaats in dan zijn
-

1) De dialectiek van Plato is eigenlijk de logica zelf ; zij omvat dus
niet de regels, volgens welke de logische begrippen worden - afgeleid
etc., maar omvat deze afleiding -.etc. zelf. Plato heeft volgens Comenius
eenzijdig de speculatie beoefend ten koste der dialectiek (logica) en is
daarom door den grooten dialecticus Aristoteles overwonnen. Klaarblijkelijk meent C., dat de éntelechie, die door Aristoteles aan de van
Plato overgenomen idee wordt toegekend, een door de dialectica
verkregen verbetering van Plato's philosophie . ' beteekertt.
2) O. a. met de anatomie van Vesalius.
3) Con. pans. deluc. in de opp.! did. I 463.
4) o. a. Gen. 1 : 26 ; Hebreën - 1 : 3.
b)
Opp. did. I 435.
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evenbeeld ; daarom moet o. a. de wetenschap der metaphysica de voorrang onder de wetenschappen toegekend worden ; zij is niet alleen het
zekerste fundament maar ook de schitterendste top der wijsheid ; daarom
is ook bijzonderlijk de theoloog tot den bouw van den tempel der
wijsheid aangevezen ; ziedaar het wezen der pansophie.
Het kennis-theoretische principe van Comenius houdt in,
dat aan natuur en schriftuur de normen der pansophie ontleend
moeten worden. Aan den bijbel komt de hoogste autoriteit toe 1). De
Schrift geeft ons uitsluitsel over hetgeen God in dit leven ons schonk
en in het toekomende voor ons bewaart. Van "den anderen kant moet
echter het pansophisch leersysteem aan het verstaan der Heilige Schrift
ten goede komen, dit bevorderen en tegenstrijdige plaatsen in de rechte
harmonie tot elkaar brengen, kortom, de pansophie moet een deur voor
de Schrift worden 2).
De uitspraken dezer bronnen kunnen niet in tweestrijd met elkander
zijn, daar zij alle uit God zijn af te leiden. Comenius keurt daarom
op de meest besliste wijze de scheiding af tusschen theologie en
philosophie 3). God bereidt ons op het toekomende leven voor, niet alleen
door wat Hij spreekt, maar ook door wat Hij doet. Opdat men derhalve
de philosophie met de theologie, d.w.z. de werken Gods met de woorden
Gods en op deze wijze de rede met het geloof in overeenstemming
brenge, wil hij, dat men den Christen philosophie noch theologie afzonderlijk leere, maar beide tezamen als pansophie.
Comenius' in den Prodromus besproken methodiek ligt nog in
de windselen. De juiste methode is er nog niet 4). Bacon's inductie,
die voor de natuurwetenschappen de alleen juiste methode schijnt te
zijn, laat zich buiten haar eigen terrein wellicht niet toepassen.
De pansophie heeft een norm noodig, die veel algemeener is, waartoe
God wellicht eenmaal de oogen zal openen 5 ) . De syncritische methode
wordt in den Prodromus nog niet genoemd. De tweedracht der wetenschappen is het bewijs harer verkeerde methodiek. Waar waarachtige
zin voor de wetenschap heerscht, moet alle disharmonie verdwijnen.
De bouwstoffen, die de methode te verwerken zal hebben,
moeten worden bijeengebracht, getoetst en ten slotte aaneengevoegd
tot het ééne geestelijke organisme der pansophie. Comenius geeft
den raad alle vindplaatsen opnieuw te onderzoeken ; als vindplaatsen
geeft hij slechts boeken aan, in de eerste plaats den Bijbel, doch over
een direct onderzoek der natuur rept hij niet. Wanneer de methode
gevonden en eenmaal toegepast zal worden, zal het mogelijk zijn, uit
de verkregen axiomata nieuwe kennis te winnen naar analogie der
wiskunde. Immers bij deze wetenschap is het niet alleen mogelijk,
alles wat er reeds is, met in zichzelf besloten duidelijkheid zonder
1)
2)
3)
4)
5 )

1.1. p. 428 en 440.
1.1. p. 415.
Con. gans. delucid. in opp. did. I 467.
Opp. did. I 425.
1.1. p. 452.

PANSOPHISCHE WERKEN VAN J. A. COMENIUS VOOR 1656.

I.

Pansophiae prodromus, 1637 en 1639.
(Voorlooper dier alwijsheid).

II.

Conatuum pansophicorum dilucidatio, 1639.
(Verklaring dier alwijsheidspogingen ).

III.

Via Lucis.
(Weg des lichts).
Geschreven te Londen 1640-1641. Gedrukt te Amsterdam 1668.

IV.

Pansophiae diatyposis, 1643.
(Schets der alwij shei-d ).
1.

Templi sapientiae ichnographica.
(Plattegrond van -d-en wijsheidstempel).

2.

Templi pansophiae delinatio orthographica.
(Gevelontwerp van den álwijsheidstempel ).
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dwalen te leeren kennen, maar ook de bronnen van overwegingen en
besluiten, kortom de oneindige kennis, waartoe de axiomata den toegang geven af te leiden 1). Aangaande het toetsen der stof vermeldt
Comenius, dat het noodig is, zich ervan te overtuigen, of alles opgeteekend is, wat bestaat, of niet iets is opgeteekend, wat niet bestaat,
en of de omschrijving van sommige dingen wel aan de werkelijkheid
beantwoordt ; hij hoopt, dat deze groote taak uitvoerbaar zal zijn door
middel van de methode der panharmonie.
Vier jaren na d-en Prodromus verscheen de Diatyposis Pansophiae.
In het tweede deel daarvan, de delinatio Templi pansophiae, geeft
Comenius reeds drieërlei zeer algemeen principe voor de methodiek:
het zijn de onverbrekelijke samenhang van alle deelen, de geleidelijke
opklimming en de gestadige uniformiteit. De eerste twee principes
zijn zonder meer duidelijk, alleen zou men in het samenhangende
principe van Comenius tevergeefs het logische element zoeken, dat de
eene schakel aan de andere ondergeschikt doet zijn, daar alleen zijn
theologie dien samenhang bepaalt. De uniformitas stelt bij iedere
zaak de vraag naar definitie, wezen, functie en geleding. 2 )
De h a r m o n i e, die door het aanwenden der pansophische methode
bereikt wordt, mag reeds op alle levensterrein een profijtelijk doel
heeten ; het hoogste n.t bereikt zij door de ziel behulpzaam te zijn
tot het verkrijgen der zaligheid ! Zoo zal het licht der ware vroomheid
en wijsheid vroolijk schijnen en zóó ver haar stralen schieten, dat
ook de ongeloovigen op den weg der waarheid worden geleid.
Zoo zal ons oog eindelijk aanschouwen, wat de heilige profeten
verkondigd hebben : de aarde zal vol zijn van de kennis des Heeren $)
en de Heer zal koning zijn over de gansche aarde 4).
Het is begrijpelijk, dat zulke grootsche gedachten niet onbeïnvloed
bleven door den mystieken aanleg van Comenius' karakter. Deze
invloed uit zich in herhaalde driedeelige geledingen van gedachtenreeksen en in de mystieke nomenclatuur der pansophie als een tempel
gebouwd naar het prototype van d-en t e m p e l van S a l o m o 5 ) . Een
andere vergelijking : de Pansophie moet een heilige Jacobsladder zijn,
die van het zichtbare tot 'het onzichtbare, van de aarde tot de Majesteit
des Heeren voert. Zoo zal de wijsheid in waarheid zalig maken 6 ),
omdat zij tot God, de bron der eeuwige zaligheid, lijdt. Alle geloovige
christenen zijn dergelijke pansophen, daar zij den hemel beter dan de
aarde en het eeuwige beter dan het tijdelijke kennen en Christus
bezitten, in wien alle schatten der wijsheid verborgen zijn. 7 )
-

1) Prodrom. par. 41.
2) cf Versl. Com. comité 1923 in Paed. Tijdschr. 1925.
3) jes. 11 : 9.
4)
,j esaja 35 : 8; Zacharia 14 : 9.
Het meest uitgewerkt in de Pansophide diatyposis, Elzevier 1645.
6 ) Spareuken 3 : 13. opp. did. I 4,69.
7 ) Een gedachte door de met Comenius geestelijk verwante Anna Maria
van Schurman aldus uitgedrukt : philosophia quaerit, theologia invenit,
religio possidet veritatem (album amicorum van Dr. T. E. Schweling 1669).
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Comenius is een te goed zoon zijner kerk, om haar in zijn
D e 1 u c i d a t i o 1 ) niet het recht toe te staan zijn streven te beoordeelen. Uitdrukkelijk huldigt Comenius. de opvatting, gesanctionneerd
door zijn kerk, dat in de pansophie ook een „das Leben b ejahendes"
element moet zijn, waartoe de heidensche klassteken schoone bouwstoffen geleverd hebben. Het is dit element, dat de pansophie v66r
de Amsterdamsche periode reeds eenigermate universalistisch maakt
en haar een missionair arbeidsveld onder de heidenen opent. In dit
verband ware de titel „P a n s o p h i e der m e n s c h h e i d" gerechtvaardigd. Reeds van overoude tijden zocht de missie synthese ; Comenius
geeft zijn pansophie geen bepaalde kerkelijke confessie, maar wel
een algemeen erkenden christelijk religieuzen grondslag. Men zal straks
zien, dat in de Amsterdamsche periode Comenius den religieuzen
grondslag nog algemeener, zijn pansophie dientengevolge nog universe'eler maakt. Alleen verzuimt hij niet het eschatologische accent
te leggen ; en waar Daniël 2) zegt, dat in den tijd van het einde velen
het verzegelde boek zullen naspeuren en de wetenschap vermenigvuldigd
zal worden, gelooft Comenius, dat de door hem zoo bewonderde opleving der wetenschappen in de eeuw van Galileï, Huygens, Newton
het bewijs van de nabijheid van het einde is.
Het is ten slotte deze eschatologische gedachte, die hem nog in het
heden der genade ertoe dringt een ernstige vermaning tot zijn medemensch-en te richten. Deze in Elbing geconcipieerde algemeene beraadslaging over de verbetering der menschelijke dingen 3 zal zijn hoofdwerk
te Amsterdam worden en hem tot zijn laatste levensdagen bezighouden.
Zij is het met de pansophie doortrokken hoofdwerk dier periodej,
dat ons het inzicht geeft in de verdere ontwikkeling d-er pansophische
gedachte.
III.
,

)

Uit het dagboek van Ds. Hartman van Riga, die eene levendige
beschrijving van Amsterdam en van zijne ontmoeting met Comenius
op -de Westermarkt geeft 4 ), weet men, dat deze zich in 1657 ijverig
bezighield met de uitgave der profetien van Kotter, Drabik en Poniatovská, die onder den titel van L u x i n T e n e b r i s nog in datzelfde jaar verschenen. Tevens blijkt uit zijn verhaal, dat Comenius reeds
toen niet meer woonde in het huis met de hoofden, doch waarschijnlijk
reeds in het huis ,,de Diamantroos" op de Prinsengracht, tegenover de
Elandstraat, waar hij in `het jaar 1665 verblijf hield. De overkomst
van zijn gezin naar Amsterdam maakte het betrekken van een eigen
-woning noodig, -en stellig zou dit ook het overbrengen der drukkerij
van de Broedergemeente in 1660 veroorzaakt hebben. ')
1) Opp. did. I 455.
2) Dan. 12 : 4.
3) d. i. : de rerum humanarum emendatione consultatio catholica, in
den tekst verder kortweg met C.C. aangeduid.
4) Kvaesala, corresp. .j. A. K. II.
6 ) Vonka, Komensky knihtiskar v. Nizozemi, pag. 67.
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Comenius werd den 4den December 1662 in het boekdrukkersgilde
opgenomen en liet op zijn drukkerij 32 eigen geschriften als eerste.
deels als herdrukte uitgaven, in het Tsjechisch, Duitsch en Latijn het
licht zien. Door Nederlandsche drukkers werden 38 uitgaven in de
Amsterdamsche periode gedrukt, waarvan 22 nieuwe. Een dergelijke
geweldige literaire werkzaamheid maakt het verklaarbaar, dat Comenius
in het openbare leven weinig op den voorgrond trad. Spizelius, die
met zijn zoon Daniël correspondentie voerde, schrijft, dat Comenius in
Amsterdam in afzondering leefdei) Comenius zelf zegt in zijn tegen de
Socinianen gerichte d e I r e n i c o I r e n i c o r u m (1660) : Scio aliena
in domo silentium esse tutissimum, ik weet, dat in een andermans
huis zwijgen het veiligst is.
. Het blijkt overigens, dat noch zijn hooge jaren, noch zijn katastrophale levensloop zijn krachten gesloopt hadden en dat hij steeds
dieper doordrong in de . essentie van zijn levenswerk.
Indien men dit als een drievoudig streven beschouwt : de bisschoppelijke zorg voor zijn kerk en voor de stoffelijke noodgin harer leden,
de verbetering van den politieken toestand in zijn vaderland (in dit
licht moet men de h i s t o r i a re vel a t i o n u m bezien) en zijn streven
ter verbetering der menschheid (hieronder begrepen de zorg voor
het onderwijs) ziet men Comenius' werkzaamheid in Amsterdam een
climax bereiken, waartoe zij in geen zijner vorige woonplaatsen vermocht
te stijgen. In het in het Dultsch geschreven reisverhaal van Hartman
komen slechts vijf Tsjechische woorden voor. Het zijn die, waarmee
Comenius zijne vrienden begroet die evenveel in Lissa hadden geleden
als hij zelf : „To jsou ti trápené lidé, daar zijn die ongeluksvogels !"
Men ziet, hoe Comenius. bij al zijneellende den zin voor humor niet
verloren had.
Iv.
De brand van Lissa in 1656 had liet grootste deel van het in den
loop der jaren door Comenius verzamelde pansophsche materiaal vernietigd. In een brief aan Harsdörfer, Jan. 1657 uit Amsterdam verzonden, klaagt hij : wij schieten slechts langzaam op, daar alles opnieuw
op het aambeeld van mijn geest gesmeed moet voorden. 2)
-De pansophische invloed op de in hetzelfde jaar samengestelde
o p e r a d i d a c t i c a o m n i a is evenwel onmiskenbaar in het ontwerp
der Paradijsschool. Terstond na het voltooién van dit standaardwerk
schrijft hij aan de magistraat, dat hij zich met het groote werk, dat nog
verder aan het licht moet rijpen, \wenscht te haasten. 3
De burgemeesters deden Comenius daarop het merkwaardig verzoek
een kort begrip der pansophie voor mohamedanen en heidenen te
schrijven, opdat de waarheid van het christendom gemakkelijker en
)

1) Literatus infelix: p. 1019.
2) Patera p. 91.
3 ) Patera p. 97.
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vollediger door hen zou worden gezien. Zij boden hem daartoe hun
steun en het vrije gebruik der stedelijke bibliotheek aan 1 ). Het antwoord
van Comenius is niet - bekend.
Een feit van beteekenis, de dood van keizer Ferdinand van Habsburg,
in 1657, verlevendigde weder zijn hoop op de herkrijging der Boheemsche onafhankelijkheid en werd de directe aanleiding tot het uitgeven der profetieën van Kotter, Drabik en Poniatovská, een werk, dat hem
zeven jaren voor een goed deel in beslag nam en in heftige polemieken
met den Franeker hoogleeraar Nicolaus Arnoldus wikkelde.
De Amsterdamsche magistraat toonde in 1661 opnieuw hare belangstelling in Comenius' literairen arbeid, door hem na de felle polemieken met den sociniaan Zwicker, een geldelijk geschenk te vereeren.
Intusschen schijnt Comenius zich gaandeweg verzoend te hebben met
het hierdoor vertraagde tempo der Pansophie, daar hij Dec. '61 den
uitgever van den Berge schrijft, dan toch in elk geval het verlangen
naar de wegen der ware wijsheid te hebben wakker geschud, daargelaten
of de noodzakelijkheid van zijn streven beter tijdens zijn leven dan na
zijn dood aan het licht zou komen. In denzelfden brief kondigt hij
de uitgave aan van zijn posthuum verschenen J a n u a r e r u m en
Triertium catho1icum.
V.
Het ,,groote werk" stond echter niet stil ; in 1666 verschijnen de
twee ' eerste deelen, de Panegersia en Panaugia, in het licht.
Midden ir. het gewoel van den 2en Engelschen oorlog weerklinkt
deze roepstem om vrede, een jaar later gevolgd door een geschrift met
nog sterker vredestendenz, de A n g e 1 u s P a c i s, de naar de vredesonderhandelaren te Breda gezonden vredesengel.
In vroegere jaren had Comenius zich slechts met bepaalde groepen
en personen over zijne pansophie-ontwerpen verstaan ; in het groote
werk: de rerum humanarum em endatione consultatio
c a t h o 1 i c a 2 ) wil hij iets uitgewerkts geven, waarmee hij zich tot het
geheele menschengeslacht kan wenden, voor alles echter tot de uitgelezenste mannen van Europa.
De consultatio bestaat uit zeven deelen.
Het eerste deel, de P a n e g e r s i a, schildert het verderf als de
duisternis, terwijl in
het tweede deel, de P a n a u g i a, de weg uit het duister tot het
licht wordt gewezen.
Het derde boek, de P a n t a x i a of Pansophie in engeren zin, zou
een geordend systeem der dingen bevatten.
Het vierde boek, de P a m p a e d i a moest aangeven, hoe de menschelijke geest op de beste wijze het pansophisch systeem met zijn
pacifistische strekking in -zich op kan nemen.
1) Continuatio par. 128.
2) Verder met C.C. aangeduid.
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Het vijfde boek, de Pang 1 o t t i a moest dienst doen om het pansophisch program tot de uiterste einden d-er wereld te verbreiden. Daartoe
was een algemeene taalcultuur noodig en tenslotte het scheppen eener
pansophische wereldtaal. 1
De beide laatste deelen, de P a n o r t h o s i a, of algemeene verbetering,
en de P a n n u t h. e s i a, of algemeene vermaning, zijn er klaarblijkelijk
aan toegevoegd om het getal zeven vol te krijgen : zij bevatten geen
nieuwe gedachten. Het spreekt vanzelf, dat deze algemeene vermaning
een verleidelijk thema voor den theoloog Comenius moest zijn.
Wat verstaat nu Comenius eigenlijk onder menschelijke dingen ?
Eigenlijk alleen datgene, wat tot de verhevenheid der menschelijke
natuur bijdraagt en waardoor de mensch zich boven het redelooze dier
verheft, in de eerste plaats het der menschenziel eigene beeld des
levenderz Gods.
De vermogens der ziel zijn : het kenvermogen, d. i. het verstand;
de vrije beslissing over alle dingen, d. i. de wil en de uitvoerende
macht. over de dingen, of korter gezegd, de activiteit. Het verstand streeft
er naar, zooveel mogelijk alles naar waarheid te loeren kennen en misleiding te ontgaan. Ons verstand zoekt van nature de kennis der dingen
en der waarheid. De wil zoekt het goede, het velerlei goede, het waarachtig goede, het eeuwig goede. Uit deze drie vermogens der ziel
zijn de drie voornaamste wetenschappen voortgekomen, waarmee wij
bij de verbetering te doen hebben:
)

1. de philosophie, het streven naar wijsheid;
2. de religie, het streven naar het hoogste goed;
3. de politiek, de leiding en regeling van het werk der menschen.
Nu is het echter duidelijk, dat het met deze menschelijke dingen
volstrekt niet zoo gesteld is, als het moest zijn. Alles is verdorven
en verkeerd : homines quaerunt se extra se, res supra se, Deum infra
se. 2 ) De menschen zoeken zichzelf buiten zichzelf, de dingen boven
zichzelf en God beneden zichzelf. Een andere bron der verdorvenheid is, dat de menschen de drie geesteswerkzaamheden, die naar
Gods wil bijeen behoor-en, van elkander scheiden. De machtigen der
wereld vragen niet naar wijsheid en religie; de wijzen willen wijs zijn
zonder God. De vromen 3 ) besteden al hun aandacht aan godsdienstige
oefeningen, maar . zorgen er niet voor, een juiste kennis der zaken te
verwerven en geven zich geen moeite anderen op het goede pad te
brengen.
VI.
Nadat hij deze gedachten kernachtig in de vijf eerste hoofdstukken
der Panegersia heeft uitgewerkt gaat Comenius vervolgens in hoofdstuk
1) Cf. Via lucis, par. 4-11.
2) Panegersia V./11.
3 ) Pan. V./12.
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VI de schade en schande van dit bederf na. Is het geen schande, dat de
mensch, wiens geest een spiegelbeeld van de goddelijke alwetendheid is 1),
zoo weinige of louter weerzinwekkende dingen weerspiegelt ? Het is een
schande, dat het onderricht in het aanbrengen van vreemde voorstellingen
bestaat, in plaats van de zelfwerkzaamheid te prikkelen. Noch te weten,
noch te vragen en uit te vorschen, wie gij zijt, — dat is de allergrootste
schande!
. Op het gebied der politiek springen de misstanden in 't oog, die
wij in het . onderlinge verkeer waarnemen. Beren, tijgers, draken enz.
leven met huns gelijken in eendracht; wij, de met verstand begaafde
schepselen, leven allerwegen met elkander in tweedracht ! Een schande
is de voortdurende oorlog der volkeren onderling.
De grootste schande is evenwel het bederf der religie, het atheïsme,
de loochening van God en de onsterfelijkheid.
Een andere schandvlek is het Epicurisme, dat zich om Gods wil
en Zijn zalige gemeenschap niet bekommert. 2) Voortdurend diende de
mensch te overleggen : bezit ik de eenige, ware religie ter zaligheid?
Als allen waarachtig den waren dienst Gods zochten, zouden zij hem
met Gods hulp vinden en de betreurenswaardige oneenigheid zou verdwijnen. Nu echter vraagt niemand daarnaar ; ieder blijft aan dien
godsdienst hangen, waarin hij door het toeval zijner geboorte werd
opgevoed of dien een ander toeval hem doet belijden ; zoo blijven wij
in de religie voortdurend als door stroomen, zeeën, bergen, talen en
zeden van elkander gescheiden.
Schandelijk is een dergelijke oneenigheid in de school, in het rijk en
in den tempel van den eenigen God ! Men behoorde toch eenige
lijdzaamheid te bezitten, daar God ook zoo zachtmoedig is tegenover
degenen, die Hem niet op de rechte wijze dienen. Hij, wien de
krachten 3 ) niet ontbreken, toornt niet 4 ) ; wij, die over deze krachten 3)
niet beschikken, laten niet af van toornen. 4 ) Daarbij komt nog, dat de
meesten hun ongeluk niet wenschen in te zien, noch zich te bekeeren.
De meesten gevoelen hun ongeluk niet eens, blijven opgeruimd onder
hun lasten, bid-den hun kruis zelfs aan en lachen over hun eigen
ondergang (cap. VI, 20). De geheele gedachtengang van cap. VI is door
Comenius reeds uitvoerig in het ,,Labyrint der w e r e 1 d" 5 ) uitgesponnen. Het is beter in het geheel niet, als tot zooveel ellende
geboren te zijn, en dan toch nog in den afgrond des doods te storten,
zonder te weten, wat het einde is.
VII.
Aan de verbetering dezer toestand-en (cap. VII) heeft God de Heer
voortdurend gewerkt. Alle daden zijner Voorzienigheid wijzen er op,
1) Pan. VI./4.
2) Pan. VI./4.
3) letterlijk : donder.
4) letterlijk : dondert niet.
5 ) Nederlandsche uitgave, Kemink 1925.
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dat Hij van den aanvang des verderfs af getracht heeft de dwaasheden
der gevallen menschheid te herstellen. Onder de mannen der wetenschap, die het een en het ander beproefd hebben, treden de didactici
op den voorgrond, die nieuwe methoden uitdenken om de onwetendheid
op te heffen en de dwalingen der scholen te keeren.
Op het gebied der religie zijn door Ood vele heilige gebruiken
ingesteld (of ook wel door de menschen uitgevonden), die de zinnen
gevangen nemen en de harten richten op datgene, wat men doet. Maar
deze gingen meestal, te niet of ontaardden in bijgeloovige _ceremoniën.
Sommigen, die in de kerk geen bevrediging vonden, vormden secten.
Anderen verwierpen hun geloof om niet langer in vrees voor den
eeuwigen rechter te moeten leven, — wat toch ook een poging is om
het geweten te sussen. Een merkbare vooruitgang was het verdwijnen
van het polytheïsme.
Op het gebied der politiek heeft men verbetering beproefd door
wetten, straffen en verdragen, ook door het stichten van wereldrijken.
Dit alles was echter ontoereikend.
Hoe verdorven echter alles in de wereld ook is, men mag aan
de mogelijkheid der verbetering niet twijfelen ; ook als tot nu toe
het resultaat der geneesmiddelen een fiasco is geweest, want de kwalen
namen zelfs onder het aanwenden der middelen toe ! Zoo hield men zich
eerst met de ziekten bezig, toen met de geneesmiddelen, nu met
beide. Wij kunnen onze ziekten niet dragen, maar ook de geneesmiddelen
niet aangeven.')
Comenius nadert hier tot het tweede gedeelte : den opbouw, en
zoekt daartoe het aangrijpingspunt in de menschelijke ziel. Het nieuwe
element in de C. C. is de meer psychologische en methodische
uitbouw der vroegere panssophische leer. Hij brengt als vaste basis in
het zieleleven drie grondslagen, om de onvaste bestanddeelen daarvan:
intellect, wil en activiteit vasten steun te geven ! De grondslag der
a 1 g e m e e n e b e g r i p p e n zal leiding geven aan het intellect, zoodra
daaraan ware dingen worden voorgesteld ; de a 1 g e m e e n e i n s t i n ct e n zullen te hulp komen, als aan den wil het goede wordt getoond;
de algemeene faculteiten of .geschiktheden, die leiding
geven aan de activiteit, zullen ieder bewegen liever goed dan kwaad
te doen, zoodra zich een passende taak aanbiedt. 2 ) Indien het weten
der menschen op de n o t i t i a e c o m m u n e s, het willen der mensctlen
op de i n s t i n c t u s c o m m u n e s, en de handelingen der menschen,
tot de f a c u 1 t a t e s c o m m u n e s 3 ) werden teruggeleid, zou de ware
philosophie, de ware religie, de juiste politiek ontstaan. Dit is het
cardinale punt van Comenius' wereldbeschouwing. Nadat het kennen
als functie van het intellect is tot stand gebracht, ziet Comenius als
) Paneg. VII/32.
^) Paneg. VIII/3.
Comenius spreekt in de Panaugia over aangeboren begrippen,
notitiae innatae etc. en bedoelt daarmede hetzelfde. Panaug. VI722.
1
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gevolg daarvan het richten van den wil en het brengen der daad
in de practijk, evenwel zoo, dat intellect, wil en activiteit niet te
scheiden zijn. Zij vormen eene psychologische eenheid 1 ), waarin de
factor van het gevoel ontbreekt. Comenius sluit het gevoel op binnen
den wil, wiens aangeboren instincten eigenlijk het gevoel voor goed
of kwaad uitduiden. Als de activiteit, gegrond op de aangeboren
geschiktheden zich uit, beteekent dit, dat de wil zich doet kennen door
een daad. Door deze aangeboren geschiktheden overbrugt Comenius
het dualisme tusschen . ziel en lichaam, en valt hij het causalisme
tusschen ziels- en stoffelijke verschijnselen bij.
Maar nu zijn deze aangeboren begrippen bij de menschen verduisterd,
de aandriften tot het goede afgestompt, de geschiktheden verzwakt.
Ofschoon de menschelijke dingen echter verdorven zijn, zijn zij toch
niet vernietigd, omdat ook bij inwerking van het zuurdeeg der dwalingen, fouten en verwarringen, een deeg van goddelijk werk blijft
bestaan. De menschelijke natuur is wel verkeerd, maar niet vernietigd;
midden door de dwalingen h-een speurt men nog den drang tot waarheid.
Dedrang tot handelen is zoo sterk in den mensch, dat hij nooit geheel
rusten kan en ten gevolge daarvan bij gebreke van iets goeds zich op
verwerpelijke dingen richt. De mensch koestert nog de begeerte zeker
van de genade Gods te zijn en door haar zoowel op de aarde als in
den hemel zalig te worden. Wordt een mensch het werkelijk goede
en ware voorgehouden, zoo zal hij er met begeerigheid naar grijpen.
Want de menschen dwalen liever dan dat zij in het geheel niet denken;
zij kiezen liever het booze dan dat zij in het geheel geen keuze doen;
zij doen liever het verkeerde dan dat zij indolent blijven. Maar dan is
het noodig, hun niet alleen de middelen aan te geven om dit te
bereiken, maar hun ook te bewijzen, dat zij het vermogen bezitten om
uit te voeren, wat zij weten en wat zij willen. 2)
Verbetering zal intreden, als aan het verstand slechts ware dingen,
aan den wil het ware goede, aan de geschiktheid slechts datgene
aangeboden wordt, wat verwezenlijkt kan worden. 3 )
Het inwendige licht, dat te gelijker tijd met de ziel geboren wordt,
moet van potentiëel in actueel veranderd worden. Dit licht wakkert
aan door het opnemen van ware voorstellingen en zuivert zich door
het verdrijven van dwalingen. Hiertoe is noodig, dat de ingeschapen
begrippen, instincten en vermogens niet ongeordend blijven, een arbeid,
die nog staat verricht te worden. 4)
Nog een stap verder gaat Comenius door deze drie grondslagen der
ziel naast natuur 5 ) en schriftuur 6) tot kennis-theoretische normen der
pansophie te verheffen. Immers, God, de Schepper van dit licht, waar.

1) Panaugia VI/8.
2) Paneg. VIII/6.
3 ) Panaugia VI/19, 25.
4 Panaugia VI/19, 25.
5Panaugia VII/4, 9, 19.
6 ) Panaugia V.
Verslag Paedagogisch Congres.
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borgt ons, dat zij werkelijke en geen fictieve kennis aanbrengen. 1
De aangeboren normen zijn genoegzaam tot het doorgronden aller
dingen ; want als God de hemelsche lichten schiep in oneindig getal,
waarom zou hij dit niet kunnen of willen in de wereld des verstands?
Opdat wij deze bronnen recht zouden aanwenden, zijn ons drie
instrumenten gegeven, zooals Comenius zich uitdrukt : drie oogen der
kennis.
Het eerste oog vormen onze zinnen, uitwendige en inwendige, 2
waarmede wij de dingen der buitenwereld en ons zelven waarnemen.
Het tweede oog is de rede 3 ) ; haar object zijn de begrippen. Het derde
oog is dat des geloo fs, hetwelk de eeuwige dingen tot voorwerp heeft.
Het aantal methoden der kennis is aan dat der „gogen" gelijk ; er
is een analytische, synthetische en syncritische methode. Het meest
spreekt hij over de syncritische, de vergelijkende, gegrond op , zijne
overtuiging van de panharmonie 4 ), reeds overbekend uit de didactica
magna. Alle dingen zijn geschapen volgens dezelfde ideeën en het is
daarom mogelijk, over het idee van een ding, dat ons minder duidelijk
is, te oordeelen naar analogie van andere dingen, waar hetzelfde idee
duidelijker voor den dag komt. Comenius weet, dat deze methode
niet als bewijsvoerend erkend wordt, maar hij komt tegen deze onderschatting op en huldigt haar als een aanwinst ten opzichte van de
toenmalige wetenschappelijke methoden. Het behoeft tegenwoordig geen
betoog, op welk een zwakken grondslag deze methode rust en hoe
subjectief, tot verschillende resultaten leidend zij zelfs voor hen is,
die evenals hij de identiteit van alle kennis — ook die der geopenbaarde
— huldigen.
De analytische methode acht hij het meest geschikt voor het onderzoek
van de zaken ; de synthetischte de juiste, om den geest en de hem
aangeboren normen te leeren kennen. Bij de C. C. moet men eerst
vooruit zien te komen langs den weg der analyse, die het doel bepaalt
(de zaak, die men begeert), de middelen (is de begeerde zaak mogelijk?)
en de wijze, waarop men van deze middelen moet gebruik maken.
Als de theorie instemming vindt, kan men voortschrijden . langs den

)

)

1) Panaugia VI/13.
2) Hiertoe rekent Comenius 1. de gemeenschappelijke zin, welke de
dingen aanneemt, die door de uitwendige zinnen word-en opgenomen.
2. het geheugen. 3. de phantasie.
3) Het is te betreuren, dat Comenius de functie der rede . als „oog",
dat de begrippen beschouwt, niet nader omschrijft. Voorheen is gezegd,
dat de aangeboren begrippen het intellect leiden, hier wordt de rede voorgesteld als leidende het intellect, tenzij Comenius een wederkeerige inwerking van begrippen en rede op elkander aanneemt, (hetgeen voor oog
en lichaam ook mogelijk is). Terecht vraagt Hendrich (Snah. vsëvëdné) :
hoe komt -de rede tot haar begrippen ; welke is hare verhouding
tot den „gemeenschapp-elijken" zin (cf noot 1) en welken invloed hebben
de aangeboren normen.
4) Hij deed geen afstand van haar na de strenge critiek van Hübner
(J. A. K. Snahy vsevédné door Dr. J. Hendrich, p. 70) en verdedigt
haar later in zijn Ventilabrum sapientiae.
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weg der synthese van de eenvoudige zaken tot de samengestelde. Voor
het geval een gelijkenis licht kan geven, voegt zich de syncrise daaraan
toe. De geheele methode noemde Comenius om de van haar te verwachten zekerheid, de mathematische of l<rychle moudrosti, d. w. z.,
teerling der wijshed. Jammer genoeg, licht Comenius zijne methode
met geen enkel voorbeeld toe.')
Het eigenlijke object der C. C. is de menschheid. Comenius is overtuigd, dat het rechte kennen d-en weg baant tot het rechte handelen .
„Als den mensch zijn welzijn getoond werd", zegt hij, „zou het
mogelijk zijn hem daartoe te brengen, ja, hem mee te sleepen !" 2)
Deze verbetering moet het geheel menschelijk do-en en laten omvatten,
met name als vruchten der drie zielsvermogens : de wetenschap 3 ) als
ontkiemend uit ' het verstandelijk vermogen, de religie, als ontspruitend
uit het wilsvermogen, de politiek als voortkomend uit het vermogen
der geschiktheden. Zoo zal de mensch encyclopaedisch gevormd en
pansophisch geschoold word-en, waardoor hij in staat zal zijn zelf ieder
ding op de juiste plaats in het pansophisch systeem te rangschikken
en in te lasschen.
In heel het pansophisch werk moet een volkomen harmonie aan
den dag treden 4), welke bereikt wordt door een voortdurende overweging van alle kennis (uit wereld, eigen geest en de Schrift), die steeds
getoetst moet word-en door middel van zinnen, rede 5 ) en geloof volgens
de drie bekende methoden.
Voor elk onderwerp eischt Comenius de competentie van alle drie
de middelen en derhalve in geloofszaken ook de competentie van het
verstand. Dit laatste , vloeit voort uit de aprioristische overtuiging
aangaande de algemeene harmonie en de eenheid van alle kennen.
De weg ter verbetering is de drieledige van de eenheid, van den
eenvoud en van de spontaneitas (vrijwilligheid). Van deze drie factoren
ligt de eenheid, en -evenzeer de eenvoud, zeer duidelijk aangewezen in de
essentie van het menschelijk geslacht : uit eenen bloede zijn wij allen
geschapen, en door eenigheid en eenvoud kunnen verstand, wil en
activiteit bevrijd worden van verderfelijke tendenties. Slechts door eenvoud, betoogt Comenius, kan de overeenstemmende maatstaf of norm
van ethische en logische begrippen, die allen christenen ingeplant zijn,
zijn invloed uitoefenen. Gebrek aan eenvoud kweekt sophisterij en verwarring; met behulp van den eendrachtigen eenvoud bereikt men
zonder alle sophisme het zuivere goed der waarheid. De door' Comenius
-

-

1) Een dergelijke methode wflrdt ook in de diatyposis aangegeven
als de methode der alwijsheid ; hier wordt duidelijk over de methode
der c. c. gesproken.
2) Paneg. VIII/4.
3) In de Panegersia •philosophia genoemd.
4) Panaugia X.
5 ) Op grond dezer uitlating zou men geneigd zijn onder de „rede"
bij Comenius het dialectisch vermogen van den geest te verstaan (dialectisch in den zin van logisch. cf pag. 3, onderaan).
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verkondigde vrijwilligheid maakt de spontane beslissing van den enkeling
mogelijk. God dwingt niemand, maar wil alleen leeren, leiden en
ondersteunen. En in zoover wij van den weg der eenigheid, van den
eenvoud en de vrijwilligheid zijn afgeweken, in zooverre is ook een
terugkeer mogelijk ; welke geschiedt, als wij ons voornemen alles,
voor allen en op alle mogelijke wijzen te verbeteren. In een paar
woorden ligt het gansche geheim : omnia omnibus, omnimodo esse
emendenda.
Men zou zich vergissen, indien men meende, dat Comenius, zij
het om paedagogische redenen, het zwaartepunt der verbeteringsactie
absoluut in den mensch legt. Hij houdt den religieuzen achtergrond
in het oog.
„Het is niet ons werk", zegt hij, „doch het is het werk Gods, wiens
zwakke schepselen wij zijn. En omdat het rijk des lichts strijdt met
dat der duisternis, heeft de mensch een harden kamp uit te vechten,
niet alleen met onwetendheid, maar ook met boosheid en zonde, die
haar nacht en duisternis verdedigen.')

In religieus opzicht treft ons in de Panegersia het universeele
karakter, dat aan de religie wordt toegekend.
Wanneer Ood geeft, dat de ware religie gevonden wordt, zouden
de menschen niet kunnen nalaten haar aan te nemen, omdat het
gemeenschappelijke waarheidsbegrip hen daartoe nopen zou.
Een andere grond voor de wereldverbetering is de goedheid Gods.
Alle wetenschap moet in religieusen geest beoefend worden, omdat
de religie het voornaamste opvoedingsmiddel is. Doch het onderscheid
tusschen de verschillende religies kan buiten beschouwing blijven, niet
alleen dat tusschen de verschillende christelijke kerken, maar ook
dat tusschen christenen en heidenen. Men poge de summa der religieuse
begrippen, die alle menschen gemeen hebben, op te stellen en zoo Bene
wereldreligie als gemeenschappelijke basis van algemeene wetenschap en
opvoeding vast te stellen. Want als dit gebouw is opgetrokken, kan die
spits ervan slechts naar Christus wijzen en zoo wordt het groote doel
bereikt : Christus, het licht der volkeren, aan de overige volkeren te
brengen 2 ).
En waarom zou men zich schamen Paulus, den leermeester der
volkeren, na te volgen, 3 ) die betuigde, dat hij om allen te winnen,
hun, die onder de wet waren, als een onder de wet zijnde, hun, die
zonder de wet zijn, als een zonder wet, den zwakken een zwakke, en
allen als een, die alles deed, geworden was. (1 lor. IX : 20) ?
Omdatdeze beraadslaging met alle volkeren gemeenschappelijk onder1)
2)
3)

Panegersia XI/28.
Panegersia : Voorrede § 17.
Panegersia : Voorrede § 29.
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nomen wordt, met volkeren, die door meeningsverschillen van elkaar
gescheiden -en vervreemd staan, spreekt Comenius., zoo willen wij voorzichtig zijn .... geen dwaasheden begaan en niemand voor het hoofd
stooten. Want wij weten, dat niemand dwalen wil ; wij weten, dat men
ziekten op zachtere wijze door diëet dan door radicale geneeswijzen
behandelt; wij weten, dat wij over de duisternis, wijl het licht, waarvoor
zij vrijwillig wijkt, toch op haar volgt, niet al te zeer behoeven te
treuren.
Paulus gaf het voorbeeld d-er zachtmoedige overreding op den
Areopagus, Christus zond zijne discipelen als boodschappers tot de
volkeren, om ze te onderwijzen. Onderwijzen beteekent het leiden
van een bekende zaak tot eene onbekende. En dit leiden is een liefdevolle bezigheid, geen gewelddadige. 2)
De mensch moet er naar streven de medewerker Gods te zijn bij
het werk der wereldverbetering. In één voord : God wil, dat wij
onze pogingen verbinden met het vertrouwen op zijne genade, zooals
hij ook Noach het middel wees den zondvloed te ontkomen, maar
hem tegelijk beval, de ark te bouwen. 3 ) Den zieken geeft God de
gezondheid, maar met hulp van den geneesheer. 4)
„Wij zijn van meening, zegt Comenius, dat de dwalingen door onwetendheid ontstaan zijn (want anders kunnen zij in het geheel niet ontstaan) en
dat zij door het stille licht der zuivere waarheid uit den weg geruimd
moeten worden ; wij gelooven, dat de secten, die hun bestaan aan hartstocht danken, en daardoor toegenomen en sterk geworden zijn, slechts
door zachte, warme liefde ontbonden kunnen worden en uiteen zullen
vallen ; op andere wijze is dit niet mogelijk. Duisternis verdrijft geen
duisternis ; de eene meening wijkt voor de andere niet ; evenmin de
eene secte voor de andere, noch de haat voor den haat. Zij verdichten
elkander slechts en verst-erken elkanders werking, daar bij gelijke
werking de contrasten altijd dezelfde blijven". 5 )
Comenius heeft uit hoofde van zijn practischen aanleg een opvatting
van de verhouding tusschen goddelijke genade en menschelijke vrijheid,
waarbij aan de laatste een groote plaats wordt ingeruimd. Hij beroept
er zich voortdurend op, dat God de menschen toch onder de wet der
ontwikkeling geplaatst heeft ! En zooals de mensch de wijsheid slechts
verkrijgt door de genadegift Gods, maar daarom toch niet traag afwachten
mag, tot ze hem in den schoot valt, zoo mag ook het geheele mensch-,
dom, wanneer het door wijsheid gerijpt wil worden, zich niet van de
zorg ontslagen achten daar naar te streven.
Het blijkt, dat God van den aanvang der schepping af niets onmiddellijk werkt in zijn schepselen, maar alles door middel van henzelf
').

,

1) Panegersia, Voorrede § 33.
2) Panegersia ibid.
3) Pan. VIII/24.
4) ibid.
5 ) Paneg. Voorrede § 34.
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volvoert. Zijn slotsom over de verhouding van genade en vrijheid is
deze : beide wordt aangetoond, zoowel, dat de mensch niets vermag
zonder God, als dat God zonder den mensch niets voor hem doen wil. 1 )
De weg der wereldverbetering zij een via catholica, een weg, waarop
alle menschen kunnen gaan, een via unitatis, simplicitatis, spontaneitatis.
Hoewel Comenius overal de dogmatiek uit zijne panegersia weert,
in zijn slotgebed het noemen van den naam van Christus vermijdt en
hoewel er verschillende plaatsen zijn, die den indruk geven, alsof
Comenius het specifiek christelijke standpunt aan liet ideaal eener
algemeene wereldreligie ten offer wil brengen, schemert toch op tal van
andere plaatsen weder duidelijk het verlangen door, deze algemeene
religieuse begrippen slechts daarom vast te stellen, om van deze uitgaande
de menschen tot het christendom te brengen ; zeer zeker niet tot een
bepaalde confessie, maar tot het ongetwijfeld, catholieke, christelijke
geloof ! Hij spreekt het immers uitdrukkelijk uit, dat hij het zendingsbevel van Christus gehoorzamen wil. ,,Wij allen", zegt hij, „ontleenen met
Christus het vuur der liefde aan den hemel en wenschen dat het boven
de aarde brande." 2 )
Inderdaad belijdt Comenius in deze geschriften even beslist als in
al zijne andere, dat hij de leer der algemeene christelijke kerk aanhangt
en dat Jezus Christus het fundament is, waarop hij zijn levenswerk
heeft opgebouwd. In dit licht bezien is de natuurgodsdienst niet meer
als een rudiment, dat echter tot een geheel kan worden uitgebouwd
immers, er is volgens Comenius geen strijd tusschen philosophie en
godsdienst, tusschen weten en gelooven ; er is slechts identiteit.
Comenius wil in zijn Panegersia 3 ) van den diepsten wortel af, daar
waar geen tegenspraak scheidt, onder de oogen van Jood, Heiden en
Turk, die aan dit vredeswerk kunnendeelnemen, voorwaarts gaan,
tot allen daar aanlanden, waar zij door het licht ,omstraald en door de
perken der waarheid omsloten, door schaamte belet worden terug te
gaan, en in hope. op nog klaarder licht slechts voorwaarts kunnen
schrijden. Dan worden zij tot kennis der gemeenschappelijke waarheid
en tot harmonie geleid en verblijden zich in den Heer ! En dat hoopt
hij tot eer van God, den eeuwigen Vader van licht en waarheid, te
bereiken. 4 )
Eigenaardig is hierbij, dat de laatste vijf deelen der C. C., voor zoover
ons bekend, zich veel duidelijker voor de specifiek christelijke geloofswaarheden uitspreken. Deel II, de Panaugia, vormt den overgang, daar
zij den Alkoran in tegenstelling met den Bijbel als kennisbron verwerpt.
1) Paneg. VIII 1'26: Omnia utrusque hoe ostendunt, et hominem
nihil posse sine Deo et Deum nihil volle in iis, qua ad hominem. Waarschijnlijk heeft Comenius Descartes' nieening over de wisselwerking
tusschen God en menschen (Medit. IV, 36 ff. en Princip. philos. I, 40 f.)
gekend.
2) Paneg. XI/26.
3) Paneg., voorrede § 35.
4) Paneg., voorrede § 35, slot.
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Het is ons niet mogelijk in te zien, hoe Comenius zoo handelende de
Mohamedanen tot zijn pansophie wilde overhalen.
VIII.
Ziedaar Comenius' pansophische overwegingen uit de twee eerste
deelen der C. C. Terstond na de verschijning trad een tijdelijke stagnatie
in den pansophischen arbeid in. De mystieke richting, die na 1666
bij Comenius de overhand kreeg, hangt stellig wel samen met de
komst van -de L a b a d i e in '66 te Middelburg. Comenius laat al,
wat hem vroeger aantrok, in den steek om zich bij het „Eene Noodige" 1 )
te bepalen. De eenige inhoud van zijn leven wordt een toegewijd geloof.
„Mijn philosophie zal zijn, -dat ik met David de hemelen en alle overige
werken Gods aanschouwe en dat ik mij verwondere, dat God de Heer
van zoo groote dingen zich verwaardigt op mij, die een worm ben,
neer te zien" 2 ). Zelfs zijn oude vriend H e s s -e n t h a 1 e r, die zich bij
zijn bezoek in datzelfde jaar als zijn medewerker aanbood, vond geen
goed onthaal. De toen 77-jarige Comenius maakt in 1668 de volgende
aanteekening in het Tsjechisch : te middernacht ontwakend, overwoog
ik, t-ot welk nut het bezoek van Hesseenthaler mij geweest was ; allereerst
tot tijdvermorsing, vervolgens voerde hij mij in nieuwe labyrinten,
waar God mij reeds ' begon uit te leiden ; verder bracht hij mij uit
mijn schuilhoek in het open veld ; in de vierde plaats gaf zijn bezoek mij
nieuwe zorgen over de collectes, of zij zullen slagen of over den
spot, voor het geval zij niet slagen ; in een Woord : hij begrijpt niet,
vat het is, wedergeboren te worden ; tot zichzelf in te keeren en
tot God terug te keeren. 3 )
Zijn medewerker N i g r i n u s schrijft hij Sept. '68 4 ), dat hij besloten is, in stilte te leven -en zich te richten naar den raad des Heeren
omtrent het ,,'eenige noodige".
Intusschen mocht hij deze rust niet smaken, want Samuel Maresius,
de heftige bestrijder van het chiliasme, drong Comenius in 1669 tot
een mannelijk verweer in zijn a d m o n i t i o f r a t e r n a (broederlijke
vermaning) : de zelo sine scientia et charitale 5 ). Maresius was niet de
man om zich deze vermaning te laten welgevallen. In zijn Antirhesis
richt hij . voor het eerst de pansophie als een aanvalswapen tegen
Comenius.
Hij schildert hem als een bedrieger, die door schoone beloften over
de Alwijsheid het geld uit de beurs van De Geer klopt.
Welnu, Comenius schreef hierop als antwoord niet alleen een verdediging, de continuatio admonitionis fraternae, maar hij gordde zich
bij het afnemen zijner krachten nog voor het laatst aan tot de uitwerking
zijner pansophie. En toen de dood hem overviel, vergat hij niet zijn zoon
-

,

-

1) Unum necessarium, Amsterdam 1668.
2) Unum necessarium X. 9.
3) Patera '273.
4) Kvácsala II/150.
) Over den ijver zonder wetenschap en liefde.
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Daniël en zijn helper Nigrinus op zijn sterfbed op te dragen de pansophische concepten in orde te brengen en uit te geven. "Voor het geval wij
ons er tegen verzetten, zou hij ons voor den rechterstoel Gods dagen en
een huivering beving ons hart, toen wij deze woorden hoorden,"
schreef Daniël aan Nigrinus. 1)
Nigrinus heeft zich hierop jaren lang aan het werk gezet en de
familie De Geer heeft uit piëteit voor d-en doode deze onderneming
financiëel mogelijk gemaakt. Het allereerst hield Nigrinus zich bezig
met de bewerking van deel III der C. C., de P a n s o p h i e.
In Sept. 1676 meldde hij, hiermee gereed te zijn ; in 1677 is de Pa nnuthesia gereed; in 1678 de Pampaedia -en de Panglottia.
Na de voltooiïng der C. C. was het handschrift van de Janua rerum
aan de beurt. Men zag met belangstelling uit naar dit werk, dat de
metaphysica van Comenius zou bevatten.
Maar Nigrinus wilde, voor hij tot een zoo gewichtige uitgave overging,
eerst de critiek op een eenvoudiger werk vernemen. Daarom zond hij
in Mei 1680 de exemplaren rond van de didactische arenlezing (s p ic i 1 e g i u m d i d a c t i c u m) en toen die proef slaagde, verschenen de
Janua rerum en het Triertium in 1681. Het overige, namelijk de
laatste 5 uitgewerkte deelen der c.c., bleef wegens onbekende redenen
onuitgegeven.
Mij rest nu nog een overzicht te geven van den inhoud dier overige
deelen der C.C., voor zoover zij bekend geworden zijn. Aangaande
deel III staan ons 100 geschreven dialogen ten dienste, die in het Britsch
museum bewaard worden en een schets der pansophie in engeren
zin bevatten.
0. De eerste afdeeling — parspraeparaloria schildert de verdorven
wereld en de behoefte aan verbetering.
b. De tweede afdeeling — mundus possibilis beschrijft de mogelijke
wereld.
Zij schetst, hoe men tot de meest algemeene begrippen komt, als
men zich voorstelt, dat de wereld niet bestaat en dat de dingen nog
moeten ontstaan. Dan volgt een overzicht en komen de wetten der
dingen, die gegrepen (door de zinnen), gekozen (door den wil) en
volbracht (door de activiteit) kunnen worden, in overeenstemming met
de psychologische ind-eeling van ingeboren begrippen, instincten en
faculteiten. De verdere dialogen beloven uiteenzettingen over de substanties, accidenties en defecten, over combinaties en conglobaties 2).
De beteekenis dezer uitdrukkingen geeft de Janua rerum.
1) Patera 276.
2) Op pag. 69 van het Triert. cath. vind ik deze termen door een
concreet voorbeeld toegelicht.
Een voorbeeld eener combinatie van menschelijke handelingen:
het huwelijk.
verbinding.
unio
conformitas gelijkheid.
De principia dezer combinatie
communio gemeenschap.
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Afdeeling III de Mundus archelypus handelt over het eerste en eeuwig
zijnde.
Afdeeling IV Mundus intelligibilis angelicus, over de engelen. Deze
laatste 3 afdeelingen vormen de metaphysica van Comenius.
Afdeeling V Mundus malerialis geeft eene uiteenzetting der stoffelijke wereld en het gebruik daarvan door den
mensch.')
Afdeeling VI Alundus arti ficialis moet zich bezighouden met de
voortbrengselen en vaardigheden der menschen.
Afdeeling VII Mundus moralis: de zedenwereld. De menschelijke
wijsheid is de bouwmeesteres der wereld.
de wijsheid zichzelf te regeeren is de ethica;
in den omgang met anderen, symbiotica;
,,
in het besturen van gemeenschappen,
,,
econornica;
in het inrichten der scholen, seholastica;
,,
in het leiden van het algemeen welzijn,
,,
politica;
in het besturen van een koninkrijk, basilica.
,,
Afdeeling VIII de AYlundus spiritualis met de religie als bouwmeesteres handelt over de christelijke geloofswaarheden.
Tusschen den mundus moralis en spiritualis bestaat
deze logische samenhang, dat de mensch in het bestuur
. van zijn persoon en zaken dwaalt en nu verlossing
noodig heeft.
Species.
I. Causa connubii
(oorzaak van het huwelijk).
1I. Accidentia
(bijkomende omstandigheden)
.

