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A. Cursus Paedagogiek
Paedagogiek is niet het volgen van een receptenboek,

(Denk aan den generaal, die op het moment van te moeten optreden
eerst wist te handelen nadat hij alles betreffende de strategie uit
zijn hoofd had weggewerkt.)
Ons Joel is hier het opscherpen van onze paedagogische voelhorens. Bij de aanraking met de jeugd komen we voortdurend te
staan tegenover de problemen. Het gevoel voor deze problemen
te verlevendigen is onze taak hier.
Het moet ons duidelijk zijn, dat we ten aanzien van de wijze
waarop we onze kinderen opvoeden, verantwoording verschuldigd
zijn. Vandaar onze eerste vraag :
Wat is opvoeding

Vooral onze Duitsche naburen hechten veel waarde aan definities
Deze zijn echter nimmer gelijk en vaak het product van subjectieve zienswijze. Laat ons opmerken, dat het woord opvoeding
gebruikt kan worden in ruimeren en in engeren zin.
We willen het begrip opvoeding aldus omschrijven :
Onder opvoeding verstaan we een complex van inwerkingen van
volwassenen op onvolwassenen, waardoor de natuurlijke groei van
deze laatste gewijzigd wordt in de richting van een ideaal, hetwelk
den opvoeder min of meet- voor den geest staat.
Hiermede is direct gezegd, dat het begrip opvoeding onlosmakelijk verbonden is aan de verhouding van mensch tot mensch.

In de boeken van Long, uit het Engelsch vertaald, wordt ten
onrechte gesproken van opvoeding van dieren. Deze onjuiste vertaling vindt wellicht zijn oorsprong in het felt, dat het Engelsche
woord „education" in zich sluit het begrip opvoeding en het begrip
onderwijs. Bij dieren kan echter van eigenlijke opvoeding geen
sprake zijn.
Op het verschil tusschen mensch en dier komen we nog terug
Hier zij alleen nog opgemerkt, voor de paedagogiek van groot
belang, dat het menschelijk jong een zeer langen_ tijd behoeft om
volwassen te worden.
De inwerking van mensch op mensch is een kwestie van omgang.
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Waar contact is, daar is inwerking. Ontbreekt het contact, dan
is er ook geen inwerking.
Men mag deze wederzijdsche, met een vreemd woord genoemd
bilaterale verhouding nooit uit het oog verliezen.
Soms krijgt men den indruk alsof er slechts van een eenzijdige verhouding sprake kan zijn n.l. alleen die van opvoeder naar kind.
Dit is echter onjuist. De opvoedeling is geen passief wezen. Hij heeft
zijn eischen, gevoelens, sympathieen en antipathieen : het is hem
niet onverschillig hoe hij behandeld wordt.
De jeugd is zich de tweezijdigheid deter verhouding ook bewust
geworden.
Alle invloed van mensch op mensch behoeft echter nog geen
paedagogische te zijn. Ernst Krieck een Duitsche onderwijzer
(bekend geworden door zijn boek) meent van wel.
Hij zegt : Er wordt overal en altijd opgevoed. Dit opzichzelf is
waar, maar daarom mogen alle invloeden nog niet als paedagogische bestempeld worden. Door ons wordt alleen hieronder
verstaan de invloed van volwassene op onvolwassene en omgekeerd. (Men had natuurlijk de verdeeling ook anders kunnen
maken door b.v. de meer juridische verdeeling te nemen van
mondigen en onmondigen.)
Prof. Kohnstamm in zijn boek „Persoonlijkheid in wording"
meent dit : „Er is geen enkele reden de opvoeding te doen ophouden bij de jeugd. Wat men tot verbetering van volwassenen
doet verschilt essentieel niet van dat wat men aan onvolwassenen
doet. Ook wat aan den volwassene wordt gedaan behoort tot het
terrein der paedagogiek".
Volgens Prof. Gunning wordt bier dezelfde fout gemaakt, die ook
die vertaler van dat Engelsche boek maakte bij de vertaling van
het woord education, d. w. z. geen rekening houden met het
verschil tusschen opvoeding en onderwijs.
Volksontwikkeling wil toch in de eerste plaats zeggen onderwijs
aan volwassenen. Men kan bier toch moeilijk spreken van hulp
bieden aan hun groei. De opvoeding heeft tot taak het kind op
eigen zedelijke beenen te leeren staan.
Lit het voorafgaande valt af te leiden dat het van zeer groot
belang is hoe de omgang tusschen volwassene en ,onvolwassene is.
Of deze strak en koel is, dan wel hartelijk en welgezind. Want
van vertrouwen hangs alles af. Zonder vertrouwen geen kans van
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slagen. Men kan opvoedend werken, men kan ook neervoedend werken.
Dat vertrouwen moet de opvoeder zien te winnen. Hij moet
daartoe :
1. Dat vertrouwen zich waardig zien te maken.
2. Zijn opvoedeling steeds trachten te begrijpen.
3. Steeds zorgen dat een gepaste mate van vertrouwelijkheid
aanwezig is.
In dit laatste schuilt een antinomie d. i. een tegenstrijdigheid
waarvan de paedagogiek vol zit. Men moet steeds bedenken, dat
het omgekeerde van wat men zegt ook wel eens waar kan zijn.

Voorbeelden van antinomie
a. De opvoeder moet natuurlijk zijn (denk aan Rousseau) en de
opvoeding gaat min of meer tegen de natuur in ; de groei
wordt gewijzigd.
b. De opvoeder is voor alles verantwoordelijk en de opvoeder
is voor niets verantwoordelijk.
c. De opvoeder moet consequent zijn en consequenties zijn voor
den opvoeder uit den booze.
d. In dit geval : De verhouding tusschen opvoeder en opvoedeling moet vertrouwelijk zijn en daarnaast de afstand moet
bewaard blijven.
De z.g.n. nieuwe paedagogiek, die ook de gestichtsopvoeding
in het oog vat, zegt : De opvoeder moet zijn de kameraad van
den opvoedeling. Hier tegen is een scherp protest gekomen. Het
kind mag niet worden onthouden waar het recht op heeft.
Er moet lets van vertrouwen zijn, men moet kameraadschappelijk zijn, maar men moet niet zijn de kameraad van de opvoedeling.
Men mag ook dit niet vergeten : De partijen zijn niet volwassen
of onvolwassen in absoluten zin. De volwassen mensch is nog niet af.
Toch vertegenwoordigt de oudere in het oog van den jongere
een zekere volmaaktheid, een bereikte groei, een ideaal, dat het
kind wil navolgen.
Hier ligt een nieuwe antinomie : De opvoeder is niet volmaakt
(hij mag zich dit ook vooral niet indenken) en toch moet de op-.
voeder . het model zijn, waarnaar het kind zich modelleeren kan.

Zoo ziet men de verantwoordelijke taak die een opvoeder heeft.
Hoe nu bovengenoemde moeilijkheden op te lossen Men mag
niet als volmaakt poseeren en moet toch een afbeelding zijn van
menschelijke volmaaktheid.
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Het Christendom alleen kan hier de oplossing geven.

De waarachtige opvoeder moet met Paulus kunnen zeggen :
„Weest mijne navolgers, gelijk ik van Christus. - De opvoeder is
dus in hoogste instantie vertegenwoordiger van God.
Het beste lijkt mij inzake opvoeding, dat de opvoeder zichzelf
opvoedt.
Er bestaat een Mierenboekje en een Kreeftenboekje. Het laatste
geeft aan op welke wijze men neervoedt.
(Naam Kreeftenboekje is ontleend aan het feit, dat Moeder
Kreeft hier ails representant kan genomen worden van de slechte
opvoeding ; zij zegt tegen het jong : Loop vooruit en geeft zelf het
het voorbeeld niet.)
De opvoeder, die zich laat gaan, kan geen goed opvoeder zijn,
predikt door zijn voorbeeld, dat de mensch nu eenmaal is, wat hij is.
Conclusie : het opvoedersambt is een buitengewoon verantr
woordelijk werk.
Typen van opvoeding.

Als opvoeding omgang is, dan volgt daaruit, dat er geen algemeen type van opvoeding bestaat en dus voor ieder kind een ander
type moet worden ontworpen. En zoo is het ook. Toch moeten
wij aan de andere zijde dit weer niet forceeren.
Feitelijk zijn alle volwassenen opvoeders, maar zij vallen in
groepen uiteen, zooals ouders, huisgenooten, familieleden, en al
die verdere kringen waarin het kind opgroeit. Als buitenste is
hier dan te noemen : de maatschappij.
Wij onderscheiden echter gezins-, school- en maatschappelijke
opvoeding. Nu zijn er verschillende typen van kinderen (boerenkinderen, arbeiderskinderen, kinderen uit den middenstand enz.) die
echter alien verschillende trekken gemeen hebben. Wij hier, die
te maken hebben met de gestichtsopvoeding, zullen het algemeene
moeten zien in het licht van de bijzondere belangen die hier
hartigd worden.
Natuurlijke en kunstmatige opvoeding.

Nu is het van het hoogste belang, zich steeds rekenschap te
geven van de verhouding, waarin men staat tot het kind. Daartoe
verdeelen wij de opvoeders in twee hoofdgroepen :
In de eerste groep behooren thuis uitsluitend de ouders en
ten hoogste familieleden.
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De tweede groep omvat de met de opvoeding expresselijk betaste personen, die verder niet met het kind verbonden zijn (familieleden en huisgenooten zouden desnoods ook als middengroep beschouwd kunnen worden).
De eerste verhouding is de natuurlijke, de tweede een kunstmatige, door menschen in het leven geroepen. Met „kunstmatige"
wordt verder niets minderwaarcliga Iaedaeld. De natuurtijke is
allesbehalve volmaakt en dat de natuurlijke opvoeding niet altijd
de beste is, bewijst elke verpleegde in dit gesticht. Men mag dus
vooral niet spreken van „meerderwaardig" en „minderwaardig".
Het verschil is echter onoverkomenlijk. Niets kan de natuurlijke
band vervangen, zelfs niet nabootsen. Ook pleegouders blijven
tenslotte maar pladtsvervangers. Dit verschil blijft altijd en indien
het miskend wordt, wreekt het zich steeds.
De natuurlijke band is onopzegbaar, onvernietigbaar. Graaft de
misdaad vaak een kloof tusschen ouders en kinderen, of treedt de
dood tusschen beide, de kinderen blijven de kinderen van hun
ouders. Alle andere verhoudingen kunnen ontbonden worden en
zijn gelegd voor een bepaalden tijd. Wie zich van dat verschil
geen rekenschap geeft, komt bedrogen nit, want in de opvoeding
moet men bij idealisme toch ook volkomen nuchter blijven. Bovendien zijn de kinderen zich van dit diepgaande verschil zeer wel
bewust, en iedere gestichtsopvoeder zal dit hebben ervaren, ook
al zijn de ouders nog zoo slecht.
Gestichtsopvoeding.
De gestichtsopvoeders behooren dus tot de tweede groep en
hebben met alle onderwijzers gemeen, dat hun verhouding vroeg
of laat wordt beeindigd. Dit houdt in, dat hun hoogste principien
niet verwezenlijkt kunnen worden. De gestichtsopvoeder moet er
van maken wat er van te maken is. Voor het grootste gedeelte
moet hij zich tevreden stellen met surrogaat-opvoeding. Gestichtsopvoeding is surrogaat-opvoeding.
Nu zijn onder deze surrogaat-opvoeders diegenen begunstigd, die
werken in een internaat, omdat zij de kinderen dag en nacht voor
hun rekening hebben ; zij hebben voor den duur dat zij met de
kinderen in aanraking zijn, het rijk alleen en behoeven geen minder
gewenschte inmenging of in de wielen rijden van anderen te
duchten, wat een groot voordeel is. Een voordeel z(545 groot zelfs,
dat Rousseau in zijn „Emile" het als een allereersten eisch stelde.
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Rousseau's gedachte was deze : Emile moet voelen, dat hij zijn
opvoeder nooit kwijt raakt. Eerst bij meerderjarigheid zou hij
worden losgelaten (dat was voor Rousseau bij de geboorte van
het eerste kind).
Hier op Hoenderloo vindt deze gedachte ook toepassing. Het
kind zit aan de groep van opvoeders vast. Het nadeel blijft, dat
het gesticht nooit het gezin kan nabootsen, al doet het ook nog
zoo zijn best. Het kunstmatige ligt er altijd dik op.
De grootste lout van vele wereldverbeteraars is, dat zij niet de
macht kennen, die de bewustheid van dit verschil op de kinderen
uitoefent. Het gaat zelfs vaak zoover, dat het kind een vijandige
houding aanneemt. Bovendien behooren wij niet te vergeten, dat in
de gestichten de meeste verpleegden bijzonder moeilijk zijn, weerbarstig, abnormaai. Nog maals : wie geen schipbreuk lijden wil, moet
nuchter blijven.
Aan de andere kant zijn er weer twee groote voordeelen op te
noemen :
1. Men heeft een aantal kinderen van gelijke leeftijd bij elkaar.

Dit is een niet te onderschatten voordeel. Hierin overvleugelen
de scholen en gestichten de gezinnen. Kinderen zijn uitstekende
opvoeders voor elkaar (rage sans pitie) en waar de opvoeder
niet onbarmhartig mag zijn, is het heel goed als de kinderen tegenover elkaar eens een keer wreed zijn. Bovendien hebben alle
normalen hun natuurlijke behoefte aan omgang met andere kinderen
(lang leve de kleuterschool).
Het groote gezin is daarom de meest geschikte voedingsbodem.
In theorie is de opvoeding van een eenig kind een hopeloos werk ;
(klopt gelukkig niet altijd met de practijk).
2. Dit voordeel is een rechtstreeks gevolg van de kunstmatigheid. De natuurlijke opvoeders zijn geenszins de beste en het gezin is
geenszins de gunstigste plaats. Deskundigen op het gebied van de
opvoeding ook al missen zij het ouderlijk instinct. (hetgeen men
evenmin moet wegcijferen als overdrifven) kunnen zeer veel goed
doen aan de kinderen, zijn zelfs dikwijls in de gelegenheid goed

te maken, wat door de ouders is bedorven. Daarop berust dan
ook de dwangopvoeding, Dit is een therapeutische opvoeding.
Het gesticht wordt een paedagogisch ziekenhuis of hospitaal. (De
Duischers spreken van „Heilpaclagogik".) Indien dus speciale deskundigen voor dit werk worden uitgezocht, mag men er veel goeds
van verwachten.
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Als een bijkomstig voordeel van deze fragmentarische opvoeding wordt beschouwd, dat de opvoeder minder aan het gevaar
blootstaat van te vergeten, dat het eigenlijke doel van de opvoeding is : zichzelf overbodig maken, het kind op eigen beenen
leeren staan. Het zal, dunkt mij, den gestichtsopvoeder gemakkelijker vallen zich bewust te zijn dat al het werk dat men
doet, het karakter draagt van voorloopigheid. Al de momenteel
bereikte resultaten zijn van weinig waarde indien zij niet verder
dragen dan het oogenblik. Men houde het doel steeds in het oog.
leder paedagogisch succes is een meevallertje, een genade Gods.
De opvoeder, die het zoover gebracht heeft, dat zijn jongens zich
onder zijn oogen behoorlijk gedragen, heeft zijn werk nog niet ten
halve gedaan, indien het hem niet gelukt is, zijn jongens in staat
te stellen, ook buiten het gesticht dit goed gedrag voort te zetten.
Juist omdat die momenteele resultaten betrekkelijk gemakkelijk
bereikt worden, moet de gestichtsopvoeder zich er rekenschap van
geven, dat het goede gedrag van thans Been waarborg vormt voor
de toekomst, ja zelfs een gevaar in zich heeft. Wanneer de opvoeder niet behoorlijk den opvoedeling zelf tot medewerker weet
te maken bouwt hij op driilzand.
Vormen van opvoeding.

We hebben de opvoeding onderscheiden in natuurlij ke en kunstmatige, n.l. in :
a. opzettelijke en onopzettelijke opvoeding,
b. individueele en massale opvoeding,

welke twee vormen niet in elkaar loopen.
De individueele opvoeding is niet altijd opzettelijk, de massale
niet altijd onopzettelijk. Meer dan eens is het gebleken, dat sommigen
alleen rekening houden met de opzettelijke en individueele opvoeding, anderen willen zelfs met de onopzettelijke niets te maken
hebben. De onopzettelijke opvoeding is echter van het hoogste
belang. Georg (Waitz) heeft hierop het eerst de aandacht
gevestigd in het hoofdstuk van zijn „Allgemeine Padagogik" dat
den titel draagt „Verborgene Miterzieher". Hij zegt, dat ook
wijzelf tot die groep behooren, dat ook van ons een gansche
reeks van werkingen uitgaat, waarvan we ons niet bewust zijn en
die we ook niet controleeren kunnen. Het kind staat dus bloot
aan allerlei schijnbaar toevallige inwerkingen van anderen en van
ons zelf. Het kind ziet buitengewoon scherp wat echt en onecht
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is, het ziet drommels goed dat onze onopzettelijke gedragingen veel
eer kans hebben van waar te zijn, dan onze opzettelijke. Het gezegde „Hij zegt dit wel maar meent dit zoo niet " bewijst dit ten
voile. Men is daarom, zooals iemand gezegd heeft : den kinderen
den grootsten eerbied verschuldigd.
De massale inwerkingen zijn ook niet geheel onopzettelijk. Er is
steeds een streven naar assimilatie. Iedere groep van menschen
heeft de neiging zijn leden te assimileeren. Dit geldt ook voor de
dieren. Het niet zich assimileerende wordt uitgeworpen.
Het „ontgroenen - is een geforceerd assimilatieproces. Met geweld
wordt het pakje hier aangetrokken en wie zich verzet, heeft het
zuur. Ook in de standsopvoeding (denk aan de klassenstrijd) zit
een opzettelijk element.
De macht van de opvoeding.
Opvoeding is, zoo zeiden we, een ingrijpen op het werk der
natuur. Het doel is, van den mensch iets anders te maken dan hij
worden zou, wanneer men hem aan de natuurlijke groei en aan
de omstandigheden overlies.
Dit gaat lijnrecht in tegen de meening van Rousseau, die zich
verzet tegen dit ingrijpen (empecher que rien se fait). Toch
zullen we zien, dat in de dwaasheden van Rousseau altijd nuttige
lessen verborgen liggen.
Het principe : „De mensch is goed" is voor een Christen onaanvaardbaar. „Alles zou goed zijn wat van den Schepper komt, alles
zou slecht zijn wat door de menschen wordt bewerkstelligd."
Hiermede is dan ook alle opvoeding onmogelijk gemaakt.
Echter, de „Emile - is vaak in strijd met de in den beginne uitgesproken principien. De „Emile" is juist het zoeken van de oplossing,
hoe de natuurlijke mensch kan worden opgevoed tot de cultureele
mensch.
Een andere zaak is, dat aan het ingrijpen in de natuur grenzen
gesteld zijn ; de beide uiterste zijn : „De opvoeding vermag alles"
en daartegenover „De opvoeding vermag niets".
In rationalistische tijden overheerschte de positieve richting : „De
mensch vermag alles." De mensch komt als een onbeschreven blad
papier op de wereld. De „Aufklarung - heeft ook heel veel verwachting van de opvoeding. (De uitdrukking van Kant, waaruit zou
blijken, dat ook deze een voorstander was van de theorie : „De
opvoeding vermag alles", is verkeerd verstaan).
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In de 19e eeuw nu slaan de meeningen over naar de andere
zijde tengevolge van de erfelijkheidsleer.
Thans heerscht weer meer de positieve richting met voorstanders
als Adler, Kunkel, e. a. Deze geven hoog op van hun successen,
doch beginnen in crediet in te boeken. Herbart, de philosoof uit
begin 19e eeuw was ook een aanhanger van deze zienswijze.
Natuurlijk ligt de waarheid in het midden. Aan de macht van
de opvoeding zijn inderdaad grenzen gesteld door de natuur van den
opvoedeling, zoowel door zijn algemeen menschelijke natuur als
wel door zijn bijzonderen aanleg. De beperkingen komen wel het
duidelijkst uit bij de defectieven, hetzij lichamelijk of geestelijk.
leder defect stelt een zekere grens aan de opvoeding.
De noodzakelijkheid van de opvoeding.
Zooals reeds gezegd, groeit niemand in onze samenleving op
zonder opgevoed te worden. Deze opvoeding is noodzakelijk wil
de mensch tot mensch worden. Er zijn voorbeelden bekend van
kinderen, die in hun prilste jeugd, door de menschen in het bosch .
achtergelaten, door de dieren zijn opgevoed. Zij worden echter
geen mensch, het worden wilde dieren met dierlijke eigenschappen,
springen als apen, vangen visschen met de hand enz.
Deze sauvages zijn later ook niet meer gewoon op te voeden.
In Homo Sapiens Verius worden gevallen behandeld van dit soort.
Ook Montessori beschrijft een geval, afkomstig van Itard, le sauvage Averon.
Hoe romantisch de dierenromans ook zijn, de kern van Kiplings
boeken berust op werkelijkheid.
Dus zonder opvoeding wordt een mensch geen mensch maar
een wild dier.

Ook in minder extreme gevallen zien wij hetzeltde, getuige de
Fiirsorge-gestichten. 90 % zijn gevallen van defectieve opvoeding.
Er zijn dus grenzen gesteld aan de macht van de opvoeding.
Maar waar liggen nu die grenzen in elk bijzonder geval ? Dit
weten we niet. Rousseau zegt : „Il faut du bonheur pour l'atteindre."
(Het is een gelukje als men slaagt.) De Christen zegt : „Het is
een genade Gods.'' Het geloof in de macht van de opvoeding
moet geloofsartikel zijn. — We worden hiermede niet voor het geringste deeltje ontslagen van onze verantwoordelijkheid.
Op het feit van de mogelijkheid en op het geloof in de macht
van de opvoeding berust alle opvoedingswerk, ook de Stichtingsarbeid.
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Rousseau's leer, dat de mensch van nature goed is, wordt tegenwoordig zoo goed als door niemand meer beaamd, zelfs niet door
een Ellen Key.
Toch is het optreden van Rousseau in hooge mate zegenrijk
geweest en ook voor ons leerrijk.
In de eerste plaats moeten wij er dit van leeren, dat de opvoeding
zich heeft te modelleeren naar de natuur ; Het ingrijpen mag nooit
zijn een overheerschen, moet steeds blijven een dienen, een helpen
van de natuur.
Bacon heeft eens gezegd Het doel van de natuurwetenschap
is de mensch heerschappij te verschaffen over de natuur ; doch dit
wordt eerst dan bereikt, wanneer men haar gehoorzaamt. Dit
geldt ook ten aanzien van de natuur van het kind. Pestalozzi
noemt dit : „De natuur de pols voelen".
Hier staan we weer voor een antinomie Wij moeten het ontbrekende van de natuur aanvullen, maar het is de natuur die
geneest ; de dokter helpt alleen een handje.
Het tweede wat zich leeren laat van Rousseau is, dat het ingrijpen zich tot het strikt noodige moet bepalen. Het schoolmeesteren
over de natuur zit ons allemaal in het bloed. Het gaat er slechts om,
daar waar de natuur te kort schiet, te hulp te komen. Wordt de
natuur niet beschermd, dan verwildert ze.
Doch we moeten ons hoeden voor overbodig beschermen. Waar
de natuur het beter weet, moet de men sch niet ingrijpen. (Denk
aan menschelijke uitdenksels als valhoedjes, loopwagentjes, enz.)
Heel veel komt vanzelf terecht. Er is veel dat ons verkeerd
toeschijnt, alleen omdat het ons hinders ; veel ook dat in den volwassene bedenkelijk zou zijn is bij de jeugd slechts een groeiverschijnsel. Wel hebben al die verschijnselen de kans van abnormaal
te worden, maar aan den anderen kant drijft een boel over.
Aardig is in dit verband het gedicht van de Genestet : Opvoeding.
We moeten dus een redelijk vertrouwen in de natuur hebben.
gelijk optimist en pessimist zijn.
Een Christenopvoeder kan nooit de waarheid prijsgeven dat
het hart des menschen boos is ; zie Matth. 15 : 19.
Illusies zijn gevaarlijk speelgoed en toch moet men vertrouwen
hebben in het goede, door God in het hart gewerkt.
Een ervaringsteit der moderne paedagogiek is toch, dat men
met vertrouwen veel verder komt dan met wantrouwen ; met het
goede te veronderstellen beter doet dan het kwade.
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Hiermede spreekt men tegelijk uit, dat het goede het normale
is, het kwade het abnormale.
Iedere keer dat een mensch zegt of denkt : „Dat is mooi, prettig
leelijk, edel," dus een oordeel uitspreekt, legt hij de dingen
een zekere maatstaf aan. Zulk een maatstaf is een norm en meestal
loopen de normen niet heel veel uiteen. (Stelen b.v. wijkt of van
de norm van het goede, die we in ons hebben.)
De gansche natuur streeft nu naar herstel van het nor male in
ons. Het kwade verwachten stempelt het kwade tot het normale
(Denk in dit verband aan de school, waar elk kind een schrift
kreeg voor strafwerk). Overtredingen mogen nooit als lets normaals
opgevat worden. Er moet steeds ruimte blijven voor het : „Dat
had ik niet van je verwacht !"
Ook de opvoedeling zelf wil, dat het goede als norm genomen
wordt, hoewel zijn innerlijk zich hier vaak tegen verzet. (Geef
Bijbelsche voorbeelden.)
We doen dus beter het goede in het kind te veronderstellen.
„De menschelijke ziel is van nature een Christin".
Er ligt evenveel degeneratie als regeneratie in de natuur.
Wij weten thans, dat erfelijkheid niet meet. is dan een kans.
Zie het voortreffelijke boekje van Mej, van Herwerden over de
erfelijkheidsleer.
Tengevolge van de populariseering van half begrepen wetenschap
komt hier vaak de klad in. De wetenschap is steeds bezig met
zelfcritiek. Dit gelds ook ten aanzien van de erfelijkheidsleer. Toch
is men er thans van overtuigd, dat de geboren misdadiger niet
meer wordt geboren en dat een kind van een dronkaard nog heel
geen dronkaard behoeft te worden, al heeft het een kwade kans.
De uitdrukking „erfelijk belast" is een uiting van paedagogisch
defaitisme en mist alle wetenschappelijke grond. Door studie van
het karakter is men er achter gekomen, dat dit lang niet onveranderlijk is. De kans voor de opvoeding staat volstrekt niet slecht•
Wanneer dus een erfelijke factor een kwade kans is, dan is
het juist de plicht voor de opvoeding de kwade kans te verminderen
door een omgeving te scheppen waar niet het goede door het
kwade, maar het kwade door het goede wordt verstikt.
Het juiste inzicht in deze dingen moet ons verantwoordelijkheidsbesef versterken.
We moeten voorts onderscheid maken tusschen erfelijke en aan-
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geboren factoren. Reeds lang voor zijn geboorte staat het kind aan