'

.

.

.

.

.

de echtgenooten.

a. verbonden door dezelfde plaats:
(contubernalis, concivis; conterraneus).
b. gebonden aan denzelfden tijd:
(coaetaneus).
c. verbonden door gelijke grootte
(aeq ualis
Lcoelibaat.
).

antecedeus
voorafgaand
III. Defectus
consequens
viduitas
(gebreken) 1 volgend
J (weduwstaat)
concomitans
discordia, divortium
k begeleidend
J (tweedracht, echtscheiding).
Sodomia
IV. Monstra
bestialitas.
Conglobaties zijn combinaties van menschelijke handelingen door
meer dan twee personen b.v. vergadering een redevoering is een
conglobatie van woorden.
1
In de „Addenda" der „Physicae Synopsis" (cf pag. 1) vindt
men ook gegevens aangaande den Mundus materialis en Mundus
angelicus.

1

)

:

;

)
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Deel IX de Mundus aeternus handelt over het koninkrijk Gods.
Deel X omvat de alzijdige toepassing der pansophie, culmineerend in den w e r e 1 d v r e d e. Door middel van
een algemeenen bond der natiën worde de wereld
één enkel huis Gods.
De P a n o r t h o s i a deel VI der c. c. omvat eene breedere bespreking van de in de Panegersia reeds gegeven methodiek. Het ontwerp
van dit boek is bewaard gebleven. Comenius onderscheidt een theoretisch,
een practisch en een toepasselijk besluitend deel. Het eerste moest
uiteenzetten, dat de algemeene verbetering het werk van Christus
is en aantoonen, dat het begin er van reeds door het Christendom gewrocht is. Het practische deel is weder in tweeën verdeeld : het negatieve
d. w. z. het aflaten van het verderf en het positieve, de verbetering
van het mogelijke en het vasthouden daaraan. Het laatste langs den
weg van de algemeens wetenschap, van de algemeene religie, van het
algemeen welzijn en van de algemeene taal. De verbetering zou geleid,
en eenmaal verkregen, gehandhaafd moeten voorden door een
collegium lucis voor de wetenschap,
collegium sanctitatis, voor de religie,
c o 11 e g i u m p a c i s, voor den wereldvrede.
Van de P a u n u t h e s i a deel VII der C.C. is het materiaal een
bundel handschriften onder den titel van C 1 a m o r e s E 1 i a e (het
geroep van Elia), in het archief te Lissa gevonden. l) Het is een bundel
van grillige opmerkingen en invallen met het doel alle geleerde en
geloovige mannen, alle wereldlijke en christelijke . overheden aan te
sporen de verbetering ter hand te nemen.
In den grond der zaak is het slechts eene repetitie van de beroemde
voorrede aan den Europeeërs, die de Panegersia voorafgaat. 2)
Helaas is de P a m p a e d i a deel IV der c.c., niet tot ons gekomen.
Als schadeloosstelling daarvoor bezitten wij een drietal geschriften : het
spicilegium didacticum, de Janua rerum en het Triertium catholicum,
paedagogische geschriften uit de laatste jaren van Comenius, die alle
drie met den pansophischen geest als gedrenkt zijn. Aan het Triertium
werkte Comenius nog weinige dagen voor zijn dood.
Het s p i c i 1 e g i u m of de arenlezing is een reeks van paedagogische
voorschriften, als vervulling van de beloften door Comenius in de
Panaugia voor het positieve deel der c.c. gegeven. 3)
1) De titel wordt duidelijk gemaakt door 1 I<oningen 18 : 21, welke
tekst het dilemma van Elia bevat : „Hoe lang zult gij nog hinken op twee
gedachten?" Boven de verschillende deelen staan o.a. de volgende opschriften : toren van Babel, labyrinth, aanhangers van Descartes, de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde of de hemel op aarde, opwekking der
natiën van het geheele wereldrond, aan de politici, aan de theologen, aan
de pacificatoren enz.
2) J. Hendrich, Snahy vsevédné, p. 88.
3) Panaug. IX/23.
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Hij belooft daar een definitie, !een doelstelling, een bepaling der stof,
het aangeven der wegen, die tot het doel leiden en het gebruik daarvan
in de praktijk. De arenlezing, samengesteld uit een mathetica of
leerkunst en didactica of onderwijskunst, voldoet aan die beloften met
gebruikmaking van de in Panegersia en Panaugia ontwikkelde kennistheorie.')
In het spicilegium wordt een veel strengere methode ontwikkeld en
worden veel meer positieve principes gesteld dan in de vroegere
didactiek, zooals vanzelf spreekt, te verklaren uit d-en sterken pansophischen inslag. M. a. w. het spicilegium draagt een confessioneele
kleur. Zoo zegt Comenius in paragraaf 39, dat het leeren van belangrijke
zaken moet samengaan met het getuigenis van het woord Gods, opdat
vaststa, dat zinnen en verstand niet dwalen.
De J a n u a r e r u m vormt met de vijftig jaren vroeger verschenen
J a n u a 1 i n g u a r u m en het gelijktijdig verschenen T r i e r t i u m een
trilogie. De Janua linguarum moest de jeugd in de kennis van de
namen en den inhoud d-er dingen inleiden, de Janua rerum moest het
wezen en de relaties leeren, m. a. w. de dingen leeren verstaan ; het
Triertium moest inlichten over het juiste gebruik en de harmonie
van specifiek menschelijke dingen, van gedachten, redenen en daden,
leiden tot beter nadenken, spreken en doen, en daardoor het ideaal der
panegersia helpen bevorderen.
De J a n u a r e r u m behandelt de methaphysica, dezelfde stof als
hoofdstuk 2, 3, en 4 der Pansophie van de C.C. (Mundus possibilis,
archetypus en intelligibilis angelicus) in het kader van een leerboek voor
de jeugd, terwijl Comenius zich in de Pansophie tot de geleerde wereld
richt. Het boek draagt de sporen van niet afgewerkt te zijn.
In cap. XV/6 vindt de schrijver het noodig een beschouwing over
het eerst zijnde, 2 ) te verleggen naar de laatste plaats, doch men zoekt haar
daar vergeefs. Voor het onvoltooid zijn spreekt ook de vorm : het
boek moest den vorm dragen van een samenspraak tusschen leermeester
en leerling. Doch na cap. XI verdwijnt de dialoog en worden de
hoofdstukken korter en korter en moet men aannemen, dat Nigrinus
deze uit ontoereikend materiaal heeft samengesteld.
Metaphysisch en kennistheoretisch biedt de Janua geen nieuwe gezichtspunten, maar wel geeft ze eene verklaring der terminologie, die
belangrijk is voor het begrijpen der methodiek van de pansophie en voor
dien inhoud van het Triertium. In de pansophie der C. C., is eene indeeling der stof naar deze in de Janua rerum voorgestelde terminologie.
Over den mundus archetypus bijvoorbeeld wordt geoordeeld volgens
de termen : het zijnde, tijd, plaats, gedachte, wil, handeling; over de
engelenwereld wordt geoordeeld volgens de termen : substantie, gedachte, wil, handeling, combinatie, conglobatie, defect, degeneratie,
monstrum.

1) J. Hendrich, Snahy vsevédné, pag. 89.
2)

Primum ens.
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Het is duidelijk, dat de laatste termen de daemonologie moeten bestrijken. De terminologie der stoffelijke wereld bestaat uit : substantie,
accidentie, combinatie, conglobatie, defect, monstrum. Dit deel der
metaphysica van Comenius, de leer der algemeene terminologie, heeft
beteekenis voor de indeeling d-er stof.') In zijn ,,Delineatio" par. 21/22
erkende Comenius, dat hem de indeeling naar de stof wellicht niet zou
gelukken, maar dat hij hoopte op een nieuwe methode van indeeling
volgens de accidentia en andere modificaties van het zijn. 2 ) En hij was
overtuigd, dat hij met deze indeeling in de Janua rerum was geslaagd.
In zijn Triertium (XV/11) spreekt hij over de Janua als over de
toonladder van het zijnde aldus : „want hetgeen over het zijnde in
het algemeen gezegd is, kan over elk thema in het bijzonder gezegd
Worden. Opdat dit met voordeel geschiede, zal alles kunnen worden
teruggevoerd tot bepaalde kringen en termen, zoo ingesloten door deze
kringen der zaken, dat het intellect, gericht door de voortdurende
wenteling dier kringen niets kan laten voorbij gaan, noch door de menigte
der zaken in verwarring komen, noch op eenige andere wijze verdwaald
raken". 3 ) Op de hooggestemde verwachting van Comenius is deze
aanmerking te maken, dat zijn indeeling geen groepeering is, waarin het
eene element aan het andere ondergeschikt of daarboven in rang is,
maar dat hij slechts een eigenaardige, uniforme groepeering der stof
in afzonderlijke afdeelingen bereikt. En dit kan wel de overzichtelijkheid
bevorderen, doch heeft niet ten gevolge, dat het eene met mathematische nauwkeurigheid uit het andere voortvloeit.
Het T r i e r t i u m, waarvan het eenige bekende exemplaar zich in het
klooster Strahov te Praag bevindt, had bij Comenius' dood reeds zijn
definitieven vorm. Er zijn slechts eenige leemtes in het trekken van
den parallel en eenige details, die niet voltooid zijn.
Het boek kan een voorstelling geven, hoe Comenius zich de algemeene
harmonie in de praktijk dacht. Denken, spreken, handelen, in aan
elkaar evenwijdig geschakelde lijnen zoo ver mogelijk doorgetrokken,
brengt Comenius tot begrippen, waartoe hij anders niet zou zijn gekomen. Hij meent op deze wijze de logica, de middelste reeks, te kunnen
verrijken, die wel de gereede syllogismen grondig bestudeert, maar op
de elementen ervan geen acht slaat. Comenius constateert de opeenvolging
van persensio, prehensio, notio, attributio, discursus (cap. VI) 4 ) klaar-

1) Hendrich : Snahy vsevédné, pag. 91.
2) Al deze modificaties leveren ten slotte de onderbroken nomenclatuur van het zijnde, of geestrijk gezegd, de toonladder van het
zijnde.
3) Nacm quicquid de Ente dictum est in genese, dici potgist de quolibet
themate in specie. Quod ut compendiose procedat, reducantur omnia
in certos orbes orbibusque illis rerum s:c inclusos terminos, ut intellectus
illorum circumvolutione regulajtus, nihil praeterire, nec rerum multitudine confundi, aut in ullo aberrare possit.
4) Wij hebben geen woorden voor de begrippen, welke Comenius
voorstelt ; Comenius gaat in de logica uit van psychologische begrippen.
De huidige psychologie gebruikt de termen gewaarwording en waar-.

653

blijkelijk stelde hij deze logische keten samen naar analogie der gram.
maticale rij : lettergreep, woord, zin, rede.
Zijn leer over de algemeene terminologie past hij aldus toe, dat deze
termen in wezen dezelfde zijn in de grammatica, logica en pragmatica,
de drie evenwijdige gebieden, ofschoon m-en voor haar verschillende
woorden gebruikt.')
Als proef op de som worden in het begin van het boek de algemeene
termen alles, iets en niets geappliceerd (pag. 24).
Comenius slaagde er niet in de logica over hare geheele lengte door
hare beide zusters de grammatica en pragmatica te do-en vergezellen.
De meeste plaats neemt de logica in, die voor het laatst eene verdediging
der syncritische methode bevat. De opbouw der pragmatiek is eene
oorspronkelijke gedachte van Comenius. Behalve dit moet zij, zooals
gezegd, een denkbeeld geven, hoe het alwijsheidssysteem in de praktijk
wordt doorgevoerd. 2 ) Ongelukkig stelt zij ons hierin teleur, zij blijkt
een allegaartje te zijn van theoretische overwegingen, die eer nog tot
de logica behooren, verrijkt met enkele zinnen vol practische levenswijsheid. 3 ) Als in hoofdstuk VI in de pragmatica gevraagd wordt:
wilt gij voortgaan, is het antwoord : ,,zie eerst, of het u mogelijk is."
In plaats van de verwachte praktijk hoort men dan stelregels over de
eenvoudige mogelijkheid, de samengestelde en beperkte mogelijkheid
etc. Het strenge parallelisme en de applicatie der algemeene termen
knevelen per slot van rekening de pragmatiek.
De term combinatie leidt in grammatica en logica tot twee- of
meerledige woorden -en begrippen. Een tweeledige daad (in de pragmatiek) heeft plaats, als twee handelende wezens zich vereenigen tot
één gemeenschappelijk werk, waartoe elk op zich zelf niet bij machte
is. Een voorbeeld van een tweeledige handeling is een rit te paard.
Ter vervolging van den vijand zijn ruiter en paard beide noodig..
Elke handeling van een familie of gezin is in denzelfden trant meerledig etc. Men ziet, het systeem voert slechts tot gekunsteldheid. De
pragmatica is derhalve geen inleiding tot de praktijk nog minder eene
theorie van het handelen. En zij kan, hoe grootsch haar opzet en
gedachte ook is, ons stellig niet overtuigen van de practische waarde
der pansophie.
Comenius liet geen pansophische school na en in later tijd ontstond
deze ook in zijn vaderland niet. Hij, die de Openbaring haar karakter als
waarheidsbron ontzegt, kan de pansophie slechts als eene dwaling
beschouwen. Dit doet dan ook Dr. J o s e f H e n d r i c h in zijn
neming voor de drieeerste termen van Comenius. Het combineeren van
waarnemingen, en op grond daarvan het komen tot oordeelen in woorden
en redenen ligt in de termen attributio en discursus besloten. Comenius
is daarmee in de logica aangeland.
1) In het gewone leven noemt men geld ook belasting, tol etc., al
naar het oogpunt, waaruit het wordt bezien.
2) Hendrich, Snahy vsevëdné, pag. 93.
3 ) Hendrich, Snahy vsevëdné, p. 93.
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S n a h y v e v d n e; hij troost zich met de gedachte, dat het niet bewaard
gebleven gedeelte der nalatenschap van Comenius van meer waarde
zou zijn geweest voor den modernen tijd. 1 ) Wij vreezen, dat hier de
wensch de vader der gedachte is ; er is zooveel eenheid en samenhang
in het systeem van Comenius, dat aan een nuanceering, die Hendrich
naar den zin geweest zou zijn;, niet gedacht behoeft te worden.
Ix.
De pansophie van Comenius vond van den aanvang af groote bewonderaars, maar ook tal van bestrijders. Tot de laatsten behoort
de scherpzinnige Descartes. Toen dezen door een vriend (uit den
kring van Hartlib) de Conatuum Comenianorum praeludia 2 ) waren
toegezonden, drukte hij zich veel terughoudender uit, als toen hij nog
alleen bij geruchte van het werk afwist. In een Franschen brief (Sept.
1638), 2) schrijft hij, dat het plan van Comenius zeer , goed zou zijn,
als het maar uitvoerbaar ware. Het is onuitvoerbaar. Het is reeds
moeilijk de stof bijeen te brengen, zooals Comenius zich dat voorstelt,
maar de hoofdzaak is, dat de pogingen van Comenius niet veel hoop
geven. Want zijn aphorismen bevatten louter gedachten, die zoo algemeen
zijn, dat er nog een lange weg overblijft tot de bijzondere kennis, en
juist die is in de praktijk zoo noodig. Hiervan afgezien zijn er nog twee
dingen, waaraan Cartesius zijn goedkeuring niet kan hechten. Het
eerste is, dat Comenius al te zeer de religie en de geopenbaarde,
waarheid wil vastknoopen aan de kennis, die verkregen wordt door het
„raisonnement naturel." Het tweede is, dat hij zich een universeele
wetenschap (of weten) voorstelt, die de jonge leerlingen in staat zouden
zijn te kunnen begrijpen en die zij voor het 24ste jaar zouden kunnen
opnemen. Descartes voert hem tegemoet, dat er een groot verschil
is tusschen verkregen en geopenbaarde waarheden. Om de waarheid
der openbaring te leeren kennen is de genade Gods genoeg, die God
in het algemeen niemand afslaat, terwijl op het terrein der menschelijke
wetenschap het niet mogelijk is iets buitengewoons te verwachten
zonder een meer dan middelmatigen aanleg. En ofschoon wij moeten
toezien, dat ons denken niet in tegenspraak komt met de geloofswaarheden, zou toch het streven om waarheden, die alleen behooren tot
het menschelijke weten en niet tot onze verlossing dienstig zijn, uit
de Schrift te putten, niet anders beteekenen dan dat men de Schrift
gebruikte tot een doel, waartoe zij niet gegeven is en haar daardoor
zelfs misbruikte. Descartes eindigt met de hoffelijke opmerking, dat
het wellicht niet de bedoeling van den schrijver was een dergelijk
gebruik van de Schrift te maken, waarbij zich de goddelijke en
wereldsche zaken vermengen, en !dat de bedoelingen van den schrijver
1) ibid. p. 94.
2) Zoo heette de door Hartlib in 1637 uitgegeven eerste uitgave van
den Prodromus.
3) Kvaëala in Analecta Comeniana, p. 14. Hendrich, Snah. vsev. p. 19.
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overigens zoo goed schijn-en te zijn, dat hij groote achting verdient
ook zoo hij -ergens faalt.')
Van den anderen kant kantten zich de theologen tegen de gedachten
van Comenius. De eerste strubbelingen van die zijde deden zich
terstond voor bij de censuur, die den druk voorafging. Hübner schrijft
daarover, 2 ) dat de vice-kanselier het geheele geschrift met bewondering
doorlas, maar dat hij er Comenius verwijten van maakte, dat deze op
eenige plaatsen tot het pelagianisme overhelde en op andere plaatsen
met de Socinianen instemde. Het is duidelijk, dat de censuur daarmee
heel juist een van de karakteristieke trekken van het pansophisch
streven, den rationalistische trek, doorgrondde. Tegen deze kritiek
beschermde -en verdedigde de ons overigens onbekende B y t h n e r 3 )
Comenius met de verzekering, dat Comenius geheel zuiver in de leer
was en dat datgene, wat hij schreef over de aangeboren menschelijke
voortreffelijkheid alleen sloeg op de philosophie, niet op de theologie
— een verdediging, waarmee Comenius zelf het zeer zeker oneens
zou geweest zijn, omdat zijn philosophie en theologie immers ineensmelten. Van Luthersche zijde werd zijn stelsel de smet van rationalisme
en mysticisme aangewreven. Comenius wist op al deze aantijgingen
zeker wel het antwoord te vinden ; hij was er echter evenzeer van
overtuigd, dat hij -een lastige materie had aangevat. Ja, in zijn Unum
n ecessarium (1668 ), noemde hij zelfs de pansophie onder de labyrinthen, waarin hij het spoor bijster geworden was : Men heeft mij,
zoo schrijft hij, het verwijt gemaakt, dat ik hemel en aarde met elkander
vermengde. Niettemin gaat hij ook na deze bekentenis voort met zijn
Werk.
Het is duidelijk, dat de pansophie van 1666 met haar op den voorgrond stellen van den vrijen wil, haar tegelijk rationalistische en
mystieke tendenties in het calvinistische Holland niet in goede aarde
zou zijn gevallen, ware zij beter verspreid. De oplaag der uitgave
van 1666 was uiterst klein, zoodat het werk hier geen bekendheid
kreeg. Zelfs Voetius spreekt met eerbied over Comenius. 4)
Comenius is en blijft de verwonderlijke figuur, die geen onderscheid
ziet tusschen openbaring en rede, alle nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, eiken cultureelen stap voorwaarts met luiden jubel begroet,
en daarna met des te grooter ijver aan de synthese van religie, wetenschap en cultuur arbeidt.
In het aannemen der notitiae communes als uitgangpunt eener wereldreligie, springt de overeenkomst in het oog met Herbert van
Ch erbury, den vader van het Engelsche deïsme. De notitiae hebben
een bepalend, bijna dwingend karakter. Het voor het deïsme belangrijke
punt der zedenwet, vindt in den mundus moralis bij Comenius een
uitvoerige behandeling. Maar Comenius houdt vast aan de Openbaring.
,

,

Hendrich, Snah. vsev. p. 20.
Brief van 12 Juli 1637. I{vac. I, 27.
3) Hendrich, Snah. vsev. p. 20.
4) G. Voetius, Politic. Eccles. I.
1

2
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De kern van zijn bewegelijken en diep tastenden geest was, dat hij
het beter als de meesten onzer verstond, de stralen der goddelijke,
en menschelijke gedachten, die uit allerlei richtingen tot hem kwamen,
door zijn geesteslens tot een schitterenden gloed van Geloof, Hoop en
Liefde te doen ineensmelten.
De pansophie eischt tegelijkertijd een centripetale (het schikken der
kennis in het systeem) en eene centrifugale (het ontsluiten van gebieden
van kennen) zelfwerkzaamheid van hare discipelen.
L e i b n i z, die Comenius nog persoonlijk gekend heeft, waardeerde
hem en zijne pansophie hoogelijk. Hij wijdde hem na zijn dood de
volgende dichtregelen:
„Ob du leefgeit herab jetzt siehst auf die Sorgen der Menschheit,
Ob der Toren Gezank, unsere Not dich noch rührt,
Ob du den Gipfel erklommen, des Himmels Geheimnisse schauend,
Ob du „Allweisheit" gewannst, die uns hienieden versagt —
Lass uns den hoflenden Sinn ! Dein Wort überdauert den Tod!
Was du ges.t hast, birgt treulich der Acker im Schooss !
Dich, Comenius, dein Tun, dein Hoffen, dein Wünschen,
Ehren wird es der Mann, des zu den Guten sich zahlt."

Toelichting bij de Tentoonstelling van Kinderlectuur
door P. L. van Eck Jr.
,,'t Zien gaat voor 't zeggen." Dit was 't beginsel, waardoor de
17e-eeuwse amsterdamse schrijver Jan Vos zich liet leiden bij de
vervaardiging en opvoering van z'n drama's. 't Komt me echter voor,
dat 't meer geëigend is, om op pedagogies terrein in toepassing te
worden gebracht. En voor 'n tentoonstelling lijkt 't me 'n heel geschikte spreuk.
Toch zijn er verschillende onderwerpen, waarvoor 'n tentoonstelling
alles-behalve aanbevelenswaard is, als men ze wil leren kennen. En
tot de dingen die zich in dit opzicht 't minst lenen, om er 'n tentoonstelling van te organiezeren, behoren boeken. Immers : om 'n
boek enigszins te leren kennen, moet men 't toch minstens eens kunnen
doorbladeren. Daarvoor is echter op 'n tentoonstelling helemaal geen
gelegenheid. Want met 't oog op mogelike beschadiging en ook wel,
om ze te beveiligen tegen àl te vurige liefhebbers, die er niet van zouden
kunnen scheiden, liggen ze er buit-en 't bereikt van belangstellende
handen. Zo komt 't, dat we op 'n tentoonstelling van boeken deze
volstrekt niet leren kennen ; er hoogstens twee bladzijden van te zien
krijgen. En zo wordt 'n boeketentoonstelling voor de liefhebbers tot
'n ware Tantalus-kwelling.
Ook ik kan u bij de hier tentoongestelde kinderboeken deze kwelling
niet besparen. Wel wil ik gaarne ter oriëntering vooraf 'n kleine toelichting geven. De kern ervan wordt gevormd door de kinderlektuur,
die in ons land verschenen is in 't tijdperk, dat begint met Van Alphen,
en eindigt v6or de verschijning van de *kinderliederen van Heye : dus
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van ongeveer 1780 tot ongeveer 1840. Om deze periode niet als 'n soort
afgesloten geheel te doen voorkomen, heb ik ook iets neergelegd van
ervoor en erna. Naar 'n zo groot mogelike volledigheid heb ik niet
gestreefd : die hoefde ik ook niet te bereiken, omdat 't hier geen
bibliografiese maar 'n pedagogiese verzameling betreft. Bovendien wilde
ik ook 't gevaar vermijden van 'n teveel. Ik heb dan ook maar alleen
gekozen, wat me uit de boekeschatten van 't Nederi. Schoolmuseum
en de Universiteits-bibliotheek alhier, voor m'n doel geschikt voorkwam. En de direkteuren van deze beide instellingen waren een-en-al
bereidwilligheid, om die boekjes tijdelik af te staan. Toen ik daarop een
boekje, -dat ik er noch graag bij wilde hebben, in bruikleen vroeg
aan Dr. G. J. Boekenoogen te Leiden uit diens rijke verzameling
ouwe kinderboekjes, stelde deze geleerde me met zo grote voorkomendheid 'n aantal ter beschikking, dat ik niet nalaten kon, daaruit
noch 'n kleine keus te doen. Aan de drie genoemde heren komt 'n
woord van hartelike dank toe voor hun bereidwilligheid ; evenals
aan de direkteur van 't Stedelik Museum alhier, die de benodigde
vitrines welwillend afstond.
't Is mijn taak niet, de hier tentoongestelde kinderlektuur als zoodanig nader met u te bespreken. Alleen zij 't me vergund, u er aan te
herinneren, dat er voor de twede helft van de 18e eeuw geen eigenlike
ontspanningslektuur voor kinderen bestond. Tot die tijd lazen de
kinderen voor hun ontspanning voornamelik de voor 'n groot deel
eeuwenoude volksverhalen, legenden, en fabels.
Van Fichte wordt verteld, dat, toen hij zeven jaar was, hij de
geschiedenis van de ,,gehoornde Siegfried" — ook zoon oud volksverhaal — vrijwillig in de beek gooide, die langs z'n ouderlik huis
stroomde, omdat hij merkte, dat dit boek hem verstrooide, en tot
onoplettendheid in de school verleidde.
Mocht deze anekdote misschien histories minder juist zijn — ik
weet 't niet — opgevat als simbool voor die tijd, is ze volkomen
waar : de jeugd van toen wierp, al-of-niet gedwongen, de ouwe fantastiese verhalen veeg, om zich aan 't nuttige en leerzame te wijden.
Vooral 'n tweetal mannen hebben deze ommekeer op hun geweten:
't zijn de filantropijnen Campe en Salzmann, die .hun literatuur voor
de jeugd 't stempel indrukten van 't ,,eties-leerzame" — deze term is
van Prof. Gunning — dat ze noch jaren -en jaren daarna zou dragen.
Met de kinderpoëzie, die in dezelfde tijd ontstond, en waaraan de
namen Burmann en Weinse verbonden zijn, ging 't evenzo.
Met z'n beroemde Kleine gedigten voor kiezderen, waarvan 't eerste
en 't twede bundeltje in 1778 verschenen, 't derde en laatste in
1782, plantte Hieronymus van Alphen 'n duitse eties-leerzame loot
in onze bodem ; en 't gewas zou er welig tieren. Zondert men de vertalingen van buitenlandse kinderboeken uit, dan kan men gerust zeggen,
dat Van Alphen met z'n bundeltje 't hele na hem komende tijdperk
beheerste. En geen van z'n navolgers en navolgsters heeft hem kunnen
evenaren.
Verslag Paedagogisch Congres.
42
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Toen kwam Heije ; en met hem 'n andere geest in de kinderlektuur,
n.l. de kristelik-humane van Pestalozzi.
Onwillekeurig zal, ook bij de nu tentoongestelde boekjes, de vraag
rijzen : wat is die ouwe jeugdlektuur noch voor ons? En ik zou daarop
willen antwoorden : ze geeft ons 'n stukje voorouderlike opvoedkundige
praktijk ; ze leert ons, hoe dezeouderen de kinderen zagen in hun
kinderleventje :. in huis, op school, op straat, tegenover mens, en dier, en
plant — of liever, zoals ze hun graag zouden zien; waardoor die
boekjes ons stof te over geven voor vergelijking met andere tijden en
vooral natuurlik met de onze. Voorts geven ze ons stukjes kultuurhistorie, in 't biezonder door hun illustraties. En eindelik — om
niet alleen 't pedagogiese, 't leerzame in 't oog te vatten — we kunnen
ook noch wel 'n onbevangen kinderlik genoegen hebben in 't bekijken
en doorbladeren van die ouwe kinderboekjes, met tal van mooie of
tiepiese prentjes — enkel-en-alleen, omdat 't van die interessante, aardige
ouwe boekjes zijn ; en ondanks onze kennis aangaande hun pedagogiese
zonden en gebreken.
Laat me nu noch even uw aandacht vestigen op enkele van de
tentoongestelde boekjes in 't biezonder. Uit de tijd voor Van Alphen
zijn er hier maar vier; waaronder 't emblemata-bundeltje, dat Joan
Luiken voor z'n kleinzoon samenstelde, en dat in 1712, na z'n dood,
voor 't eerst verscheen. Merkwaardig is wel, dat dit 'n eeuw daarna
noch door de jeugd werd gelezen, en dat er in 1824 'n nieuwe
bewerking van werd uitgegeven, als resultaat van de samenwerking
tussen Petronella Moens en Warnsinck. U zult deze uitgaaf ernaast
vinden.
Wat 't dichtbundeltje van Van Alphen betreft, in de eerste plaats
wijs ik op • de boekjes met kinderversjes van Weisse en van Burmann,
voor 't eerst in 1767 en 1772 verschenen, die Van Alphen ten voorbeeld zijn geweest. En verder heb ik getracht, met deze onderafdeling
van de tentoonstelling, enig denkbeeld te geven van de grote invloed
die z'n bundeltje bij ons heeft gehad. Van de ontelbare uitgaven —
de uitgever zelf moet eens verklaard hebben, dat hij de tel ervan kwijt
was ! — liggen er hier enkele; waaronder de eerste van 't Tweede
vervolg, in 1782 verschenen, de eerste van de drie bundeltjes tesamen,
van 1787, en de laatste, d. w. z. die op 't ogenblik noch in de
boekhandel verkrijgbaar is. Dan wijs ik op de vertalingen, waaronder
een in 't maleis ; op de bundeltjes met kindergedichtjes van Van Alphen,
op muziek gezet ; op twee boekjes waarin z'n gedichten zijn geparodiëerd. Le Francq van Berkliey heeft gemeend, zich met z'n kindergedichtjes te moeten verzetten tegen de duitse invloed, waaronder Van
Alphen stond. Ook dat bundeltje ligt hier tentoongesteld. Uit bibliotheken buiten Amsterdam had ik deze onderafdeling zeer zeker noch
kunnen uitbreiden ; maar ik achtte ze voor m'n doel ruim genoeg
voorzien. Uit de periode van Van Alphen heb ik voor-eerst wat
vertalingen bijeengebracht, waaronder er zijn, waarvan de originelen
voor Van Alphen verschenen waren. In 't biezonder vestig ik hier
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uw aandacht op de vertalingen van bewerkingen van Robinson Crusoë;
zoals u bekend is, hèt boek, dat Rousseau voor z'n Emile had uitgekozen.
Hierbij is de bewerking door Campe, in gesprekvorm ; en die van de
Zwitser Wipss, waarvan Beets in z'n Na vijftig jaar meedeelde, dat
't 't lievelingsboek was van Hild-ebrand, toen die noch 'n jongen was.
Dan volgen oorspronkelike werkjes uit de genoemde periode. U zult
er zien, dat Petronella Moens en Hazeu zeer vruchtbare auteurs
waren. Ook vestig ik uw aandacht op de kinder-almanakken en -tijdschriften ; vooral de eerste zijn heel aardig. Voorts vindt u daar
„de weldadige Louize" en „de schalksche Willem", beiden ,,in zesderlei
gedaanten." In 'n klein tiepies geïllustreerd boekje is de ouderliefde
van Lambert Melisz. verteld ; ter vergelijking ziet u er de le - en
de 10e druk van. In 'n „tooneelspel voor de batavische jeugd" kon
deze 'n epiezode opvoeren uit de strijd tussen Patriotten en Oranjemannen ; waarbij vertoond werd, hoe de kleine Dumourier de verrader
werd „van zijn huishouden". Ik wijs u op 't vermaarde „huis van
Adriaan", dat dagtekent — 't boekje welteverstaan — van omstreeks
1830. U vindt er 'n bundeltje ,,dichtbloenitjes alleen voor de meisjes",
van 1789, waarin de erotiek hoogtij viert. Dat ook noch andere
gedichtjes dan die van Van Alphen de eer van 'n vertaling te beurt viel,
zal u blijken uit 'n bundeltje van de eerzame dienstmaagd Francijntje
de Boer, dat in 't frans, en een van Muller, dat in 't duits vertaald
werd. Voor noch meer andere aardige en merkwaardige boekjes zou
ik ook in 't biezonder uw aandacht kunnen vragen ; maar ik zal
't hierbij laten. De laatste onderafdeling geeft iets van Heije; ten einde
even 'n kijkje te krijgen in 't volgend tijdperk van onze kinderlektuur.
Ten slotte ligt er noch wat literatuur over die ouwe kinderlektuur
ter inzage.
En hiermede ben ik , aan 't eind van m'n vluchtige toelichtitng.
In de opzet van dit kongres, dat ik 'n geestelike maaltijd van keurige
en voedzame spijzen zou willen noemen, is 't tentoonstellinkje niet
meer dan . . . . „'n kleintje koffie" ; dat u bovendien -- ik herinner
aan de Tantalus-kwelling ! enkel maar zult kunnen . . . . ,,ruiken".
Moge „de geur" opwekkend voor u zijn!
LIJST (VERKORTE TIETELOPGAVEN) VAN DE TENTOONGESTELDE BOEKEN.
I. V66R VAN ALPHEN.
1 Hendrick Albertsz. May-gift van verscheyde vogelen. 1725.
2 Het leven der tover-godinnen uit 't fr. 1730.
3 Luiken. Des menschen begin, midden en einde. 1782.
4 Pa. Moens en Warnsinck. 's Menschen begin, midden en einde. 1824.
5 Vertellingen van Moeder de Gans. 10e dr. 1805.
6 De nieuwe Moeder de Gans. 3e dr. 1801.
7 De Moeder de Gans der negentiende eeuw. z. j.
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II. VAN ALPHEN.
8 Weisse. Lied-er für Kinder. 1807.
9 Burman. Kleine Lieder fur kleine Madchen und Jünglinge. 1777.
10 v. Alphen. Tweede vervolg der Kleine gedigten voor kinderen. 178'2.
Kleine gedichten voor kinderen. 1787.
id.
11
1835.
„
12
id.
13
„
z. j.
'd.
z. j.
id.
14
„
„
z. j.
id.
„
„
15
z. j.
„
„
id.
16
z. j.
„
„
17
id.
z. j.
„
„
id.
18
Feestgeschenk. 2 series. 1871. 1872.
id.
19
Petits poèmes à l'usage de l'enfance; per Clavareau.
id.
20
nouv. éd. 1835.
21
Petits poemes à l'usage de l'enfance ; par Clavareau.
id.
1868.
Petits poemes à l'usage de l'enfance; par Clavareau.
id.
22
riouv. éd. s. d.
Imitation des Petits poèmes par Rond. 1839.
id.
23
1849.
„
id.
24
Kleine Gedichte fur Kinder des zarteren Alters ; von
25
id.
v. Mauvillon. 2. Ausg. 1837.
Kleine Gedichte fur Kinder des zarteren Alters. 1872.
id.
26
o. J.
„
„
27
id.
Poetry for children; by Millard. 1856.
id.
28
Babarapa panton bagi 'anakh ; a\wleh Meimering. 1838.
id.
29
Kleine gedigten voor kinderen ; muziek van Graaf. III. z.j.
id.
30
XV kleine schoolliederen ; muziek van Kauff. z. j.
id.
31
Proeve van kleine gedigten voor kinderen ; muziek van
id.
32
Ruloffs. Z. j.
Twaalf [Tien] stukjes uit de Gedichtjes voor kinderen;
id.
33
muziek van Ruppe. z. j.
Petits poèmes à l'usage de l'enfance par Clavareau;
id.
34
musique par Derx. I. s. d.
35 Een student [Fabius]. Kleine gedichten voor de lieve jeugd aan
de hoogere scholen. 7e dr. z. j.
36 Een man van ondervinding. Kleine gedichten voor groote kinderen
naar v. Alphen. z.j.
37 Dr. K. S. Gedichtjes voor kinderen, v. Alphen nagezongen. 1832.
38 v. Albada. Versnaperingen voor de jeugd ; n. a. v. v. Alphens
kindergedichtjes. I. 1856.
39 ]e Franeq v. Berkhey. Zinspelende gedigtjes. 1779.
40
1806.
,,
„
,,

,,
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III. NA VAN ALPHEN.
a. Vertalingen.
41 Gellert. Fabelen. 3 dln. in 1 bnd. 1775.
id.
„
42
3 din. 1784.
id.
„
nwe uitg. 1830.
43
id.
„
44
1854.
45 [Weisse.] De vriend der kinderen. 8 dln. in 4 bnd. 1779-1783.
46
Liedjes voor kinderen; door Riemsnyder. 1781.
id.
47 Fabelen voor de nederlandsche jeugd ; door Wolff-Bekker en
Deken. 1792.
48 Salzmann. Stichtend en vermaeklijk handboekje. 1792.
id.
De stichtend vermakende leeraar. 2e dr. 1802.
49
50
id.
De geschiedenis van Simon Blaauwkool. 1813.
51
id.
Geschiedenis van Hendrik Ligthoofd. 2e dr. 1830.
52 De geschiedenis van Sir Charles Qrandison verkort. 1793.
5-3 Magazijn van spreekwoorden en zedenspreuken. 3 dln. in 1 bnd. 1800.
2 dln. z. j.
54,
55 Fréville. Levensbeschrijvingen van beroemde kinderen. 3 dln. 1800.
56
id.
Galerij van beroemde kin-deren. 1822.
57 Lossius. Gumal en Lina. 3 dln. 3e -en 2e dr. 1809. 1802.
id.
58
Tafereelen uit . het dagelijksche leven. 1802.
59 Herman. Zedelijke verhalen. 1804.
60
id.
„
1833.
61 [Campe.] Robinson de Jonge. 1806.
62
id.
De jonge Robinson. 1808.
63 Wyss. De zwitsersche Robinson Crusoë. 2 dln. 1813. 1815.
64 Lemaire. De kleine Robinson. 2e dr. 1824.
65
id.
„
5e dr. z. j.
66 De fransche Robinson. 1828.
67 Hölder. Robinson Crusoë ten tweeden male op zijn eiland. z. j.
68 Ontdekking en bestraffing van geheime en groote misdaden. 1807.
69 Löhr. Kleinigheden. 1809.
70
id. Licht en bruin in de kinderwereld. 1825.
71
id. Voedsel voor het kinderlijk hart. 2e dr. 1827.
72 Bouilly. Vertellingen aan mijne dochter. 2 dln. 1812.
73 Kinderling. Leven en avonturen van Gil Blas van Santillana. 1817.
74 Ewald. School van wijsheid en deugd. 1817.
75 de Jussieu. Simon van Nantua. 1819.
76 Gutmann. Keur van zedelijke verhalen. 2 dln. 1822.
77 Taylor. De zucht om te schitteren. nwe uitg. 1823.
78 Keetje en Frits; of de kleine wandelaars. 1823.
79 Het uitstapje naar de oude Anna. 1827.
80 Schmid. De paasch-eyeren. 1824.
81
id.
Agnes of de kleine luitspeelster. 1840.
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82. Schmid. Schouwtooneel voor kinderen. 2 dln. in 1 bnd. 1844.
De deugdzame wees. z. j.
id.
83
Het oogstfeest. z. j.
id.
84
85 Het boek van Kabus. 1824.
86 Spiegel der jeugd, voorgesteld in het veertienjarig leven van René
d'Aubert. 3e dr. 1824.
87 Verhalen uit het dierenrijk. 2 dln. 1826.
88 Kleine pligten. 1826.
89 Wilmsen. Tien vertellingen. 1826.
id.
Eereprijs voor de jeugd. 1828.
90
Jucunda of twintigtal nieuwe verhalen. 1829.
id.
91
De familie Grasveld. z. j.
id.
92
93 Herder en Liebeskind. Palmbladen of uitgelezene oosterschee vertellingen. 3e dr. 1827.
94 Nuttige en leerzame uitspanningsuren van Willem en Emilia. 1827.
95 Campe. Nuttig en leerzaam onderhoud. 2e dr. 1827.
Belangrijke reisverhalen. '2e dr. z. j.
id.
96
Merkwaardige lotgevallen van beroemde rezigers. 2 e dr. z.j.
id.
97
98 Blanchard. Ouderliefde en menschlievendheid. 2e dr. 1831.
99 [de Renneville.] Zedelijke verhalen voor mesjes. 2e dr. 1832.
-

,

b. Oorspronkelijke werkjes.
100 Uitmuntende verzaameling van fabelen en vertelspelen. 1780.
101 Aangenaam kinderschool. 2e dr. 1781.
102 v. 011efen. Bibliotheek der kinderen. 2 dln. 1782.
103 Jordens. Voor kinderen. 1782.
104 't Hoen. Nieuwe proeve van kleine gedichten voor kinderen. 1783.
105 Leerzaeme fabelen en vertelsels. 1787.
106 [de Witte Jr.] Dichtblo emtjes alleen voor de meisjes. 1789.
107 Almanach voor jonge heeren en juffers. 1789. 1790. 1791. 1805.
1808.
108 v. Streek-Brinkman. Zedelijke verhalen, fabelen en vertellingen.
1793.
109 Spectatoriaal tooneel voor de vaderlandsche jeugd. 1794.
110 Almanach voor kinderen. 1796.
111 De vier stonden van den dag. 1798.
112 de Cambon-v. d. Werken. De kleine Orandison. 2e dr. 4 dln. in
2 bnd. 1798.
113 Weekblad voor kinderen. 3 dln. 1798-1800.
114 Muller. Laatste vruchten. 2e dr. 1799.
115
De naarstigheid der kinderen beloond. 2e dr. 1804.
id.
116
Nuttige uitspanningen. 3e dr. 1835.
id.
117
Vertellingen en oefeningen. 5e dr. 1838.
id.
118 Leerzame fabelen voor _ het jufferschap. 1799.
119 Vertellingen en oefeningen. 2e dr. 1800.
120 Beets. De vriend der jeugd. I. 1800.
121 Gevallen van Kleenen Jan, beschreeven door Kleenen Hein. 1800.
,
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122 Almanak voor -de beschaafde jeugd. 1800. 1801. 1802. 1804.
123 Hazeu. Het beloofde geschenk. 1800.
De dankbare wees-kinderen. 1817.
124
id.
125
De geschiedenis van Laura Ouldenbeek. 1823.
id.
Leerzame voorstellen. 2e dr. 1824.
126
id.
Grootvader Goedhart met zijne kleinkinderen. 1826.
127
id.
De heilrijke gevolgen van een deugdzaam leven. 1828.
id.
128
Leerzame dichtstukjes. 1828.
129
id.
Onderwijzende gedichtjes uit de natuur ontleend. 1828.
id.
130
131
id.
Kinderpligt en zinnebeelden. 1839.
132 Lettergeschenk voor de nederlandsche jeugd. 2e dr. 1801.
133 Tafereelen tot nut en vermaak. 1801.
134 v. Aken. Mengelschriften voor de jeugd. 2 dln. 1803. 1804.
Levensgeschiedenissen van Karel en Ferdinand. 1809.
id.
135
136 Nuttige en vervrolijkende tijdkorter. 1804.
137 Zedelijke, nuttige en leerzaame verhaalen, voorbeelden en gedichtjens. 2e dr. 1804.
138 Braunach. Michiel de Vries. 1806.
139 Onderwater. De vriend der kinderen. 1808.
id.
Verlustigen voor de jeugd. 1810.
140
141 Pa. Moens. Letter-kransje. 2e dr. 1808.
142
De kleine Suse Bronkhorst. 1808.
id.
Aan de vrolijke blaesenknopjes der menschelijke maatid.
143
schappij. 1816.
id.
Bloempjes der vreugde. 1818.
144
145
id.
• De dankbare Willem. 2e dr. 1822.
Mevrouw Veltman en hare voedsterlingen. 1824.
146
id.
147
id.
Klein geschenk voor zoete en gehoorzame kinderen.
1825.

Klein geschenk voor zoete en gehoorzame kinderen.
2e dr. 1839.
149
Gedichtjes en nuttige gesprekken. 1826.
id.
150
id.
Letterlooveren. 1826.
151
id.
Gedichtjes voor de vrolijk ontluikende jeugd. 1833.
152
id.
Kleine vertellingen. 1835.
id.
153
Zestal verhalen voor het ontluikend geslacht. 2e
dr. 1836.
id.
154
De jonge Sofia. 2e dr. 1837.
id.
155
Letterkransje. z. j.
id.
Nieuw geschenk aan de lieve jeugd. z. j.
156
157 Letter- en print-kundig kabinet. 1809.
158 Tafereelen van menschelijke bezigheden. 1810.
159 Leerzame vertellingen en deugdlievende voorbeelden. 2e dr. 1810.
160 Pa. v. Alphen. Gedichtjes voor de jeugd. 1810.
161
Kleine gedichten voor kinderen. 3e dr. z. j.
id.
162 Fokke. Natuurlijke zedeprenten. 1810.
163 Prentjes-almanach. 1811. 1835. 1836.
148

id.
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164 Wester. Versjes en rij mspreukj es. 1814. ,
165 Drie voorbeelden van kinderlijke liefde en getrouwheid. 1814.
166 Oud-vaderlandsche zeden. 1816.
167 Uitgezochte zedelijke verhalen voor de beschaafde jeugd. 3e dr.
1818.
168 du Sart. Zomerwandelingen van vader Goedhart met zijne kinderen. 1818.
169
id.
Vruchten mijner ledige oogenblikken. z. j.
170 Wa. Ca. Storm. Dichtstukjes voor kinderen. 1821.
171 Zedekundig prentgeschenk. 1822.
172 Philopaedion. 1822. 1829.
173 Vermakelijk prenteboekje. 1823.
174. Ere. de Boer. Gedichtjes voor behoeftige kinderen. 1823.
175
id.
Gedichtjes voor kinderen. z. j.
176
id.
„
„
3e dr. z. j.
177
id.
Petits poèmes à 1'usage de l'enfance; par Clavareau. 1835.
179 Ka. Wa. Bilderdijk. Gedichten voor kinderen. 3e dr. 1824.
180
id.
„
met nieuwe platen. z. j.
181 [de Breet.] Thomas en Maria, de jonge zwervers. 1824.
182
id.
„
2e dr. 1825.
183
id.
Denk aan mij; of leerzame mengeling in versjes. z. j.
184 Muller. Versjes voor kinderen. 1825.
185
i.d.
Gedichte für Kinder ; von Sicherer. o. J.
186
id.
Nieuwe versjes voor kinderen. z. j.
187
id.
„
Z. j.
188
id.
Dat zij u behagen. z. j.
189
id.
Vergeet mij niet. z. j.
190
id.
De kluchtige poes en het hondje. 3e dr z. j.
191
id.
Zedekundige tafereeltjes. z. j.
192 Letteruitspanning voor de beschaafde naderlandsche jeugd. 1825.
193 Rijkens. De levensgeschiedenis van Eduard van Rozenbeek. 1825.
194 Hendrik Groothuis. 1825.
195 De ouderlooze Willem. 1825.
196 v. d. Vijver. Verhalen voor de jeugd. 2e dr. 1826.
197
id.
Geluk en ongeluk. 1835.
198
id.
Het loon der deugd en het gevolg der ondeugd. z. j.
199
id.
Museum voor de nederlandsche jeugd. z. j.
200
id.
Voorbeelden van gehoorzame en ongehoorzame kinderen. z. j.
201 Geschenk aan jonge jufvrouwen. 1827.
202 De gelukkige Willem. 1827.
203 De drie vriendinnen of een winter op het land. 1827.
204 Letterlooveren. 1827.
205 Almanak voor de jeugd. 1827. 1840.
206 v. Meerten-Schilperoort. Willem, Karel en Betje. 2e dr. 1827.
207
id.
Gelukkig door deugd. 1849.
,,
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208 v. Meerten-Schilperoort. c. s. Verhalen -en gedichtjes, 1832.
209 Lettergeschenk voor de jeugd. 1828.
210 Mej. C. M. D[oll] E[gges]. Ernstige en luimige verhalen. 1828.
id.
Lettergeschenk. 1829.
211
id.
Kleine gedichten -en vertellingen. 1835.212
id.
De jonge Hollander. z. j.
213
214
id.
Karakterschetsen en verhalen. z. j.
215 Willem en Koosje. 1828.
216 Zomerverlustiging. 1829.
217 Willem Baarland. 1829.
218 Arrenberg. Keur van belangrijke verhalen. 1829.
219 De geschiedenis van de kleine Anna en haar' broeder den kleinen
Jakob. 1830.
220 Hanou v. Arum. Verspreide gedichtjes voor de wel opgevoede
jeugd. 1831.
221 Hanou v. Arum. Christiaan's reis rondom de wereld. z. j.
222 Nieuwe leerzame uitspanning. 1831.
223 Fa. Mastenbroek. Zedelijke verhalen en dichtstukjes voor meisjes.
2e dr. 1832.
224 Leerzame spiegel. 5e dr. 1836.
225 Zedekundige tafereelen. 3e dr. 1841.
226 De kleine Dumourier, verrader van zijn huishouden. Tooneelspel
voor de batavische jeugd. z. j.
227 Gedichtjes voor de nederlandsche jeugd. 2e dr. z. j.
id.
228
5e dr. z. j.
229 Leerzame eis nuttige gedichtjes en vertellingen. 2e dr. z. j.
230 Gesprekjes en vertellingjes voor kinderen van 5 tot 8 jaar. z. j.
231 Kleyn--Ockerse. Nieuwe gedichtjes en vertellingen. z. j.
232 Letterkorf j e van vernuft en deugd. z. j.
233 De weldadige Louize in zesderlei gedaanten. z. j.
id.
234 De schalksche Willem
z. j.
235 Ouderliefde van Lambert Melisz. z. j.
id.
236
10e dr. z. j.
237 Reddingius. Nieuwe leerrijke verhalen. z. j.
238 Kleine verhalen voor de lieve jeugd. 3e dr. z. j.
239 Zedelijke verhalen. z. j.
240 Verzameling van gedichtjes. 2e dr. z. j.
241 Westerman. Nieuwe gedichtjes. z. j.
242 Historie van het huis van Adriaan. z. j.
243 Meyer. De dankbare Hendrik Berk. z. j.
244 Schonck. St. Nikolaas geschenk aan de jeugd. z. j.
245 Nuttige en vermakelijke printenkamer. 4e dr. z. j.
246 v. Spall. Vader en moeder Stroomdal en hunne kinderen. z. j.
247 De spelende kinderen. II. z. j.
248 Lentebloemtuiltje. z. j.
249 Zes avonden of vermakelijke uitspanning voor de jeugd. z. j.
250 Letterschakering voor de lieve nederlandsche jeugd. 2e dr. z. j.
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IV. HEIJE.

251 [Heije.] Kindergedichten. 1847.
id.
Kinderliederen. 1847.
252
id.
Nieuwe kinderliederen. 1852.
253
id.
254
Al de kinderliederen. Met vertalingen van Clavareau,
Arenz en Millard. 1861.
255
id.
Sprookjes uit de oudedoos. I. IV. z. j.
256
id.
Asschepoester; met hgd. vert. door mevr. Heinze—Berg z.j.
Kinderliederen met zangwijzen. 3 st. 1843. 1844. 1845.
257
id.
id.
Vijftien eenstemmige kinderliederen ; muziek van v. d.
258
Vijver. 1875.
V. TER INZAGE:

Knuttel—Fabius. Oude kinderboeken. 1906.
Van Eck. Van Alphen als kinderdichter. (overdruk „Groot Nederland" 1908.)
Pomes. Over Van Alphen's kindergedichtjes. 1908.
Van Eck. Poëzie en pedagogiek in de nederlandse kinderdichters.
( overdruk „Vaktijdschrift" 1908.)
Wirth. Een eeuw kinderpoëzie (1778-1878). 1926.

Hel nut van de historische beoefening der paedagogiek
door J. H. Gunning Wzn.
Dames en Heeren!
Als voorzitter der historische sectie is 't mijn voorrecht U hier
welkom te mogen heeten, U te danken voor Uw aanwezigheid, U de
sprekers -en hun onderwerpen voor te stellen en aan te bevelen en U
een vruchtbaar -en aangenaam samenzijn toe te wenschen. Het was van
stonde aan, toen ik het voorzitterschap van deze verweesde sectie -want dat was zij — aanvaardde, mijn voornemen, dit welkomswoord
uit te dijen tot een beknopt inleidingswoord, dat geen andere strekking
.zou hebben dan om, zooals immers in 't geheel de plicht eens voorzitters is, de rechte stemming te wekken of te versterken, die alleen
>ons zulk een samenzijn waarborgen kan. Maar 'f was nimmer mijn
voornemen, 'daarvoor een vol uur te nemen en mij zoodoende op één
.lijn te stellen met de eigenlijke, als zoodanig voor onze sectie ingeschreven
referenten en 't is mijn schuld niet, dat voor mijn „openingsrede",
.zooals het Program haar terecht noemt, toch op datzelfde Program
een vol uur is uitgetrokken. Ik stel U dan ook voor, ons daaraan niet
te houden, maar mij te vergunnen, mij tot een kort woord van inleiding
te bepalen en den aldus uitgewonnen tijd aan de andere sprekers te
gunnen, die daarvan een beter gebruik kunnen maken dan ik.
Eerst echter nog een woordje tot mijn persoonlijke verantwoording.
In datzelfde Program hebt gij op bl. 71onder het opschrift „Sectie X.

-
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Geschiedenis der opvoeding", de woorden gelezen : „Geen Stellingen".
En Gij hebt gezien, dat in onze Sectie niet alleen geen Stellingen,
maar ook geen overzichten van de te houden Referaten of Prae-adviezen
worden gegeven. Een en ander is geschied op mijn uitdrukkelijk verlangen, omdat ik meende, dat de aard van historische onderwerpen en
de eischien, die zij aan de behandeling stellen, dit niet meebrachten, ja
niet duldden. Natuurlijk .beteekent dit echter `niet, dat in deze sectie
geen gelegenheid tot onderlinge gedachtenwisseling, al ware 't maar
in den vorm van vragen-stellen, zal gegeven worden. Ook in dit opzicht
evenwel zou ik voor mij zelf een uitzondering willen maken en mij
niet onder 't aantal der referenten willen gerangschikt zien. Niet omdat
ik gedachtenwisseling, of zelfs tegenspraak, vrees ; Gij weet wel beter.
Maar eenvoudig omdat ik niet van plan ben iets te zeggen, waarvoor
ik niet 't volle recht h-eb op Uw aller instemming te - rekenen. Immers,
wanneer Gij niet door historischen zin en besef van de beteekenis van
historische studiën en -historische oriëntatie gedreven waart, dan waart
Gij niet hier. Ik ben mij dan ook volkomen bewust, dat ik hier sta te
,,prêcher aux convertis". Maar wat schaadt dat? Ik heb nooit gemerkt,
noch aan mij zelven, noch aan anderen, dat 't voor een hoorder onaangenaam is, dingen te hooren, waarmede hij 't eens is ; ik heb veeleer
altijd gezien, dat althans in ons theologisch landje de menschen bij
voorkeur in de kerk gaan bij die predikers, met wie zij het eens zijn.
Zelfs meen ik te mogen constateeren, dat de trouw der kerkbezoekers
grooter wordt, naarmate de kring van gelijkgezinden kleiner is.
De reden is duidelijk : men komt bijeen om zich en elkander 'te sterken
in dat, wat men reeds bezit, maar wat altijd nog versterking velen
kan : het gemeenschappelijk geloof. Gaat 't ons hier niet evenzoo ? Voor
onze Sectie was op 12 Maart j.l. 't kleinste aantal deelnemers ingeschreven, n.l. 136 voor de beide zittingen te zaaien, d. w. z. 137 minder
dan de XIe sectie voor haar ééne zitting, terwijl de op ons volgende,
de Ve, voor haar beide zittingen reeds 158 had en de meest bezochte
— wel een teeken des tijds, dat dit de IIe is, die voor Kinderpsyrchologie
— 691. Daar 't nu niet aan te nemen is, dat de onderlinge verhoudingen
zich sedert dien datum aanmerkelijk zullen gewijzigd hebben, mogen
wij gerust aannemen, dat onze sectie de slechtst bezochte van alle is.
Dames -en Heeren, ik heb nooit iets anders verwacht en ik heb dan
ook met groot leedwezen 't moeten aanzien, dat het referaat van
prof. Kohnstamm, dat oorspronkelijk aan onze sectie was aangeboden..
eerst bestemd werd voor een gecombineerde zitting van onze met
de IVe sectie en ten slotte uitsluitend gereserveerd werd voor dezelaatste en gezet werd op een uur, dat ons aan onze eigen sectie bond.
Ik wist toch, dat tot de vele -en voortreffelijke deugden, Waardoor`
de Nederlandsche natie, gelijk bekend is, uitmunt, niet behoort historische zin en historische belangstelling en het was mij maar al te
goed bekend, hoezeer juist de onderwijzersstand ten onzent lijdendeis aan een werkelijk ontstellend gebrek aan die juist voor een leider d-er
jeugd zoo nuttige en noodige eigenschappen. Ik zal daar thans niet
-
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langer bij stil staan, maar merk alleen op, dat dientengevolge onze
sectie, nog meer dan ons geheele congres in 't algemeen, een propogandistisch karakter moet dragen. En daarvoor hebben wij die hartsterking noodig, waarop ik zooeven doelde ; wij moeten hier onze
overtuiging van de noodzakelijkheid - en de vruchtbaarheid van historischen zin, speciaal bij onderwijzers en opvoeders, verhelderen en
versterken om die versterkte overtuiging met nieuwen moed en frischheid
uit te dragen in de daartegenover over 't algemeen vijandig en afwerend
staande onderwijswereld.
Ik sprak tot dusverre van historischen zin in 't algemeen, en inderdaad
gaat 't om niets minder. Maar zoo opgevat, zou 't onderwerp zoowel
mijn krachten en bevoegdheden als de grenzen van een congresreferaat,
laat staan van een openingswoord voor een sectie, verre overschrijden.
Wij bepalen ons dus als van zelf tot ons -eigen vak, dat ons hier bij-een brengt, de paedagogiek, het eigenlijke onderwijzersvak. Alle onderwijzers
studeeren paedagogiek, met meer of minder vrijwilligheid en succes,
maar slechts weinigen studeeren haar op historische wijze, d. w. z.
z66, dat zij de paedagogische vraagstukken van hun eigen tijd in historisch
licht vermogen te bezien. Dat leert men echter alleen door bestudeering
der geschiedenis en wel van alle geschiedenis, van de vaderlandsche en
de wereldgeschiedenis, van de cultureele en politieke, van de geschiedenis
der wetenschap en der wetenschappen, van onderwijs en opvoeding en
van de geschiedenis der paedagogiek, d. i. van de paedagogische stelsels,
problemen en theorieën, zelve.
Dit alles zou in 'de lucht hangen, wanneer 't niet waar was, wat
ik daar juist stilzwijgend als vaststaand aannam, maar nu nader moet
toelichten, nl. dat de onderwijzer in staat moet zijn de paedagogische
vraagstukken van zijn tijd in historisch licht te zien. Het is denkbaar,
en ook waarschijnlijk, dat er tijden geweest waren, waarin dat niet gold.
't Heeft van de vroegste tijden af, zoodra althans een zekere cultuur
bereikt was, nooit aan paedagogische denkers ontbroken, maar veelal
waren dat éénlingen, die zich dan ook regelmatig in de oppositie
bevonden ; de bron van hun paedagogisch denken was regelmatig
ontevredenheid met, de vrucht ervan kritiek op de bestaande opvoeding.
Want de bestaande opvoeding, incluis de bestaande onderwijsinrichtingen, ja deze vooral, zijn altijd en zullen altijd blijven de kinderen
van sleur en traditie. Er komen echt-er af en toe tijden, waarop die
-ontevredenheid en de behoefte, de drang, om zich aan de banden van
sleur en traditie te ontworstelen, zich van wijdere kringen meester
maken, en dan niet alleen van denkers, maar ook van practici. Dat zijn
altijd tijden, waarin 't een volk of der menschheid in 't algemeen minder
.goed, minder plezierig gaat. Zulk een tijd is de onze en wel in
zulk een mate, dat de uitspraak niet te gewaagd schijnt, dat er
nog nooit een tijd is geweest, zoo vol van onvoldaanheid met de
overgeleverde opvoedings- en onderwijsvormen en dienovereenkomstig
-ook zoo vol van min of meer bekookte hervormingseischen en -experiinenten op dat gebied als de onze. De onderwijzer van onzen tijd
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staat, of hij 't wil of niet, midden in den paedagogischen wed- en
worstelstrijd, die zijn ooren van schetterende of zoetklinkende leuzen
doet daveren. Nu is een onderwijzer — 't volgt uit 't zooeven gezegde
vanzelf — naar zijn wezen een sleur- en traditiedier ; daarom zal een
tijd van onrust, onzekerheid en revolutionnaire woelingen op paedagogisch
gebied als de onze juist de strekking hebben om de meerderheid
nog conservatiever te maken, niet slechts uit natuurlijke reactie, maar
ook uit het niet minder natuurlijke instinct van zelfbehoud. De onderwijzer wordt dus voortdurend naar twee richtingen uiteengetrokken,
naar die van 't behoud en de traditie en naar die van de hervorming
en de revolutie. Iedereen behoort overwegend tot de ééne of tot de
andere partij, maar niemand behoort uitsluitend tot één van de beide
partijen, want in ieders borst bevechten de beide richtingen elkaar
voortdurend met afwisselend geluk. En daar nu beide partijen als
serum tegen de infectieziekten van hun richting den historischen zin
noodig hebben, zoo hebben allen dien noodig.
Beide partijen, zeg ik, zoowel de conservatieven als de „Umsturzler"
hebben den historischen zin noodig als correctief tegen de kwalen,
dié inhaerent zijn aan hun standpunt -en geestesinrichting. Maar niet
beide op dezelfde wijze.
De paedagogen van den vooruitgang, de revolutionnairen, zooals
ik ze nu maar kortheidshalve zal noemen, schijnen op 't eerste
gezicht den historischen zin 't meest noodig te hebben, omdat zij
,dien 't meest schijnen te missen. Voor eiken geboren reformator,
ja voor elken hervormingsgezinde is de gedachte onverdraaglijk, dat
iets recht van bestaan zou hebben, alleen omdat 't bestaat. Alles wat
bestaat, zoo meenen zij, moet zijn recht van bestaan eerst bewijzen;
kan het dat niet, en kan ik omgekeerd zijn bouwvalligheid aantoonen,
dan moet het verdwijnen en heb ik 't recht het te sloopen en wel
hoe eerder hoe liever. Wij behoeven ons slechts even te herinneren
hoeveel historische gebouwen in die afgrijselijk onhistorische eeuw,
die achter ons ligt, zonder eenige noodzaak, maar met onherstelbaar
verlies aan schoonheid, zijn gesloopt, met name in ons vaderland,
om terstond te begrijpen, dat men minstens -evengoed den bewijslast
kan leggen op de aanvallers en van hen verlangen, dat zij hun sloopershanden zullen thuis houden, totdat de noodzakelijkheid van de amoveering
van het historisch bestaande is aangetoond. De vergelijking gaat echter
ook ditmaal weder mank, omdat bij een gebouw altijd de practische
mogelijkheid van volledige slooping bestaat, bij paedagogische toestanden
daarentegen wel altijd de mogelijkheid van aanval, van kritiek, van
veroordeeling, maar slechts zeer zelden die van amotie. Daarom ben
ik voor mij altijd geneigd den revolutionnairen een zeer groote
vrijheid van beweging te gunnen, omdat 't in praxi toch nooit
zoon vaart loopen zal, en de sleur mij in paedagogicis toch altijd
de ergste vijand lijkt, maar dat komt misschien, omdat ik zelf overvegend tot hun groep behoor, al word zelfs ik door welwillende
critici weleens bij de conservatieven ingedeeld. Maar 't gaat hier
,
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niet om de leiders, maar om de volgelingen, niet om de muzikanten
maar om de hoorders. Naar wie moeten dezen luisteren en hoe?
Van te voren staat vast, dat niet alle plannen der plannenmaker$
voor verwezenlijking vatbaar zijn, zelfs niet 't kleinste gedeelte, en
dat aan te nemen is, dat van een groot deel de verwezenlijking niet
eens gewenscht is. Wat nu te doen ? Ons maar liever veilig bij het
oude te houden, overtuigd dat de bui wel weer zal overdrijven?
Dat zij verre, dat is ook een wijsheid, die voor 't aankomende geslacht,
voor de jeugd, en dus ook voor onze paedagogiek-studeerende kweekelingen, niet aannemelijk is, als ten eenenmale strijdend met hun leeftijd.
Hier brengt de historie hulp. Zij leert ons — dat er niets nieuws onder
de zon is. Althans op paedagogisch -gebied, 't eenigste, waarmede,
wij hier te dolen hebben. Hier leert zelfs een tamelijk oppervlakkige
beoefening der geschiedenis, dat, al blijft 't den plannenmakers zelven
gewoonlijk verborgen, er geen enkel zgnd. nieuw idee wordt afgekondigd, dat al niet reeds vroeger door een of meer paedagbgen is
gepredikt ; geen enkel hervormingsplan wordt geopperd of geprobeerd,
dat niet reeds vroeger in substantie is aanbevolen of beproefd. Dit
mag echter geenszins tot dekmantel dienen van de behoudzucht, om nu
maar al wat zich als nieuw aanbiedt af te wijzen als zijnde toch niet
nieuw én reeds lang door de geschiedenis veroordeeld. Dit laatste is
alvast een onbewijsbare bewering en meestal een onwaarheid. Juist
omdat op onderwijsgebied hervormingen, zooals wij zagen, in praxi
zoo uiterst moeilijk zijn te bewerkstelligen — vooral blijvend —
bewijst 't weinige succes van vroegere reformatoren op zich zelfs niets
tegen de juistheid van hun inzichten. 't Bewijst alleen, dat echte
hervormingen op onderwijsgebied nooit in één zet tot stand komen,
maar altijd meer dan -eens moet-en worden ondernomen. Wat dus de
tijdgenoot boven alles noodig heeft, dat is een betrouwbare maatstaf,
een toetssteen, om in al die hervormingsdenkbeelden, die op de paedagogische markt veil worden geboden en vaak zoo luidruchtig aanbevolen, 't echte van het onechte, het noodige van het wenschelijke, het
duurzame van het voorbijgaande te onderscheid-en. Dit nu kan alleen
de geschiedenis hem leeren, om deze dubbele reden, dat 't tegenwoordige, dat Waarin wij zelf leven, voor den tijdgenoot • altijd veel te weinig
doorzichtig is — en eerst recht in zoo'n verwarden en verwarrenden
tijd als de onze — en omdat wij in 't tegenwoordige van elk ding
alleen den aanvang kunnen zien, terwijl wij toch het meeste belang
hebben bij de uitkomst. Omtrent die uitkomst zijn wij dus geheel
aangewezen op vermoedens en experimenten. Experimenten zijn 66k
noodzakelijk en 't is het uitnemend voorrecht van onzen tijd, dat deze
ook op psychologisch en paedagogisch gebied daartoe meer en meer
overgaat. Maar de mogelijkheid van experimente-eren is op onderwijs-gebied altijd uitermate begrensd en eenigermate betrouwbare resultaten
zijn eerst na langdurige proefnemingen te verkrijgen ; en zelfs om een
experiment te wagen — waaraan altijd, dit vergete men niet, levende.
menschen gewaagd moeten worden — h-ebben wij een sterk geloof noodig,,
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dat ten slotte in zijn wezen toch ook weer in vermoedens bestaat. De
groote vraag is dus, welke mate van waarschijnlijkheid die vermoedens
in zich dragen. Op die vraag kan alleen de historie antwoord geven
en misschien is er geen gebied, waarop zij zooveel nuttige en bruikbare
lessen aanbiedt als op het onze. In de -eerste plaats om de reeds genoemde
reden, dat voor elk hervormingsdenkbeeld en -plan antecedenten in
't verleden te vinden zijn. In de tweede plaats om de ook reeds aangeduide reden, omdat 't verleden, waarvan wij immers tegelijk aanvang,
verloop en uitkomst kunnen overzien, veel doorzichtiger is dan het
heden en ook veel gemakkelijker -objectief te beoordeelen ; het is bijv.
veel gemakkelijker een denkbeeld, dat zoowel bij Pestalozzi als bij
Ligthart aangetroffen wordt, bij deneerstgenoemde te beoordeelen
dan bij den laatste. Ook is 't in 't verleden veel gemakkelijker hoofdoorzaken en bijomstandigheden, die vaak van zoo . noodlottigen invloed
kunnen zijn op den einduitslag, te onderscheiden, en dat is de reden,
waarom niet alleen de denkbeelden, maar ook de levensgeschiedenis van
de groote paedagogen vaak zeer instructief is. En de derde, en geenszins
de minste reden, waarom de geschiedenis der paedagogiek zoo bizonder
rijk is aan nuttige lessen, is, dat het heden ons, of wij willen of niet, met
allerlei middelmatigheden en onbenulligheden in aanraking brengt, zonder
dat 't ons vaak doenlijk is, hun middelmatigheid of onbenulligheid te
doorzien, terwijl de geschiedenis ons altijd den dienst bewijst alle onbenulligheden en de overgroote massa der onbeduidendheden te effaceeren
of althans op den achtergrond te dringen, om alleen het eminente naar
voren te brengen. De aanraking met superieure geesten, ziedaar wel de
allerschoonste vrucht van historische studiën en een vrucht, die zij
altijd afwerpen, hetgeen zooveel gezegd is, als dat historische studie
altijd den geest verrijkt. Wie de geschiedenis beoefent, is altijd gelijk
aan een gouddelver, die door de fortuin begunstigd wordt.
Om al deze red-enen is de beoefening van de geschiedenis der paedagogiek juist voor -dien aankomenden onderwijzer zoo buitengewoon' nuttig
n zoo onontbeerlijk. Men kan, men behoorde althans, geen enkel
onderwijzer en ook geen enkel leeraar op de kinderen los te laten
zonder dat ze paedagogiek gestudeerd hebben ; maar de groote moeilijkheid is, dat dezeeigenlijk geen studievak is voor jonge, onrijpe wezens:
de eenigste vorm, waarin men ze hun passend kan toedienen is de historische. Niet de laatste reden, waarom 't Herbartianisme, trots zijn
onmiskenbare verdiensten, zoo verwoestend gewerkt heeft, is 't totaal
gemis aan historiciteit bij dit geheel in de „Aufklârung" wortelendstelsel. En zie, ook dit is een inzicht, waartoe m-en eerst door historische
studie komt.
't Tegenbeeld van den historischen zin is het dogmatisme. En daarom
zijn historische studiën niet minder noodig voor de andere partij, de
conservatieven, maar hier zijn 't nog meer de leiders, de machthebbers,
de toonaangevers, en in één woord de ouderen — die immers reeds door
hun leeftijd tot conservatisme neigen — en vooral de succesvolle mannen
van de praktijk, de zoogenaamde ervaren paedagogen, de ergste dog-
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matici en eigenwijste theoretici van allen. Hun wordt het „alles schon
dagewesen" door de geschiedenis niet voorgehouden, om hen van 't
nieuwe afkeerig te maken, maar integendeel om hen er mee te verzoenen.
De eerste dienst, die de ontdekking, dat 't gepredikte nieuwe zoo erg
nieuw niet is, hun bewijst, is, dat 't hen geruststelt. 't Maakt hen,,
voor 't minst geneigder, om met dat z.g.n. nieuwe eens wat nader
kennis te maken, 't te onderzoeken en te keuren, ja, 't een eerlijke
kans te gunnen. Maar de tweede en grootste dienst, die de geschiedenis
hun bewijst, is, dat zij hen bevrijdt van den ban, de betoovering van
het dogma. De mensch meent altijd, dat zijn handelingen bestuurd voorden
door beginselen, voor 't minst acht ieder ontwikkeld en weldenkend
mensch zich verplicht, daarnaar te streven ; de waarheid is, dat de
meeste beginselen -eerst à posteriori worden uitgevonden, om ons gedrag
te rechtvaardigen. De ontdekking, dat het oude niet oud is, is minstens
even nuttig als de ontdekking, dat het nieuwe niet nieuw is ; de
eene is trouwens de onafscheidelijke keerzijde van de andere. Een
duidelijk en leerrijk voorbeeld geeft ons het klassikaal onderwijs, dat
tot voor kort als dogmatisch onaantastbaar beschouwd werd en thans
van alle kanten naar zijn geloofsbrieven gevraagd wordt en nu blijkt
geen ouder stukken te kunnen overleggen dan uit den tijd van
Pestalozzi. Neen, de beoefening der geschiedenis maakt niet conservatief, kweekt geen reactionnaire laudatores temporis acti — als 't soms
anders lijkt, is 't niet haar schuld, maar die harer onbekwame of
ongeschoolde beoefenaars — maar evenals zij den revolutionnair bedachtzamer maakt, zoo maakt zij den conservatief hervormingsgezinder. Zij
is de groote kampioen, de beste bescherming tegen dien allergevaarlijksten :en altijd dreigenden vijand van goed onderwijs, die ook 't beste
weet te bederven : de sleur. Ook daardoor, doordat zij hem leert zien,
hoe vlottend alle menschelijke toestanden zijn. Terwijl de hervormingspredikers zich gewoonlijk aanstellen, alsof met de invoering der door
hen bepleite hervormingen een min of meer definitieve heilstaat zal
intreden, moet de conservatief begrijpen, dat wat hij zoo gaarne onveranderd zou willen behouden, eenvoudig niet onveranderd kan blijven,
maar vroeg of laat toch veranderen, ja verdwijnen moet. De waarheid,
dat er niets nieuws onder de zon is, is slechts de halve waarheid en
men kan even goed beweren, dat er niets ouds onder de zon is. Want
de spreuk „1'histoir e se répèt e" is niets dan wat de Duitschers ,,eine
Redensart" noemen ; de geschiedenis herhaalt zich nooit. Terecht heeft
dan ook iemand gezegd, dat men aan de geschiedenis nooit voorbeelden
moet ontleenen, maar altijd lessen. Als liet vaststaat, dat niets onveranderd kan blijven, dan wordt de groote vraag, hoe 't zoo in te richten,
dat de veranderingen ook verbeteringen zullen zijn. De historische
zin doet ons begrijpen, dat zij dit alleen kunnen zijn, wanneer zij
liggen in de historische lijn, d. w. z. dat zij van 't bestaande niet meer
omverhalen dan strikt noodig is. Ten slotte heeft 't historisch bestaande
wel degelijk recht van bestaan als zoodanig, maar „als zoodanig" wil
dan ook niet zeggen bloot als bestaand, maar als historisch bestaand.
,
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Alles wat 't product is van een historische ontwikkeling is als zoodanig
gerechtvaardigd, heeft aanspraak op een zekere legitimiteit. Zelfs als
't zich voordoet als 't irrationeele, dat niet in staat is zich voor de rechtbank van het discursief denken of van het beruchte „gezonde menschenverstand" of nog erger, van de een of andere belangenpolitiek, te
rechtvaardigen. De historie leert, dat alsdan opschorting van het vonnis
't raadzaamst is, omdat zeer vaak 't schijnbaar irrationeele gebleken
is een reëele en onmisbare cultuurwaarde te vertegenwoordigen. Aanspraak op onveranderlijkheid, op ongestoord voortbestaan kan het historisch gewordene nooit doen gelden, aanspraak op eerbied heeft
't steeds.
„Evolutie", niet revolutie, heeft nog onlangs Prof. Kohnstamm ons
herinnerd, moet het wachtwoord van alle paedagogische hervorming
zijn ; d. w. z. wie werkelijk op ond erwijsgebied blijvende en zegenrijke,
of ook maar mogelijke hervormingen wil tot stand brengen, die moet
aanknoopen aan het historisch gewordene. Maar dan moet hij ook in staat
zijn het als zoodanig te zien, d. w. z. niet alleen als historisch product
maar ook als voorbijgaande verschijning en moet hij althans eenigermate in staat zijn daarin de jongere en de oudere, de essentieele en de
accidenteele, de beproefde en de verouderde -elementen te onderscheiden.
Dit nu leert alleen de historie ; daartoe is veel historische zin noodig
en die waait niemand aan, maar wordt alleen door bestudeering der
geschiedenis gekweekt.
Onder beoefening der geschiedenis versta ik echter alleen : min of
meer zelfstandige studie der geschiedenis. Enkel handboekenwijsheid
geeft in 't gunstigst geval alleen parate kennis, maar kweekt geen
historischen zin. Daartoe is noodig minstens eenmaal zich-zelf een
historisch probleem gesteld, een historische figuur tot voorwerp van
eigen studie genomen, een historisch verschijnsel in zijn beginselen
opgespoord en in zijn verloop nagespeurd te hebben. Op den omvang
der studie komt 't hier niet zoozeer aan, des te meer op 't gehalte en
de methode.
Ten slotte moeten de revolutionnairen, of, zooals wij ze thans
liever willen noemen, de evolutionnisten, 't hebben van de conservatieven,
want die houden hen op de historische lijn, de eenige, die goede kansen
biedt, ien moeten de conservatieven 't hebben van de evolutionnisten,
Want die roepen in hen dien historischen zin wakker, die alleen van
dogma en sleur bevrijdt. Beiden zijn zij noodig, beiden hebben zij
mekaar noodig en beiden hebben zij de geschiedenis noodig, die de
brug slaat tusschen beiden. Met deze, ietwat parodoxaal klinkende
aphorismen moge ik deze inleiding, die tegen mijn bedoeling al veel
te lang is uitgevallen, schoon ik op verre na niet heb gezegd, wat te
zeggen ware, besluiten en daarmede deze sectievergadering voor geopend
verklaren.
,
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Het Lager Onderwijs te Amsterdam (1825-1875)
door L. Noofei'.
Wij verplaatsen ons in gedachten 100 jaar terug en wonen op een der
eerste dagen van April een plechtigheid bij, die telken jare het hoogtepunt
vormt in de practijk van 't lager schoolwezen der hoofdstad. Curatoren
der Stads-Armenscholen brengen dan verslag uit omtrent den toestand
van de aan hun zorgen toevertrouwde scholen. Een breede schare vult
de ruimte der Oude Luthersche Kerk, publiek van verschillende standing
en uiteenloiopenden leeftijd. Hoor, hoe de redenaar van lieden (1842)
daarop onze aandacht vestigt:
Welk eene verscheidenheid van standen ! Hier ambtenaren, hoog
in gezag, daar burgers, wier maatschappelijke werkkring tot hun
huisgezin bepaald is ; — hier rijken en aanzienlijken, daar armen en
behoeftigen ; — hier mannen, uitblinkende in kennis en wetenschap,
daar eenvoudige burgers ; — hier ouders, rijk in ondervinding, daar
kinders, die nog veel moeten leeren ; — hier weldoeners, daar beweldadigden !
Laten we dit goed onthouden. Onderwijsbemoeiïng was hier een
vorm van armenzorg, de tak onderwijs een loot, geënt op den stam
van 't armwezen en nog jaren na 1842 zal 't beheer van Onderwijs en
Armwezen rusten in één hand.
Nu gaat de spreker over tot zijn toespraak, die ditmaal loopt over
de geschiedenis van de Armenscholen, die een ander jaar zal handelen
over Belangstelling in het lot der misdeelden, of over de Zegeningen
der Koepokinenting, mogelijk over de Gevaren van drankmisbruik, redevoeringen, waarin beroemde historische figuren zullen ten tooneele
komen. Maar waarin deze redevoeringen verschillen, hierin komen ze
overeen, dat ze geregeld gaan boven de bevattingen der kinderkens en
eenvoudigen uit de schare. Waardoor de stilte wel eens verstoord
raakt en tengevolge waarvan de redenaar van 't volgend jaar moet
verzoeken zich „te onthouden van alle gedrang, woeling en storenis."
Is de inleidende rede ten eind gebracht, dan heft de kinderschaar den
voorzang aan, waarna het examen der volleerde leerlingen plaats • heeft
en de oreerende curator een toespraak houdt tot de leerlingen en oudleerlingen, die prijzen en horloges of kerkboeken hebben gekregen.
Daarna volgt een tusschenzang, die weer opgevolgd wordt door 't slotwoord van den Curator, waarna de leerlingen met een slotzang de
plechtigheid besluiten.
Eigenaardig, welk jaarlijksch Verslag men ook opslaat, men vindt
er \vel de plaats aangewezen voor 't Examen na den Voorzang, maar
waarover dat examen liep, verneemt m-en nooit. Wat die verslagen voor
't nageslacht bewaarden, dat waren de deftige redevoeringen der Curatoren en de teksten der kinderliederen.
Desondanks zijn die verslagen voor den historicus van groote beteekenis. Want zij onthullen het doel van het verstrekte onderricht,
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geven den omvang daarvan aan, laten de bereikte resultaten zien, en
werpen licht op de inrichting der Armenscholen, die wel niet de
eenigste onderwijsgelegenheid vormden van de hoofdstad maar stellig
de best georganiseerde.
Wij vernemen er o. a. uit, dat deze scholen niet zijn opgericht met
de bedoeling in een behoefte aan onderwijs voor den minderen man
te voorzien, maar om jongens en meisjes van de straat te houden.
Vandaar zeker mede, dat de schooluren er nogal ruim waren toegemeten.
In den zomer vielen ze van 8 uur tot half 12 en van 2 tot 5 ure,
in den winter van 9-12 en 2-4 1 / 2 uur. Op Woensdagmiddag werd
geen vrij gegeven, op Zaterdagmiddag wel. Er was ook avondonderwijs,
maar dat was in hoofdzaak als herhalingsonderwijs voor ontslagen
leerlingen bedoeld. Ook kende men Zondagscholen voor dat zelfde
doel bestemd.
Het aantal scholen voor de armen bedroeg in 1831 12 en bleef 12
tot aan de invoering der Wet van 1857. Ze waren gevestigd in gehuurde
gebouwen en slechts 2, die aan 't Molenpad en die aan de Karthuizerstraat, waren ondergebracht in eigen gebouwen. Werd een schoolgebouw te klein vo-or zijn doel, dan huurde men in de buurt een
huis of een pakhuis en richtte dat zoo goed en zoo kwaad als 't ging
tot schoolruimte in. Dat er op die lo-caliteiten veel vief af te dingen,
is duidelijk. Ze hadden dikwijls te weinig licht en te veel vocht. Een
was er, waar men maar geen landkaart gebruikte, omdat die in korten
tijd door 't vocht verteerd zou zijn.
Daar 't aantal gebouwen niet toenam, maar 't aantal leerlingen met
de jaren wies, moesten de localen steeds grooter worden genomen.
Als de Wet van '57 reorganisatie brengt, telt het kleinste gebouw 300
het grootste 950 leerlingen. Hoeveel kinderen er onderwezen werden?
In 1841 overschreed het totaal even de 5000, in 1855 was het gestegen
tot 6274. Maar naast die onderwezenen stond een aantal op plaatsing
wachtende candidaten van 6 jaar en ouder. In 1855 waren er dat
1754 of 22 O/ o van het totaal. In 1849 bedroeg het aantal candidaten'
zelfs 3348 of 38 0 0 van het totaal. En curatoren achten zich gelukkig,
wanneer ze een enkele maal kunnen verklaren, dat als regel een kind
al op 7 1 / 2 jarigen leeftijd tot de school kan worden toegelaten. Die
toestand zou nog lang nawerken : eerst tegen 't eind der 19e eeuw was
de schoolruimte voldoende geworden voor de aanvraag.
11

Wat wenschte men nu in die scholen te bereiken ? In de eerste plaats
kennis aanbrengen, maar niet te veel. De hoofdvakken waren lezen,
schrijven en rekenen. Daarnaast iets van taal en zang en een tikje
aardrijkskunde en geschiedenis, in de eerste plaats Bijbelsche. Trouwens
het onderwijs op de openbare school droeg hier, zooals overal in
den lande, een sterk godsdienstig karakter. Maar het speciale maatschappelijk en zedelijk doel, dat men nastreefde in deze scholen voor
kinderen van bedeelden en orivermogenden, was den leerlingen in
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te prenten, dat ze afhankelijk waren, dienstbaar hadden te zijn en
tevreden met de plaats, die zij in de maatschappij innamen.
Er waren stadgenooten, die vreesden, dat al dat onderwijs maar zucht
tot standsverheffing zou kweeken en daardoor voor de maatschappelijke
rust gevaarlijk zou kunnen worden. Curatoren komen daar telkens
tegen op en bewijzen met de stukken, dat voor die vrees geen grond
behoeft te bestaan. Zij gaan telleen jare na, wat er van de leerlingen, in
't bijzonder van de jongens, na hun vertrek van school is geworden
en geven in 1846 daarvan een 11 jaarlijksch overzicht. Daaruit blijkt
dat van de 6490 in die jaren ontslagen jongens er maar 3 naar een
kantoor zijn gegaan en dus iets te hoog gemikt hebben, maar de overige
alle in hun stand zijn gebleven. Zoo zijn er 5023 op een ambacht
geplaatst, 130 naar zee gegaan en 107 candidaat-kweekeling geworden.
Van standsverheffing dus geen sprake. Gelukkig onderwijs, dat zóó
volkomen zijn doel weet te bereiken.

Die kweekelingen, waar vonden ze hun opleiding? Op de kweekelingenles, ook wel kweekschool genaamd, die uitsluitend was ingericht ten
behoeve der Stads-Armenscholen en waar niet -enkel de aankomers
onderricht ontvingen, maar ook de jonge onderwijzers verplicht waren
te verschijnen. De laatste deden het veelal met tegenzin en in onverschilligheid : ,,'t Moog lekken aan de sneeuw, maar deert den ijsklomp
niet", gold ook van hen. Later zijn deze lessen gescheiden gegeven.
Veel er voor over hadden curatoren niet. In 1857 ontvingen de 4 lesmeesters te zamen een som van f 400.
Trouwens Curatoren, een college van aanzienlijken, dat namens het
stadsbestuur deze scholen bestuurde, had niet over ruime middelen
te beschikken. De gemeentekas subsidieerde jaarlijks met een bedrag
van ± f 35000 en zorgde voor de aanschaffing en 't onderhoud der
gebouwen. Een zeker bedrag vloeide uit renten van legaten en andere
schenkingen, een jaarlijksche collecte, die 6000 à f 8000 opbracht, zorgde
voor de rest. Nemen we aan, dat er per jaar over f 50000 te beschikken
viel voor 12 scholen met eerste leermeesters, le ondermeesters en
2e dito, dan voelen we wel, dat er voor 't personeel op niet veel te
rekenen viel.
Het salaris van den eersten leermeester valt te schatten (woning
inbegrepen) op ongeveer f 1300 en in 1858 verklaren deze functionarissen naar waarheid, dat hun wedde nog niet hooger was dan toen
ze in Wagenaarsdagen werd vastgesteld. De eerste ondermeesters hadden
in 1827 nog niet meer dan f 350, een bedrag dat later tot ± f 500
zou stijgen. De tweede ondermeesters ? Die zullen met ± /200 bezoldigd
zijn en gedurende enkele magere jaren hadden ze zelfs geen vast salaris,
maar werden ze beloond naar gelang van de opbrengst der collecte.
Men voelt hier weer 't nauw verband tusschen Onderwijs en Armwezen.
Nog een aanrakingspunt : aan het hulppersoneel werd bij wijze van gunst
toegestaan eigen kroost aan het kosteloos onderwijs te doen deelnemen.
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Is 't wonder, dat deze menschen, in armoede ontvangen en geboren,
en met het armenschoolstempel op het gelaat, armelijk in doen en
denken, weinig geacht waren in hun omgeving? Is 't bevreemdend, dat
ze allen, van hoog tot laag, hun best deden om door 't geven van
privaatlessen als anderszins hun schrale inkomsten te vermeerderen?
***

Wij verplaatsen ons even in een van de scholen, om er een blik te
slaan op het onderwijs. We vinden een 600 à 700 kinderen in een
groot lokaal te zamen. Bovenmeester, in een soort katheder gezeten,
bestuurt de werkzaamheden ; de ondermeesters, bijgestaan door de
kweekelingen, zijn ijverig bezig te werken naar zijn aanwijzingen, in
de door hem gegeven volgorde. Er is veel machinaals in het geven
van dat onderwijs : kooroefeningen zijn talrijk, aan van buiten leeren
wordt veel gedaan. Wat er voortreflijk is, of althans schijnt, dat is
de uiterlijke schoolorde. De leerlingen loopen in de maat en op de
teenen. Dat moet wel, zal er in die groote menigte niet een onuitstaanbaar gedruisch ontstaan. Een staaltje van die orde, ons door overlevering
bekend, is 't volgende.
Meester Holst ontvangt bezoek van een der curatoren, juist tegen
het eind van een schooltijd. Er ontstaat een gesprek, waarbij meester
met het gezicht naar de kinderen staat, zijn bezoeker met den rug
daarheen. Als 't gesprek ten eind is en de bezoeker zich omkeert;
om te vertrekken, ziet hij, dat er geen kind meer aanwezig is. De
groote school is uitgeslepen, zonder dat hij er iets van heeft bespeurd.
Dat er nog al eens hardhandig werd opgetreden ter verzekering
dezer orde, zal niemand verwonderen.
Wat er naast de orde in die scholen in de perfectie geregeld was,
dat was het Toezicht. Men voelt wel, dat er voor ondermeester onder
't oog van bovenmeester van geen lijntrekken sprake kan zijn. Maar
00k de laatste werd nauwlettend gecontroleerd. Want Curatoren konden
meer dan oreeren in een feestvergadering. Ze gingen de gangen der
ontslagen leerlingen na, ze bewaakten het leven in hun scholen door
herhaald schoolbezoek. In 1841 geschiedde dit niet minder dan driemaal
per maand. Wij lazen onlangs in een vooruitstrevend onderwijsblad,
dat alle toezicht moet komen van menschen buiten de school. Of
daarbij den schrijver dit Amsterdamsche voorbeeld voor oogen gestaan
heeft, is ons niet bekend.
Naast de 12 Armenscholen leidden een vijftal Tusschenscholen een zelfstandig bestaan. Ten getale van vijf, konden ze ongeveer 1800 kinderen
opnemen. Ze hadden een eigen Commissie van Beheer, die ook de
eenzame Burgerschool (waarover nader) onder haar hoede had, ze
hadden een eigen kweekschool voor de opleiding van haar leerkrachten,
bestuurderen deden jaarlijks verslag van hun gehouden beheer. Die
verslagen zijn maar in één opzicht van beteekenis. Ze geven een duidelijk
beeld van de bezoldiging der leerkrachten. Wij zien b.v. dat in 1838
de eerste leermeesters genoten f 900 salaris + vrije woning, de eerste
.

,
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ondermeesters f 400, de tweede f 200, de kweekelingen — waaronder
enkele met den vierden rang — van f 100 tot f 25. De eerste leermeesters genoten voor de opleiding der kweekelingen ieder f 50 per
jaar. Ze stonden dus bij die d-er Armenscholen achter en dit typeerde
over 't algemeen de verhouding der beide categorieën.
Bevordering van eerste leermeesters van de Tusschenschool naar de
Armenschool kwam een enkele maal voor, in tegenovergestelde richting
ging de promotiegang nooit. En .... als na '57 réorganisatie van
't schoolwezen aan de orde is, wordt o.a. door de Commissie ad hoc
voorgesteld enkele goede gebouwen van tusschenscholen aan armenscholen te geven en de eerste over te brengen naar de door de armenscholen verlaten gebouwen. Hevig protest van de hoofdonderwijzers der
bedreigde tusschenscholen, meester Jan ter Gouw vooraan.
***

Willen we ons een oordeel vormen over de beteekens der gemeentelijke
overheidszorg in de hoofdstad naar de begrippen van die dagen, dan
moeten wij vergelijken met de toestanden in andere gemeenten. Wij
plaatsen daartoe Amsterdam naast Leeuwarden. Daar had men in 1842
niet minder dan 12 openbare scholen, van een bewaarschool tot
twee Fransche kostscholen toe. Naast dat twaalftal maakt het achttiental van Amsterdam een poover figuur. Vergelijkt men de aantallen leerlingen, dan kan Amsterdam op maar iets meer dan het dubbele van
Leeuwarden wijzen. Nu was Leeuwarden in die dagen te dezen een
model-gemeente, maar de hoofdstad bleef toch te ver achter, om nog
voldoende redenen te hebben voor de voldaanheid, waarvan haar schoolverslagen getuigen.
***

Wij kunnen van het openbaar onderwijs niet afstappen zonder een
oogenblik aandacht te hebben geschonken aan nog een schooltype, n.l.
dat der Nederduitsche Burgerschool, in 1830 aanvaard, in 1 exemplaar
opgegroeid, welk exemplaar in 1852 ten grave is gedaald.
Wat had men voor met dit schooltype? Onderwijs te geven aan dat
deel der burgerij, dat iets meer kon betalen dan de minvermogenden
der Tusschenscholen en er prijs op stelde, zelf de kosten van het
onderwijs aan hun kinderen te dragen. Bepaald was, dat er f 18
schoolgeld per jaar zou betaald worden, en de onderwijzers geen
ondersteuning hoegenaamd zouden ontvangen uit de stadskas. De eerste
tien jaren liep die school vrijwel, was zelfs in staat jaarlijks een
bedrag van f 600 te storten in de kas der Tusschenscholen, maar
daarna ging het jaarlijks meer bergaf en in 1852 kwam het einde.
In hun voordracht tot opheffing dezer school — die op de Prinsengracht bij de Leidsche Kruisstraat stond — spreken Burg. en Wethouders met veel lof over den eersten leermeester en zijn helpers en
verklaren zij het wegkwijnen der school uit twee oorzaken. De eerste
lag in 't programma der school. Er werd n.l. daar als extra-vak wiskunde
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onderwezen, maar geen Fransooh. Het eerste vak maakte de school
in 't bijzonder aantrekkelijk voor aanstaande leerlingen van de Kweekschool voor de Zeevaart, het ontbreken van het tweede vak maakte
haar minder gewild bij de kleine burgerij, die — verklaarden Burg.
en Wethouders — liever de kinderen zond naar een gebrekkig Instituut,
waar een mondjevol Fransch geleerd werd dan naar deze Franschlooze
inrichting.
De tweede oorzaak was deze : de school was een stadsschool en,
daar al 't overige openbaar onderwijs bedeeling was of iets daarvan
in zich had, lag ook over deze school een schijn van armenzorg. En
om dien schijn te vermijden, vermeed men deze goede school.

Niet enkel in kwantiteit, ook in qualiteit maakte Amsterdam nu
niet bepaald een schitterend figuur. Er werd ontegenzeggelijk hard
gewerkt in de scholen, er was over de gansche linie eenheid van
systeem, maar wat -er te veel ontbrak, dat was streven naar verheffing
van 't onderwijspeil, het zoeken van nieuwe wegen. Er zat fut in
de practijk, maar weinig geestelijke groei. Nieuwe wegen werden gezocht
in 't hooge Noorden, in Groningen bovenal. Daar ontstonden nieuwe
tijdschriften, in Amsterdam niet. In Haarlem aan de Rijkskweekschool,
in Groningen aan die van 't Nut werden ontwikkelde mannen afgeleverd met frissche denkbeelden, die ze overal verspreidden, maar
de hoofdstad bereikten deze mannen niet. Deze was zichzelf genoeg,
kweekte zelf haar personeel uit haar eigen materiaal voor haar speciaal
doel door haar eigen onderwijzers.
De kweekelingenles recruteerde zich uit de beste leerlingen der
Armenscholen en leverde ze af weer aan die scholen als tweede of derde
ondermeèster. Bij 't doorlezen der schrifturen omtrent het onderwijs
komt men op verschillende tijdstippen dezelfde namen tegen in steeds
zich wijzigende kwaliteit. We nemen een enkele naam eruit, dien van
W. H. de Groot, den man, die later de Chevé-methode hier populariseeren zou. We treffen hem allereerst aan als loffelijk ontslagen
leerling der Stads-Armenschool, die zich door zijn goed gedrag na
de schooljaren een zilveren horloge veroverd heeft. Zeer waarschijnlijk
was hij toen reeds kweekeling, tenminste candidaat-kweekeling. Een
paar jaar daarna zien we hem tot derden ondermeester aangesteld
±n in den loop der jaren zien we hem klimmen tot hoofdonderwijzer.
Da- was al onder de Wet van '57, die de eerste leermeesters hoofdonderwijzer gedoopt had. Zoo zijn ons een aantal bekende namen
gepasseerd. Dat die mannen eens een poos naar buiten gingen werken,
daarvan is ons geen bewijs voorgekomen. Ze werden geboren, leefden
:.n stierven in Amsterdam.
Zij oefenden zich kort na 't verlaten der schoolbanken reeds in
't onderwijzen, kregen een gedeelte van een klas voor hun rekening en
pasten daarop de methoden toe, die op hen zelf waren toegepast, die
verder door hun opleiders-zelf ook ex-leerlingen der school —
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nader werden geadstrueerd, die ze verder als ondermeester gezet
hadden toe te passen, wilden ze geen ongenoegen krijgen met hun
onmiddellijken chef en alle kans op promotie verspelen. Zóó bleef men
jaar in jaar uit voortsjokken op 't oude gebaande pad. Trouwens, al
had men anders gewild, de groote kazernen met hun militairen dril
waren hoogst ongeschikte terreinen voor proefnemingen. In dat opzicht
hadden de kleine buitenscholen veel voor.
***

Wij hebben 't laatst melding gemaakt van de Nederduitsche Burgerschool, omdat zij min of meer den overgang vormde naar het Bijzonder
Onderwijs, dat nu een oogenblik onze aandacht vraagt. Voor enkelen
is waarschijnlijk de herinnering niet overbodig, dat de Wet van 1806
twee categorieën van Bijzondere scholen onderscheidde, die der eerste
en die d-er tweede klasse.
De eerste waren inrichtingen, gesticht door Kerkgenootschappen,.
godshuizen en vereenigingen, de tweede waren scholen voor eigen
rekening der schoolhouders. Men vond onder de scholen der eerste
klasse twee Israëlietische Armenscholen, twee scholen van het Nut
en verder scholen van verschillende diaconieën. Na 1841 moest daar
bijgeteld worden de eerste christelijke school, die der Afgescheidenen,.
gevestigd op de Bloemgracht en later de scholen der vereeniging
voor Christelijk Volksonderwijs. Wat wij thans het Bijzonder Onderwijs.
noemen, is — voor zoover confessioneel — in dezen hoek opgewiegd.
Die Bijzondere scholen der Eerste Klasse hebben over 't algemeen
dit overeenkomstige, dat ze armenscholen zijn en min of meer bedektelijk bloeien. In de officiëele verslagen verschijnen ze niet, in de
„Nieuwe Bijdragen" ontmoet men ze slechts dan, wanneer ze in vacatures hebben te voorzien. Toch zou men verkeerd doen ze als quantité
négligeable te beschouwen. In 1841, als er op de openbare scholen
7000 leerlingen zijn geplaatst, schatten curatoren het aantal leerlingen
onder de zorg der kerkelijke armbesturen op 3000.
In 1861, als de Openbare scholen ruim 9000 leerlingen bevatten,
tellen de voormalige Bijzondere der eerste klasse er 9255 en die der
tweede klasse ± 7500. Men kan vrij wel aannemen, dat na 1851 tot
dicht bij 1870 de leerlingen gemiddeld gelijkelijk over de drie terreinen
van onderwijs zijn verdeeld geweest. Het onderwijs valt voor te stellen
als een lamp met drie gelijke armen.
De Bijzondere scholen der Tweede Klasse vormen een afdeeling met
een geheel eigen leven. De burgerij kent ze onder dien naam niet,.
noemt ze Fransche scholen of Instituten. Ze zijn 't best te vergelijken
bij wat wij tegenwoordig neutrale bijzondere scholen noemen. Want
al waren ze niet neutraal, ze hadden een zelfde godsdienstig cachet
als de openbare scholen en in geen geval een confessioneel. En ook
daar was het, dat de ouders 't meest tot hun recht kwamen, zij 't dan
anders dan in onze dagen.
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't Waren scholen voor eigen rekening der schoolhouders, de stad
gaf er geen sou voor uit, maar liet ze daarom nog niet ongemoeid.
Wie dong naar zoodanige school, moest — zooals voor iedere bijzondere
school — een bijzondere admissie hebben van Burgemeester en Wethouders, daartoe bewijzen van zedelijk gedrag verstrekken en in de
meeste gevallen zich aan een vergelijkend examen onderwerpe-n. Was
hij daarbij no. 1, dan werd hem verder de ruimte gelaten. Hij moest
dan zelf maar zien op welke wijze hij 't best leerlingen kon trekken
en behouden, hoe hij 't schoolgeld zou binnenkrijgen, ook van slechte
betalers, hoe hij zich tegen de concurrentiezucht van zijn collega's zou
beschermen. Hier zocht men zijn kracht in reduceering van 't schoolgeld, daar in 't heffen van een hoog bedrag, dat hier en daar tot f 50
per jaar en per leerling opliep, hiér in groote uitbreiding van 't program.
daar in beperking, waarbij echter nooit aan 't Fransch werd geraakt.
En overal in 't maken van een kleine bijverdienste door 't leveren
van boeken en andere leermiddelen aan de leerlingen, door woekeren
met de beschikbare ruimte, door beperking van den aankoop van algemeene leermiddelen, door beknibbeling op de belooning der medewerkers.
Als in '58 en volgende jaren de reorganisatie van 't onderwijs
ingevolge de nieuwe Wet aan de orde is, publiceert de plaatselijke
schoolcommissie een lijst van deze scholen met de daaraan toentertijd
verbonden ontvangsten. Wij zien daaruit, dat aan één zoon inrichting
met 145 1.1. / 2030 werd ontvangen, aan een andere met 99 1.1. f 2178.
Maar er waren er ook met een recette van f 900, zelfs van f 360 per
jaar. Neemt men nu van deze vier 't gunstigst geval en gaat na, dat
daarvan af moest : huur van 't schoolgebouw, belooning van medewerkers, kosten van verlichting en verwarming, dan ziet men maar
weinig overschieten voor 't levensonderhoud van den Instituteur en
diens gezin en niets voor de verzorging van den ouden dag.
Wil men lezen over de ellende, waartoe schoolhouders als deze
soms op hun ouden dag vervielen, dan kan men lectuur vinden in
Versluys' Geschiedenis der Opvoeding.
Wil men een oordeel over leven en bedrijf onzer Instituten, hier
is er een van de Plaatselijke Schoolcommissie. Deze zegt:
De bijzondere scholen, die een schoolgeld van f 20 of daaromtrent
heffen, staan verre beneden het meest bescheiden peil. De oorzaken zijn vele en liggen niet altijd in de persoonlijkheid des
onderwijzers.; de geringe verdiensten maken het hem onmogelijk,
een voldoend hulppersoneel te betalen, een geschikt lokaal te
huren, en zich de allernoodigste nieuwe boeken en hulpmiddelen
aan te schaffen; geldelijke zorgen dooven allicht zijn opgewektheid
uit ; en allerlei vooroordeelen der ouders noodzaken hem veelal,
om zijnen tijd te besteden aan een gebrekkig onderwijs in eene
of meer vreemde talen, waardoor het onderrigt in de allereerste
vakken van lager onderwijs achter staat.
Hoeveel leed er door die bijzondere onderwijzers der tweede klasse
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is geleden, laat zich niet schatten. En 't waren niet de beunhazen in
't vak, die dit ondergingen. 't Waren integendeel juist de menschen
met een breeder ontwikkeling, meestal in 't bezit van acten voor
vreemde talen en wiskunde, die eronder gebukt gingen. Wil men
eenig bewijs, dat er onder deze vrije paedagogen knappe koppen liepen?
Als in 1816 een directeur moet worden benoemd aan onze eerste
kweekschool, die te Haarlem, dan valt de keuze op meester P. J.
Prinsen, hoofd der departementale school te Haarlem, een bijzondere
school der eerste klasse. Als in 1861 onze tweede kweekschool te
Groningen tot stand komt, wordt als directeur aangewezen B. Brugsma,
die jaren lang hoofd was eener bloeiende bijzondere school der tweede
klasse te Groningen.
Verbaast men zich erover, dat zoovelen zich lieten vinden voor 't zoo
wisselvallig en moeilijk bestaan van den Instituteur, dan wijkt de
verbazing, als men in aanmerking neemt, dat voor een eersten ondermeester
met een inkomen van vijfhonderd gulden en geringe kans op promotie
op dit terrein de eenige kans lag om bij een weinig geluk zijn bestaan
nog eenigszins te verbeteren.
***

De Wet van 1857 kwam en daarmee een keerpunt in de geschiedenis
van het lager onderwijs. Was haar voorgangster een vriendelijk uitnoodigende en opwekkende dame geweest, zij was een gebiedende
meesteres, al had ze nog lang niet de pretenties der wetten van onze
dagen.
Zij droeg de gemeenten op te zorgen voor voldoend onderwijs niet
enkel in de gewone vakken, maar ook in die van 't meer uitgebreid
lager onderwijs. En bleven de gemeenten in gebreke, dan zouden
Gedeputeerden in hun plaats treden, kon zelfs de Koning meerdere
zorg gelasten.
Had de Wet van 1806 het vraagstuk der gebouwen onaangeroerd
gelaten, de Wet van '57 bevatte te dezen dwingende voorschriften.
Zooveel vierkante M. oppervlakte per 'leerling, zooveel kubieke inhoud.
En 't was wel duidelijk, dat Amsterdam niet haar volgepropte schoolkazernes bij lange na niet aan de eischen der Wet voldeed.
Gelukkig, er was een tijdruimte van drie jaar gelaten, om de schoolorganisatie op den nieuwen voet in te richten. 1 Januari 1858 trad
de Wet in werking, op 1 Januari 1861 moet aan haar eischen zijn
voldaan. Tusschen die twee tijdstippen verwacht men dus een koortsachtige reorganisatiebeweging, een vernieuwing, waarbij oude vormen
voor nieuwe plaats maken. Binnen dezen tijdskring vindt men uitgebreide
deliberatie, waaraan het college van Burg. en Wethouders, dat van
Curatoren, de plaatselijke Commissie van Toezicht, de Rijksinspecteur
A. Beeloo en nog vele ongeroepenen deelnemen, en die als resultaat
levert .... zoo weinig, dat in haar verslag over 1861 de Commissie
van Toezicht de verzuchting slaakt : Op 1 Januari moest de reorganisatie
zijn tot stand gekomen, men is er op dat tijdstip pas mee begonnen.
Wat juist was.
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Toch, hoe weinig praktisch werk in die drie jaar geleverd werd, is
dit tijdperk interessant om de vraagstukken die zich daarin naar voren
dringen, om de overwegingen, die bij de behandeling ervan voorden
aangeroerd. *4*
Den 13en Augustus 1857 was de nieuwe Wet tot stand gekomen,
't hield tot den 6en October 1858 aan, eer de Raad een commissie
uit haar midden aanwees, om over de beste wijze van reorganisatie
advies uit te brengen. Hoofdvraag was daarbij de soort en 't aantal der
scholen, die men in de toekomst zou noodig hebben.
Na rijp beraad was 't rapport gereed gekomen den 26 Maart 1860
( dus na 1 1 /2 jaar overleg). Volgens dat rapport moesten er komen
15 armenscholen, 6 tusschenscholen en niet minder dan 60 burgerscholen,
te verdeelen in 5 categorieën. De twee der laagste klasse zouden 100 1.1.
mogen bevatten, - die van de twee daarop volgende 50 en die der
hoogste categorie maar 25 leerlingen. Zij volgde hierbij op eenigen
afstand het advies der schoolcommissie, die ongevraagd en vrij vlug
een rapport had ingeleverd.
Opmerkelijk is 't, dat de gemeente, die zóó groote scholen kende,
bij de verruiming van haar invloedsspheer aan zóó kleine dacht. Maar
de verklaring ligt voor de hand. Immers men stelde zich voor bestaande instituten in openbare scholen om te zetten en die instituten
waren over 't algemeen klein. In 1857, als ze samen ± 7200 leerlingen
bevatten, zijn er 122 van die inrichtingen, kan dus elk gemiddeld
58 1.1. bevatten. En scholen van zoodanige capaciteit mochten bij de
eischen door de Wet gesteld, weer heel wat minder leerlingen toelaten.
Eindelijk, den 6en Juni 1860 viel in den Raad de eindbeslissing,
die minder ver reikte dan 't rapport der raadscommissie en maar 12
burgerscholen aanvaardde. Maar nu verschijnen Gedeputeerden, geassisteerd door Inspecteur Beeloo ten tooneele en de laatste spreekt
met gefronste wenkbrauwen:
Het grieft mij te moeten erkennen, dat de voorgestelde regeling
van het onderwijs in de hoofdstad in vele opzigten is onvolledig
en in vele anderen strijdig met de wet. Ik had na kennisneming der
belangrijke adviezen van de plaatselijke schoolcommissie en van het
in vele opzichten daarop gebouwd rapport van de raadscommissie
eene andere eindregeling verwacht, die meer ingerigt was op het
belang en de opheffing van het onderwijs, minder op het behoud
van oude, misschien verouderde vormen.
Ik zie mij derhalve in gemoede verpligt te adviseren, om het
tegenwoordig besluit tot regeling niet goed te keuren, maar het
Gemeentebestuur van Amsterdam dringend uit te noodigen, om
de tegenwoordige verordening te herzien, en het lager onderwijs
te regelen op eene wijze, meer overeenkomstig de eischen der wet,
met de behoeften der bevolking en de waardigheid van de hoofdstad
des rijks.
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Onnoodig, langer bij de deliberaties stil te staan : ons trekt het
eindresultaat. Dat was : er zouden komen :
25 armenscholen, 7 tusschenscholen en 36 burgerscholen, de laatste
onder te verdeelyen in 4 klassen, de laagste met f 16, de hoogste met
f 150 schoolgeld. Ze zouden ruimte moeten bieden onderscheidenlijk
aan 360 — 300 — 200 -- 150 — 100 en 50 leerlingen. In de laagste
categorie der burgerscholen zou geen Fransch worden onderwezen,
wel Wiskunde. In de drie hoogere categorieën zou Fransch, eventueel
vermeerderd met Duitsch, Engelsch, Staathuishoudkunde op 't programma staan. Daar gaf men naar 't zeggen van dien tijd middelbaar
onderwijs.
Een schoolgeld van f 150 schijnt in onze oogen voor dien tijd veel te
hoog. Maar op deftige Instituten werd het ook wel betaald en de
Raadscommissie had zelfs voor haar burgerschool der 5e klasse een
schoolgeld van f 300 durven projecteeren. Schoolcommissie en Raadscommissie beide hadden haar projecten zóó opgezet, ;dat de stad voor
de nieuwe scholen niets zou behoeven bij te passen, maar er een
ietsje op verdienen zou.
Wagenaar heeft zeer terecht opgemerkt, dat Amsterdam aan den Koophandel alleenlijk haar opkomst had te danken. Men ziet hier, hoe de
handelsgeest nog vaardig was in 't nakroost der baanbrekende handelaars. Ook zou de ervaring loeren, dat liet een juisten kijk op de
zaken had gehad. Want de eerste burgerschool, die tot stand kwam,
was er een voor jongens met f 150 schoolgeld. Een andere voor
meisjes mede met f 150 schoolgeld volgde aldra. Van de 9 scholen der
le klasse is er maar een werkelijk tot stand gekomen. Zij werd later
Rozenschool genoemd, was op de Rozengracht gevestigd, maar trok
weinig publiek, zoodat er nooit een tweede van die soort is bijgebouwd.
De oorzaak? Er werd geen Fransch onderwezen. In 1870 werd het
program van deze school uitgebreid met het onderwijs in die taal.