milieu-invloeden bloot. Ook kan heel goed nabootsing zijn,
wat wij als erfelijk betitelen. (Houding en gebaren van de
moeder).
Men vatte dus wel in het oog, dat deze erfelijkheidsfactoren
slechts van relatieve waarde zijn en er geen reden is tot wanhopen.
Defaitisme zou het gevaar meebrengen, dat we een gelegenheid
zouden verzuimen.
Zooals reeds in den beginne gezegd : De opvoeder heeft een
doel voor oogen. Zonder bepaalde voorstelling van wat een goed
mensch is en wat de bestemming des menschen is, is geen opvoeding denkbaar. Vandaar ook, dat groote waarde is toegekend aan
de doelstelling in de paedagogiek.
Of deze doelstelling wel van zooveel belang is als de Herbartianen willen, zullen we later zien. Wie echter kennis neemt van
de verschillende definities komt tot de ontdekking van de groote
verscheidenheid van de hier bedoelde doelstelling. Het heeft wel
lets van een Babylonische spraakverwarring. Mijn meening is, dat
deze spraakverwarring daar vandaan komt, dat men niet voldoende
onderscheidt tusschen opvoeding en opleiding. De Hollandsche
taal kan dit juist zoo mooi maken.
Sinds Spencer onderscheiden we de lichamelijke, verstandelijke
en zedelijke opvoeding en gebruiken dan opvoeding in den ruimeren
zin. Het spreekt vanzelf, dat lichamelijke opvoeding jets anders
moet beteekenen dan zedelijke opvoeding. Van de opvoeding in
ergeren zin worden we ons bewust, indien we zeggen : „De onderwijzer moet niet niet alleen onderwijs geven, maar ook opvoeden",
En als we zeggen : Hij heeft zijn opvoeding in Zwitserland genoten, dan bedoelen we hier heel jets anders mee, dan als we
zeggen „Hij heeft zijn opleiding in Zwitserland genoten". We
zouden ook nooit zeggen : „Hij is voor ingenieur opgevoed".
Wat is het verschil ?
Opvoeding is datgene, waarop iedere mensch recht heeft om zich
zelfs wille.
Opleiding is datgene, waarop de maatschappij recht heeft.

In het werkelijke leven zijn deze dingen nooit gescheiden, maar
in ons denken moeten we dit onderscheid toch maken. Een Robinson
Crusoe behoeft niet opgeleid to worden, want hij staat buiten de
maatschappij.
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Voor een Christen ligt bovendien het verschil in het diesseits
en het jenseits. De mensch moet opgeleid worden voor zijn tijdelijke
bestemming en opgevoed voor zijn eeuwige bestemming.
Francke heeft deze twee vormen schitterend vereenigd.
Ten aanzien van de doelstelling zullen we zes verschillende typen
van opvoeding onderscheiden :
1. het eudaemonistische,
2. het utilistische,
3. het collectieve,
4. het hu manistische,
5. het specifiek Christelijke,
6. het abstract zedelijke.
Type I. Het eudaemonistische. ( John Locke ). Hier stelt de
opvoeding zich ten doel het geluk van het kind. Het geluk, zegt
men, is de deugd.
Maar deze opvoeding is toch bedenkelijk, want zij wil van den
mensch een geluksjager maken, met al de naweeen van ontevredenheld, egoisme.
Sterk eudaemonistisch getint is de opvoeding van John Locke,
de bekende Engelsche philosoof uit het einde der 17e eeuw.
Type II. Het utilistische. ( Kerschensteiner ; Spencer ). Dit type
is eigenlijk slechts een schakeering van het vorige. In plaats van
gelukkig kom.t bruikbaar nuttigheid, efficiency ).
Daar is opzichzelf niets tegen en in zekeren zin is het beter dan
het vorige, omdat er een element van altruisme in ligt.
Hier echter wordt geen onderscheid gemaakt tusschen opvoeding
en onderwijs. De opleiding stelt zich immers ten doel de bruikbaarheid van den mensch.
Kerschensteiner kan er heel mooie dingen over zeggen, doch
het doel blijft toch steeds slechts dat men aan de maatschappij
bruikbare menschen aflevert zeer platte opvatting dus. 99 % van
de menschen deelen deze op vatting. De hootdvraag is : Wat moet
mijn jongen worden ? Hoe komt hij door het leven ?
De opvoeding is daar dus geheel verdwenen achter de opleiding.
Men mag niet zeggen dat de opvoeding de plaats in wil gaan nemen
van de opleiding. Bij Francke b.v. gaan zij heel goed samen.
Rousseau is een dergenen, die een lans gebroken heeft voor de
opvoeding hij wil in de eerste plaats opvoeding, geen opleiding.
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Type III. Het collectivistische. ( Nathorp ). Hier moet de individu
wijken voor de een of andere gemeenschap. Het is de opvoeding
voor de gemeenschap ( eigenlijk ook weer vereenzelviging van de
begrippen opvoeding en opleiding ) doch wij hebben hier een ontzettend aantal schakeeringen, waarvan sommige het allerhoogste
naderen ; zoo bijv. als wij onder gemeenschap verstaan het Koninkrijk Gods.
In de practijk heeft deze opvoeding de oudste rechten en wij
berinneren aan wat wij vroeger bespraken over assimilatie : het
kind moet worden geassimileerd aan de familie, de clan, de stam,
het yolk.
Deze opvatting is ook nu nog heel sterk bij de Japanners en de
Chineezen en heerschte in beschaafder vorm bij de Grieken en
Romeinen. De Griek werd opgevoed voor de polis ( d.i. stad,
staat ). Zie het boek van Plato : „Politeia", (d. i. over den Staat),
waarin deze zijn beginselen uiteenzet betreflende de staat. — De
ouders zijn eigenlijk de zetbazen van de staat, een opvatting, die
ook Fichte in 1806 in zijn „Reden an die deutsche Nation" voorstond.
Door Nathorp komt de naam „Social-paedagogik" in zwang.
Nathorp zegt merkwaardig juist heel mooie dingen over de
Individual-paedagogik.
De Social-paedagogik grondt zich op de onweersprekelijke waarheid, ( een waarheid, die Rousseau uit het oog verliest ) dat de
mensch essentieel een gemeenschapsmensch is. De alleenstaande
mensch verwildert ; Rousseau kan zijn „Emile" niet verder brengen
dan tot een „aimable sauvage". Het vervolg van de „Emile" getuigt
ook van de mislukking van zijn systeem. Men mag echter niet
hieruit afleiden, dat de gemeenschap als doel gesteld moet worden
van de opvoeding.
Laat ons thans eenige bezwaren noemen tegen de collectivistische
methode van opvoeding.
Eerstens dit : De eisch van Rousseau blijft van kracht, dat de
mensch moet worden opgevoed om zichzelfs wil ; hij moet uitgroeien
tot een zelfstandig geestelijk wezen.
Niet het minst in onzen tijd hebben wij karakters noodig, die ni et
opgaan in de massa, maar alleen kunnen blijven staan ; want tenslotte
blijft de mensch alleen staan met zijn God.
In het werk van Ernst Krieck : „Die philosofie der Erziehung" komt
het tenslotte bier op neer, dat de persoonlijkheden er onder moeten.
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In den modernen staat — op antieke leest geschoeid
trekt de staat
aan het langste eind, gaat met de buit strijken, en de enkeling telt niet
meer. In Italie en Rusland komt dit sterk naar voren. Ook in Frankrijk
treedt deze tendents op, de staat wil de opvoeding geheel in handen
hebben. Gelukkig hebben we in ons land nog geen Ministerie van
Opvoeding en Onderwijs gekregen. alleen nog een mininsterie
van Onderwijs.
De socialpaedagogik voert zoo tot opvoeding tot staats
burger. Helaas heeft Dr. de Visser destijds onder het hoofdstuk
onderwijs in de geschiedenis, voor de scholen, ook laten opnemen
onderwijs in de staatsleer. Voor de kinderen is dit dunkt mij Loch
een te zware stof.
Voorts is een groot bezwaar, dat de opvoeder zich minder verantwoordelijk zal gaan gevoelen ten aanzien van zijn opvoedeling,
wanneer hij zich moet voelen als een zetbaas van de gemeenschap,
die de hoogste rechten heeft.
Met dit al mogen wij de waarheid, die in dit streven tot uiting
komt niet uit het oog te verliezen, voor zoo ver zij de grenzen
niet te buiten gaat.
Het gemeenschapsborip kan wel meer worden ontwikkeld. Het
begrip „natie" wekC '8ok een volkomen natuurlijk gevoel bij het
kind; het kind voelt zich lid van een gemeenschap, vereenigd door eenheid van taal, eenheid van landsgeschiedenis enz.
Mits het blijft gaan om het kind.
Type IV. Het humanistische. ( Herbart, von Humboldt,
Goethe).
Thans is de strijd weer ontbrand tusschen Christendom en humanisme. (door Barth e.a.) De humanistische methode vraagt ontwikkeling
van al de krachten, die in de menschen liggen, en wel een harmonische
ontwikkeling van lichaam en geest. Deze opvatting keert zich dus
ook tegen het uitschakelen, ja vaak minachten van het lichaam, hetgeen zooveel kwaad heeft gesticht, ook in Christelijke kringen. Het
is de antieke eisch, maar geidealiseerd.
Het woord „humanitasu is ook van de Romeinen afkomstig en
beteekent sums niet anders dan „vriendelijkheid" maar ook in 't
algemeen „menschelijkheid". Denkt aan het woord van Terentius :
„Homo sum, humani nil a me alienum puto" d. „Ik ben een mensch,
mij is niets menschelijks vreeme.
Het gaat hier om de paideia, hetgeen vrijwel overeenkomt met
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het Duitsche „Bildung - en zooveel beteekent als beschaving, welopgevoedheid.
Voor de Griek is er niets ergers dan onbeschaafdheid.
Het Humanisme stamt uit het Italie van de 15e eeuw en slaat dan
met de Hervorming over naar Duitschland.
Erasmus kan als type worden genomen. Was hier lid van de
broeders des gemeenen levens. Hun ideaal was o.m. Eloquens pietas.
( In de practijk wint de eloquens het van de pietas. )
Tenslotte is het Loch weer de onderwerping van de opvoeding
aan de opleiding.
Goethe kan als heilige van deze richting worden beschouwd.
Er is veel moois in deze opvoeding.
Maar . . .
Het stelt eigenlijk aan de opvoeding heelemaal geen doel. Verdraagt zich buitengewoon goed met alle mogelijke evolutionistische
richtingen, wat tengevolge heeft, dat zij in de practijk neerdraait
op het platte utilistische. Het hooge begrip van Bildung words
sterk 2esthetisch gekleurd en boet aan ethisch gehalte in.
Conclusie : Deze opvoeding vormt geen streng zedelijke karakters ;
haar theorieen lijden onmiskenbaar aan zekere vaagheid.
Type V. Het specifiek Christelijke : Deze opvoeding onderscheidt zich hierdoor van de anderen, dat zij zich richt in de eerste
plaats tot het Jenseits. Toch is zij niet zoo geheel anders dan
wel verwacht zou worden.
Het Christendom heeft het Heidendom overwonnen, maar „de
deur van de school laten openstaan".
Bijzonder op de voorgrond treedt het begrip „gehoorzaamheid"
( Hierom acht ik in de eerste plaats Rousseau's paedagogiek onchristelijk, dat hij een tegenstander is van gehoorzaamheid. ) Hiermede
hangs samen de ontwikkeling van het begrip deemoed.
Volgens het Christendom zelf kan de opvoeding eigenlijk nooit
anders zijn dan Gods werk en dus voor den mensch onbereikbaar, zoodat wij tot de conclusie komen dat het eigenlijke doel van de opvoeding
ligt buiten de opvoeding. In het wezen der zaak gaat het om God.
Type VI. Het abstract zedelijke. Kant is een vertegenwoordiger
van dit type, hetgeen tot uiting komt niet zoozeer in zijn boekje
over de paedagogiek ( uit aanteekeningen later samengesteld ) dan
wel in zijn authentieke werken.
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Kant demonstreert, dat indien de zedelijke volmaking tot doel
van de opvoeding gesteld wordt dit eigenlijk een absurditeit is.
Tot deze volmaking kan de een den ander niet brengen en ook
de enkeling uit zichzelf niet geraken. Dit kan alleen gebeuren zegt
hij door een soort van explosie. De Christelijke opvatting spreekt
bier van bekeering.
Het doel van de opvoeding wordt bier dus evenals bij het
specifiek Christelijke type, als onbereikbaar voorgesteld.
Hiermede zijn wij aan het einde van de behandeling der typen
gekomen en merken alleen nog op, dat de verschillen minder groot
zijn dan men denkt. Het doel van de opvoeding ligt veelal buiten
het erf der opvoeding zelf.
Men houde in het oog, dat het werk, dat men doet, slechts een
voorloopig werk is en het einddoel nimmer bereikt wordt, hoe
begrijpeliik het ook is, dat een ieder gaarne „lets tot stand
brengt".
Stellen we het absolute einddoel als onbereikbaar, te meer wins
het relatieve einddoel aan bruikbaarheid. Hier gaan mijn gedachten
naar 'n hierarchie van doeleinden op ieder gegeven oogenblik in
de opvoeding hebben we te maken met een ranglijst van doeleinden.
Er is een onmiddellijk doel, een jets minder dichtbij liggend, een
nog verder verwijderd doel en daarachter het einddoel.
Het eindoel, waar het om te doen is ( hetgeen voor ons menschen
evenwel onbereikbaar blijft) wordt dikwijls het best gedienddoor het
schijnbaar uit het oog te verliezen.