In de jaren der reorganisatie, die eerst met '62 ten eind waren, was
de kwestie van den scholenbouw gepaard gegaan met die der onderwijzersbezoldiging. Er werd vier jaar lang een salarisactie gevoerd, in
anderen stijl dan 't nakroost daarvoor kiezen zou.
Van iets algemeens was geen sprake. De hoofdonderwijzers der armenscholen adresseerden voor zich, en aldus deden hun collega's der
tusschenscholen. Eerste hulponderwijzers, tweeden en derden hadden
elk hun eigen adres en de eenigste samenwerking werd getoond door
de tusschenscholen, waar eersten en tweeden samen hun verlangens
kenbaar maakten.
Welke nu die differente verlangens waren? Ze komen neer op een
behoorlijk bestaan, om zich geheel aan de onderwijstaak te kunnen
wijden, maar worden nooit in cijfers kenbaar gemaakt. Maar er is
één punt, dat een hevige discussie uitlokt, en wel dit. In het rapport
der raadscommissie was voorgesteld, dat aan de onderwijzers het
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recht zou blijven als vroeger huis-onderwijs te geven, maar dat recht
aan de hoofden zou worden ontnomen. Nu dient men dit woord hier
wat ruim te nemen. Menige onderwijzer en menig hoofd maakte
bijverdiensten door na school naar 't een of ander instituut te hollen
en daar nog in bepaalde vakken les te geven. Ook dit werd wel nevens
't geven van privaatlessen onder huisonderwijs gerekend.
Wat er tegen 't geven van huisonderwijs werd aangevoerd, begrijpt
ieder z66 wel. Niet zoo licht zal men bevroeden, wat als de voordeelen ervan werden aangevoerd. In de eerste plaats werd het een
voordeel geacht, dat klassikaal onderwijs werd afgewisseld met individueel. De individueele ervaring, bij een -enkel kind opgedaan, zou
de klassikale practijk ten goede komen. Daarnaast werd aangevoerd,
dat het geven van lessen in betere kringen zou dienen ter bevordering
der beschaving van den lesgever.
Maar — bromden nu de hoofdonderwijzers — als gij meer voordeel
dan scha ziet in 't lesgeven der hulponderwijzers, die nog studeeren
moeten, waarom zou 't dan hinderen voor ons, mannen die afgestudeerd zijn ? En — als de bevordering van hun beschaving u van
zoo'n groote waarde schijnt, — zoudt ge ons ter bevordering van
de onze dan niet beter de oude vrijheid kunnen laten ? Zij wonnen
het pleit en na de reorganisatie had hun beschavingsmogelijkheid even
groote kans als daarvoor.
En wat nu verder het resultaat was der actie, die niet minder clan 4
jaar heeft geduurd ? De hoofdonderwijzers kregen een wedde van
f 1400, f 1300 of f 1200 al naar gelang zij 't heele jaar door, enkel
's winters, of heelemaal niet avondschool moesten houden. Daarbij kwam
dan vrije woning en teruggave der drie eerste grondslagen van de
personeele belasting.
De eerste hulponderwijzers stegen tot f 600, de tweede tot f 400,
de derde tot f 300. Wie les op de avondschool gaf (wat enkel voor de
eersten was weggelegd), ontving f 100 per jaar meer. Uit het bereikte
kan men afleiden de diepte van 't geen nu verleden was.
***

Als de Schoolcommissie haar verslag over 1862 opstelt, kan ze
gewagen van 2 armenscholen, die gesticht zijn en 1 die in aanbouw is.
De 2 zeerste waren gevestigd in de Israëlietische volksbuurt en hadden
een duizendtal kinderen opgenomen, die vroeger Israëlietische armenscholen hadden bezocht. Die scholen hadden onder de oude wet
subsidie van het Rijk genoten, waren daarvan nu verstoken en waren
dus gesloten. De stad moest zich deze kinderen wel aantrekken. Dan
was er één tusschenschool bij gekomen. En hoever was men met de
stichting der 36 burgerscholen gevorderd ? De schoolcommissie geeft
dit ondeugend antwoord, dat voor de burgerscholen het beginsel stond
tot de toepassing als 36 : 1. En die eene was op niet meer dan 50 1.1.
berekend.
Nu kruipen de jaren voort en het aantal der burgerscholen stijgt,
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maar uiterst langzaam. In '63 worden er 2 nieuwe geopend, in '64
weer 1, in '65 andermaal 1 en eindelijk in 1871 heeft men 't getal 11
bereikt. Maar dan is reeds de organisatie der burgerscholen weer
gewijzigd. Over 't jaar 1867 merkt de S. C. op : „De • scholen, waar
met een laag schoolgeld ook een beperkt leerplan verbonden was,
voldeden blijkbaar niet aan de behoeften van hen, waarvoor ze bestemd
waren." Maar kan ze ook meedeelen, dat volgens Raadsbesluit er
voortaan zullen zijn 20 burgerscholen, alle met Fransch, sommige
ook met verdere vreemde talen. De onwil der ouders had gezegevierd
op den wil der autoriteiten : voortaan zou er geen burgerschoo-1 meer
zijn zonder Fransch.
't Was niet enkel aan deze taal, dat de Amsterdamsche burgerij gehecht
bleek. Ze hechtte niet minder aan de Instituten zelf. Want al werkte
de gemeente niet in vlug tempo, ze werkte toch en hield daarbij
rekening met het aantal ongeplaatste candidaten voor de verschillende
schooltypen. En deze getallen waren niet overstelpend. Dat het vrije
onderwijs het op den duur zou moeten verliezen, was te voorzien f
bovenal, toen de gemeente haar hoogste schoolgeld van / 150 op f 70
terugbracht. In 't jaar 1875, als die gezamenlijke burgerscholen 2685 1.1.
bevatten, gaan er 5752 (dus dan 't dubbele) op instituten. In 80 tellen
de laatste nog 5370 1.1. en eerst in '87 staan ze met 4856 1.1. ten
achter bij de openbare burg.erschol en, die er dan 6243 tellen.
Kenmerkt het eerste gedeelte van ons tijdperk zich door een overdreven bewondering der Amsterdamsche Stedemaagd van haar eigen
werk, het laatste kenmerkt zich door een zekeren onwil van de trotsche
schoone, om zich naar Haagsche voorschriften te voegen, een zeker
lijdelijk verzet tegen de uitvoering daarvan. Was 't wonder in een stad,
die zich nog zoo levendig den tijd herinnerde, waarin Amsterdamsche
burgemeesters in den Haag de wet voorschreven?
Maar onze geheele periode door toont de Amsterdamsche burgerij
haar voorliefde voor haar eigen vrij onderwijs en ze zou dat zeker
thans nog doen, als ze nog financiëel tegen de gemeente concurreeren kon.

)
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Dat ten laatste na 1870 er wat meer spoed achter 't werk der
reorganisatie werd gezet, is de verdienste geweest van Mr. J. C. de
Koning, die in 1871 als Wethouder voor het onderwijs optrad om het
10 jaar te blijven.
Hij vond een vrij belangrijken achterstand in den scholenb,ouw,
gebrekkig ingerichte lokalen, slecht betaald personeel, een verbrokkelde
en onvoldoende onderwijzersopleiding en in de scholen een practijk
naar vrijwel versleten methoden. Er moest van alles worden veranderd.
Scholen in lokalen verdeeld, onderwijzerswedden verbeterd, de opleiding op nieuwe wegen geleid, ruimte gemaakt voor nieuwe methoden,
die reeds zoo lang aan de deur klopten, er moest gebroken worden
met het jarenlang gevolgde systeem : Amsterdam voor de Amsterdammers.
Toen in 1875 tot de stichting eener gemeentelijke kweekschool werd
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besloten, werd dan ook een niet-Amsterdammer, de heer Bouman, haar
directeur. En hij kreeg meer dan één niet-Amsterdammer tot medewerker.
Ook bij de benoeming van hoofden van scholen werden niet langer de
stadgenooten bevoorrecht, een tijdlang scheen 't zelfs, -alsof ze geheel
achter de bank waren geschoven. Dat hinderde hun niet weinig. En hoe
ze dat uitten ? Het volgende is er een typeerend staaltje van. In 1875
kwam de heer Kempe van der Veen als een der eerste, zoo niet het
eerste, hoofd van buiten naar Amsterdam. In de eerste ambtelijke vergadering van zijn collega's werd hij door den Voorzitter welkom
geheeten met een korte toespraak, waarin te kennen werd gegeven, dat
thans Rome door de Barbaren was veroverd. Dat was scherts, maar
er stak bedwongen teleurstelling ook in.
Wij zijn hiermede juist genaderd aan de grens van 't door ons
gekozen tijdperk. Zeker, Amsterdam was veroverd, niet door de Barbaren
maar door nieuwe frissche denkbeelden. De stad zelf, sinds enkele
jaren bezig buiten haar oevers te treden en een stroom van straten en
pleinen uit te storten buiten haar oude wallen, de stad door een nieuw
kanaal verbonden met de buitenwereld, voelde nieuw leven tintelen
ook in haar onderwijszorg. Zou in de eerstvolgende kwart-eeuw allen
achterstand inhalen. En wij nemen dan ook afscheid van 't door ons
betreden tooneél met de woorden : „Het oude is voorbijgegaan ; ziet,
alles is bezig zich te vernieuwen".
Discussie.
De heer P. J. van Ravesteyn vindt in de uitnoodiging van den Voorzitter tot het geven van aanvulling den moed, om iets mede te deelen
over een schoolexamen omstreeks het midden der vorige eeuw in
Oost-Indië. Hij is tijdens zijn verblijf te Batavia in de gelegenheid
geweest het archief te raadplegen van een zeer oude school en heeft
daarin aangetroffen de beschrijving van een schoolexamen, dat zeer
veel overeenkomst had met het door den Inleider geschetste. Daar
was een programma van de plechtigheid, waarin b.v. aan het publiek
werd medegedeeld, dat de leerlingen 162 vragen over aardrijkskunde
en 207 vragen over geschiedenis konden beantwoorden. En wanneer
men nu die vragen nagaat, dan blijkt, dat thans zelfs hier en daar de
leerstof niet veel veranderd is.
Eigenaardig is het, dat de twee jongens, die een eersten prijs op het
bedoelde examen hadden gekregen, met den onderwijzer en de schoolcommissie aan de tafel van den Gouverneur-Generaal werden genoodigd.
Uit een krantenverslag blijkt, dat de jongens zich daar . wèl zoo op
hun gemak hadden gevoeld als de meester. Het is merkwaardig, welk
een overeenkomst toen heerschte ten aanzien van het onderwijs in het
Vaderland -en in de Koloniën. Eerst vele jaren later heeft het laatste
zich ontwikkeld en is zijn eigen weg gegaan.
Spreker voegt hieraan toe nog eenige anecdotische bijzonderheden ten
bewijze hiervan. Wat het schoolexamen zelve betreft, dat is hier in
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Amsterdam later veranderd in de plechtigheid van het z.g. loffelijk
ontslag. Dergelijke momenten acht spreker hoogst nuttig voor de school
en hij betreurt het, dat in dezen tijd de uitreiking van dit Loffelijk
Ontslag op zulk een prozaïsche wijze plaats heeft.
Kon hij er iets aan doen, dan zou voorzeker daarin verandering
komen en zou het gewichtige oogenblik, dat de leerlingen voor goed
de school verlaten, niet zoo met stille trom voorbij gaan als nu
het geval is.

Iets uil de geschiedenis van het geschiedenisonderwijs
in ons vaderland
door J. G. Njk.
Onder de leervakken der lagere school is er misschien geen, dat in den
laatsten tijd zóó zeer de belangstelling heeft en waarover de meeningen
z66 sterk uiteenloopen, als de vaderlandsche geschiedenis.
Sedert de verplichtstelling van dit vak in 1857 is de vraag, hoe
het aan kinderen zou moeten voorden onderwezen, niet van de agenda
geweest. En aldoor deden zich, vooral onder de openbare onderwijzers
stemmen hooren, die het in twijfel trokken, of het wel geschikte
leerstof voor kinderen bood.
Vooral tegen het eind der 19e eeuw werd op vergaderingen, in
onderwijsbladen -en tijdschriften op allerlei gronden, die ik hier niet
behoef te vermelden, pro en contra gepleit.
Inmiddels verschenen er telkens nieuwe methodes, die de aangewezen
klippen trachtten te ontzeilen en waarvan enkele, b.v. die van te
Lintum, vooropstelden, dat ze geboren waren uil den strijd.
Maar uitgevochten blijkt die strijd ook nu nog altijd niet.
Opmerkelijk is het, dat de belangstelling zich niet beperkte tot de
onderwijskringen.
De oorzaken van dit verschijnsel zijn niet ver te zoeken. Immers al
is het óók interessant na te gaan, hoe zich de manier van lezen leeren
na veel zoeken heeft geperfectionneerd, of hoe de lijnen loopen, waarlangs het rekenonderwijs zich heeft bewogen, toch ligt in den ontwikkelingsgang van het geschiedenisonderwijs iets, dat men in de historie
der andere leervakken mist.
Loopen over de methodiek van lezen, schrijven of rekenen de meeningen uiteen, dan spruiten deze verschillen in hoofdzaak voort uit
divergeerende verstandelijke redeneering, of uit onderling afwijkende
uitkomsten van ervaring en proefneming.
Met het geschiedenisonderwijs is het anders; hier zijn ook, en vooral,
gevoels factoren in het spel. Onder den invloed van politieke stroomingen, staatkundige omstandigheden, economische verhoudingen, internationale aanvoelingen teekenen zich wisselende richtingen af in de
methodiek en doet zich iets van den volksgeest kennen in ons schoolleven.
Maar vooral zijn doelstelling en hvaardeschatting afhankelijk van
religie-verschillen, z000dat zich divergeerende lijnen vertoonen, die het
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onderscheid tusschen openbaar, protestantsch-christelijk en RoomschKatholiek onderwijs scherp accentueeren.
Hierdoor wordt verklaarbaar, dat zoovelen, die als outsiders zich
gewoonlijk niet mengen in de debatten over onderwijsmethodiek, een
uitzondering maken voor het geschiedenisonderwijs, waarvoor ze zich
te levendig interesseeren, om er geen meening over te durven uitspreken.
Zoo was het onlangs mogelijk, in de hoofdstad menschen te doen
samenkomen van velerlei levensrichting en levenspositie, die over leerstof en methode, over doel en belang van dit leervak onder elkander
beraadslaagden met een warmte, als stellig niet gemakkelijk kan worden
gewekt voor eenig ander leervak van het schoolprogramma. Zelfs zijn
internationale commissies werkzaam, om gegevens te verzamelen over
de wijze, waarop de geschiedenis in verschillende landen wordt
onderwezen en de in gebruik zijnde leer- en leesboekjes critisch te
onderzoeken.
Het geschiedenisonderwijs toch wordt er dikwijls van verdacht de
kinderen te verruwen en te vergroven, hen behagen te doen vinden in
bloedige tooneelen van moord en doodslag, h-en vertrouwd te maken
met de gedachte, dat geschillen door geweld moeten worden opgelost.
Het leert nationalistisch, chauvinistisch, imperialistisch, jingoïstisch denken
en voelen, houdt de herinnering aan volksveeten levendig, onderdrukt
daardoor de humanitaire gevoelens en levert een gevaar op voor de
algemeene volkenverbroedering, tenzij . . .
ja, tenzij het een Europeesche taal leert spreken, een wereldtaal
liever nog, -en daardoor juist dienstbaar kan worden gemaakt aan het
hooge doel : Vrede op aarde en in alle menschen een welbehagen !
Ik laat in het midden, of de gevaren en bezwaren ter eene en de
heilrijke gevolgen ter andere zijde niet word-en overschat, maar het
schenkt me toch een . . . nationale( !) voldoening, dat in de rapporten
onze Nederlandsche boekjes (zie o. a. de bijlagen bij het verslag over
de conferentie op 7 November 1925 te Amsterdam) er in vergelijking
met andere landen nog al goed afkomen.
Dit kon ook wel niet anders. In de eerste plaats zijn we niet sterk
imperialistisch aangelegd en voelen we als kleine natie, ondanks rechtmatigen trots op een glorierijk verleden, veel voor het beginsel: „Vrede
door Recht", maar bovendien dateeren de hervormingspogingen op het
gebied van het geschiedenisonderwijs niet van de laatste jaren, al heeft
de wereldoorlog aan het zoeken naar nieuwe wegen een bij uitstek
krachtigen impuls gegeven.
Een meer stelselmatige, methodische bezinning toont ons reeds De
Boer's „Ons Volk" in 1873 en dus kunnen we wel zeggen, dat we
in Nederland in de laatste halve eeuw voortdurend bezig zijn geweest
met allerlei proeven, om het vak op een voor kinderen gepaste wijze te
behandelen.
Mijn bedoeling is het echter niet, bij deze proefnemingen stil te
staan maar op enkele schoolboekjes te wijzen, die in de 17e, 18e en
he' begin der 19e eeuw het licht zagen. Ik zal uit de veelheid der stof
Verslag Paedagogiseh Congres.
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natuurlijk slechts een greep kunnen doen, die echter, naar ik hoop,
voldoende zal illustreeren, dat destijds aan onze Nederlandsche jeugd
de vaderlandsche historie vaak werd onderwezen op een manier, die
er meer op gericht was het welbehagen in eigen natie dan in andere
volkeren aan te kweeken.
Bovendien moge er nog een andere waarheid duidelijk door worden
en wel deze : Al zal een in hartstochtlooze sfeer gegeven geschiedenisonderwijs een steentje, hoe klein dan ook, kunnen bijdragen tot den
opbouw van den wereldvredestempel, omgekeerd is het verrijzen van
dien tempel voorwaarde voor dit van onzuivere nationalistische elemnenten vrijgehouden onderwijs. Of — om het nogeens 'anders te zeggen :
indien we thans met eenige voldoening mogen vaststellen, dat de
Nederlandsche volksschool er niet van beticht kan worden, de kinderen
binnen te leiden in een historische gru\welkamer, waar ze giftige gassen
van wraak en nijd inademen, dan is dat mede te danken aan de gelukkige
omstandigheid, dat wij na 1830 niet in gewapend conflict met onze
naburen zijn gekomen. Immers oorlog kweekt onverbiddelijk haat en
laat een erfenis van verbittering na in de harten van oud en jong.
De geschiedenis is het geheugen der menschheid en is haar als zoodanig niet alleen ten zegen, maar soms ook tot een vloek. Oorlog-naarbuiten, partijschap-naar-binnen, ze beheerschen de geesteshouding van
den tijdgenoot en beïnvloeden een tijd lang de mentaliteit van het
nageslacht op een wijze, die geen objectieven kijk geeft op de gebeurtenissen en geen vruchtbaren bodem biedt voor het liefelijke, maar
teere plantje, dat de Volkerenbond in onze dagen met zooveel zorg
tracht op te kweeken. Vooral geschiedenisboekjes, ontstaan gedurende
of onmiddellijk na een tijd van harden, verbitterden strijd, zullen
een afspiegeling geven van de bewogen volksziel en daardoor dikwijls
een taal spreken, die ons thans vreemd is.
Als we dit alles bedenken, zullen we voorzichtig zijn met onze
beoordeeling en ons vooral hoeden voor lichtvaardige veroordeeling.
Op 't eind der 16e en in 't begin der 17e eeuw kenden onze
voorouders Locarno nog niet. Wel Genève, maar als stad van Calvijn.
Hugo de Groot zag misschien als visioen een Volkenbondspaleis
verrijzen, maar zijn landgenooten stonden hun vrijheid te verdedigen
met het geweer in den aanslag.
De geschiedbeschrijving voor volwassenen hield zich natuurlijk druk
bezig met onzen worstelstrijd tegen de Spanjaarden : het was de tijd
van de verschijning der ,,Spaensche Tyrannijen", waarvan veel uitgaven
verschenen, soms tegelijk bij verschillende uitgevers, die elkaar de
loef trachtten af te steken. Men kan hierover vrij uitgebreide literatuur
vinden o. a. in den Navorscher van 1854, '55, '56, '57 en ook in den
catalogus van Pamfletten van 1Yleulman, die onder de nrs. 1724-1734
een elftal werken vermeldt.
Bartolome de las Casas, bisschop van Chiapa in Mexico, een der
weinige Spanjaarden, die zich het lot der inboorlingen in West'-Indië
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aantrok, schreef een „kort relaas" 1 ) van de verwoestingen, door zijn
landgenooten in Amerika aangericht. Zijn aanklacht werd in 1552
te Sevilla uitgegeven, en vooral te onzent, in verschillende talen
herdrukt. De eerste Hollandsche vertaling was van 1578, n.l.: Seer
cort Verhaal van de destructie van d'Indiën, 4 0 , een jaar later reeds
gevolgd door een Fransche vertaling, in 1598 door een Latijnsche van
een gedeelte van Las Casas' werk.
In 1616 verscheen anoniem de Oorspronck en Voortgang der Nederlandscher Beroerten, waarop in 1619 een Latijnsche vertaling volgde
(Origo et historia Belgicorum tumultimus etc.) onder 't pseudoniem
Ernestus Eremundus Frisius. In 1626 volgde te Delft een herdruk
van den „Oorspronck" met den waren naam van den schrijver, Johannes
Gysius, predikant te Streefkerk 2).
In denzelfden tijd werden de verschillende „Spieghels der Spaensche
T yrannyen gheschiet in de Nederlanden" uitgegeven, die in hoofdzaak
bewerkingen zijn van den Oorspronck of Origo et historia, waaraan ook
de platen zijn ontleend, waarmee ze rijkelijk zijn verlucht. Deze
Spieghels verschenen dan gewoonlijk tegelijk of vereenigd met Las Casas'
werk over de gruwelen in West-Indië, dat nog als volksboek in de
18e eeuw opnieuw werd uitgegeven. 3)

Brevissima Relacion de la Destruycion de las Indias . . . ."
Oorspronck ende voortgang der Neder-landscher Beroerten.
„Mitsgaders, de voornaemste Tyrannijen, Moorderijen, ende andere
„onmenschelijke wreedheden, die onder de regeeringe der Coningen van
,,Spaengten, Philippus de II. ende III. van dien name, door hare Stad„houders in de Nederlanden in 't werck gestelt zijn geduyrende dese
„Inlandsche Troublen ende Oorlogen.
„Hier zijn oock by-gevoeght, meest alle de Placeaten, Brieven, ende
„Remonstantien, met de Afbeeldingh,e der Princen ende groote Heeren,
„die in dese Nederlanden getyranniseert hebben ; als mede die Tyran„niger wijse aldaer zijn om-gebraght. Oock de Tyrannije van den
„Admirant van Arragon, bedreven in West-phalen, met verscheyden so
„geschreven, als gedructe Copijen by een gestelt, ende tot waerschou„winge vande Nederlanders uyt-gegeven, door joannem Gysium. Tot
„Delf. Gedruckt by ,jan Andriesz. Cloeting, Boeck-verkooper aen 't
„Marcktvelt in 't Gulden A. B. C. 16126." (ex. Prov. Bibl. v. Zeeland.)
3 ) Zie o.a. het exemplaar in de bibliotheek te Haarlem :
,,De Spaensche Tirannye Gheschiet in Nederlant, Waer inne te sien is
„De onmenschelicke en \wreede handelingen der Spangiaerden. Insonder„heyt aende Graven van Egmont / Hoorn / Montigni / Marquis van
„Bergen / Kinderen van Batenburg / als andere voorname treffelijcke
,,Edelen / Heeren / Predicanté/ e n veel duysent Ingesetenen / Jong / Out /
„'Ulan ende Vrou. Voornamelick In de Steden Naerden, Haerlem / Root„terdam / Oudewater / Zutphen / Antwerpé / Brussel / Mechelé 1 Maes„tricht / R:ijssel / Douay / Doornick / etc. Als mede de schrickelijcke
„moordt te Parijs aen die van de Religie. Oock de Moort van den Doorl:
„Prince van Orangien, ende Orave van den Broeck."
t' Amsterdam, Voor de weduwe van Cornelis Lodewijcksz. van der
Plasse, Boeckverkoopster / op den hoeck van de Beurs, in d'Italiaensche
Bijbel / 1641.
(De eerste druk verscheen bij Cs. Lsz. van der Plasse in 1621 en
1)

„

2)

„
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Voor zoover mij bekend, kan er pas in het begin der 17e eeuw
gesproken worden van onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis
aan kinderen. Wel werd op de synode van 1578 besloten aan Marnix
het schrijven van een verhaal der Nederlandsche Geschiedenissen op te
dragen (bedoeld werd : van den vrijheidsstrijd tegen Spanje), maar
Marnix stierf, zonder dat het boekje was verschenen.
In het begin van het Bestand kwam er echter een werkje uit,
dat zeer bekend is geworden:
Spiegel der Jeughl, 0/te een kort verhael der voornaernste T yrann ye,.
Ende Barbarische Wreelheden, Welcke de Spangiaerden hier in Nederlandl bedreven hebben een menigh duysent menschen, gedurende de
Nederlantsche Oorloge, en daer voren.
Seer nut ende nootwendigh, om in de Scholen der Vrije-Nederlanden
gebruyckt te werden.
Door een Lief -hebber des Vaderlanls in het licht gegeven stracks in
den beginne van onse Nederlanisehe Tre f ves.
De mij ten dienste staande exemplaren 1 zijn een herdruk, in 1663
te Middelburg verschenen bij Johan Misson, „Ordinaris Drucker van.
de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt," die 11 Dec. 1662 aan
Misson de uitgave „octroyeerden en consenteerden voor den tijdt van
seven achter-een-volgende jaren." Het boekje verscheen als „den laetsten
Druck van nieuws over-sien, vermeerdert, en verrijckt met veele schoone
1{opere Platen ; noyt voor desen soo Gedruckt."
Uit de „Opdracht, Aen d'Ed. Mog. Heeren Staten 's Lants ende
Qraeffelijckheyt van Zeelandt, Vaders des Vaderlandts" blijkt, dat de
herdruk op last der overheid is geschied:
,,Het was door de ondanckbaerheyt der tijden begraven onder de
„vergetelheyt. Ghy zijt het Ed. Mog. Heeren, die door Uwen alder,,wijsten Raedt, het selve, uyt sijn graf weder op gedolven, ende
„tot sijn oude waerdigheyt gelieft hebben te herstellen ; op dat het
„aller wegen, onder UEd. Mog. Regieringh, by de Jeught, als met
„de melck ingesogen viert, om noyt meer te sterven."
Als men in aanmerking neemt, dat het werkje voor het eerst verscheen
in het begin van het Bestand en er in 1625 te Amsterdam reeds een
)

werd opgedragen aan de Bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie.)
In hetzelfde exemplaar is ook opgenomen : „Den vermeerderden
„Spieghel der Spaensche tierannije — geschiet in Westindien waerin te
„sien is de onmenschelijcke wreede feijten der Spanjarden met samen de
„beschrijvinge der selver lant en volcken aert en nature allen Vaderlant
„lievende en Vrome voorstáders ten exempel voorgestelt. In Spans
„beschreven door den E. bisschop door fray bartholome de las Casas
„van S. dominicus oorden."
Uhedruckt tot Amsterdam bij Cornelis Lodewycksz. vander Plasse
in de Italiaensche Bijbel Anno 1640.
(Ook dit is een herdruk, opgedragen aan -de Bewindhebbers der
O. I. C.).
r) Uit de universiteits-bibliotheek te Amsterdam en de Prov. Bibl.
v. Zeeland.
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7e druk in het licht kwam 1 ), dan is het duidelijk, dat het veel aftrek
vond. Ook werd het in het Fransch bewerkt. Voor mij ligt : Le Miroir
de la Jeunesse Representant en l'abregé des choses arrivées au Pays Bas
La Tirannie d'Espagne, L'innocent,e patience des Provinces Unies, Et la
Main puissante de Dieu Au commeneement progres en a f f ermissement
de leur liberté.
Pour l'instruetion de la Jeunesse ei memoire a la postérité. Translaté
du Flamend. A Middelbourg, Chez Symon Moulert 1616. 2
Ook dit boekje werd (1 Dec. 1615) door den vertaler, Jeremie
de Pours, opgedragen aan de Staten van Zeeland, die dus de uitgaven
patroniseerden, wat geen verwondering wekt, als we bedenken, dat
Zeeland zich het hardnekkigst met Maurits tegen het Bestand had
verzet en het juist in de bedoeling lag van den Spiegel der Jeught,
te verhoeden, dat men gedurende de vredesjaren milder zou worden
gestemd jegens de Spanjaarden.
Bestond er omstreeks 1662 misschien aanleiding om het „oude zeer"
weer wat open te krabben? „Het lijkt niet onmogelijk, dat de stem„ming ten opzichte van Spanje gespannen vaas, omdat dit land in 1660
„een.e soort akte van navigatie had uitgevaardigd," schrijft mij de
Rijksarchivaris in Zeeland, Mr. A. Meerkamp van Embden, wien ik
die vraag voorlegde. Het geschiedenisonderwijs stond toch in dien tijd
zoo sterk onder den invloed van politieke verhoudingen en werkte zoo
rechtstreeks op de kinderen in, om in hen gevoelens wakker te roepen,
die naar die omstandigheden dienstig werden geoordeeld, dat het vermoed-en, alsof onder begunstiging, zoo niet op instigatie der overheid
een houtje op het nasmeul enid e vuur diende te worden geworpen,
vrijwel voor de hand ligt. Bovendien : er zaten verdeelingsplannen
betreffende de Spaansche Nederlanden in de lucht; in 1663 stelde
De Witt den gezant d'Estrades voor, dat Frankrijk en de Republiek
beide een deel zouden nemen.
Is liet mogelijk, dat in Zeeland reeds eenigszins werd gepreludeerd op
de plannen, waarmee De Witt weldra voor den dag zou komen?
Het zijn vragen, waarop ik geen antwoord kan geven, maar die zich
opdringen, als men opmerkt, hoe levendig de staatkundige verhoudingen
zich afspiegelden in de geschiedenisboekjes voor de jeugd.
„Alle degene die haer selven inbeelden, ofte laten wijsmaken",
schrijft de uitgever in zijn voorbericht dan ook, „dat de Spanjaerden
„nu 000 vreet, nochte bloetdorstigh niet en zijn, als sij eertijts!
„geweest zijn, ten tijde van d-en K-eyser Carel den vijfden, ofte sijnen
„spons Philippi : Die zijn groot elijcks geabuseert; Soo weynigh als
„een Katte het Muysen, een Exter het huppelen lat-en kan, ofte eenen
,,hoorman sijn swarte huyt, in een witte, ofte een Luypaert sijn
,,vleck:en veranderen kan : Alsoo weynigh kan, of sal de Spanjaert sijn
,,bloeddorstig gemoet veranderen of verlaten."
)

,

,

,

1) Zie den Bekn. Catalogus v. d. gesch. der Nederlanden in de Kon.
Bibl. (le d. blz. 287).
2) exempl. uit de Prov. Bibl. v. Zeeland.
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Dit kinderboek is geschreven in den destijds en tot in de 19e eeuw
gebruikelijken vorm van een dialoog' ), hier tusschen een vader en zijn
zoon, die door zijn, vaak onkinderlijke, opmerkingen en vragen den
vader, — blijkbaar een belezen en klassiek gevormd man, — in staat
stelt, een aaneengeschakeld verhaal te geven van al de gruwelen, door
de Spanjaarden bedreven.
„Mijn lieve Soon, als een getrouwe Vader, ben ick schuldich u in
„de vrese Godes op te trecken, ende alles voor oogen te stellen, het
„welck ti tot de selfde soude konnen bevorderen . . .",
waarop de zoon:
„Eerweerdige Vader," (men hoort het : er werd door de kinderen
nog niet ge-jijd en ge-jouwd in die dagen) „Eerweerdige Vader, de
„eerste ende laetste lesse die ick van u hoore, is God den Heere van
,,gantscher herten te vreesen, ick sal na mijn uyterste vermogen de selfde
„trouwelijck behertigen en nacomen. Maer is dit so . groot eene weldaet,
,,dat ons de Coningh van Hispanien voor vrye Landen kent? Is oock
,,de Tyrannye soo groot geweest als men seyt ? Mijne Jonckh eyt ont,,schuldight my, soo ick dese gruwelycke Leghenden niet en weet."
„Twijfelt daer niet aen," is het antwoord, „men heeft u ende uwes
„gelijcken 't leven gesocht te benemen, so haest als ghy dat ontfangen
„hadt. Ja te verhinderen dat ghy dat niet en sonde ontfangen, en in
„uwes moeders lichaam te versticken, ghelijck dit ontallijcken weder
„varen is."
„Vader,'' merkt de zoon deftig op, ,my dunckt dat ghy dese materie
„leer behertight, niet alleenlijck uyt dese tegenwoordige proposten,
„maar oock uyt uwe dagelijcksche discoursen. Dewijle my dan dunckt,
„dat ghy tegenwoordelijck den tijt en lust hebt om van dese sake te
„handelen, soo bidde ick u ootmoedelick, dat het u gelieve de Historie
,,van die gepasseerde dingen te verhalen, op dat ick geen vreemdeling
„en blijve in mijn eygen Vaderlant, als nergens van wetende. Ende oock,
„op dat ick door kennisse deser dingen verweekt worde, Oodt, die
„ons soo genadighlijck beboet, te dancken ende te loven."
Uriezeligheden worden den zoon niet gespaard : Als de vader vertelt,
dat Philippus stierf Anno 1598, vraagt de zoon:
„Vader, Oodt de Heere placght wel onder\wijlen de Tyrannen, nadat
„hij se eenen tijdt lang als Roeden sijnes Toorns gebruyckt heeft, met
„harde dooden ende schrickelijcke plagen, wegh te maken, anderen tot
,,eenen schrick. Hoe ist doch met desen Bloedtsuyper eyndelijcken
„vergaan ?"
,

1) Hendrik Wester zegt in de „Voorreden" tot zijn „Schoolboek der
Geschiedenissen van ons Vaderland", bekroond antwoord op een prijsvraag van „Het Nut" (1801 ) : „Gesprekken scheenen mij hier toe het
best geschikt te zijn." Ook R. G. Rijkens koos jaren later den dialoogvorm. Gewoonlijk werden de gesprekken gevoerd tusschen Vader en
Zoon (of kinderen), Meester en Leerling, maar ook wel tusschen
kinderen onderling. Daarnaast verschenen ook werkjes in dn vorm van
vragen- en antwoordenboekjes.
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En dan geeft de vader een beschrijving van 's Konings „seerigheydt,
Fistulen" en stinkende „ett-erbuyl-en", die we hier maar zullen overslaan.
Maar griezelig zijn vooral de prentjes, waarmee het boekje versierd( !) is en die de afschuwelijkste voorbeelden van moord en verminking te zien geven. Tekst en beeld bewijzen wel, dat onze vaderen
er geen kleinzeerige paedagogiek op nahielden.
Wij hooren in dit boekje den eerlijken, overtuigd-en, strengen Calvinist, die voor zijn eeuwig heil tijdelijke have veil heeft, maar van
geen vergeven en vergeten zweten wil. De zaligspreking der zachtmoedigen
en barmhartigen in de Bergrede heeft minder vat op hem dan de
geboden van den oud-testamentischen God:
„Indien ik van dese materie dickwils spreke, so doe ick als eenen
,,goeden Patriot en getrouwen Vader toe staet. Onweerdigh is hij een
,,Nederlander gebooren te zijn en genoemt te worden, die dese geschie,,denissen in 't vergeet-boeck stelt : Onweerdigh is hij een getrouw
,,Vader genoemt te worden, die dese dingen sijn kinderen niet in en
„prent, ja immers soo getrouwelijck, als de kinderen Israels schuldigh
,,Waren na Gods bevel Deul. 6. hare kinderen voor oogen te stellen
„die wonderbaerlijcke verlossinge uyt Egyptenland."
Gelijk Lankamp in onze dagen verwijst naar Psalm 78, beroept zich
hier de Vader op Deul. 6. Maar in zijn hart is naast de dankbaarheid
voor de uitredding een groote plaats ingeruimd aan de gevoelens, die
spreken uit zijn woorden aan zijn „Lieve Landts-luyden":
„Wy en behoorden nimmermeer de wreetheden, welcke de Spanjaerden
,,aen ons en de onse bedreven hebben, te vergeten, maer wy behoorden
,,se steets al voor Onse oogen geschreven te hebben, ja het ware te
,,wenschen, dat de selfde aen de Publijcke plaetsen en hoecken der
,,Straten, in Steenen gegraveert ende geschildert stonden, op dat wy
,,steets der selfder mochten indaghtigh veesen, ende datse alsoo onsen
„Nakomelingen, van Eeuwe- tot Eeuwe mochten ingeprent worden."
Il faut juger les écrits d'après leur date ! Onze voorouders vochten,
niet het zwaard in de eene en den bijbel in de andere hand, voor een
heilige zaak. En aan hun onwrikbaren moed en vastheid van overtuiging, danken wij onze vrijheid. Oorlog kweekt onvermijdelijk minder
teedere gevoelens jegens den vijand en dat deze overslaan, ja zelfs
worden overgeplant op de kinderen, is een noodlottig verschijnsel, dat
we niet alleen in het verleden, maar helaas ook . . . in het heden waarnemen, gelijk we het in de toekomst zullen blijven opmerken, zoolang
de noodlottige oorzaak, de oorlog, zelf niet tot de onmogelijkheden is
gaan behooren.
Thans vraag ik de aandacht voor een andere plant uit onzen schooltuin, die ons veel minder bekoren kan.
We zijn in het begin van den oorlog met Frankrijk, Engeland,
Munster en Keulen. Weer bloeide er een oorlogsliteratuur op.
Zoo werd in 1673 zonder vermelding van auteur en drukker, in 4 0 uitgegeven Advis fidelle aux vérilables Hollandois. Touchant ce qui s'est

696

passé dans les Villages de Butlegrave et Swammerdam, et les cruautés
inoüies, que les Francois y ont exercées. Avec Un Memoire de la
derniere marche de l'Armée du Roy de France en Brabant et en
Flandre. 1
Van dit boek, geïllustreerd met groote uitslaande koperplaten, die
alle gruwelijke moordtooneelen voorstellen, kwam in 1674 te Amsterdam
bij Jan Claesz. ten Hooren, Boekverkooper over 't oude Heerelogement,
een vertaling uit in 8° :
De Fransclie Tyrannie, Dat is: Oprecht en Waerachtig Verhael van de
Grouwelijke Wreetheden tof Bodegraven, Swammerdam en elders door de
Franssen gepleegt : benevens de laefste T oght van 't heir des IKoninks
van Vrankrijk in Brabant en Vlaenderen, met bijgevoegde autenlijke
Stukken.
Getrouwelijk, naer 't Origineel, uil het Frans vertaelt.
En vermeerdert met 'et gepasseerde op de Dorpen van Nichtevecht,
Waverveen en Abkoude. Met schoone kopere Platen versiert.
Daarvan verscheen eveneens een bewerking voor de jeugd. Dr. H.
Pomes 2 ) vermeldt, dat hij voor de 18e eeuw vier uitgaven heeft aangetroffen, n.l. van 1716, 1742, 1773 en één zonder jaartal. Een door
mij gebruikt exemplaar uit het Nederlandsch Schoolmuseum is een
herdruk van 1738:
Nieuwe Spiegel der Jeugd, of Franse Tiranny. Zijnde een kort
Verhaal van d'oorsprong en voordgang des Oorlogs, 1672. Als meede
de schrikkelijke en Onmenschelijke Wreedheyd en Orouwelen, door de
Fransen in Nederland en elders bedreven.
Zeer nut en dienstig om in de Schoolen geleerd te worden. 'f Amsterdam, bij Joannes Kannewet, Boekverkooper in de Nes, in de Gekroonde Jugte Bybel.
Het opent met een Aan den Lezer, dat ik afschrijf als een voorproefje
van de heerlijkheden, die den kinderen te wachten staan bij de verdere
lectuur:
)

,,Hier vind gy in dit Boek, de Waarheyd regt beschreven,
,,Wat dat het Franse Rot in Neêrland heeft bedreven,
,,Hoe heyloos dit Qespuys hier hebben t'zaam geleeft,
„Daar van dat u dit Boek volkomen kennis geeft,
,,Zij vullen Menschen op, waar vind men Wreeder dingen?
,,Met water in het Lijf, die zy te barsten springen,
,,Men maakt van Man en Koe, van Moeder en haar Kind,
,,Verdubbeld grouwel-snoer, die men t'zaamen bind,
„Zy laaten niets geheel ; maar schenden Neus -en Ooren,
„En kappen Hand en Voet, doen onder 't Vs versmooren ;
„Doen ' Scheepen zinken, vol met Volk en Goed o'elaan :
,,De Hel die word verschrikt van 't woeden te verstaan

1) Ex. uit de prov. bibl. van Zeeland.
2) Dr. H. Pomes : Over V. Alphen's kindergedichtjes.
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,,Dit Frans gebroed, dat Moord, Brand, Schend, en komt Verkragten,
„Verwerpt de Eer en schaamt, agt op geen Maagde-klagten ;
,,Berooft de kraamvrouw 't Bed(,) bedenkt vervloekte vond,
„Snijd haar de Borsten af, strooyd Peeper in de Wond.
„Geen Vaders droeve klagt, geen Moeders Handenwringen,
„Verschoond het Spraak'l,00s Wigt, nog teere Zuygelingen,
„Maar rukkend' van de Borst, hoe zeer de Moeder bid,
,,En steekt het aan een Spiets, of Braad het aan een Spit,
„Nog and're Gruwelen meer, gaat u dit Boek beschryven
„'t Geen dit verbasterd Volk in Neêrland ging bedryven;
„Nu Leezer, Lees dit Boek, en geef de Opper-heer
„En ook d'Oranje Prins, als uw Herstelders, d'Eer."
Na dit kostelijk begin volgt de opdracht aan de „Eerwaarde, Agtbare,
Wijze, Voorzigtige, Heeren en Regenten van Godts-Huyzen, Opzienders van Schoolen, en Leermeesters binnen de Vereenigde Nederlanden, benevens alle andere liefhebbers van den welstand des Vaderlands," waarin de zich N. N. teekenende schrijver o. a. opmerkt:
„Want of wij wel in ons Land noyt mogen vergeeten, wat bloedige
„vervolgingen, en Tyrannize Wreedheden onze Voor-ouderen, onder het
„woeden van de gruwelijke Duc d'Alba, om de vryheyd van gewisse,
„de dierbaare Schat der Gereformeerde Religie, en ons lieve Vaderlands
„All-oude Wetten en Previlegien te behouden, hebben geleeden ; zoo
„zullen zy evenwel dees Nieuwe Spiegel der Jeugd nu dienen te
„gebruyken . . . ."
Evenals de Spiegel der Spaansche Tyranny is ook deze Fransche
Spiegel in gesprekvorm geschreven ; ja de aanhef is woordelijk gelijk
aan het begin van zijn voorganger:
„Mijn Zoon / ik ben als een goed en getrouw Vader u schuldig in de
„veye Godts op te trekken / en alles voor Oogen te stellen / vaat u
„daar toe zou konnen bevorderen ...
waarop de zoon hetzelfde antwoord geeft, als de knaap in den Spaanschen Spiegel:
„Eerwaarde Vader / de eerste en laatste Les die ik van u hoor / is
„Godt de Heer van gantscher Herten te vreezen / en ik zal dit naar
,,mij uyterste vermogen getroulijk behertigen en poogen in 't Werk te
,,stellen".
Vader vindt gelegenheid o.a. een verhaal van de Parijsche bloedbruiloft
in te vlechten en ter opvoeding van zijn telg de volgende karakteristiek
van de Franschen ten beste te geven:
,,Als men haar aard te regt zou willen beschrijven / had men moeyte
„genoeg om leelijke woorden uyt te zoeken / waar mede die boos,,aardigheyd te regt kon uyt gedrukt worden ; want zij zijn Vuyl / Loos
,,Twist-gierig / Verwoed / Bloed-dorstig / Moorddaadig / Ligt-veerdig /
„Geyl / Vals % iOntrouw / Meyneedig / Vloekers / Verraders / Godts-laste,,raars / Heylig-schenders / Wet-breekers en gants Onchristelijk ja Hey„densche Christenen."
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Al weten we, dat men in vroeger tijd niet schroomde de dingen bij hun
naam te noemen, toch vervult het ons met weerzin te lezen, wàt deze
schrijver ter opvoeding van de Nederlandsche jeugd aan de kinderen
meende te moeten vertellen. Uit het verhaal over de gruwelen van
Bodegraven, Zwammerdam en omliggende dorpen halen we aan:
„Twee Jonge Dochters van tamelijken goeden staat / onder de handen
„van deze Schelmen gevallen / wierden zeer onbehoorlik van haar ge„handeld / tot dat een Zwitsers Officier / met deernis bewogen / in die
,,staat met zijn Mantel / en met eenige slegte kleeding / die hij tot zig liet
„brengen / haar dekte : maar toen hy genoodzaakt was deze Dochters
„te verlaat-en / beval hy die aan een ander Frans Officier / die in plaats
„van haar te beschutten zelfs haar Verkragte / en daar na aan de Soldaten
,,en Jongens over gaf. Die Ouyten / haare Beestelijke Oeylheyd met
haar verzadigt hebbende / sneeden dezelve de Borsten af / en staaken
„de Stampers van haare Pistolen in 't Lichaam ; en na dat zij die zoo
„Elendig doen sterven hadden / deden zij 'er op de gemeene Weg slepen
„en werpen / daar de Lichamen langs den Dijk / die van Bodegraven
„na Woerden strekt / bloot bleven leggen.
En verder:
„Een Moeder wierd gedwongen tegenwoordig te weezen / terwijl Acht,,en-twintig Soldaaten haar Dochter misbruykten die daar na in 't Water
,,verdronken wierd."
De zeer gebrekkige houtsneden, die het boekje moeten opluisteren,
geven ons allerlei beestelijkheden te zien, evenals de randplaatjes op het
titelblad. Dit boekje steekt zeer ongunstig af bij den Spaanschen Spiegel
en is zeker wel een ergerlijk voorbeeld van politieke prikkellectuur
onder religieus-paedagogische vlag.
Toch werd liet tot het eind der 18e eeuw op de scholen gebruikt.
Natuurlijk was het gedurende den Franschen tijd verboden waar : de
Fransche vrienden `eerden met gejuich ingehaald en het zou al heel
onbetamelijk zijn geweest, ze nu nog te blijven uitschelden. Maar
gedurende de Fransche overheersching bleek de liefde „niet bestendig
van duur" : een zucht van verlossing ging op, toen de overweldigers
de hiel-en lichtten en — daar verschenen weer Fransche Tyrannyen,
twee tegelijk in 1814, die nu de herinnering wakker moesten houden aan
het jongste leed, dat . de verfoeilijke Fransoos ons had aangedaan.
Beide zijn weer geschreven in den vorm van dialoog tusschen Vader
en Zoon. Het eerst kies ik de minste van de twee:
„De T yrannyen der Franschen, in de jaaren 1747, 1795-1813, in
„de Nederlanden gepleegd. Ten leerzamen gebruike voor de Jeugd, op
„de Scholen, en in de Huisgezinnen, in Zamenspraken opgesteld, door
„Cornelis van der Aa. Te Amsterdam, bij Wouter Brave, 1814. Voor
,,Rekening van den Aulheur." 1
Vooraf gaat een opdracht „Aan de Vaderlandsche Jeugd."
„Zie hier, Lieve kinderen ! die de Eeretijtel, De Hoop van het Vader)