De werkman arbeidt om het brood voor zijn gezin te verdienen.
Hij dient dat doel het best door onder zijn werk niet aan vrouw
en kinderen te denken.
Hier staan we weer voor een antinomie n.l. deze : De opvoeder
moet altijd het einddoel in het hart hebben en de geest van den
opvoeder moet op het heden gericht zijn.
Johan de Witt had tot lijfspreuk : „Ago quod ago" d.i. Waar
ik mee bezig ben, daar ben ik mee bezig.
Immers gaan er opvoedingsinvloeden van ons uit wanneer we
staan tegenover kinderen.
Daarom : Wat ge doet — al is het het plakken van een plakprent doet dat goed. Achter het onmiddellijke doel zitten altijd
weer doeleinden.
De leeraar, die Fransch doceert, stelt zich een verder doel dan

20
het aan de kinderen Fransch leeren, hoewel hij dood moet blijven
op een fout.
De opleiding is echter ook weer ondergeschikt aan een hooger
doeleinde enz. — Het hoogere moet aan het lagere worden opgeofferd, tenzij er een werkelijk conflict is.
Stel voor, de leeraar bemerkt, dat er verkeerde dingen gebeuren
dan wordt het onmiddellijke doel voorbijgezien en gaat het belang
van het hoogere doel voor.
Het hoogere moet zoo op het lagere geechaffaudeerd zijn.
Bij een bergbeklimming beginnen we aan de voet van den berg ;
om de top te bereiken moeten we heel veel klimmen.
Wij klimmen en weten niet of de top zal bereikt worden ; dit
moeten wij aan God overlaten.
De opvoeder mag dus niets te gering achten ; maar ook mag
hij niet iemand zijn met een klein hart ; hij moet zoo noodig het
lagere voor het hoogere kunnen doen zwichten. In de practijk is
het daarom goed ons te houden aan de regel van Johan de Witt :
Doe goed, waarmede ge op een gegeven oogenblik bezig zijt.
Om het hoogere te kunnen dienen moet het lagere behoorlijk
worden verzorgd.
Het besef, dat het eigenlijke doel der opvoeding buiten het erf
van de opvoeding ligt, acht ik het van uiterst belang, omdat tenslotte Gode de eere toekomt. Wanneer we kunnen constateeren
dat er vooruitgang is, laten we er dan op onze knieen dankbaar
voor zijn : het aandeel dat wij hierin hebben gehad, kunnen we
niet weten.
De lessen, hier gegeven, kunnen LI niet maken tot een goed
opvoeder. Zooals reeds gezegd Paedagogiek is geen receptenof kookboek.
Aangeboren gaven zijn meer waard en zullen zekerder tot het
doel voeren dan alle theorie. Toch zijn de natuurlijke gaven niet
meer toereikend.
Zoo zijn de eischen gestegen, dat wie het
nog op aangeboren gaven wil laten aankomen, bedrogen uitkomt.
Ervarinvis, een goede leermeester, maar peperduur. Indien een
goede voorbereiding .vooraf was gegaan, dan was er heel wat op
de prijs of te dingen geweest.
Ook van de ervaring leeren is een kunst. Hier kan de theorie mooi
werk doen. Anders dreigen we vast te rakers in het moeras van
de eigenwijsheid. Wee de ongeneeslijke, die zegt : „De ervaring
heeft het mij geleerd."
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Wanneer opvoeding in de eerste plaats is omgang, dan is het
van het uiterste gewicht van welke geest die opvoeder is doordrongen en of hij een diep verantwoordelijksheidsbesef heeft ten
aanzien van de zielen die hem zijn toevertrouwd. Het opvoedersambt is geen „baantje".
Het komt erop aan — en daarvoor dienen in de eerste plaats
ook deze lessen — dat de waarachtige opvoedersgeest over U
vaardig wordt. Het lezen van goede paedagogische lectuur is daarom
ook aanbevelenswaardig ; het spreekt vanzelf, dat deze geest steeds
onderhouden en voortdurend gevoed moet worden. Het lezen van
een goed boek is als een onderhoud met een hoogstaand mensch.
Die bevruchting van de geest is veel waard.
Lectuur :
Als woordenboeken zijn te noemen : W. Rein ; E. M. Roloff ;
K. A. Schmid, ( beter dan dat van Rein ) ; Zernike ; Geluk ;
Schwartz.
Als paedagogische romans o. m. Dickens, Habberton, Florence
Montgomery, Farrar, de Amicis,' Jean Aicard, Jeremias Gotthelf,
( zie zijn Leiden and Freuden eines Dorfschulmeisters) Otto Ernst,
G. A. Geyerstam, Tolstoi, Daudet, de Pressense, Thomas Mann,
J. P. Jacobsen, H. Sudermann, Andre Lichtenberger, Gottfried
Keller, P. Rosegger, J. Storm, enz. enz.
Ook uit niet specifiek paedagogische romans is heel veel wijsheid
te halen, dit geldt in de oppersten zin van den Bijbel.
Hiermede is de inleiding ten einde, voortvloeiende uit de in het
begin gegeven difinitie en zullen we achtereenvolgens spreken over :
1. Het object van de opvoeding.
2. Het subject van de opvoeding.
3. De opvoedingsmiddelen.
Het object van de opvoeding.
Hier komen we op het terrein van de eigenlijke kinderpsychologie, dat eigenlijk buiten het mijne valt.
Toch is het van belang van de kinderpsychologie kennis te nemen.
Rousseau zeide reeds : „Begin met je leerling te leeren kennen,
want je kent hem niet". Men is zich daarna opzettelijk gaan toeleggen op kinderstudies. De paedologie is hieruit gegroeid. Dit is
dus streng genomen wetenschappelijke bestudeering van het kind.
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Wat is het kind? Niet een groot mensch in zakformaat, maar
lets aparts. Dit deed ook de kinderartsen ontstaan.
In Volendam kleedt men de kinderen nog precies als de ouderen.
Elders echter, in groote steden, kwam een aparte kinderkleeding
in zwang.
Het zit hem niet zoozeer in quantitatieve verschillen, dan wel
in qualitatieve verschillen.
Het nagaan van de functies van denken en voelen, dat is het
werk van de paedologie. Het gaat niet in de eerste plaats om de
de vraag : Wat moet er met het kind gebeuren ?
De paedagogie moet nu leeren van de paedologie.
Veel is er ook gedaan aan de bestudeering van het abnormale kind.
Een dokter gaat wel te vaak buiten de ziel van den mensch
om en beschouwt alleen zijn ziekte.
De paedagoog moet zijn nut wezen te doen met de gegevens
der kinderpsychologie. Het komt er maar op aan of hij van hare
voorlichting een recht gebruik weet te maken. Moet echter niet
alleen wetenschappelijke belangstelling hebben, maar bovenal menschelijke. „Van boven af" zullen we nu enkele dingen nagaan
betreffende de kinderpsychologie.
Allereerst het gewone onderscheid tusschen lichaam en ziel. We
mogen niet uit het oog verliezen, dat een mensch een zeer samengesteld wezen is. We kunnen die veelvoudigheid niet beschouwen
wanneer we geen onderscheidingen maken.
Het behoort tot de veroveringen van den nieuweren tijd, dat
ook op het lichaam de nadruk wordt gelegd. De verpleging van
het lichaam mag echter niet zijn een overheersching. Van paedagogisch standpunt uit gezien moet alle verzorging zijn ten behoeve
van den geest.
De bekende spreuk : ,,Mens sana in corpore sano" (d. w. z. „bij
een gezond lichaam behoort een gezonde geest") wordt te dikwijls
zoo uitgelegd als of alleen in een gezond lichaam een gezonde geest kon
wonen. Dit is in tegenspraak met de feiten. Denk slechts aan
Willem III, Florence Nightingale e. a., menschen met een zwak
lichaam, die evenwel blijk hebben gegeven van een groote geestes•
kracht. De dienstbaarheid van het lichaam is gemakkelijker te verkrijgen indien het lichaam gezond is velen hebben echter de zwakheid
des lichaams overwonnen. Denk ook aan Paulus, die een lijder aan
vallende ziekte moet geweest zijn.
Het is veel gemakkelijker om 't stoffelijke gedeelte van den mensch
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te definieeren dan het onstoffelijke. Daarvoor hebben we verschillende woorden, maar al die woorden blijven vaag van beteekenis. Men neemt dan meestal de toevlucht tot een vreemd
woord, in dit geval psyche waarvan dan is afgeleid psychologie.

Verhouding van mensch en dier.
De mensch heeft met de dieren het lichaam, maar ook de ziel
gemeen. Allerlei werkingen van het menschelijk lichaam worden
bij de dieren bestudeerd, dit bewijst, dat men uitgaat van het
denkbeeld, dat de organismen van mensch en dier in hoofdzaak
overeenstem men .
Zoo wordt aan het dier ook bestudeerd hoe de menschelijke ziel
werkt. Hier stuit men echter op een veel fundamenteeler verschil.
Prof. Kohnstamm neemt in zijn Schepper en Schepping (deel II,
blz. 39 e. v.) stelling tegen het Amerikaansch Behaviourisme, dat
is de leer, die zich allereerst bezig houdt met de vraag : Hoe komt
een handeling tot stand ?" Men zou haar kunnen noemen gedragingsleer. (Elke gedraging, zegt de Behaviourist, doorloopt drie
stadia, n.l. het stadium van de prikkel, het stadium van de innerlijke verwerking en tenslotte het stadium van de handeling). Stadium
twee is volgens de Behaviouristen wetenschappelijk niet te benaderen.
Dit ontkent nu echter Prof. Kohnstamm. Bovendien liggen niet
alle gedragingen volgens Prof. K. in een zelfde niveau. Het gedrag
van een stuk ijzer ten aanzien van een magneet kan niet op een
lijn gesteld werden met het gedrag van een plant tengevolge van
lichtwerking. In het eerste geval spreken we van het anorganische
niveau in het tweede van het vegetatieve.
Op deze twee onderste lagen volgt dan het psychisch niveau,
dat het animale en het humane omvat. Deze hoogere structuren
staan niet buiten de lagere, maar omvatten ze. Bij het animale
ontbreekt het zelfbewustzijn ; er is geen inzicht. Er bestaat „handeling" in tegenstelling met het vegetatieve, maar er is geen opzet,
geen vooruitberamen van een plan.
Het humane niveau eerst brengt het begrijpen van woorden en
haar beteekenis, alsook zelfbewustzijn. Het bezit van normen is
kenmerkend voor het humane niveau. Ook bier onderscheidt men
weer verschillende lagen. Als hoogste noemt Prof. K. dan het
Religieuse niveau ; dit wordt bereikt wanneer het ik zich bewust
wordt van zijn verhouding tot God, (Christelijk gedacht).
Zooals reeds gezegd zijn er voor den opvoeder hoogere en lagere
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belangen en moeten in geval van conflict de lagere aan de hoogere
onderworpen worden. De belangen van den geest zal hij hooger
stellen "dan die van het lichaam. In verband hiermede is er den
laatsten tijd o. a. door Prof. Mej. Cornelia de Lange — uitdrukkelijk op gewezen, dat het geestelijk verlies dat een patient
op doet in een sanatorium, veel grooter is dan de lichamelijke
winst.
Het onstoffelijke valt uiteen in verschillende deelen, we spreken
van verstand en wil. De gebieden loopen soms over elkaar heen,
men kan met het gevoel begrijpen, met het verstand willen. Er
is wisselwerking tusschen alle deelen van den geest. „En hetzij dan
dat een lid lijdt, zoo lijden alle leden mede ; hetzij dat een lid
verheerlijkt wordt, zoo verblijden zich al de leden mede". (Dit
zegt Paulus in 1 Cor. 12 : 26.)
Laat ons thans eenige psychische elementen nader onder de
oogen zien.

Het Verstand.
Eind 18e eeuw verdeelde men de menschelijke geest in verschillende kastjes, ieder met eigen etiquette. De frenologie is hier
nog een uitwas van. Herbart wierp met een forsche zwaai deze
z. g. leer van de zielsvermogens op zij, of beter hij maakte een
eind aan de caricatuur ervan.
Men ontkomt er niet aan, bepaalde onderscheidingen te maken ;
men komt toch altijd weer neer op de oude onderscheidingen van
denken, voelen en willen, van hoofd en hart. Soms maakt men
twee, soms drie onderscheidingen.
Men kan geen afgepaste onderscheidingen maken. Het is daarom
beter te spreken van functies. Het is een en dezelfde ziel. In
werkelijkheid loopt alles in elkaar. Men begint met een afzonderlijke
functie, maar hoe dieper men graaft, hoe meer men genaakt tot
de totaliteit.
Bij denken past het substantief verstand, intellect.
Bij voelen past het substantief gevoel, hart, gemoed.
Bij willen past het substantief wil, begeerte.
Waar blijven nu echter fantasie, instinct, hartstocht e. d. ? Dat
de mensch verstand heeft weet de opvoeder maar al te wel. Er
is een sterke neiging om jonge menschen bij hun intellectueele
zijde aan te vatten.
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Stelselmatig wordt een kind beoordeeld naar zijn intellectueele
waarde. Ook wij begaan maar al te vaak die fout.
Ook Foerster gaf blijk in zijn eerste boeken de overtuiging
toegedaan te zijn : „Wie het goede inziet, doet het goede". Dat
was reeds de meening van Socrates : „Niemand is tegen beter weten
in slecht".
Het aanvatten bij de intellectueele zijde is zeer begrijpelijk.
Onderwijzen is altijd veel gemakkelijker dan opvoeden.
Ook gevoel en wil zijn voor de opleiding van het hoogste belang.
Datgene, waaraan men zijn hart geeft wordt eigenlijk alleen goed
geleerd. Dit is expertimenteel bewezen, men heeft uitgemaakt hoeveel grooter de prestatie is wanneer het hart erbij is. Daarom is
het van belang rekening te houden met de gevoels- en wilsfactoren.
Het gevoel.

Beschouwen we thans nader het gevoel.
Het woord is al even vaag als de meeste woorden op psychisch
gebied men doet daarom maar het best om niet naar een definitie
te vragen.
Men spreekt van lichamelijke, zedelijke, religieuse gevoelens; men
onderscheidt lagere en hoogere primaire en secondaire, individueele
en sociale gevoelens. Het hart moet hier als bron worden aangewezen. Denk aan Spreuken 4 : 23 : „Behoedt uw hart boven al wat
te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens".
Het gevoel is veel primitiever dan het verstand en de wil. Met
de leeftijd komen ook meer de andere functies naar voren. Terecht
heeft iemand gezegd : „Het hart slaat eerder dan het hoofd denkt."
Bij het ouder worden komt het gevoel meer onder contrOle van
het verstand en den wil te staan. Dit is eenerszijds maar goed ; er
is ook een „ijveren zonder verstand".
Op oogenblikken van buitengewoon sterk gevoelsleven plegen
regelmatig buien van inzinking te volgen. Het gevoelsleven is een
golvende lijn.
„De „ops", die slechts oogenblikken duren, zijn de opwellingen.
Die, welke langer duren zijn de stemmingen.
De opwellingen zijn schijnbaar voor den opvoeder het lastigst.
In plaats van er niets anders in te zien, dan een opwelling, is de
opvoeder veel eerder geneigd er een karaktertrek in te zien,
waarover hij zich ongerust heeft te maken of boos.
De verstandige opvoeder is dus iemand, die zoowel in de op-
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wellingen van boosheid, maar ook in die van bijzondere meegaand
heid, vasthoudt, dat deze van tijdelijken aard zijn. Hij tracht van
een goede bui te profiteeren en weet, dat een k wade bui „ook
weer voorbijgaat".
Wel moet hij er acht op geven, dat dergelijke buien niet al te
veelvuldig voorkomen, want dan worden ze gevaarlijk. Een pathologisch geval vereischt natuurlijk speciale behandeling.
In de gestichten weet men maar al te goed, dat opwellingen
aanstekelijk zijn. Van groot belang is daarom de gelegenheid tot
afzondering.
Ook stemmingen zijn aan een zekere periodiciteit onderhevig.
Stemmingen zijn veel gevaarlijker, omdat ze weken en maanden
kunnen aanhouden.
Het gevoelsleven is in hooge mate afhankelijk van de invloeden
van buiten. Eigenlijk spelen alle gevoelens zich of op het gevoel
van onbehagen, door de Duitschers Gemeingefuhl genoemd. Men
streeft naar evenwicht, naar harmonie in het algemeen.
Enkele factoren, die op de stemming invloed hebben zijn :
a.
b.
c.

groei.
honger en dorst.
vermoeidheid. Deze invloed van vermoeidheid is zeer groot.

Vermoeidheid is het volkomen natuurlijk effect van alle arbeid
en volstrekt niet ongezond. Oververmoeienis is verkeerd.
Bestaat alleen daar, waar na behoorlijke rust, nog sporen
overzijn van de vroegere vermoeienis.
d. het weer. Van daar de populaire zegswijzen : „De lente in
het lijk hebben" en „Er zit storm in de lucht".
Uitwendige omstandigheden kunnen dus invloed oefenen op het
gevoelsleven. Voorts noemen we hiervoor als voorname factor de
suggestie . Vooral onontwikkelden en kinderen zijn vatbaar voor
suggestieve invloeden.
Alle zieleleven is in hooge mate aanstekelijk vooral geldt dit
voor gevoelswerkingen , Deze aanstekelijkheid was al lang bekend
voordat men haar is gaan bestudeeren.
De beide genoemde physische weers- en suggestieve invloeden
kunnen groote invloed hebben op het kind. Men houde in het oog,
dat deze macht slechts beperkt is en men er vooral Been misbruik
van mag maken. Wat het eerste betreft, dit blijkt hieruit, dat de
hoogere gevoelens voor een zeer groot deel aan hun invloeden
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ontsnappen. Voorts is een onvoorzichtig gebruik voor de opvoeding
hoogst gevaarlijk, want de gevoelens hebben de controle noodig
van het intellect en van de wil. Alle vleierij is karakterbedervend.
Zelfs kleine kinderen weten dit al. De paedagogiek van het „zoethouden- is toch eigenlijk gezegd een paedagogiek van omkooping
en ook van gemakzucht. De opvoeder bereikt tenslotte verkeerde
dingen en komt met zijn gemakzucht bedrogen uit. En dan gaat
het vaak zoo dat een ander moet goedmaken wat de gemakzuchtige
opvoeder bedorven heeft. Het gaat bij deze paedagogiek niet om
het aangrijpen van de kwaal, maar om het gebruik van de symtomatische middelen. (Hieronder verstaat men in de medicijnen middelen, die niet de ziekte aantasten, maar slechts de symptomen van
de ziekte) ; deze middelen zijn onmisbaar, dock nemen de kwaal
zelf niet weg.
Dit alles voert ons tot de volgende atinomie : Op de stemmingen
van zijn opvoedeling moet de opvoeder altijd en moet hij nooit
speculeeren.
Zooals reeds gezegd, de bovengenoemde macht is slechts beperks, bereikt alleen de lagere gevoelens. Op de hoogere gevoelens
is het uiterst moeilijk invloed uit te oefenen.
Men houde ook vast, dat alle gevoelens de eigenaardigheid hebben
om bij veelvuldige beoefening of te stom pen. Toch mag dit geen
oorzaak zijn om het werk ongedaan te laten. Het is een geduldwerk
Men moet alles verwachten van een gestadige, langdurige inwerking.

Verhouding gevoel tot intellect en wil.
Het gevoel heeft de controle noodig van intellect en wil. Tegenover deze beiden staat het gevoel in sterke positie. We raken bier
aan de groote macht van het onderbewuste, waarin ook al de
andere krachten der ziel een plaats kunnen vinden. (Kunnen er
hier niet verder op ingaan).
De noodzakelijkheid van controle blijkt hieruit, dat het gevoel
aan zichzelf overgelaten, zoo licht een schadelijke macht wordt.
Dit kan dan zoodanige verhoudingen aannemen, dat het zieleeven verstoord wordt, en tenslotte deze onevenwichtigheid eindigt
in een of andere vorm van krankzinnigheid. Zielszwakte is reeds
erg genoeg.
Het is vooral de controle van den wil, weer nog dan van het
intellect, die het gevoel noodig heeft.
Evenwel deze controle mag niet een tyrannie worden. Vooral
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geldt deze waarschuwing voor het intellect; hier dreigt intellectualisme.
Alle miskenning van de behogten van het gevoel wreekt zich
altijd. Lijdt een kind, dan lijdt het heele organime schade. De
rechtmatige eischen moeten worden bevredigd. Wanneer het gevoel
geen toereikend voedsel krijgt, wanneer een kind geen liefde ontvangt, dan ontstaat een zielshonger, die tot de ergste misdaden
kan voeren. Ook de gewone lastigheid kan reeds een uitvloeisel
hiervan zijn.
Wil het gevoel niet gaan kwijnen, dan heeft het gezonde oefening
noodig. Oefening is een gevaarlijk woord, De Stichter van de
Jesuiten-orde heeft in zijn boekje „Exercitia Spiritualia" stelselmatige oefening van het gevoel voorgeschreven. Het Grieksch gebruikt hiervoor het woord askesis, waarvan is afgeleid ascetisme.
Paulus heeft het ook over oefening in zijn woord : Die de zinnen
geoefend hebben tot gehoorzaamheid der waarheid". (Hebr 5 : 14).
Bij behoorlijke opvoeding van de goede gevoelens zullen de
kwade verhongeren. Onderdrukken is gevaarlijk. Het doel wordt
dan vaak niet bereikt.
Men kan zelfs vragen met Rousseau of er wel kwade gevoelens
zijn. Is haat misschien geen vorm van liefde? Van verkeerd geleide
gevoelens ?
Tenslotte drie opmerkingen :
1. Men wachte zich voor de dwaling alsof de controle van het
gevoel op het intellect en op den wil een zeer nadeelige zou zijn.
Vooral bij vrouwen bestaat er een nauw verband tusschen gevoel
en prestaties.
2. Voor elke opvoeder is het een plicht studie to maken van
het gevoelsleven van zijn jongens. De opvoeder lette ook op al
de uitingen van dit leven, ook op de keuze der vrienden. Men
kent het gezegde : „Zeg met wie je omgaat en ik zal je zeggen
wie je bent." Men lette eens op dengene, die met elkaar omgaan
en vrage zich eens of : „Waarom zoeken die twee elkander".
3. Het gevoelsleven ziet er bij het eene individu heel anders
uit dan bij het andere. Ook de opvoeder heeft het meeste last
van zijn eigen gevoelsconstellatie. Rousseau is een typisch gevoelsmensch dientengevolge wordt uit zijn paedagogiek alle gevoel
gebannen.
Het is de reactie op de ontzettende last, die R. in zijn leven van
zijn gevoelsleven gehad beef t.
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Montessori's bestrijding van de fantasie moet ook vanuit dit
gezichtspunt beschouwd worden.
leder tekort en ieder teveel is een eenzijdigheid, zoowel bij de
opvoedeling als bij den opvoeder. leder opvoeder moet er tegen
kunnen dat een kind uitgroeit tot een karakter dat hem niet sympatiek is, mits het maar een goed karakter is.
De wil.