1
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„land te zijn, met volle regt draagt, een Nieuw Leerboekje, ten Uwen
,,gebruike, naar waarheid opgesteld ! Zijt Gij, in onderscheiding van U\ve
„Ouderen, verstoken geworden, om de Gruwelen, door de Franschen,
„in 1672 en 1673, in Uw Vaderland gepleegd, te leeren kennen ; en
„heeft men aan U de Franschen van dezen tijd, als veel -edeler en
„navolgerswaardiger Wezens, dan hunne Voorzaten, op allerhande wijzen,
^,tragten te doen voorkomen ; Gij zult in dit Boekje, bij een vlijtig
„en opmerkzaam gebruik, overreed kunnen worden, dat de Laatsten
„nog oneindig slegter en godlozer gehandeld hebben, dan de Eersten. —
„Spoort U dit nu aan tot dankbaarheid aan Ood, voor de Verlossing
„van der Franschen Tijranny, en tot ijver in het volbrengen der plichten,
„die Gij aan God, aan het Vaderland, en aan het Huis van Oranje
„verschuldigd zijt ; Gij zult tiaar uit het bedoelde nut trekken, en
,,Volkomen beantwoorden aan het oogmerk van Uwen heil toebiddenden
,,Vriend, Cornelis van der Aa."
In de eerste samenspraak komt de zoon thuis uit school en brengt
zijn vader het verzoek van den meester over om de Fransche Tijrannij
mee te brengen en we vernemen dan, dat, naar liet zeggen van den
onderwijzer
„de Fransche Tijrannij, zoo lang als hem geheugd, en vele jaren
„bevorens, altoos een van de beste Leerboekjes op de Scholen geweest,
„en ook door hem gebruikt is; doch dat, toen in 1795 de Franschen
„in ons Land kwamen, aan hem en alle Onderwijzers is verboden
„geworden, om het in het vervolg te mogen gebruiken, maar dat het
„nu aan hem vrijstaat."
Vader licht dan zijn jongen in, dat het verbod indertijd niet van de
Franschen is uitgegaan, maar ,,werdt gedaan op de wil van Hollanders,
„die door aanhoudende smeekschriften, het verspillen van groote schatten,
„en andere middelen, de Franschen tot het overmeesteren van hun
,,Vaderland bewogen hebben."
Hij zal nu zijn zoon van de Nieuwe Fransche Tijrannijen vertellen.,
die veel erger waren dan die van 1672 en '73, wijl
1 0 . de Franschen toen als vijanden en niet als vrienden kwamen;
2 0 . de gruwelen minder maanden dan nu jaren duurden;
3 0 . de onheilen slechts een deel van ons land en nu de heele Republiek troffen ;
4 0 • toen alleen het tijdelijk geluk der ingezetenen verwoestten, terwijl
de laatste Fransche Tijrannij er op gericht was, „om ons het middel tot
„verkrijging van een eeuwig geluk, namelijk de Godsdienst, en de
,,Hoop op een toekomend Leven te ontrukken."
Hij begint dan met de wandaden, in 1747 bedreven in het land van
Cadzand en bij de verovering van Bergen op Zoom.
In de verdere gesprekken wordt natuurlijk het karakter der vijanden
behoorlijk gebrandmerkt:
,,Hoe vriendelijker en beleefder een Franschman is, Karel ! (onthoud
„die les,) hoe meer hij 'er op uit is, om de menschen te bedriegen.
,,Zij hebben zeer veel van het charakter van den verrader Judas, die
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„onzen lieven Zaligmaker kuste, op het oogenblik dat hij zijnen Wel„doender en beste Vriend verraadde."
De representanten komen er ook al slecht af. Als de zoon de onderstelling waagt, dat hun toegeven aan de Fransche eischen misschien ten
doel had erger gevolgen voor de burgerij af te wenden, luidt het
antwoord:
„Met zulke ontschuldiging tragten zij zich wel te verschonen, maar
,,het behoud of verlies van zeven guldens daggeld, en de eer om
„Representant te blijven, zal er ook nog wel wat aan gedaan hebben,
„Karel ! Het wierdt toch gemakkelijk meegenomen."
In dit heftig pamflet ziet de man er niet tegenop zijn zoon dingen
te vertellen als de volgende:
,,Die Gezant van de Fransche Representanten, hadt een' Vrouw, zoo
„als hij voorgaf, (schoon het vermoedelijk een Hoer was), die hij voor
,,eenigen tijd uit Parijs naar den Haag komen liet . . . Dat Wijf moest
„ook pragtig gehuisvest worden, zoo lang zij in Den Haag was."
Van Napoleon heet het:
,,Hij is een hoerenkind, door een Officier, Marboeuf genaamd, in
„overspel geteeld bij zijne moeder, de vrouw van zekere Carlo Bone„parte, Stads Klerk in gezegde Stad, wien hem als zijn kind aannam,
„om zijn wijf als geen hoer bekend te maaken,"
Welke onthulling zoonlief in gerechte verontwaardiging doet uitroepen:
„Een Hoerenkind, van een Officier ! Moest zoo één ons Land en
„deszelfs Ingezetenen tot een Tijran verstrekken ?" en hem verder
doet vragen:
„Wie zette dat Hoerenkind de Kroon op het hoofd ?"
Koning Lodewijk „zat al op den uitkijk, wanneer hij de goede Hol,,landers de beurs kon ligten, en dus kwam hij zoo schielijk als zijn
„lammigheid gedoogde, naar Den Haag."
Te Woerden vermoordden de Franschen : „Mannen, Vrouwen, grijzen
en bejaarden, jongelingen en jongedochters, kinderen, zelfs die nog
ongeboren waren. Alles stond der moordlust ten doel. Vrouwen en
maagdenschennis, kortom, daar was geen boosheid en goddeloosheid
bekend, of men zag het die barbaren opentlijk bedrijven."
Daar moet zoonlief m-eer van weten :
„Ciij zegt ongeborene kinderen ! Hoe was dat mogelijk ?"
Waarop de inlichting volgt:
„Een vrouw, die op het punt stond om moeder te worden, door„schoten zij, uit verscheidene snaphanen, derwijze, dat de moeder met
,,de beide kinderen, tot flarden geraakten."
Dàn roept de zoon uit:
„Ach, lieve Vader ! Ik bid u, gaa niet voort. Ik kan het niet langer
anhoren !" en even later, als hij verneemt, dat veel Franschen na hun
aftocht uit Utrecht door de Pruisen en Kozakken over de kling
gejaagd werden : „Zij moesten hun allen doodgeslagen hebben !"
Hierna besluit de Vader met vijfledige aansporing : den godsdienst
lief te hebben, Oranje te eeren, de valsche leuzen Vrijheid en Gelijkheid
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te verfoeien, het vaderland te beminnen en God dagelijks te danken voor
de uitredding, „Van alles wat gehoord is, is het einde der zaake:
Vreest God, en houd zijn Oebod, want dat betaamd alle menschen !"
Het andere met enkele stuntelige houtsneden geïllustreerde boekje
verscheen in 1814 te Amsterdam, bij Johannes van der Hey, onder
den titel:
„Nieuwe Fransche Tirannij, bijzonder onder de regering van Napoleon
„Bona artes behelzende eene opgave van de onregtvaardigh.eden en
„geweldenarijen, door de Franschen in Nederland uitgeöe f end, sedert
,,hei begin van 1795. tot op het einde van 1813., en vooral in de drie
„laatste jaren. Ten gebruike voor de sehblen zamengesteld, door Mr.
„Jan ten Brink."')
Dit staat ongetwijfeld hooger dan het voorgaande -en is waardiger van
toon. In het voorbericht verdedigt hij den titel van zijn werkje, waarop
door „eenige achtenswaardige lieden", nadat de verschijning van het
boekje in uitzicht was gesteld, aanmerkingen waren gemaakt „om
deszelfs overeenkomst met een terugwijzing op dien van een oud
Schoolboekje, 't welk sedert lang in geen' goeden reuk meer stond,"
met deze woorden:
„Ik laat de waarde of onwaarde van dat boekje daar, schoon het
„bewijsbaar is, dat er meer waarheid in gevonden wordt, dan Wagenaar
,,schijnt te erkennen. Doch wat den titel van mijn boekje betreft; ik
.,,vraag : is dezelve niet waar en gepast ? Is dat, wat wij sedert 1795, en
•,,bijzonder in de laatste jaren geleden hebben, geen tirannij ? en hebben
.,,wij die niet van de Franschen geleden? Hoe dan dit beter uit te
,,drukken? Is de tijd niet daar, dat wij als echte Nederlanders, eene
,,schuit eene schuit, (gelijk het heet,) moeten noemen?"
Uit deze woorden blijkt niet alleen dat we met een meer bezonnen
man te doen h-ebben, maar ook, dat niet alle Nederlanders even gunstig
dachten over de in 1674 verschenen „Fransche Tyrannie" als de
meester van den zoon in het boekje van Van der Aa. Omstreeks het
midden der 18e eeuw waren de deelen van Wagenaar's Vaderlandsche
Historie verschenen, die ook stof leverden voor een schoolleesboek
(1759) : „ Wagenaars Vaderlandsche historie verkort", waarin naar een
meer objectieve geschiedbehandeling werd gestreefd. Ook de ,,Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" bemoeide zich spoedig na haar
ontstaan met het geschiedenisonderwijs aan kinderen, en leidde daarmee
een nieuw tijdperk in.
In het boekje van Mr. Jan ten Brink, een Haarlemmer, is ook deze
betere geest reeds merkbaar : „Ziet hier, mijne Lezers ! wat ik mij
heb voorgesteld : gestrenge waarheid, een beschaafden toon, eene zedelijke en Godsdienstige strekking, en vooral het inprenten in de jeugdige
gemoederen van dien billijken afkeer tegen onze onderdrukkers, die
voortaan ieder Nederlander bezielen moet . . ." Wel bereidt de laatste
doelstelling er ons op voor, dat het niet in milde vredesstemming
1
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geschreven is, maar, tijd en omstandigheden in aanmerking genomen,
kunnen we ons daarover niet verwonderen.
Vader vertelt de rampen der Fransche overheersching aan zijn zoons
Jakob en Karel. Als hij zegt, ,,dat- de naam van Franschman voor het
vervolg in het oor van iederen Nederlander met dien van Barbaar gelijkluidend moet klinken," en Karel de opmerking waagt:
,,Ik meende, vader ! dat de Franschen zoo beleefd en menschlievend
waren,"
vervolgt hij : ,,Beleefd zijn zij, mijn zoon ! dat is te zeggen : wanneer
men hun niet tegenspreekt, of eigenlijk niets van belang met hen te
maken heeft ; dan zijn zij aardig in hunne manieren en weten met
bevalligheid te praten. Doch zoodra men iets met hen te doen heeft,
en hen niet hunnen zin laat volgen, dan zijn zij heerschzuchtig, opvliegend, en, ver van beleefd, integendeel zeer lomp en onbescheiden."
Aangenaam doet het ons aan, dat de schrijver niet als Van der Aa een
uitvoerige schildering geeft van de tooneelen te Woerden :
„Ik wil uwe jeugdige verbeeldingskracht, mijne lieve kinderen ! niet
„besmetten door de uitvoerige voorstelling van alle ,deze ijsselijkheden."
Maar tot „vergeven en vergeten" weet ook hij het niet te brengen;
integendeel, aan het slot klinkt het:
„Belooft gij mij ook, deze onze gesprekken steeds indachtig te
„zullen zijn, en u nimmer, hoe de omstandigheden ook mogen loopen,
„door de Fransche vleitaal te zullen laten verleiden, om gunstiger over
„hen te denken, dan gij nu bij het hooren van alle hunne snoodheden
„doet, maar altijd dien afkeer van hen te zullen voeden, dien zij
„verdienen?"
En beide kinderen antwoorden uit één mond : „Ja vader".
Een ander voorbeeld van haatkweekende oorlogsliteratuur voor de
Nederlandsche jeugd is : De Engelsche Tieranny. In vier samenspraken.
Met fraaye houtsnee f iguuren. De prijs is 5 1 í 2 stuivers 1
Het boekje
verscheen in het begin van den Oen Engelschen oorlog (1781) en beleefde
al een tweeden druk in 1782 (te Amsterdam, bij Hendrik Gartman).
De houtsneden, die er in voorkomen, brengen de schandelijke stukken,
door de Engelschen bedreven op Terschelling, de kust van Guinea,
St. Eustacius en in de gevangenis van Torbay in beeld en zijn van
passende( !) gedichtjes als onderschriften voorzien.
Door den zich net noemenden auteur is het opgedragen „aan de
vorstelijke kinderen van Zijne Doorluchtige Hoogheid, Willem den
vijfden". In het daarop volgend voorbericht gelieft hij te beweren,
dat het niet moet strekken om ,,eenen algemeenen volkshaat tegen de
Engelschen in te boezemen" en wekt hij den lezer op, om de samenspraken met de kinderen, waarvoor hij ze bijzonder geschikt acht,
te behandelen : ,,dan zal de liefde, die men zijnen snoodsten vijanden
).
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niet mag ontzeggen, even gevoelig in uwe en hunne harten blijven
blaaken."
Hoe het mogelijk is door heftige verguizing van het karakter en de
schildering van de duivelachtige schelmstukken der Engelschen die
liefde te wekken en brandende te houden, vermeldt hij er niet bij.
De eerste samenspraak tusscheen vader en zoon geeft een overzicht
van onze geschiedenis, voor zoover deze verband houdt met Engeland;
in de 2e wordt meer in het bijzonder over het Engelsche volkskarakter
gehandeld en in de 3e en 4e voorbeelden van Engelsche wreedheden
gegeven.
Vaders oordeel over de Franschen en andere volken is heel waardeerend :
,,Is het waar Vader, moet ik de verhaalen in de Fransche Tieranny
vervat, niet allen gelooven ?" zoo opent de zoon de tweede samenspraak.
„Neen mijn kind : het grootste gedeelte van die afschuwelijke gebeur„tenissen zijn nimmer geschied ; en men plaatst dezelven thans, met
„reden, "onder de verdichtselen, door haat en partydigheid verzonnen.
„In twee Dorpen door de Franschen afgebrand, en die genoegzaam
,,verlaaten zwaren, kon weinig gelegenheid zijn, tot het pleegen van schan„delijke wreedheden" . . . De Franschman is „een tot zachte aandoeningen genegen mensch." Zelfs „de Spanjaarden handelen beschaaft."
„Maar de Engelschen, Vader . . . ."
,,Zijn en blijven dezelfden." En dan volgt zoo'n opeenstapeling
van verwijten en beschuldigingen, dat men zich afvraagt, hoe een vader
het in zijn hoofd haalt, die met zijn jongen te bespreken.
„Och," roept de zoon ontsteld uit, „zijn dit navolgers van Christus,
van Hem die zo nederig zo zagtmoedig van harte was !"
„Neen mijn kind : De leiders van dit volk zijn verleiders. — Zij zijn
„huichelaars en boosdoenders. — Zij verkeeren Gods wetten en ons „heiligen het heiligdom. — Zij genieten het vette der aarde, en kleeden
„zig pragtig : maar de zwakken versterken zij niet, ook worden de
„gewonden door hen niet geneezen. — Zij brengen het weggedreevene
„niet te rechte, en wenden geen pooging aan om het verloorne weder
„te zoeken. — Zij zijn moordziek, en vermenigvuldigen de weduwen
„in het midden van . hun. -- Daarom staat het te vreezen, dat God,.
„voor wiens aangezicht, zij telkens, roet bebloede handen verschynen,
,,hen, door het zwaard, dat zij zo gereed tegen elk wetten, zal doen
„omkomen."
Ik zal nu maar niet aanhalen, aan welke vrouwenverkrachtingen,
maagdenschennis, folteringen en verminkingen de Engelschen zich hebben
schuldig gemaakt. Bij der Britten zwarte ziel steekt de Nederlandsche
heerlijk af in haar blanke reinheid:
„Dat komt," zoo legt de Vader den zoon uit, „omdat de voortreflijken
„zeden van Nederland, die niets dan oprechtheid, gevoeligheid en God,,vrucht ademen, u door eene Christelijke opvoeding van uwe jeugd af
,,aan, zijn ingedrukt."
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Zeer opmerkelijk is het, dat in 1870 van de Fransche en in 1916
van de Engelsche Tyranny een herdruk verscheen, de eerste als een
,,Nieuwe Volks-uitgave" van de Fransche Tyranny in 1672, bij J. J.
H. Kemmer te Utrecht 1 ), de laatste als een facsimilé-uitgave van liet
origineel en zich dus aanbiedende als verschenen „Te Amsterdam bij
Hendrik Gartman, 1781." 1)
De heer P. L. v. Eck, die in het weekblad „School en Huis" (2e
jaarg., nrs. 28 en 30) over de „Tyrannyen" schreef, heeft daar en, in
't bijzonder wat den herdruk der „Engelsche Tieranny" betreft, in
„Den Gulden Winckel" van 15 April 1917 de niet zeer gewaagde
onderstelling uitgesproken, dat Duitsche invloed niet vreemd zal zijn
geweest aan deze herverschijning. Dat Duitschers of Duitsch-gezinden
in 1870 en 1916 in deze boekjes een dienstig strijdmiddel zagen om
onder neutralen stemming te maken tegen Frankrijk en Engeland, is
zeker wel een treffend bewijs, dat de „Tyrannyen", als tot haat
prikkelende pamfletten, zeer dienstig werden beschouwd om politieke
hartstochten te ontketenen.
Ik heb, zooals ik in het begin zei, slechts een greep willen doen uit
de vroegere schoolliteratuur en alleen boekjes gekozen, die familietrekken vertoonden. Onbesproken moest ik laten, wat er naast en na
deze werkjes is verschenen, dus ook de kentering ten goede, die merkbaar wordt in de boekjes van Wester, Anslijn, Rijkens en zooveel
anderen, al ligt ook bij hen de methodiek nog in de windselen. Van
verdere ontleding en paedagogische beschouwing der door mij behandelde
werkjes wil ik mij onthouden : zij behooren tot het verleden. Mogen
ook tot het verleden blijven behooren de oo rlogsramp en, die ons
vaderland zoo bij herhaling hebben geteisterd en die aanleiding hebben
gegeven tot hun verschijning. Anders vrees ik, dat ook ons tegenwoordig
geschiedenisonderwijs weer zal terugtuimelen op veel lager niveau. De
herdrukken van 1870 en 1916 zijn in dit opzicht voor ons een
waarschuwende en dreigende vinger. —
,

,

Discussie.
De heer H. Stapelkamp: M. d. V. Vergun me naar aanleiding van
wat de geachte spreker heeft gezegd over de geschiedbeschrijving, die
blijkt uit den „Spiegel der Sp. Tyrannijen", en het Calvinisme een paar
opmerkingen te maken.
De geachte spreker heeft er op gewezen, dat hier verband bestaat.
Ook heeft hij er de aandacht op gevestigd, dat men toen,' als tegenwoordig
de heer Lankamp, zich beriep op het O. T. Naar de meening van den.
spreker was een dergelijk beroep op Deuteronomium 6 en Psalm 7&
niet geheel overeenkomstig het woord : „Zalig zijn de zachtmoedigen."
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M. d. V. Ik kan niet aanvaarden die tegenstelling tusschen het 0. Ten het N. T.
Ik geloof ook niet, dat de spr. een juiste teekening heeft gegeven
van het Calvinisme. Maar omdat dit hier eigenlijk niet aan de orde is,
zal ik hier verder niet op in gaan. Slechts deze vraag : Als ons Calvinistisch voorgeslacht met zooveel wreedheden werd bekend gemaakt
en zooveel haat werd aangekweekt, hoe is het dan te verklaren,
dat juist tijdens dat geslacht ons land bij uitstek het land der vrijheid
was en Joden en Katholieken en andere dissenters steeds werden geduld?
Blijkt daaruit niet, dat het Calvinisme met nog andere krachten werkte
op de opvoeding?
En toen de spreker opmerkte, dat hij gesproken had van nationale
haat en niet van geloofshaat, de interrumptie.
M. d. V. waren die toen te scheiden ?
Repliek.
De heer J. 0. Nijk : M. d. V. Ik geloof, dat de geachte spreker iets
anders uit mijn woorden heeft verstaan, dan ik er in heb willen leggen.
Allerminst heb ik de wijdstrekkende bedoeling gehad „een teekening
te geven van het Calvinisme" ; ik heb slechts eenige met citaten gestaafde
opmerkingen gemaakt over de strekking van de „Spaensche Tyrannye",
voor welk boekje ik overigens den eerbied heb gevraagd, dien het
verdient in tegenstelling met de veel lager staande Fransche en Engelsche
„Tyrannyen."
De opmerking, dat de Republiek een toevlucht is geweest voor elders
uitgebannen andersdenkenden, is natuurlijk volkomen juist, maar gaat
langs mijn betoog heen. Immers ik heb den schrijver van de „Spaansche
Tyrannye" niet verweten, dat hij tot geloofshaat prikkelde, maar alleen
geconstateerd, dat het boekje den haat tegen de Spanjaarden trachtte
levendig te houden. En mijn heele rede heeft tot hoofdstrekking gehad
te doen uitkomen, dat toen evenals nu, het kweeken van . nationale haatgevoelens het noodlottig gevolg van eiken oorlog moet zijn.
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SECTIE XI.
ZEDELIJKE OPVOEDING.
Zedelijke Opvoeding in verband met het huisgezin
door Mevrouw Ina Boudier—Bakker.
Stellingen:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Het ouderhuis moet voor het kind zijn: rust en vrijheid — een
tegenwicht voor het leven vol schokken en dwang buitenshuis. De
rust en de vrijheid van zijn gevoels- en gedachteleven, noodig voor
den eigen innerlijken groei.
Vrees in velerlei verschijning en gedaante, is een groote belemmering
voor den groei der persoonlijkheid. Het is noodig, dat de ouders
tezamen met het kind onder de oogen zien de verschillende angsten
en vreezen, die een kind-bestaan kunnen teisteren — er het begrip
van overwaarde aan ontnemen, en het kind leeren de moeielijkheid
tegemoet te treden met zelfbewustzijn.
De leugen is een strijd in de persoonlijkheid van het kind, tegen
bewuste of onbewuste minderwaardigheid. Leer het kind vrees als
grond van den leugen zien, den leugen zelf als een onwaardig
wapen, en geef hem een beter in de hand. Tracht hem over een
weg, waar de vrees verslagen ligt, te leiden langs eerlijkheid tegenover anderen tot die hoogste eerlijkheid : den moed zichzelf in de
oogen te zien.
Alleen door overwinning van vrees en leugen, kan gelegd worden
die hoeksteen van het menscllelijk zieleleven : trouw. Trouw aan
zichzelf en anderen.
Om het begrip van trouw te doen groeien in het kind, is het
noodig dat in het ouderhuis zijn eigen vertrouwen niet wordt
beschaamd. Slechts het kind, dat in vertrouwen zich overleverend,
bij alle tekortschieten, bij alle afwijking van persoonlijkheid, trouw
tot antwoord kreeg, zal langzaam gaan leeren beseffen, en in later
leven wéten, wat trouw inhoudt.
Het kind begeert in het ouderhuis het voorbeeld. Het wil vereeren,
maar niet erdoor vernederd worden. Slechts het voorbeeld zonder
dwang, in liefde dagelijks met hem oplevend, werkt voort.
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Wanneer wij denken aan het kind, zien wij het in twee werelden:
thuis, in het gezin — en daarbuiten. En als wijzelf niet met geheel
dichte oogen door ons leven gaan, beseffen wij, dat die wereld daarbuiten : spel, school, vriendjes, uitgaan, voor het kind er een is wel
vol pret, afleiding, aantrekkelijkheid van al het nieuwe, maar tevens
een van storm en strijd — van onbegrepen hartstochten en drijfveeren.
Het is een strijd, die onontbeerlijk is voor den psychischen groei —
het is ook een strijd, die menig kind zwaar valt. Maar een kind is
heroïek in den aard, en zijn instinct tot zelfbehoud doet hem vechten
om boven te blijven — meestal in stilte, gesloten de moeilijkheden
verwerkend. Want zelfs het openhartige kind is in zulke dingen gesloten.
En in dien aanhoudenden strijd met telkens nieuwe machten, - nu
onder dan boven liggend, maar leerende voortgaan, omdat hij voortgedreven wordt, stalen in het normale geval zich zijn krachten.
Maar licht te tellen is die strijd nooit. Er is, een groot verbruik van
energie, een voortdurende spanning van zenuwen. En het komt bij de
ouders aan op de wijze, waarop het kind den strijd volbrengt. Of hij
het doet met een aangeboren of aangeleerde edelmoedigheid, of neertrappende en wegslaande, wat hem in den w-eg staat ; of hij het doet
in gezonde vreugd, volgedronken aan levenssappige kracht, of innerlijk
aamechtig, met verborgen wonden zich toesluitend, zich verbitterd
of vreesachtig wegkeerend van wat hem te machtig was.
Maar hoe ook de kleine strijder zijn wapens hanteerde, hij moet
terugkeerend uit die wereld, de andere wereld op hem wachtend
vinden, waar hij al het pas doorleefde, overziedende kan uitstorten in
vertrouwen. Niet zoozeer met woorden, maar zijn ziel moet zich
kunnen uitstorten. Hij moet thuis kunnen uitrusten, zoowel van zijn
levenssterke blijheid als van zijn pijnlijke nederlaag -- van zijn overwinningen en van zijn leed — van zijn liefden en van zijn haat. Hij
moet zich willig kunnen overleveren in een veiligheid en vrede van
vertrouwde omgeving.
In de buitenwereld moet hij zich aanpassen — hij wordt gewrongen
in het keurs der noodwendigheden. Het ouderhuis moet voor het
kind zijn als een makkelijke veelgedragen jas, die hem behagelijk om
de leden glijdt. Als hij de deur inkomt, voelen zijn jonge voeten den
bekenden vloer. Zijn ooren zijn gevuld met vreemde geluiden, en zijn
oogen bewaren ongekende vormen en kleur-en in hun spiegels. Maar
eenmaal thuis, wijken de vreemde klanken, voor van jongs geweten
stemmen, en zijn dorstige oogen laven zich aan de koele overbekendheid van alle dingen. Zijn heele ziel, bestoft en besmeurd, verwaaid
en verwezen in zon en wind, in gedrang en verlatenheid, duikt als
in een bad in de gelijkmatige wateren van het alledagsleven thuis.
Hij werpt van zich den lust en den dwang, en ervaart de groote
weldaad van thuis : vrijheid. Vrijheid om zijn gedachten te laten
zwerven — een vrijheid waarin zijn wenschen en verlangens, zijn heimelijke kindervreugden zich ongestoord kunnen uitdroomen. Vrijheid om
zonder ingrijpen van vreemden te kunnen worstelen met wat hem
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innerlijk teistert — om zijn jonge leven te laten deinen op eigen rhytme
en eigen polsslag.
En zooals een jong ongetemd dier pas tot vertrouwen komt, als liet
in vermeende vrijheid zich kan overgeven, zoo is die vrijheid van zijn
gedachteleven het kind een allereerste behoefte, om zich willig uit eigen
beweging aan onze leiding over te kunnen geven. Zonder die vrijheid
en zonder dat vertrouwen gaat het niet tusschen het kind en ons.
Want dan wordt het van onzen kant een naakt reageeren op uiterlijke
verschijnselen, een oordeelen daarnaar. Maar van al de bezonken indrukken, van al de heimelijke ondergrondsche wegen, die een kinderziel
eenzaam en verborgen in zijn ontwikkeling aflegt — de doolhoven,
waarin hij zich verliest — de stegen en sloppen, waarin hij doodloopt —
de heldere wateren, waaraan hij zich laaft — en de klemmen, waaruit
hij zich verwond losgerukt, wegsleept — van dat alles weten wij niets.
Ook niets van zijn moed en uithoudingsvermogen — niets van de individueele zwaarte van den strijd. Wij zien alleen den „uitslag", het
resultaat — dat is wat niet de waarde van den strijd bepaalt. En op
deze wijze kunnen wij het kind niet helpen. Wij blijven buiten staan.
Fr is maar één manier : die ééne nauwe poort open zien te houden met
al de kracht van onze menscherihanden — met al den wil en het volle
gewicht van onze liefde, en de koele noodende rust van een gelukkig
thuis als achtergrond — die poort van het vertrouwen, waardoor we
bij het kind kunnen naderen tot het wezen der dingen. En dan eerst
kunnen we hopen met vrucht te bestrijden de verschillende vreemde
machten, die den moreelen en geestelijken groei van het kind belemmeren.
— Een dier ergste vijandelijke machten is : vrees.
Het zijn de duizend vreezen, die de wereld regeeren — het zijn dezelfde
vreezen, die den bloei in een kinderziel kunnen knotten en uitmoorden.
Als wij dit konden : een kind opvoeden tot een schepsel zonder
vreezen, dan zou dit een heerlijk wezen worden, met krachten als wij
niet kennen. Maar om althans iets van die illusie te verwezenlijken,
laten wij trachten hem vrij te maken van die angsten en bevreesdheden
in zijn kleine leven, die voor hem niet minder zwaar zijn, dan onze
moeilijkheden voor ons. Er is de kardinale fout, die wij gaarne tegenover
het kind begaan : de grandiose zekerheid : wij menschen hebben het
moeielijk, een kind leeft zorgeloos. Een kind leeft niet zorgeloos. Zeker,
er zijn zorgelooze kinderen, maar er zijn ook zorgelooze menschen.
Het kind in doorsnede heeft veel eigen moeielijkheden. De angst voor
een niet te leeren les, in een vak, dat hij maar niet te pakken kan krijgen,
is niet minder dan de zorg om een financieel tekort bij den zakenman.
Het bestaan van het kind staat of valt er evenzeer mee op 't moment
voor zijn gevoel. En hij zit er middenin gevangen, zijn angst omgeeft
hem als prikkeldraad.
Er zijn de laatste twintig jaar schrikwekkend veel gevallen van
zelfmoord bij kinderen voorgekomen — in Duitschland voornamelijk,
maar ook in Holland. Behalve aan geestesstoornissen, schijnt een groot
percentage te wijten aan angst.
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Maar éér een kind uit angst tot zelfmoord komt — lichter dan een
rnensch, omdat hij geen gevolgen overziet, zwaarder, omdat het zoo
volkomen in tegenspraak is met de heele natuur van een kind — moet
er een lange, lange doornige weg gegaan zijn. Een kind is zoo veerkrachtig, — er moet dus iets geweest zijn, dat zoo ruw dit elastische
uit al zijn voegen gerukt heeft, dat de rek en de krimp er uit zijn.
Dat gebeurt niet gauw. Het is een lang proces — een vergrauwen van
alle kleur, een ondergaan van alle licht — het is . . . de op de spits
gedreven eenzaamheid, die in blinde radeloosheid dwong tot den diepen,
donkeren sprong.
Want er is geen gevoel, dat zoo eenzaamheid is als angst. Er is geen
ander wezen, dat voelt met zijn gevoel den angst, die hem martelt. Er
is de bittere verwondering overal anderen te zien zonder dien angst.
Het is het moeielijkst te vatten, het moeielijkst te verlichten, den angst
in eens anders hart. En daarom moeten wij ons zoo hoeden den angst te
wekken, die in zijn hoogtepunt geen menschelijk gevoel meer is —
een stompzinnig duister lijden. Het kind verliest er bij het onderschei:dingsvermogen — hij zit er in kromgesloten zonder licht of lucht. Duurt
het kort, dan herstelt het zich, laat een litteeken na of een dikwijls
nooit volkomen geheelde wond in zijn zenuwleven. Duurt het lang, dan
worden alle bloesems en ranken van de jonge menschenplant aangetast.
Wat voor vreezen konden het kind besluipen, zoo dat hij onze
wereld werd uitgejaagd ! Hoe nietig, hoe onbelangrijk zullen dan de
00rzaken daar hebben gestaan, tegenover dit eenig belang : het leven,
dat ontijdig werd uitgedoofd, en gebluscht voorgoed!
Voor het opgroeiende kind zijn er vaak de angsten, die met den
leeftijd op de grens der menschwording en zijn onbegrepen gewaarwordingen samenhangen. Hier is de steun en de voorlichting van
begrijpende ouders zoo onontbeerlijk. Waar de jongen of het meisje
onzeker, verdwaald, verlangend of terugdeinzend — in zelfverachting
blind gedreven soms — zich openen kan voor een voorzichtige ouder,
zullen deze den schrik en den walg, den angst soms gewekt bij reine
kin-deren door ruwe, onkiesche voorlichting van vreemden, kunnen
breken en keeren — en de gedachten, het begrip leiden in de banen
van normaal rustig inzicht in normale levensverschijnselen. Zij zullen
leeren zien, niet glurend door een kier in een leelijke, verboden wereld,
maar openlijk in een schoonere nieuwe wijde wereld. En in den moordenden
jongen mensch, die schuw en onwennig nog half in de kinderschoenen
zich voelt staan, wordt de verheimelijkte aantrekkingskracht ontwricht,
en een gezonde eerbied voor het machtigste levensverschijnsel geboren.
Wat kunnen overigens een kind voor angsten kwellen ? Voor een slecht
rapport — voor de meerderheid, de menigte, waartegen hij zich niet voelt
opgewassen — angst voor pijn — voor donker. Ik laat de z.g. zenuwangsten, die meest op lateren leeftijd komen, buiten bespreking.
Het zijn de bovengenoemde vreezen, waarbij een kind de feiten geheel
buiten de normale proporties kan gaan zien ; dan kunnen we trachten
het voor zijn oogen tot de ware grootte terug te voeren. Niet door het
,
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weg te willen praten — daar loopt een kind niet licht in. En bij iets,
dat niet te verkleinen is, trachten hem vroegtijdig bij te brengen, dat
er twee manieren zijn, om iets onontkoombaars te ondergaan : een waardige en een onwaardige -- en hoe de laatste een noodelooze verzwaring
van de moeielijkheid inhoudt. Wij kunnen trachten hem een pijn —
lichamelijke of moreel e — te doen zien als een misère, waar een eind
aan is — het einde, dat er voor een kind gelukkig meestal nog is. —
Oééf hem in elk geval dit : over droefheid, moeielijkheid, angst of
kwelling immer te kunnen uitzien naar het ouderhuis als de beveiligende,
verlossende schuilplaats — de plek, waar hij vrij ademhalen kan --een deur, die hij dichtslaat tusschen zichzelf en wat hem belaagt.
En laat hem thuis geen angsten lijden — b.v. door de vrees der
ouders een kind te verwennen, dat bang is in 't donker, of alleen ; een
vrees te stompzinnig, om dien kinderangst te doorproeven. Het kind
worstelt toch ? Dat hij geen overwinnaar werd, is niet zijn schuld. En
hetzelfde kind, dat „flauw en lastig" is in verzet tegen duister en
eenzaamheid, zal misschien onverwacht een hevige pijn, met meer moed
en beheersching verdragen dan wij zelf. De angst kan ook slechts de
keerzijde zijn van een te levendige fantasie, die op andere momenten van
den dag interessant wordt gevonden. Het is in elk geval een wreedheid
angst te doen voortduren, waar wat pogen tot begrijpen de losprijs
kon zijn van noodelooze slijtage aan zenuwen. In een gezin, waar religieus
leven is, kan het wijzen op de aanwezigheid van -een hoogere macht,.
of het leeren van een gebed, dikwijls de gewenschte rust geven.
Maar we wéten niet altijd, wat een kind kwelt. De hevigste angsten
worden dikwijls verzwegen geleden. De angst voor den dood o.a. —
voor het geheimzinnige, dat vader of moeder weg kan halen — of over
hemzelf kan komen, is iets wat veel jonge kinderen in stilte verwerken,
en kan stijgen tot een abnormale kwelling. Meestal vindt het gezonde
kind ten slotte toch de een of andere kinderlijke oplossing, en ontsnapt
op deze wijze aan wat hem dreigde de baas te worden. Het is altijd het
beste, als het een eigen wegje vindt. Want bij dit ingrijpendste, hoe
moeielijk kunnen wij menschen daarbij een kind verlossen, dat nog
met al zijn wortelen klemt aan den alleen zaligmakenden waan van
het bezit!
Maar voor den strijd met den angst is rust en vrijheid van denken
even noodig als voor de blijde dingen in zijn leven. De groei der
persoonlijkheid eischt de vrijheid om te worstelen — van die worsteling
toch is alleen de overwinning te hopen. Als het kind maar tegelijk voortdurend een tegenwicht voelt in hem omringende liefde. Dan is er kans,.
dat de weegschaal van vreugde en leed altijd weer in het gelijk keert.
En dat de gezonde bodem zich vormt, waarop kan ontkiemen en
uitgroeien datgene, waarvoor overwinning van vrees onontbeerlijk is:
eerlijkheid.
Het is niet het algemeen gangbaar begrip van eerlijkheid, die scheidingslijn tusschen waarheid en leugen nog zoo eenvoudig niet gesteld.
De waarheid in ons gemoedsleven, het is dat leven diep en donker in
,
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ons, waarin de bronnen schuilen van al ons uiterlijk doen — dat
heimelijkste en sterkste leven, dat ons voert langs ongewilde en ongeweten wegen.
Een kind beleeft die waarheid nog meest argeloos zuiver. Maar het
verweer ligt zoo goed bij een kind als bij een mensch immer op den
loer. En de leugen, nu eens als veilig masker, dan als betrouwbaar
wapen, is datgene, waarnaar zijn instinct van zelfverdediging het eerst
grijpt.
Het is heel moeielijk, maar we moeten den leugen aanzien voor wat
hij is; dan zullen we tot ontstellende, maar soms tot heerlijke bevrijdende
resultaten komen.
Er bestaat een ingeschapen oneerlijkheid, die ook zonder noodzaak
zich gemakshalve van dien leugen bedient. Dat is dan toch een variant
op den leugen uit vrees. Maar dan is er de leugen om bestwil. Zullen
wij ooit het hart hebben dezen leugen het kind als een vergrijp aan te
rekenen ? Het zou een zeldzaam hard mensch zijn, die er zich op beroemen dorst, nooit uit dien . grond te hebben gelogen.
Er is het liegen uit pronkzucht — misschien is het een streven om
uit te blinken in de oogen van ' een, dien hij vereert — misschien ook is
het een voorstelling, gedreven door duistere ongekende krachten, om een
of ander minderwaardigheidsbesef de baas te worden — de behoefte zichzelf daar boven uit te tillen. Het middel is het ware niet, maar krenk een
kind om alles ter wereld niet door hem dan belachelijk te maken op
den koop toe. Geef hem in z'n honger geen steenen voor brood. Want
het is een strijd met z'n vijand, waarvan niemand dan hijzelf de bittere
Wapens kent. Het is een eenzame strijd — het is een eerbiedwaardige1
strijd, omdat het is de strijd van een menschelijk wezen met zijn zwakheid. Dat alles : het leed om dat lichamelijk of geestelijk tekort, de
litteekenen van ondergane krenking — het opjagen van z'n energie om
er zich boven uit te liegen — dat alles ligt verborgen -- dàt is de waarheid. Bovenop drijft alleen zichtbaar de leugen. En de opvoeder, die
in dit kind wil fnuiken den verderfelijken hoogmoed zich beter, voornamer, interessanter voor te doen dan hij is, ziet niet, — en dat is ook
heel moeilijk — een wezen gekrompen onder een leed, dat een wanhopigen sprong waagde uit het duister naar het licht. We kunnen dan
trachten het kind de oneerlijke manier om uit te blinken te doen zien
,als de onwaardige, .die bovendien mislukken moet -- of hoe hij op
andere wijzen proeven kan zich boven z'n bestaande of vermeende
.minderwaardigheid te verheffen.
Er is ook dat liegend overdrijven in de pure behoefte toegejuicht te
worden, die variant op het liegen uit pronkzucht. Ach, er zijn kinderen,
-die zoo'n diepe behoefte hebben aan veel Warmte ; ze moèten zich
kunnen koesteren aan veel genegenheid — ze hebben niet genoeg aan een
-of twee. Zie moeten de lachers op hun hand hebben — ze moeten de
menigte hebben — een escorte. Dat zijn ... de oppervlakkigen, het
_zijn tevens degenen, die in hun blinden honger mistasten, zij moeten de
diepere waarde nog leeren kennen aan genegenheid dan de toejuichingen
-
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van een onverschillige menigte. Zij zijn misschien het moeilijkst te
genezen, omdat in den vijand, zoo onmiddellijk de bevrediging er is.
Voor deze kinderen vooral loont het, 't ouderhuis te maken tot den
vuurtoren, waarheen de zwervende vogel gelokt en getrokken, en beschermend binnengehaald wordt, om zijn gehavende pluimage glad
te strijken.
Het pure fantastische liegen ligt er vlak naast. Dat kan de uiting zijn
van een dorst naar schoonheid, die in de werkelijkheid nergens bevredigd, vlucht in de ir-realiteit. Het zijn de verlangende, hunkerende
kinderen, die hijgend naar een schooner of slechts interessanter wereld,
zich zoekend wenden en keeren, tenslotte hun eigen wereld willen
omscheppen, en verdwalen in een van leugen en schijn. Het is slechts
een zijstap naar het zoeken en opdisschen van scabreuse verhaaltjes,.
fluisterend en met een allure van vreeselijk, belangwekkend gebeuren
gedaan. Het is de aangeboren aard van het kind, die den ingeslagen
weg bepaalt.
Straft men zulke kinderen, stelt men hen belachelijk of verachtelijk
voor, zij vallen, zonder houvast, zonder eenigen grond neer. Er blijft
slechts voor den opvoeder over met de grootste voorzichtigheid tetasten naar den verborgen schuilhoek van de zieke plek — of naar
den infecteerenden invloed. Hier zal ons hart de eenige wichelroede,
moeten zijn, die wijst naar het donker gevoel. Hier moeten we begrijpen
met het verstand van ons hart en dan hun op hol geslagen wil en
gedachten bij den teugel grijpen met een liefdevolle, maar onontkoombaar vaste hand, en hen zoo te leiden naar een helder inzicht, een
waardiger strijdwijze, naar reine belangen, èn de toevlucht, waar zij,
zich te allen tijde welkom weten en verwacht. — Er is ook zooveel
overgevoeligheid, die liegen doet. Het is alles vrees. Zoo het liegen uit
trots : het kind, dat denkt een vernedering niet te kunnen dragen. Hoe
ruw is de methode van ,,het hoogmoedige hoofd, dat gebroken moet
worden !" Wij vertrappen onder met spijkers beslagen zolen een der
edelsteenen van het menschelijke innerlijke. Is er veel echte trots in de
wereld ? Trots, die zich te hoog rekent om te marchandeeren, te bukken
om voordeel, die niet vreest zich te vernederen uit liefde .... Wij
mogen dankbaar zijn, als een kind trots heeft — het is aan ons dien
trots, die zich verkeerdelijk demonstreert, verdwaalt, te hoeden en
te leiden, maar niet zóó te knauwen, dat hij óf gebroken niet meer
opstaat, óf ontaardt in verzet en haat.
Dan is er nog dat ergste liegen : uit vrees — voor straf — voor de
ouders ... .
Dit is zoo erg, omdat de angstigste kinderen meestal in wezen niet
de lafste zijn, maar de gevoeligste of wel een buitengewoon levendig
voorstellingsvermogen bezitten. Een kind zonder fantasie lijdt een toekomstig gebeuren niet al van te voren door, en staat dus niet open
voor de verleiding er zich met een leugen uit te redden .... Het kind
mèt fantasie lijdt twee maal tegen het andere eens. En ei hapert iets
bedenkelijk in het gezin, waar een kind herhaaldelijk uit vrees liegt.
-
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Hier worden kiemen ingebracht, die het goede moeten verstikken. In
een bangen, op ontwijken en ontsnappen zich trainenden geest, is geen
rust en geen zon voor een bloem.
Wie zal hier helpen ? Hoe zal een ouder, die er zelf bij een kind de
vrees inhoudt, hem ooit vrijheid van geest kunnen ingeven — hem
kunnen doen zien, dat bijna van iederen leugen vrees de grond is, en
hoe die vrees geen recht van bestaan heeft ? Hier staat liet kind totaal
vereenzaamd. Hier moet hij het duidelijk besef hebben, dat niemand iets
van zijn leven begrijpt. En we kunnen het kind wèl iets leeren uit onze
menschen-ervaring, maar hij moet daarbij steeds voelen, dat we zijn
jammer, zijn angst, zijn leed en zijn beweegredenen begrijpen. Dat zijn
hand nooit wordt losgelaten als hij valt, zoodat in zijn diepste vernedering hij toch nooit zich verlaten voelt.
Dan alleen kan, gesteund door een weten, waarin hij vertrouwen wil,
eindelijk in den zwakkeren broeder komen vast te staan een klaar besef
van de noodzaak van eerlijkheid tegenover anderen — zóó, tot die niet
meer aanvaard maar gezocht wordt — en langzaam zal dan mee gaan
groeien daarnaast, het begrip van die hoogste eerlijkheid, moeilijker te
betrachten nog : eerlijkheid tegenover zichzelf.
Weten en onder de oogen durven zien, wv t er mis is in zijn denken,
zijn voelen, zijn doen. Leeren zonder vrees af te dalen in 't diepst van
zijn vrezen, en genadeloos onder de oogen zien, wat daar ligt; maar
óók : erkennen wat er het allernaast ligt aan zijn hart, en dat nooit los
te laten, nooit te verloochenen. Niet uit valsche schaamte, niet uit
zelfbedrog, niet uit gemakzucht, niet uit . . . vrees. Dit is voor veel
menschen al haast ondoenlijk moeilijk — hoeveel meer voor een kind.
En het is de tragiek, dat het. dikwijls juist degenen zijn, die innig liefhebben, en toch de kracht missen voor die liefde te getuigen. Er is
misschien in den bijbel geen woord, dat spreekt van zóó smartelijk diep
en juist doorkennen van het menschwezen als het : „Eer de haan
kraait, zult ge mij driemaal verloochend hebben," als eenig antwoord
op Petrus' bezwering van zijn liefde.
Maar dit is een groote en wijd omvattende opgave voor den opvoeder:
in het kind te wekken den moed van zijn overtuiging, zoodat die hem
wordt tot natuur. Want dit is de vaste grond, die den hoeksteen moet
dragen van het menschelijk zieleleven : Trouw.
Er zijn geen erger menschen dan die den trouw niet kennen. Die een
genegenheid verliezen uit hun hart, zooals een blad waait op den wind
— en een vriendschap verwisselen als een paar handschoenen. Het begrip
van trouw, van zijn waarde, van zijn noodzaak moet het kind ingebracht
worden. Trouw aan datgene, wat geluk brengt, maar evenzeer trouw aan
het leed. Trouw aan de herinnering. Leeren de lafheid te bevechten, de
herinnering van het leed te ontwijken of te dooden.
Maar om den trouw te kunnen voeden in zijn hart, en te behoeden
eenmaal als zijn onvervreemdbaar hoogste bezit, is het noodzakelijk, dat
het kind zelf onverbroken den trouw om zich voelt en weet in het
ouderhuis. Dat wat hij in zijn prille jaren nog niet onderkent of waar-
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deert, slechts ondergaat, maar wat zijn jonge ziel voedt en drenkt als
zon en dauw de jonge plant --- uur voor uur en dag voor dag, totdat
zijn eigen vertrouwen onwankelbaar vast komt te staan. Slechts het kind,
dat weifelend zich overleverend, bij alle tekortschieten, bij alle afwijking
van opvatting, van persoonlijkheid, onveranderlijk de verlossing van den
trouw tot antwoord kreeg en wist te zullen ontmoeten, zal gaan leeren
beseffen en in zijn later leven eenmaal weten, wv t trouw inhoudt. Zulk
een kind zal volwassen, aan een mensch, een werk, een idee zijn trouw
kunnen geven — hij zal 't niet loslaten, het zal met hem staan en
vallen — leven en sterven. Hij zal voelen, dat verloochening er van
een laagheid inhoudt — niet alleen tegenover anderen, maar onlosbaar
een vergrijp aan zijn eigen diepste zelf.
Zoo ergens, dan is hier de werking van het voorbeeld onontbeerlijk.
De macht van het voorbeeld in 't algemeen is niet te onderschatten —
noch voor den gever, noch voor den ontvanger : het persoonlijk voorbeeld, levend en geleefd voor de oogen der kinderen.
De ethische noodzaak een voorbeeld te moet-en zijn ervaart elk bewust
ouder. Maar het blijft voor beide partijen een gevaarlijke klip. En
het voorgehouden voorbeeld faalt haast immer. Veel irritatie, te hooge
eischen, teleurstelling aan den eenen kant — verzet, verkoeling, ontmoediging aan de overzij — een vermoeidheid in de gansche verhouding
kan het gevolg zijn, waar een vader of moeder te veel beleeren en
bewijzen wil door eigen voorbeeld. Het behoeft niet eens in woorden,
het kan nijpender, drukkender werken uit kleine demonstreerende daden
alleen. Het kind van een ander geslacht, met een anderen wil, een ander
temperament kan dikwijls niet navolgen ; zijn innerlijke eischt den eigen
weg — en zijn goed humeur, zijn originaliteit, zijn durf komen • in
't gedrang. Het wordt voor hem de steile berg, dien hij niet beklimmen
kan, die hem zijn zon rooft, en waaraan zijn oogen mismoedig in de
schaduw gelaten, geen enkele schoonheid meer kunnen zien.
Een ander voorbeeld, dat het doel voorbij schiet, is het kind voortdurend een ander lid van het gezin, of een vriendje als spiegel der deugd
voor te . houden — een ander kind, waarvan het zelf alle zwakheden
kent. Dan slaat het aldus „opgevoede" kind de verzenen tegen de
prikkels, en afkeer en verzet berooven de gewenschte navolging van
alle kans.
Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat de zonen van groote vaders
zelden veel presteeren. En het zou de moeite bonen na te kunnen gaan,
hoeveel moed, lust, oorspronkelijkheid verloren gaan, waar een onwillekeurig zichzelf ten voorbeeld stellend ouder met kracht en geweld in
't kind, dat hij liefheeft, terugvinden en inbrengen wil datgene, wat hemzelf groot maakte. Of wel, het familievoorbeeld — een geslacht van geleerden, kunstenaars, groote firma — in het kind wenscht te zien voortgezet. Hier dwingt familie-trots, de eigen vrees oneer aan den nazaat te
beleven, het anders aangelegde kind tot de teleurstelling, die hij wekken
moet, en een vernederend besef van tekortschieten wordt hem noodeloos
opgeladen ; terwijl bestaande capaciteiten onder den bevriezenden twijfel
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aan eigen kracht, het leven laten. Het kan bij een overgevoelig, trotsch
kind, dat moeielijk vernedering verdraagt, de gewaarwording, hoe een
heele familie en zelfs de buitenwereld met verzwegen of uitgesproken
gevolgtrekkingen, verwachtend of misprijzend, ziet van het algemeen
bewonderende, al-overschaduwend voorbeeld, naar hemzelf, uitzieken en
tot een algeheel gebrek aan gevoel van eigenwaarde, een fnuikende
ongeneeselijke twijfel aan eigen kunnen, tot zelf-verachting toe.
In -de Buddenbrooke van Thomas Main is zulk een geval nijpend
juist gegeven. De werking kan ook een andere zijn. Een kind is een
genadeloos rechter ; het ziet scherp en helder, en er is niets, waarvoor
schijn-grootheid zoo snel inkrimpt, en zoo reddeloos versmelt, als voor
een oordeelend kinderoog. Een vereering door de buitenwereld, die in
huis geen recht van bestaan kan handhaven — een vereering, die het
kind verbitterd niet aanvaarden kan — een ouder, die herhaaldelijk zelf
zondigt tegen al de fraaiïgheden, welke hij zijn gezin preekt — dit zijn
de „voorbeelden", welke de wantrouwende, critische, cynische kinderen
vormen — eenmaal de menschen, die achter de schermen altijd het
minderwaardige verwachten ; en hun glimlach is eer een van ongeloof.
In zijn boek ,,Laudin und die Seinen" zegt Wassermann : „In den
Kindern stirbt was die Eltern nicht haben leben können."
Maar het voorbeeld in huis kan óók zijn de zon, waaronder een
kinderleven zich heerlijk ontplooit — dat een laten afglans nog werpt
over een gansch leven als mensch. Dat kàn de vereering zijn om een
wereldsche glorie — het kan óók zijn, en dat zijn de machtigsten, die
het vèrst reiken : de eerbied voor een, die in stilte en eenvoud, in verborgenheid, wist te werken en te wachten — wist te lijden en te zwijgen
— meest pas na den dood gewogen in volle waarde.
Maar het zijn de dooden, wier stemmen het dringendst en het sterkst
tot de levenden spreken. Die eenmaal overstemd thans onze stemmen doen
verijlen en vluchten voor den bazuin van hun geluid. Het is de dood,
die onverbiddelijk juist en rechtvaardig richt --- die laat verzinken'
in reddelooze vergetelheid wat waardeloos is in den aard ; en in plotselinge zichtbaarheid van stralend licht heft hen, die de bakens bleken,
waarnaar de jonge levens zich veilig kunnen richten. Die bewezen op
de eenvoudigste wijze, dag aan dag, en uur na uur den trouw aan de
plek, waar zij gezet waren, aan het leven dat hun gegeven was — den
trouw aan de levens, die zij voortbrachten.
Het is dit voorbeeld, dat over den dood heenreikt. Wij leven niet voor
het oogenblik; elke minuut draagt ons denken, onze daden, onze
woorden, onze gebaren zelfs voort tot in het verre ongekende. Wij
wéten niet wat van ons bewaard zal blijven in volgende geslachten.
Maar de kinderen, die in rust en vrijheid den trouw en den eerbied
beleefden in het ouderhuis — die in uiterste eerlijkheid de vrees leerden
klein krijgen — het zullen de menschen worden, die wat het voorbeeld daar in hun harten heeft neergelegd, zullen kunnen uitzaaien
over de wereld. Want zij zijn gegroeid in de beschuttende zoelte van
dien machtigsten boom in den tuin van het leven, die verlangend zijn
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toppen reikt naar de zon, maar in de vruchtbare donkere moederaarde
zijn wortelen strekt en zijn levenssappen zuigt.
En van hemel en aarde het allerbeste, kan slechts de liefde het
kind geven.
Discussie.
De heer M. H. Lem : 't Is met zeer veel genoegen, en waardeering
voor de geachte spreekster, dat ik de inleiding heb gehoord. Een waar
litterair genot heb ik ondervonden bij de beschrijving van den invloed
van het ouderlijk huis op de zedelijke opvoeding.
Maar — heb ik mezelf afgevraagd — is wel voldoende rekening gehouden met het kind, zooals het is, en hebben we niet veeleer een
schets gekregen van het kind, zooals we het graag zouden zien?
Staat niet de spreekster alsnog op het standpunt van Rousseau : dat
alles goed is, zooals het komt uit de handen van den Schepper, en
was het niet voor een veelzijdige beschouwing beter geweest, als
zij had doen uitkomen, dat in het kind zoowel neigingen ten goede, als
ten kwade heerschen?
Is de inleiding, die feitelijk een voortdurende dithyrambe was op 11et
goede kind en het goede gezin, niet te zeer litterair en te weinig wetenschappelijk geweest?
Dit komt mijns inziens het sterkst uit in de beschrijving van de leugen,
als uitsluitend ontstaande uit vrees en angst. Ongetwijfeld hebben we
een prachtig staaltje van kinderwaarneming gekregen in de schilderij
dier angstneurosen. Maar, zijn die uitsluitend bron van de leugen?
Naar mijn meening moet men bij het onderzoek naar het ontstaan
van de leugen vierderlei onderscheiden : 1 0 . de dwaling, 2 0 . onwaarheid
spreken, 3 0 • de leugen in engeren zin, 4 0 • de pathologische leugen.
1. De dwaling ontstaat door het onjuist waarnemen. Hier is het
spreken van onwaarheid onbewust. Dit onjuist getuigen, iets anders
zeggen, dan men heeft waargenomen, dat in den grond der zaak geen
phantasie is, komt evenzeer bij alle volwassenen voor, maar is toch
bij kinderen het sterkst. De onware getuigenis kan op den duur tot
liegen leiden, en moet dus ook in het gezin worden tegengegaan, door
op de onjuistheid van de waarneming te wijzen.
2. Het onwaarheid spreken geschiedt bewust. Het is nog vrij onschuldig in het zoogenaamde foppen, maar wordt al reeds bedenkelijker,
als men opzettelijk aan het opsieren gaat, van wat men gehoord of gezien
heeft. Hier moet reeds van zedelijke leiding sprake zijn.
3. Eindelijk de leugen in engeren zin : het bewust en opzettelijk
gewild bedrog van andere menschen door onwaarheid te spreken.
Die zal zeker vaak uit angst en vrees ontstaan, maar er zijn toch ook
nog andere oorzaken. Liegen uit lust anderen leed te doen : een euvel,
dat wij ook bij kinderen aantreffen, zonder dat er nog sprake van
pathologische toestanden behoeft te zijn.
4. Ten slotte rest nog de pathologische leugen, waarbij de hulp van
den medicus noodig is, om die te bestrijden.
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Mevr. L. Sirks—Harmeijer: Waar ik van deze inleiding zoo buitengewoon genoten heb en haast ieder woord er van zou kunnen onderschrijven, is het eigenlijk met een gevoel van schaamte geweest, dat ik
me toch nog aanmeldde voor een paar bezwaren. Bij het lezen van de
stellingen welden ze al bij mij op — en nu de spreekster ze vanmorgen bij haar lezing niet voor me heeft opgeheven, maar integendeel
versterkt, zou ik haar toch wel graag even willen voorleggen:
1 0 . Aan het ouderlijk thuis wordt de eisch gesteld te zijn „rust en
vrijheid" van het kind, „een tegenwicht voor het leven vol schokken
en dwang buitenshuis". Vrijheid voor ons kind. — Ja, dat mag, dat
moet van ons geëischt worden, en dat kunnen wij hem geven, zoodra
wij zelf „de vrijheid" hebben leeren verstaan. Maar „rust" ? Ligt de
verzekering daarvan niet vaak buiten onze macht en daardoor buiten
onze verantwoordelijkheid ? Als de catastrofen aanstormen op ons huis
en ons gezin, hoe zouden we die kunnen keeren of hunne slagen kunnen
breken ? En zou er, naast de erkenning van onze onmacht, hier óók niet
beseft moeten worden, dat we voor ons kind zelfs niet zouden mogen
wegwerken of -doezelen, wat er aan zorg en pijn en onrust aan ons gezin
wordt opgelegd ? Zouden er geen groote paedagogische momenten verborgen kunnen liggen juist in de onontkoombaarheid van wat ook hij
dragen moet, als deel van het gezin, waartoe hij behoort? —
2 0 . In de stellingen èn in de lezing viel mij op, hoe telkens wxweer,
tegenover elkaar werden gesteld „huisgezin" en
zoo
scherp, dat het kind, in deze contrasteering grootgebracht, gevaar loopt
doortrokken te worden van de a-prioristische vijandschapsgedachte tusschen gezin en wereld : al het goede, dat is het veilige eigen thuis — al
het kwade, dat is de booze, slechte wereld. Mij lijkt dat niet onbedenkelijk : een kind behoort immers niet alleen aan zijn gezin, maar zeer
zeker óók aan de groote wereld daarbuiten en de bedoeling is 't toch,
dat hij daar, in die wereld, zijn plaats zal leeren vinden. Géén tegenstelling zou ik daarom willen accentueeren, maar de éénheid ; en mijn
kind zou ik willen leeren, in het gezin slechts de verbijzondering van
het wijde, algemeene leven daarbuiten te zien.