Men moet onderscheid maken tusschen bewust en onbewust
willen (Het spraakgebruik kent alleen maar het eerste). Fr. van
Eeden heeft eens zijn ervaringen weergegeven in hypnotischen
toestand. De zwakkere gevallen komen dagelijks in het leven
voor. Een jongen is verschrikkelijk ongezeglijk en weerbarstig.
In werkelijkheid wil hij het betere draagt een masker, vervult
een rol.
Het onverdiende verwijt doer ontzaglijk veel kwaad. Het „zet
kwaad bloed." (Prachtige Hollandsche uitdrukking).
Kinderen onderling doen zulks voortdurend.
Men komt ook altijdveel verder met de aanwezigheid van het goede
te veronderstellen. Voor het aannemen van het kwade is het
altijd nog tijd genoeg. En mochten wij ons eens ten goede
vergissen, hoe vaak staat daar niet tegenover, dat we ons ten
kwade vergissen.
Goethe heeft gezegd : „Wanneer je de menschen neemt zooals
ze zijn, dan maak je ze slechter. Wanneer je ze neemt zooals ze
moesten zijn dan maak je ze Laten we het goede blijven
veronderstellen.
Men wachtte zich ook voor het afsnauwen der kinderen (Het
Engelsche to sneer.) Dat „sneered' heeft al heel wat kwaad gedaan.
We mogen ook niet de kinderen met een bijtend sarcasme vernietigen, dat is goddeloos.
Er is nog een andere reden waarom we voorzichtig moeten zijn
met het toeschrijven van een kwade wil.
Honderden en honderden daden, die we voor willekeurig houden
zijn feitelijk reflexdaden. (Raak iemand's hand onverwachts aan
met een brandende lucifer en hij trekt deze direct terug. )
Het goochelen berust voor een groot gedeelte op deze weten
schap. Het is mij overkomen, dat ik volkomen vrij een kaart meende
te nemen en dat ik toch een kaart nam die de goochelaar wilde.
Het gebied van de vrije wilsbeschikkingen is ongelooflijk veel
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kleiner dan wij aannemen. De hersenen geven last aan de spieren
zonder het order van het „ik" of te wachten.
Onze wils-uitingen zijn dus voor een groot gedeelte reflexbewegingen. Dit is inderdaad maar goed ook. Indien we bij alles
wat we doen zouden moeten willen, dan zoude onze geestkracht
spoedig uitgeput raken. Nu kunnen we onze wilskracht bewaren
voor die gevallen, waarin we deze speciaal behoeven.
We kunnen natuurlijk ook bewust doen wat anders onwillekeurig
gaat ; noem slechts het ademhalen, knipperen met de oogen enz.
Het terrein van de wil kan zich dus vrijelijk uitbreiden.
Karrevrachten wilsbeschikkingen moeten verhuizen van het willekeurige naar het onwillekeurige, overgeheveld worden naar het
terrein van het onbewuste. Anderszijds moet de , macht van de wil
worden uitgebreid over gebieden, waar hij aanvankelijk niet heerschte
en waar hij ook bij het kind niet heerscht.
Darwin vertelt, dat hij eens staande in een aquarium in Londen
z'n gelaat niet tegen een spiegelruit gedrukt kon houden, telkens
wanneer er zoo'n zeemonster op hem afkwam, hoewel hij zich
toch zeer goed bewust was, dat een ruit hem ervan scheidde.
Darwin had deze reflex natuurlijk kunnen overwinnen, er is geen
kwestie van niet.
Goethe geeft ons bijv. een positief voorbeeld. Hij vertelt in zijn
jeugd erg veel last te hebben gehad van duizeligheid. Toen hij nu
student werd in Straatsburg heeft hij dag aan dag de Dom beklommen,
totdat hij eindelijk zijn duizeligheid geheel te boven was.
Zoo kan men ook bijv. een hoestprikkel overwinnen. Allerlei
gevoelens kunnen op deze wijze onder de heerschappij gebracht
worden van den wil. Vele van deze gevoelens zijn van physischen
oorsprong. Er zijn menschen met een aangeboren angst voor koeien,
paarden enz. De dames, toen er nog lange rokken gedragen werden,
veelal voor muizen.
Veel kinderen hebben de gewoonte hun nagels op te eten ( soms
zel!s hun eigen drek. ) Hier schuilt een pathologische kiem. Dwanggevoelens en dwanggedachten spelen hier een rol. Men lette • er
echter op, dat deze gevoelens in de niet-ernstige gevallen niet de
Baas behoeven te zijn.
Het willen is een kunst, die beoefend moet worden. Het beginsel van willen is in elke mensch aanwezig. Maar evenzeer is aanwezig de neiging om zich over te geven en te zeggen : „Het helpt
toch niet !'' De Franschen spreken hier van „la loi du moindre effort".
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Hier moet worden bijgebracht het leugenachtige van dit voorwendsel.
Ds. Pierson vertelt van een meisje, dat niet wilde opstaan
morgens. Op zijn vraag waarom zij zich er niet tegen verzette,
antwoordde zij „Ik zou wel willen, als ik maar wou".
Kant zegt : „Du kannst wenn du solist."
Een mooi Duitsch woord, ethisch opgevat, is ook: „Kein Mensch
muss massen !”
Hoe hier huip te bieden ?
Door voorbeeld kan hier het eerst geholpen worden. Zell het
goede voorbeeld geven van wilskracht, Op de duur zal dit niet
zonder uitwerking zijn. Wanneer kinderen echter nog merken hoezeer iemand zichzelf overwint, ontbreekt er nog iets aan diens overwinning.
Ook heel goed kan men een ander tot voorbeeld stellen. „Ziet
eens wat die of die door wilskracht heeft volbracht - En . . .
„Als hij dat kan, kan jij dat ook, of althans iets dergelijks".
urisLhe perMen kan tijdgenooten tot voutheeld stellen, ook hist
sonen. Hierin bestaat een gezonde en heilzame prikkeling van de
eerzucht.
Een tweede middel is de aanmoediging, de waardeering. In
wedstrijden ziet men men maar al te goed hoe heilzaam dit werken
kan.
De dynamometer van onze kracht bewijst dit ook. Men wordt
hartelijk toegesproken en dan kan er altijd nog wat bij.
Het omgekeerde moet zoo ook waar zijn ; de ontmoediging moet
een middel zijn tot wilsverslapping ; dit is ook inderdaad het geval,
een van de verderflijke werkingen van het een vorig maal genoemde
„sneeren". Hier hoort men de volgende uiting : „Als je dan toch
denkt, dat ik mijn best niet doe, dan zal ik m'n best maar niet
doen".
Als derde middel valt te noemen de onderwijzing, de toespraak.
Dit is een zeer onbetrouwbaar middel ; zie m'n artikel naar aanleiding van Foerster's boeken : „Foerster's Jugendlehre".
Foerster staat hier nog op den grondslag der ouden : ik praat
eens met een jongen en dan doet hij het niet meer. Dit is erg
naief. Het baat daarom niet, omdat een heldere voorstelling van
het bedreven feit nog geenszins voert tot het wilsbesluit.
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Denk ook aan Paulus' woord : „Het goede dat ik wil, dat doe
ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe
Het zelfde wordt uitgedrukt in deze woorden : „Ik zie wel, dat
het goed is en ik ben het daarmee eens dat het goed is en doe
toch het kwade".
Men mag natuurlijk niet zeggen, dat de onderwijzing heelemaal
zonder uitwerking is. ( Ik kom hier nog eens nader op terug.)
Tenslotte zijn dit allemaal hulpmiddelen. De persoon moet
zelf willen. Iedere kunst kan alleen geleerd worden door te
doen. Daartoe moet men den opvoedeling in de gelegenheid
stellen. Deze gelegenheid behoeft men niet kunstmatig te scheppen,
maar de kansen, die zich voordoen, niet voorbij laten gaan.
In dit verband wijs ik U op de beteekenis van den arbeid. Elke
waarachtige arbeid is op zichzelf reeds oefening van wilskracht,
vooral wanneer men „orde op zaken houdt - . De Franschen zeggen
zoo aardig : „Ce qui faut la peine d' etre fait, faut la peine d' etre
bien d.w.z. Datgene wat waard is gedaan te worden, is
waard goed gedaan te worden.
Een woord, dat mijn oom Prof. Gunning eens heeft getroffen,
was : „Ordnung ist Beherschung" : „Ja“, zeide hij, „dat is ook zoo
als er orde om mij heen is, dan ben ik de Baas, is er wanorde,
dan is een ander de baas".
Ook de strijd tegen vergeetachtigheid is een goede wilsoefening.
Dit geldt ook voor angsten en vreezen. Watson, de grondlegger
van het Behaviourisme beweert, dat er maar twee aangeboren
angsten zijn, te weten :
1. De angst voor het geluid en
2. Angst voor het wegnemen van steun. Zoodra die wetenschap
er is, behoeft er geen vrees voor allerlei meer te zijn.
De wil om niet bang te zijn, dat is de ware moed en niet de
roes, waarin men zich over de gevaren heen helpt.
Zoo kan men den wil ook oefenen door lets niet te willen. Een
ieder kent het spelletje van aan tafel „niet lachen'', Deze wijze
van wilsoefening kost nog meer wilskracht dan de andere. „Nalaten
is meer dan
Ook is de ontzegging van allerlei lekkernijen een nuttige wilsoefening. Als geestelijk versterkingsmiddel zijn deze dingen niet
te verwerpen.
Ook de waarde van de sport mag niet uit het oog verloren
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worden, de eenvoudige strijd tegen vermoeienis, alles waar volharden
en uithouden bij te pas komt.
Laat men nu vooral niet vergeten, dat er ook zoo iets is als
wilsverslapping, als men toegeeft aan zijn lust bijv. tot snoepen
en rooken.
Niemand kan zich indenken met welk een hartstocht prostituees
cigaretten rooken door een voortdurende oefening in gebrek aan
zelfbeheersching.
Zelfs groote menschen zijn in staat te komen tot de grootste
misdaden, indien bet geldt de bevrediging hunner lusten.
In ons land wordt er voor 274 millioen per jaar verrookt. Men
heeft eens nagezien hoe de vermeerdering van inkomen werkt ten
aanzien van het rooken. De hoogere standen zullen niet zoo'n
merkbaar verschil maken, daar de middelen ook anders voldoende
aanwezig zijn. De arbeidersklasse gaat onmiddellijk veel sterker
rooken, terwijl de middenstand zich meer werpt op de ontspanning.
leder die de volksklasse kent, weet wat een onheil de snoepcent
sticht. Maar is niet de snoepcent voor het kind, wat het rooken
is voor den volwassene ?
Als ik gestichtsjongen was en ik hield van rooken, dan weet ik,
dat ik razend zou worden, indien een opzichter mij voortdurend
de heerlijke geur van een sigaar in de neus blies. Het is mogelijk
dat dit een nuttige oefening is in zelfbedwang voor den jongen,
maar ik kan niet gelooven, dat het er een is van de beste soort.
Deze wijze van naar zich toe rekenen is toch wel te sterk om opvoedkundig te zijn.
Het gaat er nu om de juiste maat te vinden, waardoor de jongen
komt tot voile wilsontpiooing. Indien men te veel eischt van zijn
energie, dan komt er de ontmoediging, vraagt men te weinig van zijn
krachten, dan bereikt men het gestelde doel evenmin. Men
moet dus denk aan de bond, die men naar een koekje laat
springen — de juiste hoogte weten te bepalen.
Er moet dus gezorgd worden voor een geleidelijke opklimming
van moeilijkheden, liefst een zoo dicht mogelijk blijven bij het midden.
( Op ethisch gebied ben ik een voorstander van geleidelijkheid, op
didactisch gebied niet zoo zeer. )
De vooroefening is de gehoorzaamheid. Reeds het heilige moeten
werk zeer heilzaam.
Het willen van iemand die niet weet door te zetten is het willen
van het meisje in Bethel, waar Ds. Pierson van vertelt. Dit is wils-
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slapheid. — Alle waarachtig willen is gehoorzamen aan ons zelf, aan
God. Zoolang de mensch dat niet kan moet hij beginnen aan anderen
te gehoorzamen ; door de tucht tot de vrijheid.
Vandaar dat de vroegere opvoedingspraktijk zoo veel meer groote
figurers heeft gekweekt.
Tenslotte nog een opmerking : wij hebben gesproken over het
gevaar van het intellectualisme. Ook in de onderschatting van de
wilsfactoren openbaart zich de overdrijving van het intellectualisme.
Wij hebben geleerd naar Engeland te zien, waar de hoofdvraag
niet luidt : „Is het een knappe vent
maar waar men vraagt : „Is het
een kerel
Men bedoelt dan een gentleman ; een die niet spoedig
zijn evenwicht kwijt raakt en het onverstoorbare heeft, dat iedere
Engelschman toch hebben moet.
Thring was een groote wilsfiguur, maar in zijn boeken vinden
we weinig over de wil.
Bij de Franschen daarentegen vinden we veel over de wil. He t
boek van Payot is algemeen bekend.
Is het niet typisch, dat de Engelschen, waarbij de wil zoo hoog
staat aangeschreven, ons zoo weinig litteratuur verschaffen. Geldt
ook bier niet wat we vroeger zeiden ten aanzien van de phantasie
bij Montessori?
We doen dus het best met de Fransche boeken te lezen en het
Engelsche voorbeeld te volgen.
Prof. Roels heeft een meer wetenschappelijk werk geschreven
over de wil.
?'',

?"

De verbeelding of de fantasie.
Het is hier niet zoo moeilijk om een definitie te geven.
Fantasie is het vermogen van den menschelijken geest zich voorstellingen te vormen, die niet op waarheid berusten.

Deze definitie is ook toepasselijk op het geheugen. Geheugen en
fantasie loopen in elkaar. Het onderscheid last zich gemakkelijker
voelen dan in woorden uitdrukken.
Het geheugen is meer reproductief, de fantasie meer productief.
De fantasie schept geen dingen, maar schept alleen combinaties•
Toch voelen we er een zeker verschil in. — Men zou het geheugen misschien kunnen vergelijken met een bioscoop en de fantasie
met schilderkunst.
Zonder fantasie geen uitvinding, geen wijsbegeerte, geen godsdienst, geen geloof. De fantasie speelt een belangrijke rol bij de
begaafdheid. Zonder fantasie geen wereldveroveraar ( Napoleon )
en geen wereldcntdekker ( Columbus ).
De psychologie en de paedagogiek hebben dus waarlijk wel reden
zich met het geheugen en de fantasie in te laten.
Het geheugen heeft hoofdzakelijk beteekenis voor de didactiek.
Voor litteratuur verwijs ik LI o.m. naar het boekje van P. Oosterlee
getiteld : Over de fantasie in het kinderleven, haar waarde en haar
gevaren voor onderwijs en opvoeding ( uitgekomen in de serie :
„Verdieping en Belijning" ).
Veel litteratuur over de fantasie van het kind is er niet. Wel
is er veel geschreven over bepaalde vormen van fantasie bijv.
over het kinderspel. Het kind leeft eigenlijk voortdurend in theatervoorstellingen en vervult daarbij de rollen van acteur, regisseur,
costumier.
Denk bijv. ook aan het beeld, dat in den Bijbel gebruikt words :
„Wij hebben op de fluit gespeeld, en gii hebt niet gedanst, wij
hebben klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend".
De andere moeten meedoen, anders moeten zij uit de buurt blijven.
Er is dus een bepaalde leeftijd, waarin bepaalde vormen van de
fantasie bij kinderen sterk naar voren komen. Wij spreken dan
ook zoo aardig van kleuterleeftijd ; ook wel van speelleeftijd.
Later houdt de fantasie plotseling op, hoewel zij nooit geheel
verdwijnt. Kinderen scheppen er een bijzonder vermaak in zich eens
te verkleeden, doch ook volwassenen doen hieraan mee.

36
Bij de oudere menschen gaat het om de meer of mindere mate van
fantasie. De fantastische menschen zijn de menschen, waarbij de
fantasie wat meer levendig is gebleven, een levendigheid die zich
spoedig uit in exaltatie. Bij de andere openbaart zij zich in den
vorm van droomerigheid, mijmering. Bij den een in optimisme, bij
den ander in pessimisme.
In de practijk van het dagelijksch leven heeft men meer last van
de fantasie der menschen, dan van het ontbreken daarvan.
Bij het type echte Hollander staat de fantasie in kwaden reuk.
De fantasie"volle leerlingen zijn in het algemeen bij de onderwijzers
minder in trek dan de fantasie-looze. Toch zijn de eerste de
meest begaafde.
Fantasie-volle kinderen zijn inderdaad allesbehalve de gemakkelijkste, maar ook vaak weer de dankbaarste.
De opvoeder mag dan ook niet een zekeren tegenzin in zijn hart
laten postvatten, omdat het kind eigenschappen heeft, die hem
minder sympathiek zijn.
Door de bank genomen troffen wij bij de kinderen meer fantasie
aan dan bij den onderwijzer. In ons land behoeft nog weinig tegen
te veel fantasie te worden gewaarschuwd.
De Hollander is nuchter. Hij is leer-achtig (lehrhaft). Uit zijn optreden spreekt de schoolmeester, de zedemeester, de preeker.
Onze schilderkunst is ( met uitzondering van Rembrandt ) nooit
zoo zeer te bewonderen geweest om haar fantasiekunst ; veel meer
om haar zuivere afbeelding van de werkelijkheid. De werken van
Rembrandt zijn niet on-hollandsch, eerder boven-hollandsch.
De doorsnee-onderwijzer vertegenwoordigt dus ook ditzelfde type
met zijn deugden en ondeugden. De kracht van een Nederlandschen
onderwijzer is zijn goed hart, maar de armoede aan fantasie zijn gebrek.
Voorts wijs ik U op het onvermogen om zich in de positie, de
stemmingen van het kind in te denken.
De meeste opvoedkundige haters komen voort uit dit onvermogen.
De menschen hebben eenvoudig niet het vermogen zich te verplaatsen in den gemoedstoestand, de innerlijke bewegingen van
het kind.
Wij zijn voortdurend bezig elkaars fantasie te dooden ; het beetje
dat er overblijft, moet zorgvuldig worden bestreden ; fantasie is
niet fatsoenlijk.
Hoe hierin verbetering te brengen ? Een goed middel is het
lezen van goede boeken.
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Ik ben overtuigd, dat er onder uw jongens een vrij aanzienlijk
percentage fantasten is. Fantasie is een algemeen menschelijk en zeer
zegenrijk vermogen, mits in goede banen geleid.
De fantasie brengt goede en kwade kansen voor den' jongen
mee. Evenals het gevoel heeft de fantasie behoefte aan controle
en voeding.
De wil heeft over de fantasie niet veel te zeggen. Het geweten
is hier de rem ; het verstoort wel de ongezonde, maar niet de gezonde fantasie. Het voedt de echte fantasie.
De fantasie kan tenslotte niet uit het niets putten. Stof heeft zij
noodig. Vandaar ook dat romanschrijvers als Dickens, Zola e. a.
ijverige verzamelaars zijn geweest van feiten.
Hoe geweldig is ook vaak het weten van de grootste dichters.
Ik denk aan Vergilius ( door de Romeinen wordt juist zijn geleerdheld geroemd ) aan Dante ( die zich heelemaal aan Vergilius gevoed heeft ) ; grooter fantast met zijn hel en vajevuur is niet te
bedenken.
Ik denk ook aan Vondel en Bilderdijk, groote fantasten.
Er gaat in dezen een geweldige opvoeding uit van de lectuur.
Lectuur is voedsel voor de fantasie, Het is dus van het hoogste
belang, dat de opgroeiende menschen gezonde boeken lezen.
Een gevaar van de ongebreidelde fantasie is de leugenachtigheid.
( Hierom is veelal de fantasie in discrediet. ) Het is ontzettend moeilijk
om de grenzen te zien, om uit te maken vaak of het een geval
is, dat lets pathologisch heeft, — en dus in handen gelegd moet worden
van vakmenschen — of niets anders is dan een gewoon levensverschijnsel.
Op den leeftijd van 11-13 jaar heeft men dikwijls bij knapen
gevallen van de meest wilde fantasie. jongens die bijv, een stud
bouwen, de een wordt burgemeester, de ander dokter enz.
De leek moet wel voorzichtig zijn met de gevallen van pseudologica
fantastica. Een heeleboel verschijnselen zijn leeftijds verschijnselen,
gebonden aan bepaalde perioden. Men wachte zich voor uitlachen.
Andere uitwassen van een kranke verbeelding zijn de angst, de
vrees, soms ook de grootsprekerij, de zwendel.
Alle kinderen zijn onderhevig aan vrees. Angst en vrees loopen
natuurlijk door elkaar. Er bestaat een zeker onderscheid, doch dit
is niet gemakkelijk onder woorden te brengen.
In een toestand van angst verkeeren de kinderen onophoudelijk ;
het is een echt kinderkruis.
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Deze angst laat zich bestrijden door het weten. Ruw er tegen in
gaan of uitlachen is zeer verkeerd. Nog verkeerder is, dat volwassenen
door fantaseeren bij kinderen vrees opwekken.
George Sand vertelt in een van haar boeken van de angst, die
een kind weken lang had uitgestaan tengevolge van de vermaning, die het ontvangen had met de verzekering, dat ze anders
in de straatlantaarn gestopt zou worden. ( Destijds hingen de straat
lantaarns over de straat heen, hangende in het midden van het koord.)
Dit is ook de reden, waarom velen zich verzetten tegen het
sprookje. Het is waar dat niet alle sprookjes gezond zijn, maar toch
kan ik het niet eens zijn met diegenen, die de werking van het
sprookje veroordeelen.
Het is vaak zoo, dat de kinderen gillen van angst en toch moet
het sprookje, verteld worden. De kinderen houden van griezelen.
Waar ligt de grens ?
Het is inderdaad mogelijk, dat men met een enkele vergissing
een groot kwaad berokkent, dat met Been menschenhanden meer
is goed te maken.
Ook het mijmeren is een verkeerde uitwas van de fantasie. Een
kind kan zich overdag abnormaal gedragen, hetgeen dan een gevolg kan zijn van de ongezonde doorwerking van een droom.
Wij ouderen weten en zeggen : „Gelukkig, het was maar een
droom - . En toch, hoe lang duurt het vaak niet, voordat we de
deprimeerende invloed ervan geheel te boven zijn. Hoeveel te
moeilijker is dit dan nog voor een kind.
De fantasie moeten we dus beschouwen als een normaal levensverschijnsel dat op passende wijze gevoed moet worden. Indien
dit niet het geval is, dan slaat de fantasie naar binnen en richt
onheil aan.
Hier heeft de Hoenderloo-Revue goed werk gedaan. De behoefte
aan uitbeelding wordt hier op gezonde wijze gevoed.

Het Geweten.
Niet minder dan de fantasie verdient het geweten een afzonderlijke
behandeling.
Van het geweten gelds hetzelfde dat ik gezegd heb ten aanzien
van den vrijen wil, d.i. men moet uitgaan van het bestaan ervan. —
Het geweten is een algemeen menschelijke, maar ook een specifiek
menschelijke eigenschap.
Indien het dan bestaat, wat is het dan ? Het is niets anders dan
de inwendige rechter. Die rechter houdt er slechts twee uitspraken
op na. De eerste luidt : „Ge hadt moeten'', de tweede : „Ge moet
niet". Het eerste is een verwijt, het tweede een bevel.
Overigens is eigenlijk niets anders to zeggen van het geweten
dan dat het er is. Derhalve moet de opvoeder op dat geweten
rekenen en daarop veel laten aankomen. Want alles wat we gezegd
hebben over zelfopvoeding loops hier samen.
Het centrale punt van de opvoeding zegt Kohnstamm, is gewetensvorming. ( Zie : „Schepper en Schepping", bladz. 66. ) ( Het
woord vorming acht ik niet erg gelukkig, want het geweten is toch
lets, dat er is. )
Het doel van de opvoeding moet dus daartoe voorbereiden, dat
de mensch leeft volgens zijn geweten. Dit wil zeggen, dat het
geweten niet op zwart zaad wordt gezet.
Zoo doet de opvoeder, die in zijn hart zegt : „Als de jongen
maar doet wat ik wil. Over zijn hart ben ik toch geen baas". Dit
laatste is waar, een geweten, waar een ander baas over is, dat is
geen geweten ; de rechter is souverein, onafhankelijk, autonoom
in zijn beslissingen (niet in de maatstaf, waarin hij zijn beslissingen
neemt). „Niemand kan het geweten van een ander leenen'', dat
kan niet.
De groote vraag is dus niet of de jongen doet wat ik wil, maar
op wiens commando hij het doet. Of hij het doet op commando
van mij, dan wel van zijn eigen geweten.
De gehoorzaamheid aan een ander is tot niets nut, als zij niet
ten slotte voert tot gehoorzaamheid aan eigen geweten. Zoolang
is het nog de tijd van voorbereiding.
De macht van het onderstellen van het goede in den mensch
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is toch eigenlijk niets anders dan een beroep doen op zijn geweten.
Wanneer men een jongen straft moet men dit doen in het bewustzijn, dat het geweten van den jongen hem gelijk geeft, ook indien
deze dit niet erkent ; gewoonlijk houdt een kind dit niet lang vol.
„Wat ik hier tegen jou doe, dat ben je in je hart met mij eens !"
Is dit niet het geval, dan hapert er iets en moet de opvoedeling
tot bezinning wordt gebracht. De jongen kan zich nooit verschuilen
achter een gezegde als : „De politie moet haar plicht doen !" Ook
hier geldt weer het bekende woord : „Arglistig is het hart, meer
dan eenig ding".
Het geweten laat niet met zich marchandeeren. (Je kunt jezelf
niet schoon wasschen in het vuile water van een ander.)
juvenalis — van wien ook het gezegde is : Mens sana in corn
pore sano heeft dit mooie woord gesproken : Niemand die
kwaad heeft gedaan, wordt vrijgesproken, waar hijzelf als rechter zetelt.
leder mensch heeft dus een geweten ; dit is een feit, Men is
daarvoor verantwoordelijk en niet onschuldig indien men de stem
van zijn geweten ongehoorzaam is.
De tijd komt — zoo zegt men tot zijn opvoedeling
dat ge
vrij zult zijn het goede of het kwade te doen naar eigen verkiezen.
Men loopt dan altijd de kans, dat het kwade vroeg of laat aan
het licht komt. Echter blijft een massa kwaad niet ontdekt en komt
dus alleen maar voor den inwendigen rechter.
In waarheid zijt ge niet vrij om het kwade te doen. Alle zonde
is opstand, evenals alle deugd gehoorzaamheid is. Indien ge in
twijfel zijt „wat moet ik doen ?" dan moet ge uzelf naarstig onderzoeken en de eindbeslissing aan den inwendigen rechter overlaten.
Dit alles is voor een Christen van zelf sprekend. Maar er is
een groot en in den grond onoplosbaar probleem. De inwendige
rechter is niet onfeilbaar.
Twee dingen zijn mogelijk : Het is mogelijk dat het geWeten
wordt toegeschroeid, de rechter sluimert dan, komt niet aan het
woord ; indien hij evenwel aan het woord zou komen, zou hij
een juist vonnis vellen. Ook is het mogelijk, dat het geweten
onduidelijk spreekt. Ik denk aan de versregels van de Genestet :
„Maar het is er een van ruim fatsoen en min of meer versleten".
Zoo blijkt dat dit hoogste gezag nog onbetrouwbaar is. Is dat
niet om wanhopig te worden ?
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Hier hebben we het punt, waar degenen die in de Godsopenbaring
gelooven, uit elkander gaan. Inzake het feit, dat het geweten van
den mensch op verschillende tijden verschillende uitspraken kan
doen, het dus zijn eigen uitspraken van vroeger kan wraken en er
dus een toetssteen voor het geweten zelf moet zijn — hierover
gaan de meeningen uiteen.
De een zal zich hierbij beroepen op den Bijbel, de ander op het
geweten der menschheid enz.
Het geweten van een kind is een onvolwassen geweten, dat nog
leiding behoeft. Er kan dus gesproken worden van opvoeding van
het geweten. Het eigenlijke werk moeten wij aan den Goddelijken
Opvoeder overlaten.
Toch moet de aardsche opvoeder een zekere mate van volkomenheid voor het kind vertegenwoordigen. Evenwel mag de onmondigbeid van het kind niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is.
Het geweten van den onvolwassen mensch heeft dus opheldering
noodig ; hier ligt naast de ouders in het bijzonder een taak voor
den godsdienstleeraar.
Hoe het geweten op to voeden ? In de eerste plaats zeif to
toonen wat de Duitschers noemen : „Gewissenhaftigkeit'' ; wij Hollanders hebben hier voor niet een woord en omschrijven het
met „nauwgezetheid van geweten", of naar Fransch model
„Conscientieusiteit".
Tegenover een nauw geweten staat het geweten van Jan Rap :
„Het is er een van ruim fatsoen". Het eerste scherpt altijd het
geweten, het tweede verslapt het.
Jezus zegt ook : „Trouw in het kleine !" Verwaarloozing van
de kleinste plichten is in den grond van de zaak gewetenloosheid.
Geweten en waarachtigheid zijn synoniemen.
Pflicht-treue, ziedaar de weg tot verscherping van het geweten.
Daarom mag de opvoeder niets over zijn kant laten gaan.
Hier stuiten we weer op een antinomie : „De opvoeder mag
niets door de vingers zien en aan den anderen kant een heeleboel
door de vingers zien".