,,buitenwereld",

De heer Kalkman: Is niet het liegen bij kinderen ook gedeeltelijk
een erfelijkheidskwestie ? We zien, dat 2 of 3 kinderen uit één gezin
aanleg hebben voor teekenen, dat musicale aanleg vaak aanwezig is bij
kinderen van musicale ouders. Ook het omgekeerde. Onlangs sprekende
over een leerling, die heel goed bij was, maar die zeer slordig schreef,
antwoordde een onderwijzer : „Dan had U zijn vader indertijd moeten
hebben, die was ook goed bij, maar schrijven .... je zoudt het met
geen tang aangepakt hebben."
We hooren dat de vader van een ,,stiekem" kind als kind ook „stiekem" was.
Is niet het liegen ook een erfelijkheidskwestie?
Dat kinderen liegen uit fantasie, omdat ze hijgen naar een interessanter of schooner wereld, kan ik in vele gevallen aannemen. Een van de
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onderwijzeressen heeft me wel eens bij een kind gehaald in het le
leerjaar, waar dit buitengewoon sterk voorkwam. Maar als zoon kind
een buitengewoon fantastisch verhaal doet, krijg ik den indruk, dat het
hetzelf gelooft en kan ik er niet boos om worden. Is dit liegen wel
slecht ? Hebben we hier niet te doen met een bijzondere eigenschap?
Heeft dat kind niet aanleg voor romanschrijven b.v. ? Ik vraag dit
speciaal aan Mevr. Boudier.
Maar hoe moet ik een geval verklaren, als ik b.v. hier in Amsterdam
heb meegemaakt, dat een kind 's morgens op school plotseling in
snikken uitbarstte, zei dat het niet gegeten had, moeder gestorven was,
en een heel verhaal volgde met tal van bijzonderheden. Dat kan toch
niet zijn door een hijgen ' naar een interessanter of schooner wereld?
Repliek.
Mevr. I. Boudier—Bakker. Antwoord aan den heer Lem:
Voor mijn gevoel is in den diepsten grond de leugen nagenoeg altijd
terug te voeren tot vrees. Niet de vrees of angst, die zich als onmiddellijk
waarneembare oorzaak demonstreert, maar de meestentijds onbewuste
vreezen — waaraan ook een kind al, ontvluchten of ontwijken wil,
innerlijke pijn.
1 0 . Bij de dwaling, het onjuist waarnemen, dat onbewust geschiedt,
kan men niet van leugen spreken. — Onjuist getuigenis afleggen.
Waar dit onbedoeld gebeurt, is het dwaling. Bedoeld, is het liegen.
De reden hiertoe kan velerlei zijn. Elk geval staat op zichzelf ; en pas
indien het tot den bodem was uitgerafeld, zou bewezen kunnen worden,
dat geen vrees ten grondslag lag.
2°. Het opzettelijk opsieren van wat 't kind gehoord of gezien heeft,
is terug te voeren tot den fantastischen leugen.
3 0 . Het bewust en opzettelijk bedrog van anderen — lust om anderen
leed te doen. In hoeveel gevallen weten we, dat die lust ontstaat uit
verweer? En verweer is vrees voor deeigen pijn.
4 0 • De pathologische leugen is hier met opzet niet aangeroerd ; al
is de scheidingslijn tusschen wel en niet pathologisch moeilijk precies
afgebakend te geven.
Mevr. I. Boudier—Bakker. Antwoord aan Mevr. Sirks-Harmeijer:
1 0 . Hier is door mij niet bedoeld ritst in den zin : zich wegkeeren
van wat het gezin beweegt. In elk gezin zullen de kinderen door de
blijde en droeve dingen mee-bewogen worden. En het is wenschelijk,
dat zij mee bewogen worden ook in de zorg, mits deze hun draagkracht
niet te boven gaat — dan wordt hun blijheid gefnuikt. Maar door den
kinderen alle meeleven in de moeilijkheden te besparen, zou men harde
egoïsten kweeken.
Wat ik echter bedoelde, is een 'andere rust. Niet die van onbe^wogenheld
door uiterlijke omstandigheden ; maar die diepere rust in het zieleleven
van het kind, wortelend in de vrijheid voor zijn innerlijk wezen.
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Gemoeds- en gedachtenrust, die als een voedende, lavende onderstroom
onaangetast vloeit beneden alle onrust gewekt door storing zelfs in het
gezins-leven.
2 0 . Leven in gezin en buitenwereld staan zeer zeker afzonderlijk.
Niet vijandig echter — hiervoor is geen enkele reden. Maar wèl als
twee aparte werelden. En het kind heeft, voor mijn gevoel, deze
scherpe scheiding noodig, wil het dien dieperen onderstroom van
gedachterust en vrijheid behouden, als voorbereiding en herstel van
krachten voor zijn leven in de wereld daarbuiten.
Mevr. 1. Boudier—Bakker. Antwoord aan den heer Kalkman:
1 0 . Dat liegen bij kinderen een erfelijke aanleg kan zijn, zou ik
niet willen ontkennen. Een aanleg echter bedient zich van het middel,
dat hier het dichtst voor de hand ligt -- werkt onder den stimulans
van de krachten, die hij ontmoet.
2 0 . Wat betreft het fantastisch liegen -- wa' arvan het de uiting mag
zijn, het lijkt mij aanbevelenswaardig het kind een andere bevrediging
te doen vinden. Er blijft ook altijd nog eenig verschil tusschen het
opdisschen van een leugenachtig verhaal en een neiging tot litteraire
fantasie — al ligt aan beide bizondere verbeeldingskracht ten grondslag.
3 0 . In dit laatste aangevoerde voorbeeld, is wel allerduidelijkst te
onderkennen de behoefte om interessant te zijn. En deze behoefte wortelt
inderdaad in het verlangen naar een schoongeren of slechts emotievolle
wereld. Even dieper gravend vinden we dan : de vrees, het terugdeinzen
voor deze wereld, welke geen bevrediging schonk.

Zedelijke Opvoeding in verband met Godsdienst
door Dr. M. C. v. Mourik Broekman.

en Kerk

Stellingen:
1.

2.

Godsdienst en Kerk zijn niet tot grondslagen van Zedelijke Opvoeding te maken, Godsdienst en Kerk zijn wel als stuwkrachten in
Zedelijke Opvoeding hoog aan te slaan. Nadenken en Ervaring
leeren de autonomie van _ het zedelijke leven kennen. Religie en
Zedelijkheid zijn verschijnselen met een eigen karakter en doelstelling. Wel kan men van religieus leven uit, hetgeen door beschouwing wordt bevestigd, deze autonomie in God gegrondvest achten.
In diepsten grond is alle geestesleven uit God, en wordt de oproep
tot goed uit God gehoord. Toch mag in de zedelijke opvoeding
de „motiveering" van het goede niet Gods wil zijn. Daarmede
wordt een heteronomie gegeven, die in haar dualisme van God en
mensch het zuivere zedelijke besef , ondermijnt.
Godsdienst en Zedelijkheid zijn geen gelijkwaardige grootheden in
de Zedelijke Opvoeding. Godsdienst is het fundamenteele op God
gerichte leven des geestes, dat het innerlijke leven stuwt, daarmede
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ook het zedeiijke ten diepste kan beïnvloeden. Een Kerk oiedt slechts
een organisatie van godsdienstig leven in verbijzondering. Hoe zuiverder religieus zij beïnvloedt, zoo weinig mogelijk in verbijzondering, te beter zal zij het zedelijke leven dienen.
3. Zedelijke Opvoeding heeft zelfstandig haar eigen doel te stellen in:
Zedelijke Menschvorming in sociaal verband. — Elke tijd heeft zijn
eigen ethiek te scheppen. Het Christendom, te onzen tijde zoo
min als ooit, kan geen pasklare ethiek bieden, waarnaar de zedelijke
opvoeding zich richten kan, blijft echter wèl een geheel van beginselen en een levensuitbeelding geven, die richting-wijzend de zedelijke
opvoeding voorlichten.
4. Zedelijke Opvoeding zal door oriënteering der Jeugd omtrent het
groote samenleven, in den loop der jaren steeds omvattender voor
oogen te stellen, en door beïnvloeding het individu moeten klaarmaken — in zooverre zedelijke opvoeding dat kan — om als goed
gerichte persoonlijkheid zijn gemeenschapstaak te vervullen. — Hierbij
zal de nadruk vallen op de verdieping en loutering der persoonlijkheid, waarbij Godsdienst en Kerk een groote roeping kunnen
vervullen. De waarlijk religieuse mensch kan de beste opvoeder zijn,
krachtens zijn in woord en daad uitstralend wezen.

Zal dit onderwerp in Inleiding en Discussie tot zijn recht komen, dan
moeten de van elkaar afwijkende en zelfs scherp tegenover elkander
staande beschouwingen duidelijk worden omlijnd. Hier zullen ongetwijfeld verschillende „standpunten" met elkander botsen. Opzettelijk
voorde deze opmerking vooropgesteld, omdat ten aanzien van de zedelijke
opvoeding in verband met Godsdienst en Kerk diepgaande levensinzichten
van elkander afwijken.
Een tweede opmerking is, dat het onderwerp ,,Zedelijke Opvoeding"
heet ; dit is het beginsel, waarop de belangstelling zich richten moet.
Blijkbaar is het de bedoeling geweest, om zich af te vragen, of en in
hoeverre Godsdienst en Kerk deze kunnen bevorderen. De formuleering
stelt deze twee gegevens secundair.
Nu meenen wij, dat dit ook inderdaad gerechtvaardigd is, omdat het
zedelijke leven een eigen bestaan heeft, een zelfstandigheid mag genoemd
worden, hoezeer het ook zal samenhangen met ander geestesleven. In den
mensch is geen absoluut onafhankelijk bestaan van een zijner geestelijke
belevingen te denken, omdat al de functies van zijn geest in elkander
overgaan, zijn denken, zijn voelen, zijn willen; maar van een zelfstandigheid in dezen zin, dat een levensgebied zijn eigen aanzien heeft en
grenzen, is wel te gewagen. Godsdienst en Zedelijkheid vallen niet samen,
er is een verschillend objekt, waarmede de mensch in verbinding treedt:
God, het meer dan menschelijke ééner-, den medemensch anderzijds.
Godsdienst en Zedelijkheid zijn niet van denzelfden gevoelstoon doordrongen : waar in beide centraal wordt de liefde, is de liefde tot God
toch anders gekend dan die tot den naaste ; deze is onze gelijke in onder-
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scheid van God, die boven ons uitgaat. De denkproblemen, die in
godsdienst en zedelijkheid liggen opgesloten, zijn niet dezelfde : terwijl
in den godsdienst de wereldbeschouwing een groote rol speelt, het
kosmische in zijn uitgebreidheid voor vragen stelt van wording en
zin, spreekt in de zedelijkheid de levenshouding, meer of min sterk
verbonden met levensbeschouwing, haar getuigend woord. Het kan onze
bedoeling niet zijn, om het in allerlei opzichten verwikkelde probleem
van de verhouding dezer twee grootmachten in het leven te behandelen,
alleen moesten wij eenigen grond bieden voor het goed recht van de
onderscheiding, welke wij maakten, ook om daaruit tot de conclusie te
komen, dat, gegeven kenmerkende verschillen, in de Zedelijke Opvoeding
Godsdienst en Kerk niet de grondslagen kunnen zijn, slechts stuwkrachten, welke, zoo zij goed gericht zijn, van groote beteekenis moeten
worden geacht.
Met deze opvatting meenen wij niet in tegenspraak te komen met de
ook door ons gehuldigde zienswijze, dat alle leven zijn grondvesting
heeft in God. Wanneer men diep graaft, in welken bodem van geestesleven ook, dan zal men de ééne bron vinden van alle menschelijke
krachten, de oerkracht, den Godswil, het wezen van ons wezen. In
diepsten grond is alle bestaan uit God, en zeker wordt de roep tot
goed, die in het zedelijke wordt vernomen, uit God gehoord. Maar dit
kan ons toch niet beteekenen, dat zedelijkheid van godsdienst afhankelijk zou zijn, één menschelijk levensgebied van een ander menschelijk
levensgebied ; het wil ons ook niet zeggen, dat de -mensch in zijn
zedelijke leven geen zelfstandigheid zou kennen in den reeds genoemden
zin. Er mag gesproken worden van een autonomie van het zedelijke
leven, een leven met eigen karakter en wetten, ook waar men door deze
heen hetzelfde wezen der dingen peilt, dat in een andere levensverhouding godsdienstig wordt gekend.
Denken wij in het bijzonder aan zedelijke opvoeding, de leiding van het
kind tot zedelijk wezen, dan hebben wij, meer nog dan bezwaren van
principiëele onderscheiding, bezwaren van practischen aard, om het
onderscheid te vervagen of op te heffen. Zal waarlijk deugd-vorming
plaatsvinden, dan moet de drang tot het goede niet vertroebeld worden
door eenig motief, dat een bedreiging kan worden voor het goede. De
leuze : het goede doen om het goede, lijkt een even leege leuze als:
de kunst om de kunst, maar zij hebben beide toch een gerechtvaardigd
uitgangspunt in een reclameeren van eigen rechten. Het schoone is een
levensfunctie, en het goede ook, welke immer geleden hebben, als zij
ondergeordend werden. Men moet het opgroeiende kind doordringen
var een geest, die hem doet liefhebben, eigen begeerten terughouden,
die hem medelijden doet gevoelen en recht opmerken, die hem brengt
tot zijn naaste — ja, waarom ? Nièt om eenige reden, die hem gedicteerd
kan worden, nièt, omdat hein iets van buiten af wordt voorgeschreven.
Daarom meenen wij, dat Gods wil niet als motief mag gelden in de
zedelijke opvoeding.
Dit zeggen eischt eenige nadere toelichting. Het „God wil het"
Verslag Pae,dagogiseh Congres.
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is o. i. een geweldig gegeven in de zedelijke wereld, maar het moet
in iemands bewustzijn uit het zelfstandig religieus-zedelijk leven opkomen. En daar is het kind, ik denk hierbij aan het jonge kind, nog niet
aan toe. Daartoe moet het godsdienstige leven gerijpt zijn door velerlei
ervaringen, ik meen slechts door den volwassene, ten deele door den
volwassen wordende, te kennen. Dan kan het de allerdiepste grondslag
worden voor zijn zedelijk besef en een geweldige stimulans tot zedelijke
daad. Maar voor dien tijd kan het nog niet anders zijn dan een stoot
van buiten af, m. i. geen ongevaarlijke voor het zedelijk leven zelf. God
wordt voor het kind een Macht dan boven hem, die hij dikwijls zal
gaan vreezen, tot hij zich aan die Vrees ontworstelt en onverschillig
gaat staan tegenover den Godswil, of zijn leven lang „in vreeze" een
zekere deugdelijkheid gaat beoefenen.
Waarneming en zelf-getuigenissen leeren, dat dit niet denkbeeldig is.
Een opgelegde Godswil, waarbij een dualisme tusschen God en mensch
is ontstaan, kweekt een heteronoom zedelijk gdrag, vooral bestaande in
het nalaten van geijkt-verkeerde dingen. Tot waarlijk goed leven zal het
niet kunnen stuwen, want dat eischt de belangeloosheid, welke uit eigen
zielsbestaan opkomt en nooit kan worden ,,bevolen". Met een heteronome
zedelijke opvoeding zal men een gedisciplineerde, geen zedelijke jeugd
kunnen vormen ; hoogstens een gedisciplineerde, gewoonlijk slechts eene,
die tijdelijk binnen perken wordt gehouden. De verklaring, dat ouders
soms ook niet anders kunnen dan hun wil autoritair opleggen, gaat
dunkt mij niet op, omdat hier de verhouding toch een andere is, bovendien dit ook slechts discipline brengt. De ervaring leert trouwens, dat
deze nooddwang zelden mag worden toegepast. Gods wil mag nog veel
minder als suggestie worden gebruikt ; anders wordt iets innerlijkS
geschonden. Zielkundige waarneming brengt aan den dag, dat in menig
angst-leven verdrongen voorstellingen schuil gaan, dat uiterlijk bedwang
zich wreekt in zonden van wil. 'Menig innerlijk bestaan is met aan,roeping van den naam van God, veelal te goeder trouw, geschonden.
Zou daarbij de zedelijkheid baat hebben gevonden?
-

Na over dit fundamenteel gewichtige vraagstuk van de verhouding van
godsdienst en zedelijkheid vrij uitvoerig te zijn geweest, kunnen wij
kort zijn over de onderlinge verhouding van Godsdienst en Kerk als
zedelijk leidende Machten. Godsdienst is het op God gerichte leven
des geestes, dat het innerlijke leven stuwt, daarmede ook het zedelijkeleven ten diepste kan beïnvloeden. Ernstige en sterke vroomheid zal het
zedelijke leven ten goede komen . Religie, die innigste verbondenheid aan
God beteekent, zal een universeelen invloed hebben op alle levensgebied,
hetwelk de religieuse mensch betreedt. Zij zal doordringende geesteskracht zijn en een levenshouding wekken, die ongetwijfeld het zedelijke
gem ^enschapsbestaan ook gestalte geeft.
Laten Kerken nu in dat deel harer taak, dat de zedelijke opvoeding
omvat, er op uit zijn om innig en zuiver godsdienstig geloofsleven te
kweeken. Kerken hebben ook andere doeleinden, en daarin moge hetgeen
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haar specifiek eigen is tot haar recht komen, maar in dezen dienen
zij zich bewust te richten op een algemeene godsdienstig-zedelijke vorming. Kerken zijn organisaties van godsdienstig leven in verbijzondering, er zijn de kerken in honderden variaties, zouden zij haar gemeenschappelijkheid niet kunnen en moeten vinden op het gebied der
zedelijke opvoeding? Al dadelijk is dit gewenscht, omdat in de opvoeding
van het eenvoudige tot het samengestelde moet worden voortgeschreden,
en de algemeen humane inzichten omtrent goed-doen en goed-zijn de
leiding mogen hebben. Ook hierom, omdat de jeugd in haar zedelijke
levenswijze en leeringen zoo veel mogelijk bijeen moet blijven, een
primaire eisch van zedelijkheid. Zij mag niet versplinterd worden door
de met elkander strijdende Kerken, die in dezen dikwijls het voorbeeld
geven van een 't kindergemoed verbijsterende onzedelijke bestoking. Er
zijn nog meer redenen : hoeveel recht ook de verbijzonderingen in leer
onderscheiden mogen hebben, wier bestaan wel onvermijdelijk is, waar
men van doen heeft met de diepste vragen omtrent de werkelijkheid;
hoezeer ook op lateren leeftijd de noodzakelijkheid bestaat om door te
dringen in vragen van God, menschheid, zondeval, vrijheid, bepaaldheid, praedestinatie, hieraan is de jeugd, wederom genomen tot aan
het volwassen worden, nog niet toe. De Kerken moeten niet dogmatischzedelijk opvoeden. Ik zou meenen, dat de geestelijken het zelfbedwang
moeten toonen, om de hun terecht zeer ter harte gaande speciale overtuigingen terug te dringen tot later. In de zedelijke opvoeding, m. i. ook
de godsdienstige — maar dit laatste valt thans buiten ons gezichtsveld —
moeten wij godsdienstige invloeden, geen kerkelijke leeringen doen
gelden. In godsdienstonderwijs, in jeugddiensten, in clubleven is aan
de Kerk veel mogelijkheid geschonken, juist in den laatsten tijd, tot
zedelijke opvoeding. Hoe zuiverder religieus zij beïnvloedt, zoo Weinig
mogelijk in verbijzondering, te beter zal zij het zedelijk leven dienen.
De zedelijke opvoeding is in haar karakter nu nog wat nader te bepalen. Als haar doel heeft zij te stellen : zedelijke menschvorming in
sociaal verband. Deze twee aanduidingen moeten worden samengehouden. De eerste wijst op de persoonlijkheid, de tweede op het stellen
van deze in dienst . van anderen. Niemand leve zichzelven. Daarop worde
aangestuurd in - hetgeen men in invloed tracht te vestigen. Wanneer men
de aandacht richt op het gemeenschaps-element in de zedelijke doelstelling, dan zal men sterke behoefte gevoelen aan algemeen-geldende
en bindende regelen van leven ; als men een nadruk doet vallen op
„den mensch" in de zedelijke levensverhoudingen, dan wordt een groote
vrijheid van beweging geëischt temidden der voorschriften en aanwijzingen. Moraliteit vraagt altijd veel individualisme. De ethiek als leer
van moraliteit kan nooit meer dan een schema van voorstellingen aanbieden. Een ethiek geeft richtlijnen voor het zedelijk gedrag.
Neemt onzen eigen tijd. Wij hopen allen op deugdelijker samenhang
der levenden. Betere tijden door betere menschen en betere verhoudingen. Er is behoefte aan menschen, die sterk zijn en eigen wegen
durven gaan, meer dan aan groep-en, die massaal gedrild zijn om het-
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zelfde te denken en te willen. Er is behoefte aan grootheid. In het
zedelijke ook is menigeen zoo hopeloos klein. Het wil mij soms voorkomen, dat de tijdzonde van ons allen tegader meer is kleinheid dan
slechtheid. Het kleine denken, het kleine beoordeelen van d-en naaste,
de kleine bejegeningen en bestrijdingen in maatschappij en kerk, in
vereeniging en tehuis, zij zijn een vloek, die ook in de zedelijke opvoeding
zich doet gelden. Boven die gesteldheid van innerlijk wezen — want
dat is de kleinheid — moet men in de eerste plaats uit, en de zedelijke
opvoeding kan veel doen om een grootschere moraliteit te kweeken,
welke ongetwijfeld veel ruimte vraagt voor d-en zedelijken individu.
Maar dan is het ook duidelijk, dat men niet uitkomt met een vaste,
paragraafsgewijze geordende ethiek. Wij kunnen in kenterende tijden
zeker geen geboden — verbodencodex gebruiken, als zouden op dit
gebied politieverordeningen van dienst kunnen zijn. In dit besef moet
men zich ook stellen tegenover het Christendom, dit in zijn historische
uitingen, bovenal in die van zijn oorsprong, wel veel te bieden heeft
voor nu, maar geen pasklare ethiek. De Bijbel, de evangeliën, de
bergrede — hetzij men van het wijdere tot liet meer gedetailleerde gaat
of omgekeerd — hebben overvloed van stof te bieden voor zedelijke
leiding, maar elke tijd heeft dien zelf te bewerken. Wanneer een tijd
arm is aan Christelijke zedelijkheid en andere is daaraan rijk, dan ligt
het verschil niet hier dat die eerste den bijbel of de kerk, niet goed
heeft geraadpleegd, een fout die betrekkelijk gemakkelijk zou zijn te
herstellen, maar dan heeft de armere tijd in vergelijking met den rijkeren
minder initiatief en durf gehad, dan is hij lusteloozer en zwakker geweest,
dan zijn de menschen minder moreel-zuiver en moreel-energiek geweest.
De moraliteit kan van een ethiek gebruik maken, ethiek kan nooit
moraliteit scheppen. Dit wonde bedacht ook in de zedelijke opvoeding,
welke de groote richtlijnen in den bijbel getrokken : zedelijke zin, zin
voor gerechtigheid, barmhartigheid, overgave, liefde, zuiverheid van
geweten, loutering van levensgedrag — ziet, en nu moet beproeven deze
ideeën ingang te doen vinden. Zij zal met de jeugd zelve moeten
zoeken naar de verwezenlijking van Christendom, zij zal daarbij moeten
appelleeren aan hetgeen in de ziel der jeugd leeft aan gevoel en zelfs
enthousiasme voor wat schoon en goed is.
Vraagt men zich af, wat zedelijke opvoeding rechtstreeks kan doen,
dan is het orienteering der jeugd omtrent het groote samenleven en
opwekking om zich daaraan zedelijk te geven. In den loop der jaren
zal dit steeds omvattender voor oogen kunnen voorden gesteld. Ook kan
zij het individu beïnvloeden en trachten klaar te maken om als goed
gerichte persoonlijkheid zijn gemeenschapstaak te vervullen. Dit tweede
is van meerdere beteekenis dan het eerste, dat een theoretische voorlichting slechts biedt. Toch onderschatte men deze niet, als zij niet
dor en schoolsch is, maar bezield wordt door zedelijk zuiveren wil.
Gaat men de beteekenis hiervan kleineeren, dan kan men even goed
vertwijfeling uitspreken tegen àlle zedelijke opvoeding, die men trouwens
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nooit te omvattend moet achten. Sedert ik den directeur van een opvoedingsinstituut heb hooren verklaren : „Opvoeding bestaat niet," een
woord, dat op een paedagogisch congres moeilijk als leuze kan dienst
doen, maar wel als waarheids-paradox mag worden beaamd, is het mij
meer dan ooit duidelijk, dat de leiding, die de volwassene aan de jeugd
kan geven niet dan gering is en in ieder geval niet dan hulp-diensten,
kan verleenen bij den groei van binnen uit. 't Zieleleven is ondoorgrondelijk-diep. Alles wijst er op, dat hetgeen werkelijkheid ooit wordt,
eerst als mogelijkheid moet hebben geschuild in de onbewustheidslagen
van den menschelijken geest. Welke grootere taak kan de opvoeding
hebben dan mogelijkheden helpen werkelijkheden te worden?
Op tweeërlei wijze krijgt zij dit gedaan. Door de theoretische voorlichting
en door de praktische beïnvloeding. De eerste opent terreinen, waarop de
mensch in verband met anderen voortschrijdt. Allengs wijder wordt
dit terrein. In het Christendom ligt de tendens om de menschheid als één
groot samenhangend geheel te verstaan, het wil de grenzen van particularisme in godsdienst en zedelijkheid overschrijden. In zijn taaleigen
hoort het praefix „inter" thuis : inter-confessionalisme, inter-nationalisme.
Zijn geest wil menschen als broeders aan menschen binden. De jeugd is
hiervoor ontvankelijk. Langzamerhand meer zal het echter de verwikkeldheid der verhoudingen theoretisch en praktisch leeren verstaan ; in
de jaren der naderende volwassenheid is het voor haar een van de meest
pijnigende ontdekkingen, dat het Christendom zoo weinig de verwerkelijking geeft van wat haar in de zedelijke opvoeding als christelijkheid
is voorgehouden. Dit is een conflict, waar geen voorlichting kan
uitleiden.
Wat deze kan doen, in verband met het tweede gegeven : de praktische
beïnvloeding, dat is den wil versterken en den wil richten op die verwerkelijking. Wat niet geschied is, moet geschieden ; gij jeugd staat
voor een taak, die uW roeping is zoo goed als van ons volwassenen.
Een gemeenschapstaak wacht u, zij vraagt van u goed gerichte persoonlijkheid. Hier ligt voor de godsdienstige vorming den toets harer
beteekenis. Godsdienstige vorming geschiedt mede in kerken. Welke
geestelijke kracht schuilt in haar geestelijke leiders, wat gaat van dezen
uit ? Er is heffende en ook ruimende invloed denkbaar ; wee de kerken,
waarin de laatste als een schande openbaar wordt. Het geldt hier onmeetbare dingen, men kan slechts indrukken krijgen. Wel staat vóór
ons een verzekerdheid. Wanneer wij ons het ideëele beeld ontwerpen
van een waarlijk religieus mensch, en wij denken ons dezen als
opvoeder, dan gelooven wij in den invloed van dien mensch. Krachtens
zijn in woord en daad uitstralend wezen. Zijn invloed zal geheimzinnig
Wezen als alle invloed — in het zedelijke zal persoon op persoon inwerken ; zijn wijze van beïnvloeding zal iets duidelijker ons zijn : hij zal
niet te veel bewust willen doen, zijn werken zal meer intuïtief gericht
zijn dan systematisch, hij zal sterk spreken in ,,verbeeldingen" uitbeeldingen bovenal van het leven van den grooten Gods- en MenschenZoon ; het allerduidelijkst zal ons wezen, dat hij één groot doel beoogt:
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om de hem toevertrouwde jeugd in God broeder zijner naasten te
doen worden.
Discussie.
Mr. V. H. Ruigers: Spreker kan met de strekking van inleiding en stellingen geenszins instemmen. Aan het slot van stelling 1 wordt gezegd,
dat een heteronome zedelijkheid in haar dualisme van God en mensch het
zuivere zedelijke besef ondermijnt. Daarmede wordt het zedelijk besef
van den mensch tot maatstaf verheven en de plaats, die aan God kan
worden aangewezen, van dat besef afhankelijk gemaakt. Dit standpunt is
volkomen verwerpelijk voor wie God belijdt als den Schepper van
hemel en aarde, Die zich aan ons geopenbaard heeft en ons Zijn
wet heeft gegeven. Het is een caricatuur, in deze christelijke zedelijkheid een dictaat te zien, dat slaafsche onderwerping eischt. De wet
richt zich tot het innerlijk leven. Wanneer gebeden wordt : Uw wil
geschiede; geef, dat wij onzen eigen wil verzaken en Uwen wil gehoorzamen, dan komt het daarbij niet aan op uiterlijke daden, maar op
de beweging des harten ; de liefde is de vervulling der wet.
Wanneer de inleider meent, dat religie niet voor kinderen is, dat deze
niet vatbaar zijn voor besef van zonde en genade en voor godsdienstige
overgave, dan berust die meening zeker niet op de ervaring.
De heer S. Anema: Als geestverwant van den vorigen spreker zal ik de
vergadering niet ophouden met herhaling van wat hij zoo uitnemend
heeft gezegd, maar wil mij bepalen tot een enkele toevoeging. De referent
zegt in stelling I „Godsdienst en Kerk zijn niet tot grondslagen van
zedelijke opvoeding te maken." Neen, maar godsdienst is wat anders dan
Godskennis of theologie, en die is vrucht voor ons van openbaring.
En die openbaring is wel degelijk grondslag van zedelijke opvoeding
voor wie in haar gelooft. — Dan heeft de geachte referent den invloed
van den godsdienst — lees : der Godsopenbaring — op het kinderleven
willen uitstellen tot den 17-, 18-jarigen leeftijd. Hiermede is heel het
Christelijk onderwijs veroordeeld. Van ons standpunt is ook deze
stelling een geheel onjuiste.
Misschien is met het oog op meer harmonie tusschen betoog en
tegenbetoog in kwesties als deze, die de grondslagen van levens- en
wereldbeschouwing raken, gewenscht, dat op een eventueel tweede congres in elke sectie twee of drie ongeveer gelijk bewapende referenten
eenzelfde kwestie belichten, met elkaar in contact treden over de
behandeling en het debat -elk bestrijde op zijn eigen terrein — èf in
wetenschappelijke ontwikkeling — óf in tijd — is het verschil telkens
te groot, dan dat er van één der partijen hooger waarde dan die van
een spiegelgevecht aan kan worden toegekend.
Prof. Kohnstamm wil niet in debat treden over de resultaten, waartoe
de inleider is gekomen. Hij kan zich daaromtrent, wat de hoofdzaak
betreft aansluiten bij de heeren Rutgers en Anema. Maar hij wil enkele
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opmerkingen maken over de gebruikte methode. Spr. zou het betreuren,
als men het vraagstuk der godsdienstige opvoeding zou blijven bespreken alleen op grond van philosoplisch-dogmatische beginselen,
gelijk inleider heeft gedaan in stede te beginnen met de studie van het
kind en zijn godsdienstigen aanleg en behoeften. Had de inleider dat
gedaan, dan ware hij zeker tot andere resultaten gekomen -en zou bijv.
niet gezegd hebben, dat het kind voor de puberteit het goede niet kan
zien als Gods Wil, dat dit altijd tot een van buiten opgelegde loontheorie moet voeren. Natuurlijk kan verkeerd gegeven godsdienstonderwijs
in alle godsdiensten daartoe leiden. Spr. noemt als voorbeeld Messer's
autobiografie Glaube und Denken. Maar de autographische literatuur
toont ons, dat kinderen wel degelijk voor een uit zuiver religieuse beschouwing zich buigen voor Gods gezag toegankelijk zijn.
Spr. had daarom zeer gaarne gezien, dat inleider het vraagstuk van de
zijde van het kind had benaderd, gelijk Mevr. Boudier—Bakker in haar
van zoo groote kinderliefde en kinderkennis getuigende inleiding heeft
gedaan. Met name de nadere bestudeering van de angst en vrees van
het kind zou hebben aangetoond (spr. noemt in dit verband het werk
van Hâberlin) dat de werkelijke godsdienstige ontwikkeling van het kind
geheel anders verloopt dan met de theorie van den inleider strookt.
Mej. M. M. Raket: Voor ik zal voorlezen, wat ik hier heb neergegeschreven, voel ik mij verplicht aan de vergadering bekend te maken, dat
ik lid ben van de Theosophische Vereeniging, zoodat ik Theosophische
gedachten zal uitspreken. Vindt de vergadering dat goed?
Ik zou wel gaarne wenschen, dat de Kerken de leer der reïncarnatie
weer aanvaardden en verkondigden, omdat dan het besef kwam, dat
„het geweten" de onfeilbare, machtige autoriteit en leider is in de Zedelijke Opvoeding.
Het gewet-en kan niet anders zijn . dan de groote schat van àl ,,het
gewetene" uit vorige incarnaties, door de ziel in het onderbewuste,
haar schatkamer, bewaard en bij elke voorkomende gelegenheid door
des menschen Hoogste Zelf gebruikt als onfeilbaren raadsman, die
waarschuwt. Dit geweten is het Gezag.
Het ware te wenschen, dat het wordende geslacht van nu aan onderwezen werd in de leer der reïncarnatie, dan zou het daarna komende
geslacht zeker er van doordrongen zijn, dat hun kinderen, persoonlijkheden, geboren worden, aan wie zij als ouders alle aandacht moeten
wijden ; vooreerst aandacht voor alles, wat als karaktertrekken naar
buiten treedt, om met 't oog daarop leiding te kunnen geven bij ongunstige
gevallen en gelegenheden te verschaffen tot ontwikkeling van goede
eigenschappen, die naar voren komen. In het eerste geval zal zeer _ zeker
strikte gehoorzaamheid aan de ouders ,een vereischte zijn, terwijl in
het tweede geval de persoonlijkheid van het kind mag en moèt spreken,
vooral 't meest, waar aanleg voor dit of dat beroep, handwerk of
kunstprestatie ongezocht voor den dag komt.
Wanneer uitgegaan werd van de overtuiging in ons, dat God-Christus
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als ons Hoogste Zelf in onze ziel ( Geest, Verstand, Hart, Gemoed)
steeds aanwezig is, dan zouden wij wel degelijk weten, dat wij gebonden
zijn door onzen drang tot streven naar Hooger, door onzen noóit zwijgenden wensch om zo,over te mogen komen, dat wij aan den eisch van
Christus „Weest gijlieden volmaakt, gelijk Uw Hemelsche Vader volmaakt is," voldoen kunnen ; maar dit is geen gebondenheid, die wij als
onvrijheid zullen voelen ; wij hebben toch de vrijheid om aan die
roepstem gehoor te geven, of haar zonder antwoord te laten.
En als wij God, als Christus, in ons weten, dan zullen wij onze
kinderen van kindsbeen af opvoeden tot eerbied voor het gezag van
God-Christus in ons, Hèt Gezag, dat niemand kan loochenen en waar
elk individu wel aan wilde gehoorzamen, indien reeds van zijn jeugd
af daarop gewezen — en hij er mede opgegroeid was.
Ik zou mogen veronderstellen, dat wanneer alle opvoeding gebouwd
was op den grondslag van : God als de Christus is in u en in alle menschen, en Dien alleen hebt gij te dienen en te gehoorzamen," dit de
weg was, om een waarachtig vrije, hoog zedelijk mensch te worden,
die zich een welwillend, goed medewerkend lid van de gemeenschap
toont in zijn woorden èn daden, die alle uitgaan moeten van het besef:
„Ik dien niet mijzelven, maar God-Christus die in mij is, en ik heb
ook te dienen en te gehoorzamen en lief te hebben God-Christus,
die in mijn naasten is."
Waardoor ik dan zedelijkheid betracht.
De heer v. d. Statij : Mijnheer, aan Dr. v. Mourik Broekman zijn
door mij de navolgende vragen gedaan
1. Welke grond rechtvaardigt de zedelijkheid, wanneer zij absoluut
autonoom wordt gesteld?
Wie zal de waardebepaling aan de zedelijkheid geven?
Dat kan de zedelijkheid zelf toch niet doen
Zedelijkheid is toch niet een geestelijk (zichzelf) bepalende macht!
2. Mag in het kind niet verondersteld worden, dat de grond voor de
zedelijke normen onbewust reeds aanwezig is?
Is er dan zoo bepaald een moment aan te geven, waarop men het
kind bewust moet maken van dien grond ; m. a. w. dat men het sluimerende wekken moet?
3. Als wij hem geen normen voor de zedelijkheid mogen geven,
welke waarde zal zij dan voor het kind hebben (omdat het zoo hoort? ja
„maar, waarom hoort het zoo?" vraagt het kind). Mogen wij dan niet
van de heiligheids Gods spreken b.v. in den zin van Otto (Das Heilige)
wat voor mij toch tevens ethisch gevat kan worden.
Godsdienstig-zedelijk liggen in elkaars verlengde (in elk geval godsdienst-historisch ). Het laatste is buiten het eerste niet denkbaar.
Ds. I ensink heeft het woord gevraagd, omdat hij, met Dr. v. M. B.
van dezelfde godsdienstige overtuiging, het verband tusschen zedewet
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en godsdienst veel nauwer, het belang van de religie voor de zedelijke
opvoeding veel grooter ziet dan hij.
En wel in tweeërlei opzicht. In de eerste plaats is het kind in het
veelbewogen leven met zijn strijd en verleiding machteloos tegenover
de geldigheid der zedewet, tenzij hij voor deze 66k een steun buiten zich
vindt, waardoor hij dus sterker zal komen te staan. Die steun zal het kind
vinden in de wetenschap, dat God, dat Jezus hetzelfde wilde, wat hij.
voelde te moeten doen.
In de tweede plaats, naast steun voor de geldigheid, geeft het Christendom aan het menschenkind de kracht, met blijheid voor de zedewet
te strijden. Want Christus leert, dat die zedelijke strijd voor het goede
niet is een doodende plicht, door een buitenstaande Godheid ons
opgelegd, maar een roeping, die wij vervullen moeten uit liefde voor
God, die het Wezen der Wereld, en ook ons diepste wezen is. Zedelijke
strijd als vreugdevolle arbeid der liefde, dat is de kracht, die alleen de
godsdienst in dezen geven kan.
Ds. R. Dijkstra: De titel van dit referaat had meer doen verwachten het primaat van Godsdienst en Kerk bij de opvoeding. Worden
deze secundair, dan is er al spoedig een streven naar nog meerdere verschuiving naar achteren, ja ze geheel te ecarteeren.
Zeker is het kind een realiteit, maar de opvoeder evenzeer en beidehebben te gehoorzamen aan een ethiek, die haar inhoud vindt in
O. en N. Testament.
Wij hebben niet met onzen hoed in de hand te vragen aan de jeugd:
hoe wilt gij opgevoed, maar met gezag te spreken : zoo behoort gij.
opgevoed.
Op de wijze van den referent ontkomt hij op den duur niet aan
,,Moral-predigt", waaraan elk kind een grondigen hekel heeft. Het
onopzettelijk opvoeden door de kracht van 't Qodsgetuigenis in historie
en Bijbel heeft een eigen, kracht, waarvan we moeten profiteeren. De
zedelijke conflikten, die een Paulus deden uitroepen : ,,Het goede, dat
ik wil, doe ik niet en dat ik niet wil, dat doe ik" zetten ons voor dieper
problemen, dan de referent ons voorstelt. Het is opmerkelijk, dat
juist de groote, sterke persoonlijkheden als Augustinus, Pascal e. a. ons.
zulke diepten van zedelijke ellende laten zien, zoodat we voorzichtig
moeten zijn bij 't spreken van grootheid der ziel en kracht van eigen
wezen. Godsdienst of liever „geloof" moet het primaat hebben bij dezedelijke opvoeding, naar het woord van Augustinus : „Heb Ood lief
en doe wat ge wilt."
Prof. L. Polak: In tegenstelling tot de beide vorige sprekers gevoel
ik mij gedrongen, niet alleen Dr. v. M. Br. te danken voor de voortreffelike toelichting zijner stellingen, maar tevens mijn instemming te
betuigen met de geest van zijn betoog, te verklaren, dat ik nog nimmer
enig theoloog zd zuiver de autonomie van het zedelik leven heb
horen verdedigen, als door inleider is geschied en daarbij inzonder-
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heid de grote zo veel miskende ethiese waarheid, dat alle godsdienstige heteronomie een gevaar betekent voor het zuiver zedelik
besef. Hoe warmer godsdienstig een ethicus voelt, des te meer moet
deze theoretiese reinheid worden op prijs gesteld. — Ook de uitwerking
had telkens mijn bewondering en instemming; zo wegens de zuivere
scheiding van theoretiese voorlichting en praktiese beïnvloeding, de
eerbiedige zelfbeperking der opvoeding tot het verlenen van „hulpdiensten bij groei van binnen uit" en de geest van echt moreel universalisme.
Slechts één bedenking moet ik uiten, één vraag stellen naar aanleiding
van de slotzin der inleiding : „D e waarlijk religieuse mensch kan de
beste opvoeder zijn, krachtens zijn in woord en daad uitstralend wezen."
Betekent dit, dat hij evengoed ,,de beste" opvoeder kan zijn als de
niet-religieuse mens, dan zijn wij het eens ; bedoelt inleider echter,
dat deze laatste niet evenzeer de beste kan zijn „krachtens zijn in
woord en daad uitstralend wezen", dan lijkt mij deze uitspraak, behalve
onjuist, in strijd met die betere geest der inleiding, nog een restje
wellicht van een reeds overwonnen verleden. Want dat diepste „wezen"
des opvoeders, waar voor de opvoeding alles op aankomt, omvat tweeerlei : karakter en zedelik besef — en beide zijn, krachtens de door
inl. erkende autonomie van het zedelike, volstrekt onafhankelik van
alle geloof of ongeloof, dus religiositeit of irreligiositeit. Op karakteradel enerzijds, op zuiverheid en diepte van zedelik besef anderzijds
komt het aan — noch het een, noch het ander heeft met iemands
godsdienstigheid of ongodsdienstigheid iets te maken, afgezien dan van
het steeds dreigend gevaar voor vertroebeling van besef en geweten
door godsdienstige heteronomie.
,

Repliek.
Antwoord van Dr. Al. C. v. Mourik Broekman.
D r. M. C. v. Mourik Broektnan meent, in overleg met het sectiebestuur, dat hij er van moet afzien om een uitvoerig antwoord te geven.
De tijd noopt daartoe, maar ook het feit, dat zoovele belangrijke en
principieele opmerkingen zijn gemaakt, dat een werkelijk daarop ingaan
een nieuw referaat zou eischen. In een geval als dit hebben de hoorders
er het meest aan, om de verschillende overtuigingen op zich te doen
inwerken. Het stond tevoren wel vast, dat hier meeningen met elkander
zouden botsen, en dat men niet verder kan komen dan getuigenis
tegenover getuigenis stellen.
Wat de inleider wil doen, is, er nog eens den nadruk op leggen, dat
zijn onderwerp van bespreking vaas : zedelijke opvoèding, in het bijzonder
van het jonge kind. Het komt hem voor, dat dit niet voldoende in het
oog is gehouden, en dat daardoor ten deele misverstanden zijn gerezen.
Het is in 't minst zijn bedoeling niet geweest, om de beteekenis van
godsdienst in het leven te kleineeren, maar hij had godsdienst en kerk
te zien in verband met de zedelijke opvoeding, en dan meent hij er
,
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inderdaad de secundaire beteekenis aan te moeten toekennen, waarvan
hij in zijn referaat gesproken heeft. Wil men het zedelijke leven in de
jeugd zuiver-zedelijk doen zijn, dan moet gewaakt worden voor hetgeen
dat leven vertroebelt en zelfs kan ondermijnen. 't Is de gangbare meening,
dat zedelijkheid alleen in godsdienst wortelen kan, maar dit is z. i. niet
juist, en zeker is de verhouding niet zoo simplistisch te stellen als
daarbij gemeenlijk geschiedt. Hij komt daartoe niet op grond van
een wijsgeerig-schematisch beschouwen, gelijk gezegd is, maar naar
zijn overtuiging op grond van waarneming. Deze juist laat zien, dat,
welk een innige samenhang in den loop der jaren in iemands geestelijk
leven kan ontstaan tusschen zijn godsdienstig en zedelijk leven, er inderdaad een autonoom bestaan der zedelijkheid moet worden opgemerkt,
en daarop moet de zedelijke opvoeding zich opbouwen. -Inleider heeft
geenszins betoogd, dat godsdienst in het leven van mensch en kind geen
plaats van beteekenis zouden innemen, maar grondslag van zedelijke
opvoeding, in het bijzonder bij de motiveering van het goede, moet hij
niet zijn. Bij rijperwording zal de samengroei van beide grootmachten
inniger worden, maar dit valt niet binnen het kader van de bewuste
zedelijke opvoeding.

Zedelijke, Opvoeding in verband met de school
door Dr. H. A. W eslstraiee.
Stellingen:
1.
2.

De eerste taak der school is het, te zorgen voor goed onderwijs.
Zij oefent op de zedelijke vorming harer leerlingen slechts betrekkelijk geringen invloed uit, veel minder dan het huisgezin en het
milieu waarin het kind leeft.
3. Desniettemin moet de school het als haar hoogsten plicht beschouwen om — zooveel als 't haar dan mogelijk is — mee te
Werken aan de karaktervorming der kinderen.
4. Onderwijs in de moraal is van geen nut. Beter is het verhaal, dat
de kinderen in aanraking brengt met menschen die voor hen leven.
De krachtigste werking hebben de Bijbelsche geschiedenissen, waarin
hooger dan menschelijk gezag spreekt.
5. Naast het woord van den leermeester (waarmee hij, buiten 't verhaal,
uiterst sober moet zijn) sta zijn daad. De omgang, vele jaren
lang, met een man die een voorbeeld geeft van vriendelijkheid,
hulpvaardigheid, ijver, nauwgezette plichtsbetrachting, kan niet
zonder invloed zijn.
6. Van veel belang is het doen der leerlingen ; vele eigenschappen
kunnen niet beter verkregen worden dan door een geregeld, onophoudelijk doen. Dat de school minder dan 't huisgezin met persoonlijke eigenaardigheden kan rekenen, heeft zijn nadeelen, maar
ook zijn niet te miskennen voordeelen.
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Karaktervorming is ondenkbaar zonder ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgevoel, en verantwoordelijkheid vereischt zekere
mate van vrijheid. Deze eisch treft samen met 't verlangen van den
adolescent van tegenwoordig : naast oprechtheid verlangt hij heel
sterk vrijheid.
8. Het gerechtvaardigde in deze verlangens erkennend, houde de school
het oog geopend voor de gevaren en de ongewenschte elementen die
ze in zich bergen. Met name is er reden om er op te wijzen, dat
deze vrijheid de volstrekte noodzakelijkheid van gehoorzaamheid niet
uitsluit, van gehoorzaamheid ook aan andere voorschriften dan
die, bij wijze van werkelijke of zoogenaamde zelfregeering gegeven.
9. Er is in onzen tijd een neiging om te vroeg een te groote vrijheid
te verleenen en een te groote verantwoordelijkheid op te leggen.
10. De omgang met schoolkameraden kan een grooten, zoowel ongunstigen als gunstigen invloed uitoefenen ; de schoolleiders moeten
daarop zorgvuldig achtgeven.
11. De onderwijzer moet waarachtige belangstelling hebben ook, ja
vooral, voor moeilijke leerlingen. Is er gelegenheid om met hen
in nauwere, meer persoonlijke aanraking te komen, dan worde dit
vooral niet verzuimd.
12. Als ieder opvoeder zie hij nauwlettend op zich zelf toe; en zijn
ernstige begeerte zij allereerst sterking en loutering van eigen
karakter.
7.

„Men verzoekt mij twintig bladzijden over Parijs te schrijven. Ik
-

Wil niet trachten, een algemeenen indruk van onze hoofdstad te geven.

De slimmerd, die den oceaan in een flesch kan gieten, moet nog geboren
woeden." Aan deze woorden, waarmee Francois Coppée een causerie
over Parijs begint, dacht ik, toen mij gevraagd werd 20 à 25 minuten
te spreken over de zedelijke opvoeding en de school. Twintig minuten
voor een onderwerp, dat samenhangt met allerlei belangrijke kwesties
op 't gebied van godsdienst, zedeleer, wijsbegeerte, zielkunde ; waarbij
wij zouden moeten nagaan, op welke wijze tallooze, soms geheimzinnige,
invloed-en !elkaar steunen of tegenwerken ! Gesteld, dat ik tot een eenigszins volledige behandeling in staat was — wat ik zeer zeker niet ben —
dan zouden die 20 minuten 't toch onmogelijk maken : wie giet de zee
in een kruik? Ik zal 't niet probeeren. Ik zal slechts op enkele zijden
van ons vraagstuk wijzen, die mij toeschijnen voor de praktijk in onzen
tijd vooral de aandacht te verdienen. Daarbij vergeet ik niet het paradoxale woord van Gunning, dat, als in de opvoedkunde iets waar is,
ook 't omgekeerde waar is. In de opvoedkunde trouwens niet alleen.
Wij beginnen met een paar nuchtere opmerkingen : de school is er
allereerst om goed onderwijs te geven ; voor de zedelijke vorming kan
zij niet zoo heel veel doen, lang niet zooveel als 't huisgezin b.v. 't Is
goed dit voorop te stellen, omdat men van de school w-el eens verwacht,
vat zij niet geven kan. De onderwijzer — onder dezen naam vat ik allen
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samen, die aan lagere en middelbare scholen of gymnasia onderwijs
geven — de onderwijzer, die met hart en ziel met zijn werk bezig is,
wat dat ook zij, en dat goed onderwijst, doet zijn plicht en hij behoeft er
zich geen verwijt van te maken, dat hij zoo weinig voor de karaktervorming van zijn leerlingen doet. Zoo heel weinig is het ook niet; de jarenlange omgang met een ijverig, ernstig, hulpvaardig, nauwgezet man
kan niet aan alle leerlingen voorbijgaan zonder iets uit te werken ; er
zullen er onder zijn, die nu of later den goeden invloed er van ondervinden. In elk geval is dit weinige beter dan dat alle leeraren eener
middelbare school zich zouden beijveren om aan de karaktervorming
hunner discipelen te Werken ; het opzettelijke doet hier gauw schade.
De zorg voor goed onderwijs, de zorg voor een goeden gang van zaken
is indirect ook zorg voor de zedelijke opvoeding.
Wij begrijpen, dat vele schoolmannen met dit opzettelijke toch niet
tevreden zijn ; daarvoor is de zedelijke vorming een goed van te groote
waarde. Welk onderwijzer, die op zijn loopbaan terugziet, zal het niet
als zijn heerlijkste voorrecht beschouwen, dat hij niet alleen aan jonge
menschen kennis heeft bijgebracht, maar dat hij voor sommigen meer
heeft kunnen doen, dat hij iets heeft kunnen bijdragen tot de vorming
van flinke karakters, dat hij misschien zelfs er toe heeft mogen meewerken, dat een jong leven, dat dreigde af te wijken, weer op de rechte
baan is gekomen ? En in onzen tijd schieten vele huisgezinnen zoozeer
in hun taak te kort, werken, vooral in de groote steden zooveel bedenkelijke of verderfelijke invloeden, dat de school meer dan vroeger schijnt
te moeten helpen. Voorheen bestond er bovendien een hecht geheel van
godsdienstige en zedelijke overtuigingen, dat den jongen mensch een
solied en veilig levenshuis bood, waarin hij, als zijn ouders, als allen,
die hij kende, slechts intrek had te nemen ; maar nu wordt hij door
een groote verscheidenheid van stemmen gelokt, naar alle kanten. De
school moet mede trachten hem eenige vastigheid te geven.
Zal zij het doen door onderwijs in de moraal? Ja, als men meent, dat
kennis, inzicht, tot deugd leidt. 't Is nog niet zoo lang geleden, dat men
in opvoedkundige handboekjes precies kon vinden, hoe elk vak tot de
karaktervorming meewerkt : rekenen leidt tot eerlijkheid, omdat het kind
niet tevreden is, zoolang het de goede uitkomst niet heeft verkregen ;
schoonschrijven werkt door zedekundige spreuken. Inderdaad, als het
zoo ' gemakkelijk gaat, kan de school heel wat doen. Maar wij weten
tegenwoordig wel, dat 't verstand niet zoo'n overheerschende beteekenis
voor 't karakter heeft. 't Onderwijs in de moraal blijft grootendeels
in de intellectueele sfeer en daarom is er heel weinig van te verwachten ;
't veel redeneeren over deugd en deugden kan zelfs schadelijk werken 1 ).
Neen, men moet zich richten tot 't hart en 't gevreten van het kind, tot
dat geheimzinnige centrum waaruit „de uitgangen des levens zijn." Dat
kan door 't verhaal, 't niet redeneerende en moraliseerende, maar 't leven1 ) Zie de voordracht van Prof. Dr. J. H. Gunning op het Tweede
Internationaal Congres voor Zedelijke Opvoeding (1 912 ) : „Nur keinen
Moralunterricht".
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dig en met overtuiging vertelde verhaal, dat 't kind concrete menschen
en geen abstracte waarheden doet zien ; een verhaal, dat niet tracht
hem te overtuigen, maar dat hem grijpt, dat hem een zedelijke waarheid
onmiddellijk doet gevoelen. Het verhaal is wel niet 't leven zelf, dat
door de ervaringen, die 't meebrengt, de opvoeder bij uitnemendheid is,
vooral als men in de levenservaring Gods leiding erkent ; maar het is,
naar Herbarts woord, ,,de nabootsing der ervaring". Hoe worden wij
ouderen dikwijls door een goed verhaal aangegrepen, beschaamd, met
goede voornemens bezield, gesterkt tot den strijd ; ik ken weinig boeken,
die zoo tot ons hart en geweten spreken als biografieën van waarachtig
groote mannen. Hoe leeft 't kind volkomen mede met 't verhaal, dat hem
boeit ; daardoor spreekt dit, hetzij phantasie of werkelijkheid, zoo sterk,
niet, als 't betoog, tot zijn verstand, maar meer dan dat tot zijn geheele
wezen. En 't verhaal krijgt nog grooter waarde voor hem door 't gezag
van den man of de vrouw, die 't vertelt; ieder weet, dat voor 't Jonge
kind de onderwijzer een groote autoriteit is.
De bijzondere school heeft 't voorrecht, dat zij gebruik kan mak-en
van de Bijbelsche geschiedenissen, die nog op andere wijze tot 't kind
spreken, omdat zich daarin een ander dan menschelijke autoriteit aan
hen oplegt ; onderwijzer en kinderen zijn beide onder den indruk, dat
een goddelijk woord tot hen komt. Ik neem aan, dat de bijbelsche geschiedenis op de rechte wijze behandeld wordt ; maar ik ben Benige
jaren lang in de gelegenheid geweest op te merken, dat zij dikwijls op
uitnemende wijze wordt verteld en het is bekend, dat Prof. Gunning
uit zijn schoolopzienerstijd hetzelfde heeft getuigd. Dan is er een eerbiedige, gewijde stemming, die het hart des te ontvankelijker maakt,
en het met eerbied en geloof gesproken woord zal niet onvruchtbaar
blijven.
Bij 't vertellen zoowel der bijbelsche geschiedenissen als van andere
verhalen onthoude men zich van preekjes; maar ook in den gewonen
gang van 't onderwijs wachte men zich daarvoor, het meest nog als
de leerlingen wat ouder worden. Ik wil gaarne gelooven, dat er enkele
spontane naturen zijn, die niet nalaten kunnen nu en dan een gemoedelijke, ernstige toespraak te houden, en als die uit een warm hart
opwelt, dan zal ze misschien niet onnut zijn ; maar zelfs van hen
verwacht ik er niet zoo heel veel van ; en andere naturen loopen gevaar
er eer kwaad mee te doen. Of men dan nooit eens ernstig met een kind
of een jongen moet spreken ? Ongetwijfeld, mits niet om allerlei .wissewasjes, in den regel kort en bondig, en onder vier oogen. Wie over een
ernstige fout met een leerling ernstig spreken wil, wie daarbij ook
maar kans wil hebben tot zijn binnenste door te dringen, zijn geweten
te raken, moet het doen in een persoonlijk onderhoud ; in de klasse
werkt de zucht om zich groot te houden als een beschermend pantser,
of er is een sterke beschaming en verbittering. Maar spreek tot zoo'n
jongen een persoonlijk woord, laat hij gevoelen, dat gij belang in hem
stelt, dat gij niet ex officio met voorgewende vriendelijkheid en belangstelling tot hem spreekt, maar dat hij en zijn gedrag u werkelijk ter
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harte gaan ; doe een beroep op wat er beters ook in hem leeft, tracht
dat te doen boven komen, toon dat gij daarin gelooft — dan is er vrij
veel kans, dat zijn gezicht 't onverschillige, 't afwerende, 't vijandige
misschien verliest en dat uw woord toegang vindt tot zijn hart ; dan
moogt ge hem gerust er hard bij aanpakken, als 't noodig is. Maar is
er bij ons altijd die werkelijke belangstelling? Is er die ook voor die
weerbarstige, onbeminnelijke leerlingen, met wie zoo niets te beginnen
is? Is er bij ons niet te uitsluitend ergenis, omdat zij 't ons zoo lastig
maken en onze goede bedoelingen miskennen? Is er ook 't medelijden,
en 't gevoel, dat zij een leven voor zich hebben, voor welks richting
de tijd van hun schoolgaan beslissend kan zijn; 't gevoel, dat wij nu
de verantwoording dragen voor wat er later uit hen worden zal en
dat wij dus alles moeten beproeven, wat in onze macht staat ?
Moet de onderwijzer zich van veel redeneeren vrij wel onthouden,
de jongen, 't meisje moet dit zeker doen ; bij hen zou het licht worden
een laten spreken van 't verstand ten koste van 't luisteren naar de stem
van 't geweten. Van des te meer belang is, wat zij doen. En nu bedoel
ik in dit verband niet, wat zij doen eigener beweging, spontaan, in den
omgang met anderen ; naar hier heb ik 't oog op wat zij in de school —
evenals in 't gezin — moeten doen, omdat liet van hen verlangd wordt.
Wij willen , door gewenning, goede gewoonten aankweeken. Voor tal
van deugden van den tweeden of, als ge wilt, van den derden rang, is
deze gewenning van 't allergrootste belang, voor deugden, die wel niet
't diepste van ons karakter raken, die grootendeels meer aan den buitenkant liggen : netheid, orde, stiptheid, beleefdheid ; zelfs voor eigenschappen van meer beteekenis : hulpvaardigheid, nauwgezette plichtsbetrachting. Het is waar, wat men zoo uit gewoonte doet, is nog niet een
bezit onzer eigenlijke persoonlijkheid geworden. Een van die door
en door goedhartige menschen, die Dickens geteekend heeft, was gewoon
alle woord-en van dank voor betoonde, vriendelijke hulp af te wijzen
door, als zich verontschuldigend, te zeggen, dat dit zoo'n gewoonte, zoo'n
hebbelijkheid van hem was. Ik wilde toch wel, dat vele kinderen, dat
ook wij ouderen, zulke hebbelijkheden bezaten. En wat eerst alleen
een gewoonte is, kan tot een eigenschap, tot een karaktertrek worden :
wat ondiep werd ingegrift, kan door de herhaling der ingriffing tot
een diepe, onuitwischbare groeve in den stempel van ons karakter
worden. Als van een kind geëischt wordt, steeds wat 't doet, zoo goed
mogelijk te doen ; als het leert niet tevreden te zijn, als het 't niet zoo
goed mogelijk gedaan heeft, dan is er althans kans, dat het, man of
vrouw geworden, datzelfde gevoel van ontevredenheid behoudt over een
niet naar behooren verrichte taak, m. a. w. dat het een man of vrouw
wordt van stipte plichtsbetrachting. En voor orde, netheid, beleefdheid
en dergelijke geldt dit in nog sterker mate. Jong gewend, oud gedaan ;
en ook : de simpele practijk, zegt Ligthart, is zulk een machtige gemoedsvormer. Het komt mij voor, dat de school, de lagere en vooral de
middelbare school, veel te toegeeflijk is met betrekking tot zulke min
of meer uitwendige eischen.
-
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De school en 't gezin vullen hier elkander aan : zij werken niet alleen,
als 't goed is, in dezelfde richting, maar de eenzijdigheid van de eene
wordt goedgemaakt door de eenzijdigheid der andere. Aan Ounnings
aangehaalden paradox denkend, zou men kunnen zeggen : men moet met
de eigenaardigheden van elk kind persoonlijk rekenen, en : men moet
met die eigenaardigheden niet rekenen. 't Gezin rekent er mee, en dat is
goed ; de school kan er veel minder of niet mee rekenen, en dat is
ook goed. 't Gezin past zich ten deele aan aan 't kind ; 't kind moet
zich aanpassen aan de school. Van -een kind, dat groote moeite heeft
voort te maken, op tijd te zijn, wordt thuis nog al eens wat door de
vingers gezien ; op school moet liet, evenals de anderen, op tijd zijn.
Zoo moet het zich naar allerlei regelen schikken, die een gevolg zijn
van 't samenzijn met een groot aantal anderen. In 't latere leven is het
zoozeer noodig zich naar allerlei personen, voorschriften, omstandigheden te schikken, dat het goed is, dat dit aanpassingsvermogen in den
schooltijd wordt ontwikkeld. Er is misschien hier en daar een zekere
zwakheid, een zekere sentimentaliteit, die van den voor allen geldigen
eisch ook op de school niet weten wil ; maar zij handelt niet in
't belang van 't kind, zij leert hein niet een krachtige persoonlijkheid
te worden, zelftucht en zelfbeheersching te verkrijgen.
Een krachtige persoonlijkheid — daarvoor is noodig een vaste wil en
een sterk gevoel van verantwoordelijkheid. Tot sterking van den wil
en 't verantwoordelijkheidsgevoel is 't noodzakelijk, dat het kind reeds
vroegtijdig een zekere mate van vrijheid verkrijgt; gaandeweg moet die
vrijheid grooter worden, naarmate de groei der persoonlijkheid het
toelaat. Het is niet noodig dit nader aan te toonen ; wij zijn het er
tegenwoordig vrij wel over eens, ja, de heele richting van den tijd brengt
het mee dien eisch sterk te accentueeren. En de jonge menschen van
onzen tijd sluiten zich daarbij aan. Als men vraagt, waarheen hun
verlangen zich uitstrekt, dan is het antwoord : naar vrijheid en naar
echtheid, innerlijke waarheid ; zij hebben een afkeer, veel sterker dan
vorige geslachten, van alle gebondenheid en van alles wat onecht is of
schijnt. 't Traditioneele, waaraan eigen leven ontbreekt, heeft op hen
geen vat, wekt veeleer hun weerzin ; een band schijnt hun al spoedig
een ondraaglijke boei. Vele oorzaken hebben hiertoe meegewerkt : 't voorbeeld van ouderen, die met 't bestaande gezag op staatkundig en godsdienstig, soms ook op moreel terrein gebroken hebben, wijsgeerige
en godsdienstige stelsels, de nieuwere litteratuur, ook wel de groote
zedelijke ontreddering tijdens en na den wereldoorlog. Er zit in deze
verlangens iets eerbiedwaardigs, veel dufs is er door weggevaagd, veel
schijn door weggevallen; maar is het gevaar denkbeeldig, dat deze
vrijheid dikwijls ongebondenheid wordt, dat de afkeer van 't conventioneele, van 't niet-echt gevoelde in een ruwe plompheid ontaardt, die ten
onrechte voor oprechtheid wil doorgaan? 't Jonge oog ziet scherp de
onechtheid der vormelijkheid, maar 't ziet niet scherp genoeg om op te
merken, dat in de vormen ook wel degelijk iets kostbaars verborgen
kan zijn. Vele ouderen, zelf, misschien door harde ontgoocheling,
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wereldwijze cynici geworden, hebben gemeend ook aan jongeren de
oogen te moeten openen en kweekten bij hen een geest van critisch
cynisme. Dan was de wat opgeschroefde bewondering van vroeger nog
beter. De jeugd heeft behoefte aan bewondering, ook voor eigen
vorming ; en hoewel wij geen onoprechtheid en onechtheid willen,
evenmin als zij, laten wij toch zorgen, dat wij niet te veel op de minder
edele motieven wijzen, die zoo dikwijls tot goede en groote daden hebben
meegewerkt, maar laten wij den vollen nadruk leggen op het edele, het
bewonderenswaardige, het heroïeke.
Wij zijn even van de noodzakelijkheid der vrijheid afgeweken en
keeren daartoe terug. Leidt zij onvermijdelijk tot zelfregeering in de
school ? Ziedaar een belangrijke vraag, de door velen met ja wordt
beantwoord. Ik kan mij echter niet bij hen voegen. Dat men niet door
een eindelooze reeks voorschriften het kind van stap tot stap binden
moet, beaam ik van harte. Ik heb 't wel gez'en, dat 't kind zich
zonder vragen uit 't schoollokaal verwijderde, dat het als 't opgegeven
schriftelijk werk af was, uit de kast een platenatlas of iets dergelijks ging
halen, of als een schrift vol was, zich zelf een nieuw verschafte —
dat is alles uitnemend, en de onderwijzer die hen gewent, om een goed
gebruik van deze vrijheid te maken, werkt op de rechte wijze mede tot
ontwikkeling der zelftucht. Dat de leerlingen de zorg voor d handhaving
van zekere ordemaatregelen op zich nemen, dat zij — ik denk nu in
't bijzonder aan de middelbare school — aan de regeling van gemeenschappelijke uitstapjes een werkzaam aandeel nemen, dat de schoolclubs
hun uitvoeringen geheel en al zelf regelen, dat alles is eveneens uitnemend ; zij leeren zoo meer zelfstandig en verantwoordelijk te zijn. Maar
dit is nog geen zelfregeering. Onlangs deelde 't hoofd eener Belgische
school mede, hoe hij allerlei regelingen, ook de berechting van overredingen, aan een klasseraad overlaat, door de leerlingen gekozen ; en
bekend is het, dat in Amerika zoo iets reeds vele jaren bestaat. „De
eenige wijze om den mensch op te voeden", zegt een Amerikaansch
schrijver 1 ), „is om hem zich zelf te laten regeeren van zijn prille jeugd
af, opdat hij door de ervaring leere, dat wij slechts bestaan krachtens
zekere wetten, die gemaakt zijn -en gehandhaafd worden in het belang der
leden eener gemeenschap. Men moet den leerling niet slechts de verantwoordelijkheid voor zijn daden laten, maar hem ook de voor het
algemeen welzijn noodige wetten zelf laten maken." Hier wordt duidelijk
gezegd, dat de mensch, ook de jonge, moet begrijpen, dat hij te gehoorzamen heeft aan de wetten, die gemaakt zijn in 't belang der gemeenschap. Hoe nu, als hij beredeneeren kan, dat de wetten niet in 't belang
der gemeenschap zijn? Ik meen, dat hij beseffen moet, dat hij in den
diepsten grond om andere redenen moet gehoorzamen ; het besef van
de heilzaamheid en noodzakelijkheid d-er wetten mag niet 't een en al
zijn. Wij zijn hier niet zoo heel ver af van de vraag der zedelijke
autonomie of heteronomie : stelt de mensch zich eigen wet of wordt de
1 ) Aangehaald bij Gunning, Verzamelde Paedagogische Opstellen,
blz. 185.
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norm ons voorgeschreven door een buiten ons staande macht ? Met
I(ohnstamm 1) meen ik, dat ten slotte de tegenstelling wegvalt : de eischen,
die God ons stelt, doen ons niet aan als het geweld van een vreemde
macht ; wij ervaren niet de verminking of vernietiging, maar de bevrijding
en loutering onzer persoonlijkheid. Doch met deze ervaring begint men
niet. Voor jonge menschen zal de weg wel moeten zijn, dat de
zedewet als iets van buitenaf tot hen komt, als een eisch Gods, die
gehoorzaamd moet worden. Deze eisch vindt van 't begin af aan een
zekeren weerklank in hun eigen hart. Gaandeweg kan deze weerklank
zuiverder en sterker worden, want juist de zich met gezag opleggende
eisch doet 't geweten juister en fijner oordeelen, en ten laatste ontstaat
't bewustzijn, dat de goddelijke wet aan 's menschen diepste wezen beantwoordt. Het heeft mij meermalen getroffen, dat iets van dit besef ook
in zeer weerbarstige naturen leeft, dat zij toch diep in hun hart erkennen
moeten, dat de eisch, waaraan zij niet gehoorzamen willen, inderdaad
billijk en goed is.
Nu beweer ik niet, dat zelfregeering der leerlingen noodzakelijk de
gedachte aan volkomen autonomie der zedewet moet wekken, maar
't gevaar er voor bestaat, en is zeker aanwezig, als men argumenteert
als de boven aangehaalde Amerikaansche schrijver.
Een ander bezwaar is, dat de school dan te groote verantwoordelijkheid
oplegt, zooals vele gezinnen tegenwoordig reeds doen door een te groote
mate van vrijheid. Men moet met alle kracht er naar streven, den jongen
mensch gevoel van verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden te geven,
maar hier stelt men hem verantwoordelijk voor den gang van zaken op
school, en deze verantwoordelijkheid moet blijven bij den leider. Als
b.v. de directeur eener school een leerling niet zal verwijderen, als de
schoolraad met dezen maatregel niet instemt, dan meen ik dat hier een
ongewenschte verplaatsing van verantwoordelijkheid is en dat deze jonge
schouders te zwaar belast worden.
Men klaagt er tegenwoordig over, en niet ten onrechte, dat vele
jongens zoo vroegrijp zijn. 't Onderwijs is daaraan niet geheel onschuldig : het is meermalen ontijdig en voorbarig. Laten wij bij de zedelijke opvoeding geen ontijdige toepassing van het parlementaire stelsel
maken !
Terloops mag ik nog wel op een ander gevaar der moderne school
wijzen. Schoolclubs zijn uitnemende dingen ; maar als er te veel zijn,
dreigen zij vooral 't winterhalfjaar onrustig te maken ; en aan niets heeft
't hedendaagsche jonge geslacht zoozeer behoefte als aan meer rust.
Vele huisgezinnen verschaffen die niet ; onze tijd staat in het teeken
der onrust.
Wat onze tijd, naar mijn meening, ook zeer noodig heeft, is een helder
inzicht in de noodzakelijkheid der gehoorzaamheid in de opvoeding. Ik
bedoel niet, dat gehoorzaamheid noodig is voor den goeden gang van
zaken thuis en op school, dat dus ouders en onderwijzers haar noodig
1)

Heteronomie en Autonomie; Eltheto, Dec. 1922, blz. 84.
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hebben. 't Leeren gehoorzamen is noodig voor het kind, dat behoefte
heeft aan gezag, dien wegbereider voor de vrijheid. Wij zijn 't oppervlakkig optimisme van Rousseau's tijd nog niet te boven ; er zijn
er nog te veel, die meenen, dat men 't kind zich maar moet laten ontplooien en dat men dan van zelve den vrijen, beteren, mensch der
toekomst krijgt. Zich uitleven is 't ideaal van den volwassene; zich
ontplooien de leus voor 't kind. Het is honderden keeren opgemerkt, en
het is niet overbodig het te herhalen, dat bij 't zich ontplooien niet
als bij een roos louter edele schoonheid te voorschijn komt ; -en het is
evenzoo al honderden keeren opgemerkt, dat gehoorzaamheid den wil
niet verzwakt, maar een middel kan zijn om dien te sterken. Niet 't kind
dat aan eigen wenschen, eigen luimen en invallen toegeeft, krijgt een
sterken vuil ; . het moet leeren zijn begeerte te onderwerpen aan den
wil zijner ouders en opvoeders, aan wat hij leert kennen als den wil
Gods. Zoo komt er zelftucht, zelfbeheersching, zoo ook komt er een
versterkt gevoel van verantwoordelijkheid.
Wie over de karaktervorming en de school spreekt, mag niet zwijgen
over den grooten invloed, dien de kinderen op elkaar uitoefenen. Hoe
noodig is die invloed voor het eenig kind, dat thuis uitsluitend met zijn
ouders omgaat ; wat kunnen schoolkameraden ook dikwijls een verderfelijken invloed uitoefenen. Maar daar mijn tijd ongeveer verstreken
is, moet ik dat punt laten rusten, wat ik des te eerder doe, omdat hierover
geen verschil van gevoelen bestaat.
Wel moet ik nog .een enkel woord zeggen over iets, waarover wij liet
ook wel eens zijn, maar waaraan wij onszelf en anderen telkens weer
moeten herinneren. Wij spreken steeds over den opvoeder, die een voorbeeld is van allerlei deugden, die met nooit falende liefdevolle belangstelling zijn lastige leerlingen op den weg van den plicht tracht te
brengen — maar komt ons dan geen smartelijke glimlach om de lippen ?
Hoe veel schieten wij te kort; hoe zijn wij geneigd eigen gebreken te
vergoelijken of als iets onveranderlijks te aanvaarden, terwijl wij eischen,
dat de kinderen hun fouten in niet te langen, liefst in korten, tijd overwinnen ! Zeker, er is bij de meesten onzer liefde voor ons werk, voor
onze school ; is er ook liefde voor de jonge menschen, die aan ons
worden toevertrouwd ? Hebben wij genoeg takt, genoeg geduld, genoeg
toewijding, is er zelfverloochening, opoffering van eigen ik? De opvoeders, heeft Jan Ligthart herhaaldelijk gezegd, moeten beginnen bij
zich zelf. Dat is een zware eisch, die strijd meebrengt; maar het moet
er toch bij blijven ; daarvoor kan geen juist en diepzinnig redeneeren
over de taak der school in de zedelijke opvoeding in de plaats komen.
Discussie.
De heer S. L. Veenstra komt op tegen Dr. Weststrate's afkeer van opzettelijk onderwijs in de moraal. De heer V. wil dit geenszins in een
leerplan, maar er doen zich in en buiten de school toch normale dingen
voor, die ongezocht aanleiding geven voor echte „moral-éducation".
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Bovendien zijn er inzichten, die door anderen moeten voorden bijgebracht.
B.v. de enorme invloed van gewoonten op karakter-vorming. Menigeen
leert dit veel te laat pas inzien. De school geve dus dit inzicht et tutti
quanti.
Verder komt debater op voor meer self-government dan Dr. W. voorstaat. Hij heeft in Amerikaansche gevangenissen gezien, wat self-government vermag. Men neme eens de proef. Vooral, waar 't komend geslacht
zulke geweldige verantwoordelijkheden wachten, leere men het vroegtijdig deze te begrijpen en te dragen in eigen jonge leven.
De heer Wepster: Mijnheer de Voorzitter, ik heb gewacht, tot de
laatste spreker van deze sectie zijn referaat heeft gehouden, alvorens het
woord te vragen. De reden daarvan is, dat ik in dezen kring iets merkwaardigs heb te zeggen. Ik sta hier als vertegenwoordiger van een der
groote organisaties voor drankbestrijding in den lande. En nu heeft het
mij getroffen, dat hier door de eerste spreekster telkens werd gesproken
over het ouderhuis der kinderen, als een oord, waar rust moest wonen
en liefde tot hen spreken
dat de tweede spreker de waarde aantoonde van het religieus denken
voor de zedelijke opvoeding en het een der belangrijke factoren noemde
bij de bepaling van de plaats, die het kind later zou innemen in de
groote maatschappij,
dat de derde referent sprak van het groote voorbeeld, dat de onderwijzer in zijn klasse voor de leerlingen kon wezen bij de zedelijke
opvoeding ; terwijl door niemand ook maar werd verwezen naar de
groote oorzaken, die al deze dingen niet tot hun recht kunnen doen
komen. Een van de grootste oorzaken daarvan is liet alcoholisme, dat
weten we allen.
Daarom zou ik alle opvoeders hier aanwezig, willen vragen en opwekken, meer aandacht te besteden, dan ze tot nu toe gedaan hebben
aan het drankvraagstuk ; het zal de zedelijke opvoeding van onze leerlingen zeker ten goede komen.
De heer J. Vermaas: Mijnheer de Voorzitter. Met groote belangstelling heb ik de behandeling van het onderwerp der Zedelijke
Opvoeding hedenmorgen gevolgd. En ik zou niet aan de besprekingen
hebben deelgenomen, ware het niet, dat de laatste inleider mij uit mijn
tent had gelokt, naar aanleiding van een bijvoeging bij zijn vierde stelling.
Nu ik toch het woord verkregen heb, wil ik tevens van de gelegenheid
gebruik maken, om ook over andere stellingen nog wat te zeggen.
In de eerste plaats dan acht ik het verblijdend, dat op dit congres
als eerste taak der school genoemd is : zorgen voor goed onderwijs.
Eveneens verheugt het me, dat de stelling : de school oefent op de
zedelijke vorming harer leerlingen slechts betrekkelijk gering-en invloed
uit, onaangevochten bleef. Voor ons ligt de kern der zedelijke en godsdienstige opvoeding in het huisgezin.
In de eerste plaats zou ik in stelling 3 liever spreken van „ontwikke-
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ling van het gemoedsleven" dan van karaktervorming. Immers : we
vormen in dit opzicht zoo weinig op school, op de lagere school althans.
Dat de ontwikkeling van het gemoedsleven niet moet geschieden door
opzettelijk onderwijs in de moraal, maar door verhalen, die we met
onze kinderen doorleven, acht ik juist. Dat hierbij de Bijbelsche verhalen een belangrijke plaats innemen, erken ik mede. Maar nu, mijnheer
de Voorzitter, komt mijn bezwaar. Bij de uitwerking der stellingen
heeft Dr. Weststrate er bij gevoegd, dat de bijzondere school het voorrecht heeft, die Bijbelsche verhalen te mogen geven. Daarmee nu ben
ik liet niet eens. Ik ontken, dat dit uitsluitend een voorrecht zou zijn
voor de bijzondere school. De voorzitter van het congres gaf in de
plenaire zitting van Donderdagmiddag als zijn meening, dat we hier in
de eerste plaats zijn om te getuigen, waartegenover Prof. Polak stelde,
dat we ook gekomen zijn om te overtuigen. Welnu, als overtuigd voorstander van openbaar onderwijs, getuig ik hier, dat ook op de openbare
school Bijbelsche verhalen gegeven worden, die aan ons en onze kinderen in hun reine soberheid oogenblikken van verheven gevoelsleven
schenken, even diep als dat voor andersdenkenden mogelijk is. En naast
deze sobere verhalen behoort ook naar onze meening te staan de „daad
van den leermeester", voortspruitend uit plichtsbesef, en gedragen
door een diep gevoel van verantwoordelijkheid ; gedragen door de
Liefde (met een hoofdletter).

Dr. 1Ylogendorf f constateert, dat uit de stellingen van den heer
Weststrate volgt, dat de grondslagen voor zedelijke opvoeding voor een
bijzondere en voor een openbare school dezelfde zijn. Deze stellingen
kunnen als richtsnoer strekken, zoowel voor de leiding van een openbare,
als van een bijzondere school.
Wat stelling 2 betreft, is hij van meening, dat de opvoeding op
school wel van groote beteekenis is voor de zedelijke vorming : Gemeenschapszin, samenhoorigheidsgevoel, opoff-eringsgezindheid komen er
eerder tot ontwikkeling dan in het gezin.
Van de grootste beteekenis acht hij het voorbeeld van den leermeester
in nauwgezette plichtsbetrachting o.a. geregelde en degelijke controle
van het gemaakte werk, en systematische correctie.
In deze stellingen mist hij een uiting van den grooten invloed van
een persoonlijk en vertrouwelijk onderhoud van den leider der school
met den leerling. Hij weet bij ervaring, dat zulk een onderhoud goede
gevolgen kan hebben.
Prof. L. Polak. Om te beginnen wil ik mijn warme instemming betuigen
(in het vertrouwen, dat inleider mijn kennistheoretiese lof niet à la
Ds. Dijkstra zal beschouwen als een compromitterend „bewijs tegen de
inleiding zelf") met het zuiver anti-intellektualisme van Dr. W's betoog:
Van verstandelike ,,Moralpr edigt" moeten wij niets hebben ; tot hart en
geweten heeft de opvoeder zich te richten, en op zijn karakter en dat des
kwekelings komt het aan. — Het is dan ook tekenend, hoe de heer Ruigers
,
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zich zoëven zijns ondanks in zijn slotwoord tegen Dr. v. Mourik Broekman
juist op die zuiver zedelike waarden moest beroepen, die ons boven alle
godsdienst en boven alle geloofs (of ongeloofs-) verdeeldheid uit verenigen :
„de innerlike bewogenheid des harten, de zelfverzaking, en die ware
„liefde . . . die de vervulling der wet is". Men hééft de zelfverzakende
liefde — of men heeft ze niet, . . . onafhankelik van geloof of ongeloof.
En wanneer dan ook de heer Dijkstra de zendeling met zijn leer stelt
tegenover de Papoea met zijn „lage" moraal . . . dan weten wij, dat die
„moraal" slechts iets aangeleerds, een betrekkelik irrelevante buitenkant
is . . . en dat die Papoea van de twee precies evengoed liet edelste
karakter kan hebben als de zendeling !
Maar des te onbegrijpeliker is mij het slot van stelling 4. Immers, de
waarde van het verhaal boven onnut moraal-onderwijs ligt in het doen
voelen der zedelike waarden en verhoudingen, in het moreel gehalte,
de zedelike schoonheid, verhevenheid, die het kan doen aanschouwen en
meeleven. Doch nu plotseling : „De krachtigste werking hebben de
Bijbelsche geschiedenissen, waarin hooger dan menschelijk gezag spreekt."
Dit acht ik een jammerlike, dogmatiese misstap in de heteronomie.
Niet op de geloofde herkonnst, het „gezag", maar uitsluitend op
de inhoud, de zedelike strekking van het verhaal komt het aan, 't zij
bijbels of niet. Ik wil er van afzien, dat ik vele niet-bijbelse, 't zij
profane, 't zij b.v. boeddhistiese, verhalen ken, die ik naast of boven
de beste bijbelse stel. Maar er doemt hier een zeer groot pedagogies
gevaar op, waartegen ik uitdrukkelik in dit verband meen te moeten
waarschuwen : dat men, aan het verhaal gezag" gevend op grond van
zijn onderstelde herkomst, niet voldoende let op zijn inhoud, zodat men
zelfs de bedenkelike, ja immorele verhalen, die de Bijbel bevat, ziet
en stelt in een vergoelikend, ja heiligend licht, waardoor onberekenbaar zedelik kwaad aan de kinderziel kan worden berokkend.
Repliek.
Dr. Westslrale, inleider, zegt, dat hij wegens 't vergevorderd uur
slechts op een paar opmerkingen kort zal antwoorden ; die debaters,
welke hij niet beantwoordt, mogen dit niet beschouwen als een blijk
van geringschatting van het door hen gezegde.
Den heer Veenstra geeft hij toe, dat eenig inzicht onmisbaar is en
dat er dus wel verstandelijke elementen in de zedelijke opvoeding moeten
zijn ; maar dit inzicht kan heel goed door of naar aanleiding van een
verhaal worden aangebracht. En dat is nog geen onderwijs in de
moraal ; dit veronderstelt iets meer stelselmatigs. Men leze b.v. 't verslag,
dat Dr. van Hattum over zijn bezoek aan Fransche scholen heeft
uitgebracht, waarin leerplannen voor onderwijs in de zedeleer in extenso
zijn opgenomen.
Ook erkent inleider, dat 't zeer wel mogelijk is, dat met zelfregeering
in de door den heer Veenstra bezochte Amerikaansche gevangenissen
zeer goede resultaten worden verkregen ; dat is ook getuigd van de
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George Junior Republic. Maar wat voor jongens, die in een geheel onmaatschappelijk milieu in volslagen tuchteloosheid zijn opgegroeid, een
uitnemende methode is, behoeft nog niet de meest heilzame handelwijze
te zijn voor de meer normale jeugd. Ook zou inleider eenigszins voorzichtig willen zijn met geestdriftige mededeelingen over Amerikaansche
toestanden door mensch en, die ze slechts door een kort bezoek kennen ;
wat wij weten over de pers in Amerika, over de corruptie, over wonderlijke vereenig:ngen, over den partijstrijd bij verkiezing-en is niet alles
even gunstig, en nog onlangs schreef een nuchter beoordeelaar, die
er jaren woont, dat in geen ander land zooveel wetten bestaan en dat
ook in geen ander land de wetten zoo slecht gehandhaafd worden.
't Normale kind komt tot gehoorzaamheid niet door zelf de wetten te
maken, maar door het zedelijk gezag, dat zich aan hem oplegt en dat
aan zijn behoeften beantwoordt. Korten tijd geleden zei Mevrouw Mankes
Zernike, dat zij als kind zeer geleden had, doordien men haar 't betrekkelijke
kelijke van alles leerde en nooit zei : dit moet, omdat het goed is ; dat
mag niet, omdat het slecht is, en het kind heeft behoefte aan het
positieve". Met dit laatste bedoelt zij wel ongeveer hetzelfde als wij
met behoefte aan gezag. Deze behoefte aan menschelijk en meer nog aan
goddelijk gezag is voor spreker een essentieel punt ; en wel verre, dat
hij met Prof. Polak dit gezag, als -een heteronoom element in een zedeleer,
die autonoom moet zijn, zou willen laten vervallen, legt hij nog eens
den nadruk op de noodzakelijkheid er van.
,

-

DE 1VIONTESSORI-1VIETHODE TOEGEPAST
OP HET LAGER ONDERWIJS.
Verkorte weergave van een voordracht met demonstratie van leermiddelen door Mevrouw
R. JOOSTEN—CHOTZEN.

Geachte Aanwezigen !
Het onderwerp, dat ik dezen avond voor U zal behandelen, is de
Montessori-methode, toegepast op het lager onderwijs. U zult mij
moeten toegeven, dat dit een zeer omvangrijk terrein beslaat. Ik hoor
de onderwijzers onder U al in gedachten de verschillende leervakken
nagaan, maar ge begrijpt, dat ik mij door den korten tijd, waarover ik
kan beschikken, zal moeten beperken. Met enkele voorbeelden, aan de
praktijk van de school ontleend, zal ik verduidelijken, hoe de resultaten
der Montessorimethode berusten op zelfontwikkeling in spontane activiteit.
Ik verzoek u, om gedurende dezen korten tijd de verschillende vragen,
welke bij u zijn gerezen, een oogenblik ter zijde te stellen ; ik hoop n.l.
dat ge in den loop van dezen avond een antwoord zult vinden en wanneer
dit niet zoo mocht zijn, verwijs ik u naar het vervolg op dezen avond:
de tentoonstelling in de aangrenzende kamer, waar ge het werk ziet in
zijn ontwikkelingsgang van het 3-12-jarige kind.
Deze kinderen kunnen met hun twaalfde jaar ook de psychische
rijpheid, de parate kennis hebben verkregen, om over te gaan naar scholen
voor M. U. L. 0., Middelbaar of voorbereidend Hooger Onderwijs, zelfs
zonder toelatings-examen. Dit punt noem ik nu reeds, omdat we weten,
dat het altijd tot de brandende vragen der onderwijzers behoort.
De Montessori-methode doet ons het kind in zijn ontwikkelingsgang
zien. Bij dit groeiproces bieden wij het kind hulp, om te gehoorzamen
aan innerlijke levenswettien. Juist in dezen tijd van het jaar, nu alles
begint te ontluiken, zou ik een -enkel voorbeeld willen noemen, aan de
natuur ontleend.
Ge verheugt u over uw bloeiende tulpen en crocussen. Ge ziet en
bew-ondert. Laten we nu eens nagaan, hóé het gegroeid is, hoe deze
opgespaarde levens- en kiemkracht zich omgezet heeft in bloem en
vrucht. Vier maanden geleden hadt ge den bol. Ge wist, daarin was de
mogelijkheid, om tot ontwikkeling te komen. Ge wildet dien planten de
gelegenheid geven, zich behoorlijk te ontwikkelen, door de omgeving
voor te bereiden, opdat zij die innerlijke groeikracht konden uiten.
Dat deedt ge, door ze te zetten op een geschikte plaats en ge bracht die
bollen in een donkere kast. Het wonder geschiedde : de bol was in staat
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wortel te schieten. Toen dit groeiproces volbracht was, gaaft ge weer
een kleine indirecte hulp, want ge haaldet ze uit die donkere kast en
bracht ze in uw kamer. Het ging er om, ze te geven licht, lucht en een
geschikt plaatsje. Stengels vormden zich, bladeren ontsproten, en het
hoorde tot uw vreugdevolle momenten, toen ge daar diep-in verscholen den
knop ontdektet. Die knop ontlook tot bloem. Het was al rijkdom en
vreugde, al kleur en blijheid ! Hadt ge niet die houding gehad van vertrouwen en geduld en van liefdevolle zorg, dan was het mis gegaan.
Waart ge ongeduldig geweest en hadt ge dien knop willen open maken,
dan was er iets in deze bloem geschonden. Als ge overijld waart geweest
en ge hadt meer warmte gegeven dan dienstig is, dan hadt ge gekregen
een slap kweekproduct als de kasplanten : het was geen gezonde plant
geworden.
De ontwikkeling van het kind moeten we op dezelfde wijze zien.
Het is een gemeenplaats geworden, om liet kind bij een bloemknop te
vergelijken. Maar hoeveel moeilijker wordt onze opgave, om liet kind
die voorwaarden te geven, dat liet zich kan ontwikkelen tot een
persoonlijkheid. Willen wij die houding van geduld en vertrouwen
aannemen en dat is de houding, die Montessori ons bovenal aanprijst :
de houding van de liefdevol zorgende leidster, die helpt, waar hulp
voor het kind vruchtdragend is, dan is onze activiteit z66 gericht, dat
We de omgeving van het kind voorbereiden. Die omgeving vindt liet
kind in de Montessori-school, daar vindt het het houvast om tot die
ontwikkeling te komen. In die omgeving is opgenomen de leidster,
die nu eens vredig toeziet, hoe de ontwikkeling geschiedt, dan weer
actief helpt, door het contact tot stand te brengen tussch-en kind en
ontwikkelingsmateriaal. In plaats van daarover te spreken zal ik voortgaan
met enkele concrete voorbeelden en u laten zien, hoe het kind al
doende niet alleen zijn intellectueele vermogens, maar zijn geheele
mensch-zijn, ook zijn gemeenschapszin, ontwikkelt.
Ik heb gekozen een ontwikkelingsphase van het rekenen en het materiaal,
dat het kind in dezen tijd gebruikt, omdat dezer dagen dikwijls de
vraag tot mij kwam : en hoe doet u met een kind, dat niet rekenen
wil? Waarop ik rustig antwoordde: Elk kind rekent en elk kind vindt
het prettig, om te rekenen. Ge zult dit vreemd vinden, maar straks
niet meer, als ik u heb laten zien, hoe het kind rekent. Het krijgt
de gelegenheid, om aantrekkelijk materiaal te hanteeren volgens zijn
innerlijk rythme, tot een stadium van rijpheid bereikt is en zoo te
groeien naar de abstractie. Elke aanwinst groeit spontaan op het oogenblik, dat de rijpheid daar is, die niet geforceerd kan worden zonder
schade te doen aan de bloem, . . . zonder schade te doen aan het kind.
In de Lagere Montessorischool rekenen de 6-9-jarige kinderen met
kralenmateriaal, om hoeveelheden te hanteeren, om ze te -ervaren.
Deze trap van ervaren laat de Montessori-methode noodzakelijk voorafgaan aan het kennen en het benutten. Dit is een tijd, dat de geest zich
verzadigt, terwijl de handjes hanteeren, en daarna komt het proces
van rijping en van toepassing.
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In dien tijd wordt niet geproduceerd, want het kind is bezig aan
eigen innerlijke vorming en verwerking.
Hier ziet ge het z.g. ,,kralendoosje" met vijf stel kralentrapjes van
1 tot 10. Elke hoeveelheid wordt voorgesteld door een afzonderlijk
staafje. 1 is de roode kraal ; 2 is dit staafje met 2 groene kralen, enz.
Zoo ziet u telkens een staafje met eigen onderscheiden kleur, waarmede
het kind een trapje van 1 tot 10 kan opbouwen. Deze staafjes
voldoen aan zijn behoefte, om met grootere hoeveelheden te werken
dan in de Voorbereidende School, rijke mogelijkheden te hebben van
combinaties van getallen en zoo te groeien naar de abstractie. Waarom
al die hoeveelheden een kleur hebben ? Dit is slechts een uitgangspunt
en een vergemakkelijking. Als u er mee zoudt werken, zoudt u telkens
moeten tellen, om te weten, hoeveel het is. Het kind herkent ze plan
de kleur. Oranje is 10, blauw is 9.
En nu stelt dit kralendoosje met - stel kralentrapjes in staat, een
groote hoeveelheid sommen te maken.
Het kind neemt een handjevol, legt die uit en maakt een lange
rekensom. En alle kinderen komen er zeker eens toe, uit te rekenen,
hoeveel er in een heel kralendoosje zitten. Dit doosje doet een beroep
op de activiteit van- het kind. Het doosje noodigt het kind uit, om te
rekenen. Het kind geeft gehoor aan deze uitnoodiging en al doende
komt het tot die ontwikkeling, die het no odig heeft, om de bewerkingen
paraat te hebben. Het is niet gij die zegt : Nu h-eb je lang genoeg
hiermede gewerkt, nu moet je ze maar wegleggen", of : „Nu moet je
het uit je hoofd kennen", — het kind zelf geeft dit aan. Nu h-ebt ge een
blij kind, doordat het voldaan is ; het is tevreden ; het is bereid, een
makkertje te helpen, dat hulp noodig heeft. Dit geeft de diepe eenheid
van gedrag en werk en gehoorzaamheid. Hier ligt de oplossing van
ons opvoedingsprobleern, t. o. v. het luie kind, het onordelijke kind.
Het kind moet tot concentratie komen, tot echte interesse, tot vreugde
in werken.
Een uitbreiding hiervan is het kralenbord, waar op overzichtelijke wijze
zijn uitgestald de hoeveelheden van 1-10 2 , van 1-10 3 , als kettingen,
als vierkanten, als kuben. Dezelfde kleuren, die ge hebt gezien in -het
kralendoosje, worden volgehouden . aan het kralenbord. Hier ziet ge
de verschillende kleuren in haar uitbreiding, b.v. oranje voor de tientallen, nu aan lange kettingen. Het kind, dat met de oranje tienstaafjes
uit het kralendoosje reeds getallen heeft gevormd van 10 tot en met
100, vindt in den ketting van 100 een nieuw middel, om de hoeveelheid
100 te beleven. Het kan die kralen tellen bij één tegelijk, bij tien tegelijk;
het kind doet zelf de ontdekking, dat 100 = 10 X 10. Als het nog verder
wil gaan, dan hangt daar een nieuw materiaal, de 1000-ketting: 10
kettingen van 100, verbonden door schakeltjes, waarvan de kinderen
allemaal weten, dat het de 1000-ketting genoemd wordt, maar die
nu gebruikt wordt in een tijd, dat ze de hoeveelheden en haar
onderlinge verhouding willen leeren kennen, en dat ze het wonderlijke
geduld hebben, om dien heelen ketting te tellen.
,
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Hier krijgt het kind een klare visie van een groote hoeveelheid als
duizend. Dat is -een groot werk voor een 6-jarig kind. Dat zou voor
u niet meer aantrekkelijk zijn. U b-ent geneigd om te zeggen : „Nu ja,
dat zie ik wel",_ maar voor het kind is het een vervulling om 1000
te tellen, bij tientallen, bij honderdtallen, totdat het komt bij duizend
en ontdekt, dat duizend is 10 X 100; inderdaad een verovering. Ook
bij tienen kan het geteld hebben, en het vindt 1000 is 100 X 10.
Vele dagen is het er mee bezig, en er wordt dan weer van u gevraagd,
dat te kunnen zien en te kunnen waardeeren in de overtuiging, dat dit
waardevol is voor zijn lateren groei. Hoe zorgvuldig het kind dit
gehanteerd heeft, des te grooter is de mogelijkheid, om straks den verder-en
sprong te doen, niet geleid door schematische indeeling, maar door
zijn innerlijke rijpheid.
En ziet 't dan als een uiting van vrijheid, dat in e-en arbeidsgroep met
kinderen van 3 jaar leeftijdsverschil elk kind gehoor kan geven aan
zijn \werkdrang, zonder dat de e-en den ander hindert.
De ketting van 1000 wordt uitgelegd, geteld door één kind of een
groepje, terwijl de overigen van hun eigen werk vervuld zijn. Ook dit
is een gevolg van die opvoeding tot vrijheid.
U ziet hier die getallen op verschillende wijze. 1000 als een ketting
van zeven meter lang, maar ook als 10 vierkanten van 100 -en ook
gecondenseerd in den vorm van -een kube. Dit zijn hoeveelheden, die
gehanteerd worden. Het is een soort handenarbeid. Eigenlijk speelt
het kind met getallen, maar ondertusschen rijpt er in het kind veel,
dat het straks gebruiken moet.
Die 100-ketting kan omgelegd worden tot een vierkant. Tien in het
vierkant. Die 10 vierkanten kunnen weer opeen gelegd worden, dan
ontstaat een kube: 1000 in zijn verschillende groepeeringen. Duizend
ervaart het niet alleen als 10 X 100, maar ook als 10 X 10 X 10,
10 in het kubiek. Dit legt tevens een eerste geometrisch fundament.
Straks zal het daarop voortbouwen voor oppervlakte- en inhouds-.
berekening. Het kind heeft gekregen een eerste duidelijk inzicht in het
10-tallig stelsel. Ditzelfde soort werk kan het ook doen met de andere
hoeveelheden.
Hier is een korte ketting : 5 staafjes van 5, en een lange ketting : er
ontstaan 5 van die kettingen van 5 X 5. Ge ziet de verrassing op hun
gezichtjes bij het neerleggen van dezen ketting in den vorm van 5
vierkanten. Die gelijkheid ziet het kind, door de vierkantjes eronder te
leggen. Dat treft hem. En dan heeft hij daar nog die kube : die is net
zoo veel als de lange ketting. Dit is nu een stadium, dat het kind
behoeft, om straks tot een groote expansie te komen, om straks te
kunnen rekenen. Dit stadium van beleven gaat vooraf aan kennis en
toepassing.
Wij zien in die practijk van de Montessorischool, waar kinderen
met 3 jaar leeftijdsverschil een arbeidsgroep vormen, dat zoo een
leermiddel een ongekende activiteit in de klas kan doen opbloeien. Een
6-jarige doet intrede in de lagere Montessorischool. Het kralenbord
-
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is een zeer aantrekkelijk leermiddel en zal hem de gelegenheid geven,
zich tijden lang bezig te houden ; hij werkt met zulk een vreugde, dat
het niet anders kan dan de aandacht trekken van de oudere kinderen.
Ook zij herinneren zich den tijd, dat zij zoo graag daarmee werkten.
Voor die kinderen is 't weer iets nieuws, om 100 niet alleen te
zien als 10 X 10, maar ook als 10 2 . En ze maken een som als
10 2 + 7 2 — 149. Ze leggen de verschillende vierkanten op elkaar
en er ontstaat een heel torentje van allerlei vierkanten. Ze kiezen weer'
hun eigen sommen ; die leidster hoeft geen bord vol sommen op te
schrijven : de omgeving bevat alle elementen. Hiermee kan een aantal
kinderen tegelijk werkzaam zijn. Een nieuwe uitnoodiging tot activiteit.
Of de kubben worden genomen en bijeengeteld. En zoo ziet u weerr
het voordeel, dat de kinderen hier hebben, om zich in vrijheid te
bewegen. Daardoor kunnen zij zoo lang bezig blijven met een zelfde
werk zonder zich te vermoeien. Met de hoeveelheden van 1-10 3 kunnen
ze een toren bouwen. Iets dergelijks als vroeger met den rozen toren.
De roze toren was zintuigmateriaal ; dit is rekenmateriaal, om te ervaren
de reeks der hoeveelheden in hun opklimming.
Om het kind te helpen in zijn ontwikkeling, om het straks abstract
te doen rekenen, om die kennis paraat te hebben, geeft de leidster
eerst de leermiddelen tot zijn beschikking en toont ze hem het gebruik
met een kort, duidelijk lesje.
En wanneer komt het volgende? Alstublieft niet te vroeg, in een
drang om het kind voort te helpen, want het heeft al zoo lang met
dien ketting gespeeld en ik heb nog niets op papier gezien." Neen,
dan maakt ge een echte fout. Er zijn fijner aanduidingen, wanneer
het kind klaar is, om verder te groeien. Het geeft het zelf aan : huppelend brengt het zijn materiaal weg, vertelt u : Ik heb het niet meer
noodig, ik kan 't uit mijn hoofd. En het schrijft bladen vol. Eerst
Was 't nieuwe leermiddel een bron van vreugde, nu de abstractie.,
Daartusschen ligt h-et vrij inoefenen. Dan gaat u over tot een volgend
leermiddel: de z.g. telramen, waar het tientallig stelsel weer duidelijk
wordt ervaren, evenwel op een ander plan. Werden eerst de hoeveelheden in haar verhouding, eenheid, tiental, honderdtal, enz., gehanteerd
met behulp van de kettingen, nu dienen 10 groene kralen om de
eenheden voor te stellen, 10 blauwe op een lageren metalen draad om
de tientallen, 10 roode kralen op een volgenden metalen draad om de
honderdtallen voor te stellen, enz. Een zoo een kraal stelt voor een
eenheid, en zoo een blauwe een tiental, en zoo een ro ode een honderdtal, en deze groene kraal een duizendtal. Maar voordat de geest
dezen sprong maken kan, moeten eerst de hoeveelheden door en door
ervaren en beleefd zijn. En dan is het mogelijk, om in groote productiviteit verder te gaan. Het kind hanteert weer hoeveelheden ; de kralen
zijn nu symbolen : acht honderd drie en zestig; zeven honderd acht
en vijftig ; weer een ander getal. Het komt er op aan, het kind de
gelegenheid te geven, ai doende hierin vaardigheid te krijgen.
Hier staat een getal, en hier een tweede, en als u deze bij elkaar
,
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schuift, krijgt ge een optelsom. Allerlei ,,leuke sommetjes". Geeft
u het kind maar het middel om zich te oefenen en het komt steeds
verder. We willen het kind echter niet gebonden houden aan het
telraam. Er komt een moment, dat, wat hens tot grooten steun geweest is,
tot ballast wordt; het kan het zelf, het kan het uit het hoofd. Met een
zelfde vreugde ziet u straks het kind het leermiddel wegbrengen en het
komt u vertellen : ,,Ik heb het telraam niet meer noodig ; ik doe het
uit mijn hoofd."
Zoo gaat het telkens met de kundigheden, die het kind in de
Montessorischool ontwikkelt.
En nu de paraatheid. Die mag niet uitgeschakeld worden. Het kind
moet de gelegenheid krijgen, om de verworven kundiglieden toe te
passen ; en het doet dit met groote spontaneïteit. Het is niet noodig, dat
ge nu het kind een rekenboek geeft en dat het sommen moet maken.
De kinderen maken zelf sommen. Laat ik u enkele toepassingen mogen
voorlezen en toonen. Het kind dat het wézen van de aftrekking heeft
begrepen, maakt zelf een boekje met aftreksommen. Ze toonen aan,
dat het kind begrepen heeft.
Het zijn opstelletjes : ,,Een boer had vijf bussen melk, elke bus
bevatte 10 liter. De boer was onvoorzichtig en liet de bussen 's nachts
buiten staan ; een dief kwam en stal van de melk. De boer wist niet
hoeveel, hij had 50 liter en nu 27 liter. Hoeveel was hij nu kwijt? Dat
kan ik uitrekenen : 50 — 27 = 23. De dief had 23 liter meegekaapt !"
„Ik weet niet, hoe oud Gon is, maar ik weet wél, dat ze in 1914
geboren is. Hoe oud is Gon nu ? Ik zal maar een aftrekking maken:
1923 — 1914 = 9. Gon is dus 9 jaar."
„Mevrouw Joosten heeft voor de school 100 schriften gekocht;
die gaan zoo gauw niet op. Na een half jaar gaat ze nog eens kijken,
hoeveel schriften ze nog heeft; dat zijn er 19. Ze kan de schriften, die
weg zijn, niet tellen en toch wist ze, dat er 81 schriften gebruikt waren.
Hoe wist ze dat ? Wel, ze had gewoon deze aftrekking gemaakt:
100— 19=81."
„Op onzen kerstboom zaten 39 kaarsjes, en omdat er nog leege
houdertjes waren, zette Vader er nog 5 bij. Nu wil ik weten, hoeveel
kaarsjes er op den kerstboom zaten. Ik maak daarom een optelling:
39 + 5 = 44. Er zaten 44 kaarsjes op den kerstboom."
Een ander maakt één som, die een heel blad beslaat, in een tijd, dat
het groote belangstelling heeft voor het werken met groote getallen.
Enkele kinderen hebben aangelegd een tramboek. Met enkele gegevens
uit de statistiek kunnen ze uitrekenen, hoeveel passagiers de tramlijnen
vervoeren in een half jaar. Met groote volharding, met vreugde maken
ze een boek van de verschillende tramlijnen, van autobussen en andere
voertuigen.
Weer een ander heeft samengesteld : Het boek van de De Lairessestraat.
Enkele gegevens, door ons verstrekt, maken mogelijk, uit te rekenen:
oppervlak, kosten van rioleering, beplanting, bestrating, trottoirbanden,
tramweg, en als eigen probleem werd uitgerekend : de totale kosten
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van de De Lairessestraat. Daarbij merkte het kind, dat de opgave der
lantaarnpalen ontbrak.
We willen deze verschijnselen beschouwen als een geheel: Ze duiden
aan de psychische rijpheid, die het kind ontwikkeld heeft. Het kind
heeft eerst het initiatief, om dit werk aan te vatten, de volharding, om
het te volbrengen — en het is een groot werk. Daarnaast uit zich de
behoefte, om er iets gezelligs van te maken. Dat is ook iets, wat groeit
in de Montessorischool: de behoefte om de dingen verzorgd en smakelijk af te werken.
Voor dit werkje zijn twee kleuren inkt gebruikt : blauw voor de
woorden, rood voor de getallen. Nu doet zich voor, dat er vergissingen
ontstaan. Wij zouden zeggen : „Nu, dat is zoo erg niet." Maar het kind
is er niet mee tevreden. Een kleine vergissing was een reden, om liet
blad over te schrijven. Zoo groeit langzamerhand een boek. Een groot
Werk, waar veel geduld en veel concentratie aan ten grondslag ligt,
eigenschappen, die gegroeid zijn in den loop van zijn ontwikkeling.
Aardige sociale elementen komen tot uiting. De vrijheid dient ook voor
de kinderen, om te leeren zich onderling aan te passen, om op te
groeien tot een gemeenschap. Er is een tijd, dat de kinderen behoefte
hebben, zich af te zonderen, zich individueel te verdiepen. Er is een
andere tijd, dat ze zich vereenigen tot groepen ; die groepsvorming is liet
sterkst bij den leeftijd tusschen 10 en 12 jaar. Dan groeien werkstukken
uit gemeenschappelijk overleg.
De verschillende werkjes, die ik zoo even genoemd heb, kunnen
individueel of door groepjes gekozen worden. De Montessorimethode
maakt niet de kinderen tot kleine individualistjes, die geen ruimte hebben
voor de anderen. De sociale gezindheid hoeft er niet met kleine zedelesjes
in gebracht te worden ; dat is element van de omgeving. Hier is één
stel kralenmateriaal, terwijl misschien veel kinderen er aan toe zijn.
Men zal moeten afspreken, dat de een er mee werkt en de andere
wacht ; of ze zullen zich kunnen groepeeren.
Ook de navolging is een ontwikkelings-element. Het zijn steeds cie
voortrekkers, die den weg banen voor de anderen. De ouderen nemen
de plaats in van de leidster.
Dan ziet u kostelijke moment-opnamen. Twee kinderen, die zich
op eert dag, dat er schoonmaak wordt gehouden en de geheele klas
een flinke beurt krijgt, tot taak stellen, liet kralenbord stofvrij te maken.
Terwijl al die kettingen door hun handjes gaan, rijpt het plan, om uit te
rekenen, hoeveel dat nu wel bij elkaar is. De een zal het uitrekenen, door
alle kettingen bij elkaar te tellen ; de andere, door de vierkanten,
en kub en voor zijn rekening te nemen. Beide tellen ze op, en 'liet
eind mo;et zijn, dat de som der kettingen en de som der vierkanten
en kubben kloppen moeten.
Mogen deze enkele voorbeelden U een indruk geven van het Leven
in de Montessorischool: inderdaad het Leven, want ge bevindt U in een
kin-dermaatschappij, waar de kinderen de middelen krijgen, om zich te
ontwikkelen, niet enkel tot knappe kinderen, die veel weten, maar tot
,
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persoonlijkheden, die zich sterken door hun werk, de vrijheid leeren
veroveren en gebruiken, en hun innerlijke voldaanheid uiten in een
groeiende sociale gezindheid.
Ik heb gezegd.
VRAGEN.
Of men zich een zeker doel stelt, wat liet ontwikkelingspeil betreft.
Zoo ja, welk doel ? Bereikt het gros van de leerlingen dit doel?
De Montessori-methode is een psychologisch-biologische methode,
gebaseerd op den innerlijken groei van het kind. Voor ons is dus de
vraag : is het werkzaam en is het geconcentreerd werkzaam. Het doel, (lat
een gewone lagere school zich stelt : het kind snoet die en die vakken, die
en die kundigheden bereiken, dat kunnen wij als toets heel goed
gebruiken ; het is een steun, om te kunnen zeggen, als een kind zich
voorbereidt tot een middelbare school: het kind is zoo ver.
Maar u zult wellicht liet gevoel hebben : „Nu ja, die jonge kinderen
hanteeren wel een 1000- en een 100-ketting, maar als ik hun vraag
hoeveel is 27 + 28, dan zal het kind zich misschien heel lang moeten
bedenken, of liet zal misschien antwoorden : „Ik zal even mijn telraam
halen." Onze kinderen groeien geleidelijk naar de abstractie toe, maar
ten slotte komen alle kinderen tot liet ontwikkelingspeil, dat gesteld
is door het leerplan van de lagere school en zelfs daarboven.
Onze methode geeft ons liet middel, om te onderscheiden de verschillende typen : sommigen houden zich systematisch bezig met verschillende vakken, anderen geruimen tijd met één vak. De leidster heeft
tot plicht, dat zij de groep als geheel en elk kind afzonderlijk volgt.
Wij hebben daarvoor onze dagboeken, waarin wij rekening houden met
den groei van de klas en van elk kind afzonderlijk.
Is het toevallig, dat de kinderen dit ontwikkelingspeil bereiken?
Of stuurt men er op aan ?
Montessori zelf heeft al Glit materiaal kunnen samenstellen, doordat
zij wetenschappelijk geschoold was. Haar bijdrage is : de innerlijke
behoeften van het kind experimenteel te hebben gevonden en de
concrete hulpmiddel-en te hebben gegeven, waaraan het kind blijkt
behoefte te hebben, om de vrijheid op school te verwerkelijken. Zij heeft
vaste lijnen kunnen aangeven. Zij zegt tot de leidster : „Hier heb je de
hulp, om het kind door zelf-ontwikkeling tot een groote hoogte op
te voeren."
In de algemeene ontwikkeling wordt er zeker meer bereikt, dan \vat
de lagere school kan geven.
En wat 'er niet al nog groeien kan : ik voorzie een rijk perspectief. laar
we zouden niet ijveren voor de Montessorimethode, als we niet het
vertrouwen hadden, dat de resultaten dezer methode een verbetering
waren ; want niet alleen de intellectueele kennis wordt ontwikkeld, maar
ook het vermogen om dingen te leeren onderscheiden, onafhankelijk
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werkzaam te kunnen zijn, te kiezen dat, wat waardevol is, om dingen
te organiseeren, etc., algemeen menschelijke eigenschappen, die eerst
van den wortel af moeten gevoed worden.
Bij mijn kinderen gebeurt het, dat ze zeggen : ,,Ik ken het al, ik heb
het niet meer noodig." Gebeurt het u ook? Wat doet u dan ?
Wij, leidsters, zetten ons gezond verstand nooit op zij. Waar een kind
de vrijheid heeft, om te mogen rijpen, komt zoo iets als regel niet voor.
Het is ineens en met vreugde, dat het kind zegt : ,Ik kan het." Aan den
anderen kant kunt u even toetsen, of het kind er is. Het kan zijn, dat
u er niet zeker van is. Komt het kind met : „Ik wou ook zoo graag met
het telraam werken," stel hem dan een probleem in verband met de
kennis, opgedaan met 't voorafgaande kralendoosje : 28 + 28. De
kinderen vinden het bepaald boeiend, om ondervraagd te worden. Het is
een vreugde voor ze. Toen een der leden van de Inspectie kwam en
vragen stelde, uitten ze het thuis op de volgende Wijze : „Het is zoo
dol gezellig geweest en we wisten het."
Maar dat examineeren mag niet te vroeg geschieden.
Wat doet u, als ze grijpen naar een leermiddel, waar ze nog niet
mee werken kunnen?
Dan zeggen we met een heel vriendelijk gezicht : „Dat krijg je later."
Dus gezag!
Er is een uiterlijk gezag en een innerlijk gezag. Dat laatste ontwikkelt
het kind in zich ; dat laatste wordt de verhouding tusschen leidster
en kind. Het kind zal zich in volle vertrouwen overgeven. U betwijfelt
dit, maar toch is het zoo. Waar dit niet zoo was, zou dit een bewijs
voor mij zijn, dat het kind nog ongeordend was. 'k Zou geen centimeter
wijken. Zou ik dit kind toegeven, dan zou ik het verwaarloozen. Het
hoort tot mijn verantwo-ording, dat ik dit niet doe. Tegenover onoordeelkundige gedragingen wordt zeer beslist ingegrepen. „Jij stoort." Dat is
zeer welsprekend.
In neutrale Montessorischolen zal de leidster het antwoord niet geven
volgens haar eigen opvatting. Zij kan het kind verwijzen naar de
moeder, of de moeder zelf er over spreken.
Hoe denkt u zich de aardrijkskunde? En de geschiedenis?
En in dat groote vertrouwen kunnen er vel eens vragen gedaan
worden, die betrekking hebben op religieus gebied.
Wat betreft aardrijkskunde en geschiedenis : wat er in de Montessorischool gegroeid is, dat hoort nog niet tot het vaststaand materiaal;
Dr. Montessori is op het oogenblik nog bezig, dit verder uit te werken.
Wetenschappelijke medewerkers zullen zich langzamerhand hierin gaan
verdiepen, ook voor de Middelbare School. Waar dit nog in bewerking
is, maar waar de behoefte bij het kind er al is, zullen wij het kind
zooveel mogelijk te hulp komen. Wat wij nu als resultaat kunnen toonen,
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zal over enkele jaren wellicht een heel anderen ontwikkelingsgang
toonen. ,,Wij geven het paard hooi, zoolang er nog geen versch gras
is," zegt Dr. Montessori in een harer lezingen.
Onze kinderen hebben den leeftijd van 6 tot 12 jaar. Aardrijkskunde
en geschiedenis zijn cultureele vakken ; die hebben hun wortels. De
wortels van de aardrijkskunde en de. geschiedenis moeten worden opgespoord. B.v. in geschiedenis is het feit, dat er een oude tijd bestond,
waarin de dingen anders waren dan tegenwoordig, voor kinderen al een
belangrijk punt ter verkenning. Onze onmiddellijke omgeving geeft ons
bouwstoffen.
Dan komt er al heel gauw voor een ouder kind de ontdekking, dat
de atlas een zeer waardevol boek is : een atlas is een groot leesboek.
Met de kennis, die ze zich met de atlassen en de lesjes van de
leidster hebben verschaft, hebben ze een groote activiteit ontwikkeld.
We zien kinderen, die heele reisbeschrijvingen hebben samengesteld.
Niet zoo maat een verhaal, maar ze hebben zich rekenschap gegeven
van allerlei : graadverdeling, afstanden, bezienswaardigheden, prijzen, enz.
Het kind vraagt naar mogelijkheden, om zich volledig op de hoogte
te stellen. De verschillende werkstukken, die op de tentoonstelling te
zien zijn, kunnen u een beter inzicht geven in wat er door ons
gedaan wordt.
-

Maar op de gewone lagere school wordt er verteld van zeehelden enz.
Is het Montessori-onderwijs ook verplicht te doen als op de lagere
school?
Ik kan u niet zeggen, hoe het geschiedenisonderwijs wordt. Alleen, hoe
ik het zelf heb gedaan, en dan alleen met dit groote voorbehoud, dat
het een eerste poging is geweest, om het kind iets op dit gebied bij te
brengen. Bij mij staat de meening nog niet vast; de kinderen moeten mij
nog den weg wijzen. Wij moeten nog ervaren, waarvoor bij het kind
belangstelling leeft.
Ik kan u zeggen : aan die heldenvereering wordt niet gedaan. Ik 'pan
ook zeggen, dat de kinderen een zeer gezonde critiek kunnen ontwikkelen, lang niet mis, en ook over de verheerlijking van dingen, die
voor ons niet meer waardevol zijg].
Maar voor dit vak is er geen vastgesteld geheel als b.v. het rekenmateriaal.
In Holland zijn kinderen niet Montessori-opvoeding toegelaten tot de
H. B. S., en die hebben dus blijkbaar voldoende aan aardrijkskunde en
geschiedenis gedaan.
Wordt het schriftelijk werk niet gecorrigeerd ? Een meisje b.v. verwisselt r en 1. Het heele schrift door is dit niet gecorrigeerd.
Wel zeker - wordt er gecorrigeerd. Maar het werk, dat zij doen,
geschiedt spontaan. Als het kind met dat werk bij mij komt, zie ik
misschien daarin spelfouten. Wij moeten dat werk zien als openbaring
van de ontwikkeling, van de rijpheid van het kind. Dat is van meer
Verslag Paedagogisc/i Congres.
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belang, dan dat u er onder kunt zetten : 3 fouten, 5 fouten. We corrigeeren het in verband met het leermiddel, dat de hulp geeft : de z.g.
letterdoos met vele exemplaren van elke letter. Uit losse letters worden
woorden en zinnen samengesteld. De leidster zegt b.v.: „Ik zeg niet
lam maar ram." De correctie is zeer eenvoudig. De L wordt weggelegd en vervangen door een R.
Een der bezoekers merkt op, dat het een spontaan opstel was. Het
meisje introduceert een klein broertje, dat nog niet kan praten.
Ik merk een behoefte bij de kinderen, om van hun werk iets aantrekkelijks te maken. Als ze nu niets zouden zien van die fouten, zoodat ze
in het werk bleven, zou dit een half jaar later een doorn in hun jog
zijn. Ik raad ze daarom, eerst een proefblad te nemen; als dit met de
kinderen is nagezien, brengen ze het weer in schrift of boek. De
kinderen worden heel taalzuiver. Ze maken weinig spelfouten.
Met een heel groot aantal kinderen, is dat niet bezwaarlijk?
Betrekkelijk ; soms is er een groote golf van activiteit en heeft de
leidster bijna niets te doen ; maar soms komt de leidster handen te kort.
Geschiedt al het werk spontaan ? Of kan de leidster bij aardrijkskunde
b.v. het noodig vinden, dat het kind nu ook eens iets aan dat vak doet?
Het kan voorkomen, dat een kind een bepaald vak verwaarloost.
Als de leidster dit constateert, dan kan zij dit onder de aandacht van
liet kind brengen. Het zou kunnen zijn, dat liet kind dit grif aanvaardt.
]\/Vaar dit middel zou kunnen falen ; u zoudt dien raad kunnen geven,
als het kind nog volop verdiept is in iets anders. De leidster moet nagaan,
wat het kind van noode heeft en welk moment daartoe geschikt lijkt.
Als voor een kind een werk geëindigd is, kan zij een boeiend lesje
geven uit zoon vak, b.v. over aardrijkskunde. Wij moeten den kinderen
de middelen geven. Grijpt het kind niet uit zich zelf naar het middel,
dan zullen wij het hem op aantrekkelijke manier aanbieden, op liet
juiste moment.
Wordt er niet een bepaald onderwerp opgegeven? Als een kind b.v.
heel Australië overslaat?
De leidster zal een boeiend lesje over Australië geven. Het gesproken
woord is niet uitgesloten. Het klassikale is wel uitgesloten, maar het
gezamenlijke niet. Men vereenigt b.v. een groepje om zich heen en zegt:
„Ik zal jullie wat over Australië vertellen."
Een gedeelte van de kinderen kiest een ander werk, doch ondertusschen pikken ze al allerlei op.

UITGAVE VAN J. B. WOLTE RS — GRONINGEN, DEN H A AG
Paedagogische Studiën. Maandblad voor onderwijs en
opvoeding, tevens Orgaan van het Nutsseminarium voor
Paedagogiek te Amsterdam, van de Vereeniging voor
Paedagogisch Onderwijs aan de Rijks-Universiteit te
Groningen en van het Dr. D. Bos-fonds te Groningen,
onder redactie van Prof. Dr. J. H. Gunning Wzn.,

Dr. S. C. Bokhorst, Dr. H. J. F. W. Brugmans, Prof. R.
Casimir,. L. van Essen, W. G. van de Hulst, Prof. Dr.

Ph. Kohnstamm, G. Meima, Dr. G. J. Nieuwenhuis, J.
G. Nijk , L. de Paeuw, Dr. K. J. Riemens, W. H. ten Seldam,
W. L. Varossieau, G. van Veen, S. de Vries Jzn., P. A. Diels
(tevens secretaris). -^ Zevende jaargang.
Prijs per jaargang 4,90

Franco per post 5,25
„Paedagogische Studiën" blijkt in zijn tegenwoordigen vorm als
maandblad voor onderwijs en opvoeding algemeen gewaardeerd te
worden. De redactie hoopt op de blijvende belangstelling en medewerking van een ieder, wien de opvoeding van onze jeugd ter harte
gaat, in welke tak van onderwijs of opvoeding hij ook werkzaam
zij, en welke richting ook toegedaan, aanspraak te mogen maken.

Voor zeer velen, dus ook voor hen, die zich niet als vakman
gevoelen, die geen onderwijzers of leeraars zijn, is het bovengenoemde
tijdschrift, dat wel niet nieuw, maar toch vernieuwd is, van beteekenis.
Juist op het gebied van paedagogiek en didaktiek komen in dezen tijd
telkens nieuwe gedachten en plannen aan de orde. De „Paedagogische
Studiën" willen hiermede in aanraking brengen en meer dan dit : zij
willen een gids zijn bij hunne overdenking. Dus een ruim en zeer
aantrekkelijk program ! De namen der Redacteuren verzekeren ons
zijn goede uitvoering in iedere richting, en vooral ook de , voortdurende nauwe aanraking met de praktijk. De Redactie, welke men
wel niet van intellektualisme zal verdenken, geeft ons ook de zekerheid, dat het tijdschrift niet tot de scholen beperkt zal blijven, van
welk soort dan ook. Immers ook het grootste deel der opvoeding
geschiedt daar toch niet, en zeker toch niet het gewichtigste.
De eerste aflevering bevat drie zeer interessante opstellen en bovendien belangrijke mededeelingen. Mogen er vele zoo volgen ! Onze
beste wenschen voor het slagen van het nuttige tijdschrift!
Prof. Mr. S. R. STEINMETZ.
Maandblad van de Volksuniversiteit van Amsterdam.

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS — GRONINGEN, DEN HAAG

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS

—

GRONINGEN, DEN HAAG

Losse Paedagogische Studiën, onder redactie van Prof.

Dr. J. H. Gunning Wzn. en Prof. Dr. Ph. Kohnstamm.
Glimpen van de Nieuwe School: Persoonlijkheidsonderwijs.
Een practische proeve door L. Groeneweg
.

f 0,90

Zonder voorbehoud bevelen wij dit nummer der „Losse Paed. Studiën"
allen onderwijzers(essen) aan. Lezing en bestudeering kunnen niet anders
dan ten voordeele van eigen arbeid zijn hier een proeve van echt
practische paedagogiek.
Correspondentieblad v. h. Chr. Ond.
:

Parate kennis, door Prof. Dr. Ph. Kohnstamm

.

.

.

0,75

Het onderwerp had onze belangstelling en we hebben het boekje
met voldoening gelezen. De behandelde stof is van het grootste práktiese belang en allen die dageliks als kennispompers, of hopen we als
kenniskwekers, in de klas staan, kunnen wij de lezing der brochure
warm aanbevelen. 't Is louter kultuurpedagogiek wat men hier vinden
zal, maar ook die vraagt, na de deugdpedagogiek, of beter als vorm
der deugdpedagogiek, onze aandacht.
Ons Eigen Blad.

Over Geschiedenis~onderwijs. Verslag van de Confer
rentie op 7 November 1925 te Amsterdam
.

.

.

.

1,50

Inleidingen van G. van Veen, Het doel van het Geschiedenis~
onderwijs op de Lagere School Dr. M. G. de Boer, Het doel van
het onderwijs in geschiedenis bij het voortgezet onderwijs A. Danse,
Het kind en de geschiedenis Dr. A. de Vletter, Het kind en het
geschiedenisonderwijs bij het middelbaar onderwijs.
;

;

;

De overgang van het Lager naar het Middelbaar Onderwijs en De plaats van de Middelbare School in het kader
van het Nederl. Schoolwezen, door Prof. Dr. G. Révész,
met 10 figuren en 29 tabellen

2,40

Met groote belangstelling hebben we dit werkje gelezen en we meenen,
dat we den Heer Révész dankbaar moeten zijn voor de buitengewoon
serieuze wijze, waarop hij dit onderzoek heeft geleid en waardoor hij
aan tal van scholen, Lag. zoowel als Midd., maar ook aan ouders,
zeer waardevolle gegevens heeft verstrekt, die
nu ja, aan de
meesten onzer wel uit de ervaring bekend waren, doch die nu door
hem wetenschappelijk zijn bewezen en vastgelegd.
Als velen het werk van Dr. R met volle aandacht nagaan, dan
kan het niet anders, of menig misverstand tusschen huis en school
zou kunnen worden voorkomen, veel leed zou bespaard kunnen worden.
We bevelen van ganscher harte collega's en ouders aan, zich dit
merkwaardige rapport aan te schaffen.
Corr.blad Neutr. Bijz. Ond.
Het door Dr. Révész aan de orde gebrachte vraagstuk is van
buitengewoon gewicht juist in dezen tijd, waarin telkens weer stemmen
opgaan tot wijzigingen van methode en programma. De lezing dezer
zorgvuldig gedocumenteerde studie zij daarom met aandrang aanbevolen
aan allen, die bij het middelbaar onderwijs op een of andere wijze
zijn betrokken.
De Maasbode.
.

—

.

Over het inleidend onderwijs in de Meetkunde, door
W. Reindersma.
0,75
Pestalozziana. Bibliografiese bijdrage tot de kennis van
Pestalozzi's invloed op de Nederlandse pedagogiek, door
P. L. van Eck Jr.
ter perse
-
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Ing.

Geb.

I. Kooistra, Zedelijke opvoeding . . . 10e druk f 2,90 f 3,90
En al verschilde de schrijfster met ons van opvatting waar het geloofszaken betreft, en is,
omdat opvoeding en geloof niet te scheiden zijn, voorzichtigheid aanbevolen, toch blijft het
ook voor ons een heerlijk boek. Het Centrum.

I. Kooistra,

Menschen in wording . . . . . . .

2,90 3,75

Als een voortzetting van „Zedelijke opvoeding" zijn deze schetsen te beschouwen, die tot
titels dragen : De opvoeding tot plichtsbetrachting in huis en school ; De opvoeding tot waarheid;
Klikken; Daar is er een gestorven. Meded. v. d. Openb, leeszaal en biblioth. te Amsterdam,

I. Kooistra, Van Ziel tot Ziel. Paedagogische voor.drachten en schetsen
2e druk 2,90 3,50
De gekozen benaming voor dezen bundel is zeer gelukkig, en karakteriseert den inhoud volkomen. Wie als opvoeder of opvoedster in het bijzonder met meisjes in aanraking komt, moet
dezen bundel lezen en overdenken. De Normaallessen.

I. Kooistra, Onze groote kinderen. Over opvoeding
in de puberteitsjaren.
Eerste deel, Hun wezen en ons doel . 2e druk 3,50 4,50
Tweede deel, Streven naar ons doel . . 2e druk 4,50 5,50
Het is een boek, dat ons om zijn eenvoud, zijn adel, zijn heldere betoogtrant boeit. Het biedt
ons overal de vrucht van diep-doorleefde, op lange ervaring berustende ideeën. Het is een
boek voor onderwijzers, maar ook voor ouders, die in het samenlezen en bespreken een
bron van genot zullen vinden.
JOHAN TOOT — Jong Leven.

Jan Ligthart, Verspreide opstellen (Volksuitgave). Twee
bundels, met portret van den schrijver, 3e druk à

—

1,50

Het is een kleine schatkamer van paedagogische gedachten, geuit in verschillende tijden,
onder verschillende omstandigheden, maar die ons met Ligthart doen medeleven en gevoelen.
Wij zijn dankbaar dat deze boeken zijn verschenen, en wij wenschen ze in veler handen.
Vragen van den Dag.

Jan Ligthart, In Zweden (Volksuitgave). Met portret
van den schrijver .
. 3e druk

,--

1, 50

Het reisverhaal is een model. Levendig worden beschreven de reis per .boot, de ontmoetingen
met allerlei meer of min invloedrijke Zweedsche personen, de besprekingen met onderwijzers
en onderwijzeressen; het herhaald kerkbezoek, het schoolbezoek op meer dan eene plaats, en
dan zijn referaten over zijn concentratie-ideeën. Dat alles is zeer aangenaam en nuttig te lezen.
Maar daar blijft het niet bij. In dien schoolman is ook aan het woord een man met een rijk
gemoedsleven, een man van diepen ernst en godsdienstigen zin. De Vacature.

Jan Ligthart, Over opvoeding (Volksuitgave). Twee
bundels, met portret van den schrijver, 6e druk à • —

1,50

Ook in deze opstellen spreekt zijn immer pogen om het kind tot zelftucht en zelfwerkzaamheid te brengen. Dat is een rijk beloond streven geweest. En daarin is Ligthart dan ook een
lichtend voorbeeld geweest. Vooral door zijn immer varieerend middelen (geen methoden!)
stond hij op zooveel hooger plan. De Rotterdammer.

Jan Ligthart, Jeugdherinneringen (Volksuitgave). Met
portret van den schrijver
8e druk

—

1,50

Welnu, hier is een werk, dat voor ieder onzer schatten bevat, schatten aan levenservaring,
aan paedagogisch inzicht, maar vooral schatten aan groote reine liefde tot het kind.
Dat niemand verzuime deze schatten zich te vergaderen, tot blijvend heil van zich en z'n
leerlingen.
Het Haagsche Schoolblad.

Jan Ligthart. Sa Vie et. son CEuvre. Avec une
anthologie de ses écrits par J. W. L. Gunning et
Marie Gunning—van de Wall, met 5 buitentekstpl. — 3,90
Jan Ligthart, in Holland, brak op zijn beurt af met den ouden slenter, om het volle leven
in de school te brengen. Het succes van dien eenvoudigen onderwijzer was buitengewoon.
Van hem zegt Ferrière, de Zwitsersche pedagoog: „Diogène, une lanterne à la main, cherchait un
homme. Qui sait s'il n'eut pas posé sa lanterne à terre devant le maitre d'école hollandais ;
s'il ne lui eut pas serré la main déclarant avoir trouvé celui qu'il cherchait."
AUG. TROCH — Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift.
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Mededeelingen van de Dr. D. Bos-Stichting (Sociaal-paedagogisch
Instituut).
No. 1. Rede, uitgesproken bij de opening der Dr. D. Bos-stichting
te Groningen, door Mr. J. Limburg. Openingswoord van
Dr. H. J. F. W. Brugmans . . . . . . . . . f 0,75
No. 3. Een psychologische analyse van de telefoniste, door Dr. H. J.
F. W. Brugmans en Dr. J. L. Prak, met 7 figuren . f 1,25
No. 4. Een psychotechnische analyse van den monteur in het hoogspanningsbedrijf, door Dr. H. J. F. W. Brugmans en Dr.
J. L. Prak . . . . . . . . . . . . . . . f 0,75
No. 5. Een test~onderzoek op leerlingen der Rijkskweekschool voor
onderwijzers te Groningen, door Dr. H. J. F. W. Brugmans
en Dr. J. L. Prak . . . . . . . . . . . . . f 0,50
No. 6. De organisatie van den arbeid : Het Taylor~systeem en de
Psychotechniek, door Dr. H. J. F. W. Brugmans . f 0,50
No. 7. Een onderzoek betreffende de opmerkzaamheid in verband
met het schooloordeel, door Dr. H. J. F. W. Brugmans, W. F.
Jonkman en Jac. J. Woldendorp, met 7 figuren . . f 0,75
No. 9. Nader test-onderzoek op leerlingen der kweekscholen voor
onderwijzers te Groningen, door Dr. H. J. F. W. Brugmans,
f 0,50
Heleen Wiersma en jac. J. Woldendorp
No. 11. Een psychotechnisch onderzoek van assistenten van het natuurkundig laboratorium der N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken,
door Dr. J. L. Prak . . . . . . . . . . . f 0,50
No. 12. Een psychotechnisch onderzoek bij de N. V. Machinefabriek
Gebr. Stork & Co., door Dr. H. J. F. W. Brugmans en
Dr. J. L. Prak, met 20 figuren ........f 0,50
No. 13. Het psychotechnisch onderzoek aan de Ambachtsschool te
Eindhoven, door Dr. J. L. Prak . . . . . . . . f 1,50
.

De Psychotechniek der Beroepskeuze, door Dr. J. L. Prak, met
16 figuren, gebonden . . . . . . . . . . . . . . . f 4,50
Zijn geschrift zal veel misvattingen uit den weg ruimen en het inzicht versterken,
dat op het onzekere terrein van de beroeps en personeelkeuze „enkel de lange
en moeizame weg van inductief onderzoek, kritische analyse en uiterst voorzichtige synthese" ons verder kunnen brengen. Nw. Rotterd. Courant.

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

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS — GRONINGEN, DEN HAAG
Paedagogiek. Handboek voor opvoedkunde ten dienste van
Kweekscholen, door L. C. T. Bigot, P. A. Diels en G. van
Veen, met medewerking van Prof. Dr. Ph. Kohnstamm en
Prof. Dr. G. Révész.
Deel I: Psychologie. Hoofdzaken van de zielkunde ten behoeve
van aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen, door L. C.
T. Bigot, met medewerking van Prof. Dr. Ph. Kohnstamm en
Prof. Dr. G. Révész, ing. f 1,90, geb..

f 2,25

Door dit heele boek heen voelt men den Kweekschooldirecteur, die
met zijn leerlingen staat te werken, en dat is de hoogste lof, dien men
een leerboek kan geven, dat het uit de samenwerking van studie en
lange practijk geboren is. Prof. R. Casimir in De Telegraaf.

Deel II : Het kind.
Deel III: De school . . . .
Deel IV : Geschiedenis van opvoeding en onderwijs . .
.
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ter perse
ter perse
ter perse

Moderne Paedagogiek. Beknopt overzicht voor kweekelingen en
Hoofdakte-candidaten door B. ' J. Douwes.
Eerste deel A. Methodenkennis, Richtingen en Stroomingen:
Lezen, schrijven, rekenen, zaakonderwijs, spreken, vertellen,
handenarbeid, geïllustreerd, ing. f 1,60, geb.
3e druk

2,10

Eerste deel B. Methodenkennis, Richtingen en Stroomingen :
Zuiver schrijven, stellen, geschiedenis, aardrijkskunde, plant~ en
dierkunde, natuurkunde, zingen, teekenen, geïll., ing. f 1,60,
geb.
3e druk

2,10

Tweede deel. Zielkunde, kinderkennis, algemeene opvoedkunde,
onderwijswetten, ing. f 2,10, geb. . . . . .
3e druk

2,60

Derde deel. De Geschiedenis van onde
rwijs en opvoeding,
geïllustreerd, ing. f 2,40, geb.
2e druk

2,90
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.

Deze moderne pedagogiek is alleszins ernstig, gewetensvol en goedberedeneerd werk. Zij zal voorzeker helpen om uit de onderwijsmethoden
dorheid en saaiheid weg te moffelen, en er gezonde denkbeelden in te
krijgen.
De Standaard v. België.
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Nieuwe Zdelkunde. Een leerboek voor onderwijzers en aanstaande
onderwijzers aan de Christelijke scholen, door P. van Duyvendijk
en

J.

B. Visser, ing.

f

1,90, geb.

. . . . . . . •... · .

f

2,25

Ik kan de schrijvers met het verschijnen van dit voorname werk
feliciteeren. Het zal ongetwij feld een goede pers hebben. Dit kan niet
anders.
De Chr. Onderwijzer.

Nieuwe Geschiedenis der Paedaqoqiek, door P. van Duyvendijk
en

J.

B. Visser, ing.

f

1,90, geb. . . . . . . . . . . . . .

2,25

Hoofddoel van deze uitgave is de voorbereiding voor het examen
Hoofd-acte en N a-acte. Daarom is gestreefd naar kortheid en bondig..
heid. De in het buitenland veelbesprokene Hollandsche langdradigheid
is hier overwonnen.
Als examenboek kunnen we dit werk van harte aanbevelen.
Corresp.bled v. h. Chr. Ond.

Onderwijs en Opvoedinq. Leerboek voor Kweek... en Normaal...
scholen, door H. Scheepstra, herzien door K. Dokter, qerll.,
gebonden. . . . . . . . .
. . . . .
12e druk
0

3,90

Van dit reeds vele jaren bekende en zeer veel gebruikte leerboek
verscheen een twaalfde druk! Het is inderdaad een mooi en degelijk
werk.
De School m. d. Bijbel.

Beknopte Geschiedenis van de Opvoeding en het Onderwijs,
vooral in Nederland, door H. Scheepstra en W. Walstra,
herzien door K. Dokter, ge'illustreerd. . . . . . . . 6e dtuk

3,90

Wij zien het boek gaarne in handen van allen, die serieus voor de
hoofdakte studeeren. Het is een zeer goede inleiding tot de studie aan
de bronnen zelf.
Chr. Schoolblad.

Paedagogiek voor Christelijke Kweekscholen en Normaallessen,
door J. C. Wirtz Czn. en G. Meima, ing. f 2,90, qeb., 3e dtuk

3,50

Deze nieuwe, goed bijgewerkte druk van het schoone, kloeke boek
zij aan alle onderwijzers ter lezing en bestudeering aanbevolen.
Ons Muloblad.
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Op Paedagogische Verkenning. Studiën over moderne onder~
wijsverschijnselen, door P. A. Diels . . . . . . . . . . . ter perse
Oorspronkelijk zijn deze stukken elders verschenen, behalve het opstel
over het Onderwijs in Rusland, dat hier voor het eerst gepubliceerd
wordt. De titel geeft, naar de schrijver hoopt, de bedoeling weer. Het
zou hem genoegen doen, indien deze verzameling ook hoofdacte-canr
didaten van dienst kon zijn.

Hoe 't vroeger was. Schetsen ter inleiding tot de geschiedenis
van onderwijs en opvoeding, door P. L. van Eck Jr., met
een woord vooraf van Prof. Dr. J. H. Gunning Wz.,
geïllustreerd, gebonden . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f 3,90

Tabel ter bepaling van de beroepskeuze, voor jongens, die de
lagere school met vrucht hebben doorloopen en opgeleid wen
schen te worden tot handwerkslieden, door W. van der Eist
en S. A. van der Chijs.
. . .
Prijs, geplakt op zwaar carton, met metalen hoeken,
gevoerd met papier, met afneembare stokken (systeem Keiser)

3,90

2,50

Practische Sociologie, door J. H. F. Kohlbrugge.
Deel I. Sociale opvoeding (De mensch in dienst der maat
3,90
schappij), gebonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,90
Deel II. De zorg voor het normale kind, gebonden . . . .
3,90
Deel III. De zorg voor het abnormale kind, gebonden
. . .
Deel IV. De zorg voor de jeugd . . . . . . . . . . . . ter perse
In menig opzicht valt de verschijning van dit boek te prijzen. Hier
ligt niet alleen, niet allereerst een werk van studie voor ons, maar
ook, maar allermeest, een werk van hart, dat den lezer bekoort, boeit
en tot nadenken prikkelt, hopelijk ook tot handelen. Moge veelvuldig
gebruik ons volk ten goede komen.
(Prof.) R. C(a s i m i r) — De Telegraaf.
De studie verdient belangstelling, en zz deze ook zeker vinden, ver
buiten den kring van degenen , aan wie bij den opzet in hoofdzaak
werd gedacht. Voor den belangstellende in sociologie is het een uitnemend werk.
De Haagsche Post.

Een Eeuw Kinderpoëzie (1778-1878), door Dr. L. J. Th. Wirth,
gebonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4, 50

Dr. Wirth heeft werk van een kleine honderdvijftig kinderdichters,
waarvan de meeste volkomen vergeten waren, onder onze aandacht
gebracht, ons gewezen op de typische kanten aan hun werk en gaf
bovendien een aardige bibliografie over het materiaal van zijn studie.
Dr. J. Prinsen J. Lzn. — Lett. Bijbl. v. d. N. Roti. Cour.
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Cursus voor het schriftelijk rekenen in de lagere school, door
L. bij de Ley en G. Postma, met medewerking van Joh. Klasens.
Omgewerkte uitgave.
Voorlooper
A en B (Ie Ieerj.}, getallen van 1-20 . . 3e dt, a
Eerste stukje A en B (2e leerj.], getallen van 1-100 . 7e dr. a
Tweede stukje A en B (3e leerj.], getallen van 1--10000, 8e dr. a
Derde stukje A en B (4e leerjaar), groote getallen en kleine
breuken. . . . .
10e dtuk a
Vierde stukje A en B (5e leerjaar), gewone en tiendeelige
breuken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10e dtuk a
Vijfde stukje A en B (6e leerjaar), procentrekening, oppervlak
en inhoud, en algemeene herhaling . . . . . . 10e dtuk a
of Vijfde stukje C (6e leerjaar van opleidingsscholen) . 2e druk
Zesde stukje A en B (7e leerjaar) . • . . . . . . 8e dtuk a
Zevende stukje A en B (7e leerjaar), theorie-vraaqstukken, 4e dr. a
Antwoorden bij de stukjes II-V, A en B (compleet in map)
C

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

f

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

Antwoorden van ieder stukje afzonderlijk slechts op aanvraag van den onderwijzer.

Handleiding, ingenaaid f 1,75, gebonden
4e druk
Overzich t
,
3e dtuk
Leidraad voor het hoofdrekenen in de lagere school,
ingenaaid f 1,50, gebonden .' . . . ~ . . . . . . . . • ' .

1,90
0,25

1,75

Deze welbekende rekenmethode, naar mijn meening de beste, die we op
aantal het oogenblik in ons land bezitten, is omqewerkt, waardoor het
cijferoefeningen vermeerderd en de redactie der opgaven vereenvoudiqd is.
De omwerking is, dunkt me, een verbetering.
P. A. D (i e I s) in Paed. Studien.

Nieuwe schrijfcursus voor de lagere school, door E. C. Noyons
en [oh. Klasens.
Eerste cahier voor de aanvangsklassen
. 2e dtuk
Tweede cahier voor de aanvangsklassen .
. 2e dtuk:
Derde cahier voor de aanvangsklassen .
. 2e druk
Oefencahier voor de aanvangsklassen (Parallelcahier).
Voorbeeldenboekje voor het 3e leerjaar
. . 2e druk
Oefencahier voor het 3e leerjaar
3e druk
Voorbeeldenboekje voor het 4e leerjaar
. 2e dtuk
Oefencahier voor het 4e leerjaar
2e dtuk
Voorbeeldenboekje voor het 5e leerjaar
. . . . . 2e dtuk
Oefencahier voor het 5e leerjaar
Voorbeeldencahier voor het 6e leerjaar, vervolgklassen, enz..
Onze Aanteekeningen. Oefencahier voor het 6e leerjaar, vervolgklassen, enz.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klassikale letterkaart (grootte 83 bij 108 eM.), geplakt op zwaar
carton, met metalen hoeken, .
gevoerd met papier, met afneembare stokken (systeem Keiser)
0

•

•
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•

•

•

•

•
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(;RONINGEN~

•

•

••

0,17 5
0,17 5
0,17 5
0,15
0,30
0,15
0,30
0,15
0,30
0,15
0,40
.0,10
2,90
3,75
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Fransch voor de Middelbare School, door P. B. Benjert en
Dr. J. J. B. Elzinga.
Voorlooper, met afzonderlijke woordenlijst, met silhouetten van
Jan Wiegman, ingenaaid f 2,50, gebonden
4e druk f 2,75
Eerste en Tweede deeltje, met afzonderlijke woordenlijst, met
silh. van Henriette Baukema, ing. à f 1,70, geb., 4e druk à
1,90
Kort overzicht der grammaire, ing. f 0,75, geb. . . . 2e druk
0,90
Eerste leesboek, met afzonderlijke woordenlijst, met illustraties
van Jan Wiegman, ingenaaid f 1,50, gebonden . . . 4e druk
1,70
Tweede leesboek, met afzonderlijke woordenlijst, met illustraties
van Johan Dijkstra, ingenaaid f 1,50, gebonden . . . 2e druk
1,70
Derde lees en reciteerboek, met afzonderlijke woordenlijst, met
illustraties van Johan Dijkstra, ingenaaid f 1,50, gebonden . .
1,70
Woordenlijsten afzonderlijk . . . . . . . . . . . . . . . à
0,40
-

Eenvoudige Duitsche Spraakkunst, door C. Brouwer en G. Ras.
Voor het eerste jaar, ingenaaid f 0,80, gebonden
8e druk
Voor het tweede en derde jaar, ing. f 0,80, geb.
6e druk
of de Duitsche uitgave van deze laatste:
Einfache deutsche Sprachlehre für das zwe
ite und dritte Jahr,
ingenaaid f 0,80, gebonden
5e druk
Oefeningen voor het eerste jaar, ing. f 0,80, geb.
8e druk
Oefeningen voor het tweede jaar, ing. 0,80, geb.
7e druk
6e druk
Oefeningen voor het derde jaar, ing. 0,80, geb.

1,00
1,00
1,00
1,00

Das Wunderhorn. Erzâhlungen, Geschichten und Gedichte,
herausgegeben von C. Brouwer und G. Ras. G geïllustreerd
door Johan Dijkstra en L. O. Wenckebach.
Lesebuch fürs erste Jahr, ingenaaid f 1,30, geb. . . 5e druk
Lesebuch fürs zweite Jahr, ingenaaid - 1,60, geb. . . 4e druk
Lesebuch fürs dritte Jahr, ingenaaid
1,70, geb. . . 2e druk

1,50
1,80
1,90

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

--

.

.

1,00
1,00

Eenvoudige Engelsche Spraakkunst, door J. Kooistra en
J. H. Schutt.
Eerste deeltje, ing. f 0, 80, geb. . . . . . . . . . 4e druk
Tweede deeltje, ing. - 0,80, geb. . . . . .
. . 2e druk
Oefeningen bij de Eenvoudige Engelsche Spraakkunst.
Eerste deeltje, ing. f 0,80, geb. . . . . . . . . . 4e druk
3e druk
. . .
Tweede deeltje, ing. ~ 1,10, geb. . . .

1,00
1,30

A New Reader, door J. Kooistra en J. H. Schutt.
Eerste deeltje, ing. f 1,25, geb. . . . . . . . . . 2e druk
Tweede deeltje, ing. ~ 1,80, geb. . . . . . . . . . 2e druk

1,50
2,10

1,00
1,00
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M. J. Koenen's Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche taal,
(tevens vreemde-woordentolk), vooral ten dienste van het Onderwijs,
uitgegeven door Dr. J. Endepols, geb. . . . . . . . . . 15e druk f 5,60
C. R. C. Herekenrath, Fransch Woordenboek. Deel I: Fransch-Nederl.
Deel II: Nederl.-Fransch. Twee deelen, in 1 of 2 banden, geb., 5e druk

7,50

Elk deel afzonderlijk, geb .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,75

I. van Gelderen, Duitsch Woordenboek, Deel I: Duitsch~Nederlandsch,
Deel II : Nederlandsch-Duitsch. Twee deelen, in 1 of 2 banden, geb., 6e druk

8,50

Eik deel afzonderlijk, geb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,25

K. ten Bruggencate—A. Broers, Engelsch Woordenboek, Deel I:
Engelsch-Nederlandsch. Deel 1I: Nederlandsch-Engelsch. Twee deelen,
in 1 of 2 banden, geb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10e druk

7,50

Elk deel afzonderlijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.75

Prijs der 4 Woordenboeken Nieuwe Talen, per stel besteld . . . . .

28,00

K. R. Gallas, Fransch Schoolwoordenboek, ten gebruike aan Gymnasia,
H. B. S., Handelsscholen, Kweekscholen, Mulo~scholen, enz. Deel I:
Fransch~Nederlandsch. Deel II: Nederlandsch-Fransch, gebonden in
1 deel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2e druk 5,90
I. van Gelderen, Duitsch Schoolwoordenboek, ten gebruike aan Gymnasia,
H. B. S., Handelsscholen, Kweekscholen, Mulo-scholen, enz. Deel I:
Duitsch-Nederlandsch. Deel II : Nederlandsch-Duitsch, geb. in 1 deel, 2e dr. 5,90
K. R. Gallas, Fransch Woordenboek. Deel I: Fransch-Nederlandsch,
Deel II: Nederlandsch-Fransch, geb. in 2 deelen . . . . . . 3e druk

14,90

P. R. Bos—J. F. Niermeyer, Schoolatlas der geheele Aarde, herzien door
B. A. Kwast, met een alphabetisch register van namen, geb., 30e druk,50
7
Register afzonderlijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,90

M. A. P. C. Poelhekke en Dr. C. G. N. de Vooys, Platenatlas bij de
Nederlandsche Literatuurgeschiedenis, getart.

f

4,50, geb. . . 3e druk

4,90

Dr, A. J. van der Meulen en M. ten Bouwhuys, Platen-atlas voor de
Vaderlandsche Geschiedenis, ten dienste van het Gymnasiaal en Middelbaar onderwijs, Kweekscholen en Normaallessen, bezorgd door
Dr. N. B. Tenhaeff, geb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4e druk 4,50
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