Sexe, ras, afkomst, leeftijd en temperamenten.
Tot hiertoe spraken we over onderwerpen, geldende voor alle
menschen en op zichzelf beschouwd ook voor alle menschen gelijk ;
wil is wil.
Thans stellen we dingen aan de orde, die de menschen verschillend maken omdat ze verschillend zijn. Het behandelen van
al deze onderwerpen zou vergen een zee van tijd.
Het voornaamste, wat wij van deze onderwerpen hier hebben
te zeggen is : dat deze verschillen er zijn, en dat de opvoeder er
rekening mee moet houden daarom moet hij er jets van weten.
Het is ons hier te doen om de behandeling, de individueele
behandeling van het kind, de zoo volledig mogelijke kennis
van het kind, dat ons is toevertrouwd. De cursus kan ons
hoogstens een eindje op den weg daarheen verder brengen. De
mensch blijft een ondoorgrondelijk wezen.
Wanneer we de groepen van menschen kennen, zijn we al een
heel eind op weg het noodige hieromtrent te weten.
Een jongen is anders dan een meisje.
Een Hollander is anders dan een Maleier.
Een Zeeuw is anders dan een Fries.
Een food is anders dan, laten we zeggen, een Arier.
Een kind van 8 jaar is ook anders dan een kind van 15 jaar.
Tenslotte zijn er dan nog de verschillen in temperamenten.
Voor ons Joel nu moeten we ons tevreden stellen met te constateeren dat deze verschillen er zijn.
Prof. Waterink heeft voor het eerst de aandacht op zich gevestigd door een studie over de rassen van het Nederlandsche
vac Voor een onderwijzer in Amsterdam is bet we! degelijk van
belang of hij een klas heeft. bestaande uitsluitend of voor een
groot deel uit Joodsche kinderen.
Voor ons hier zijn van het meeste belang de verschillen in
leeftijd en temperament.
Verschil in leeftijd.
Hoewel het van ouds bekend is, dat de jeugd verdeeld wordt
in verschillende tijdperken, wordt hier bij lange na niet de aandacht op gevestigd, die deze verdienen.
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leder weet nu, dat de periode van geboorte tot volwassen zijn
zich laat verdeelen in 4 of 5 onder-tijdperken. Daarom is ook het
dooreenmengen van verschillende leeftijden van twijfelachtig nut.
Het feit, dat de meeste talen voor de verschillende tijdperken geen
bepaalde namen hebben bewijst ook, dat men er zich, noch theoretisch, noch praktisch, weinig over bekommerd heeft.
'Nat de overgangen van verschillende tijdperken betreft moeten
we opmerken dat deze vaag zijn. Het spreekt wel vanzelf, dat
een kind niet in een dag van het eene tijdperk in het andere treedt ;
echter kunnen de overgangen soms wel vlug plaats vinden.
Wil men een bepaalde leeftijd karakteriseeren, dan moet men
het middelpunt, het hoogtepunt nemen.
De tijdperken zijn ook niet alle evenlang, er zijn grootere en
kleinere tijdperken.
Eigenlijk van de conceptie af neemt de tempo van de groei
gestadig af. In het eerst gaat het reusachtig snel. Doorgroeiende
met z'n aanvankelijke snelheid zoude het kind reeds na een en een
derde jaar volwassen zijn. Op zes maanden is de snelheid al bijzonder
vertraagd.
Indien het kind doorgroeide met zijn snelheid van drie maanden,
dan zoude het op drie en een derde jaar reeds volwassen zijn ;
met de snelheid van een jaar op de leeftijd van ruim 10 jaar.
Het groeitempo wordt dus steeds langzamer.
Men kan een tijdperk als een afzonderlijke periode beschouwen
of ook als onderdeel van een grootere periode. Hoe dichter bij
de geboorte, hoe kleiner de perioden.
De eerste drie levensjaren worden meestal als een afzonderlijke
periode beschouwd. Hierop volgt de kleuterperiode.
De eerste jaren kan men met groot recht van bestaan weer
verdeelen in een jaar en twee jaar ; ook het eerste jaar laat zich
dan nog weer in diverse onder-tijdperken verdeelen.
Wij verdeelen de periode van geboorte tot volwassen zijn in
twee hoofdtijdperken. De verschillen tusschen deze tijdperken zijn
zoo tastbaar, dat zij praktisch nooit verwaarloosd kunnen worden.
Het eerste tijdperk is voorbij wanneer het kind zegt : „Ik ben
geen kind meer !" en er in gedachten aan toevoegt : „En ik laat
me ook niet meer als een kind behandelen".
Geen kind meer, maar wat dan ? Nog niet volwassen mensch.
Wanneer de in dat opzicht onmeedoogende natuur een eind heeft
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gemaakt aan de kindsheid gunt zij het kind nog een aantal jaren
om de overgang te pakken. Terecht noemt men dan ook deze
periode den overgangs-leeftijd.
Biologisch is deze periode gekenmerkt door het in werking
treden van de geslachtsorganen. Maar dit niet alleen.
Zijn geheele wezen, ziel en lichaam, ondergaat een reeks van
vorderingen.
Bij de meisjes zijn dikwijls de lichamelijke vorderingen de geestelijke ver vooruit. (Hoewel ook het omgekeerde wel voorkomt.)
Het is de leeftijd waarin bij heel veel kinderen hartgebreken voorkomen. Het hart kon zoo gauw niet mee met een paar omringende
organen. Een verstandig arts zal dit verschijnsel dan ook in het juiste
licht stellen en alleen adviseeren : „Het kind behoorlijk rust gunnen,
niets aan doen !'' Er is bier niets abnormaals. Het is inderdaad
een absurde leeftijd. De ouderen herinneren zich helaas bloedweinig
van deze Bingen. De vrouwen winnen het in dat opzicht nog van
de mannen.
Tusschen de genoemde twee groote perioden bestaat een zeker
parallellism e.
Aan het einde van de kindsheid ligt een zekere volwassenheid.
Rousseau spreekt van een „enfant fait" (volwassen „kind"). Dit
kind moet sterven en daarom ook spreekt Rousseau ook van een
wedergeboorte.
Duidelijk valt een plotselinge snellere groei te constateeren. De
jongen maakt de „slungel-leeftijd" door, het meisje de bakvischleeftijd. De beenen beginnen meest eerder dan de armen. Er ontstaat een gedisproportionneerd wezen, zoodat de ledematen links
en rechts uitschieten.
Op latere leeftijd volgt dan het volwassen worden en dan is er
de ouderdom, het verval en de dood, althans de lichamelijke.
Omdat de geslachtsklieren in de overgangsperiode beginnen te
werken spreken we ook wel van de puberteitsperiode, maar dit is
lang niet het voornaamste. Paedagogisch gezien is het veel belangrijker
dat de manbaar gewordene zich gaat voelen als zelfstandigheid,
al is het dan niet vol-rijp. Het „Ik ben ik" komt naar voren.
Die persoonlijkheid, die is interessant. Een kind dat zich voor
zijn eigen karakter interesseert, dat bestaat niet. Daarentegen is
het het typische van deze periode, dat de mensch met zichzelf
kennis maakt. (Die kennismaking kan wel eens niet meevallen).
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De grondlegger van deze wetenschap is Stanley Hall, die zijn
boek „Adolescence" het licht deed zien (1900). De litteratuur is
thans onoverzienbaar.
De overgang naar de volwassenheid geschiedt betrekkelijk gauw
binnen enkele weken kunnen wij de veranderde houding zien, soms
zelfs binnen enkele dagen. Door de natuur is alles voorbereid.
De laatste dagen of weken noemen wij de periode van volpubertiteit. De onrust is kenmerkend voor dezen tijd. Toch heeft
de ontdekking voor het eigen „Ik" nog niet plaats gehad.
Voor litteratuur verwijs ik naar de brochure van mijn hand, uitgekomen in de Brochure-reeks „De Jeugd", getiteld „Problemen
der rijpere Jeugd naar de losse paedagogische studie van Prof W.
Stern, getiteld : De puberteitsleeftijd" en naar de dissertatie van
J. A. Valks over : „Classicaal en volksonderwijs".
De puberteitsleeftijd kan men gevoeglijk weer in twee deelen
verdeelen. Wij voor ons doen dat niet, daar dit onderscheid bij
de jongens veel zwakker is dan bij de meisjes. Op het oogenblik
dat de meisjes physiologisch klaar zijn, zijn de jongens nog maar
de eerste stormen te boven. Lichamelijk is een meisje op 17 a 18
jarigen leeftijd reeds volwassen, heeft al iets over zich van het
geposeerde der volwassen vrouw; dit brengt mee een verafschuwen
van den jongen : dit wordt dan betaald genet met voorgewende
onverschilligheid.
Moet men kinderen van verschillend ras of sexe bijeenbrengen
of moet men streven zooveel mogelijk homogeene, min of meer
gelijkvormige groepen te vormen ?
Enkele tientallen jaren geleden was men meer de laatste meening
toegedaan ; vandaar ook het zich kanten tegen de gemengde school.
De practijk was hier echter lang niet altijd in overeenstemming.
Omstreeks 1900 is er een ernstige twijfel gerezen en tegenwoordig
is er algemeen de niet-homogeene school.
Voor gestichtsopvoeders is er nog geen reden om aan te nemen,
dat men de gestichtsbevolking in groepen moet verdeelen en
de twee groepen uit elkaar moet houden.

De Temperamenten,
Het woord temperament is van Latijnschen oorsprong en beteekent eigenlijk mengen.
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Het betreft in eigenlijken zin dan ook de wijze, waarop de verschillende physieke eigenschappen in den mensch gemengd zijn.
Men ging in den oudheid uit van de gedachte, dat het karakter
van den mensch berustte op de meer of mindere aanwezigheid
van bepaalde lichaamssappen, te weten : het bloed, het s/ijm, de
gal en de zwarte gal (welke later bleek niet te bestaan). Hierin
herkende men ook wel de vier elementen, aarde, water, lucht en vuur.
Van deze vier sappen zijn dan ook de namen der temperamenten
afgeleid :
Bloed is in 't Latijn sanguis.
Slijm is in 't Grieksch flegma.
Gele gal in 't Grieksch chole.
Zwarte gal in 't Grieksch melan chole.
Hoewel bovengenoemde gedachte later geheel is verlaten, kan
toch de gemaakte indeeling de temperamenten zeer goede diensten
bewijzen om iemands karakter nader te qualificeeren.
Ook heeft men genoemde vier tempermenten wel uit het slot
van Lucas 9 meenen te molten afleiden.
Vers 54 luidt : Als nu de discipelen Jacobus en Johannes dat
zagen, zeiden zij : Heere, wilt Gij dat wij zeggen, dat vuur van
den Hemel nederdale en dezen verslinde, gelijk ook Elia gedaan
heeft ?
Hier treedt naar voren de cholericus, die te heftig wil ingrijpen,
en niet verstaat de wetten van het Koninkrijk Gods. Het past hun
niet zoo te spreken ; terecht worden zij genoemd : „Zonen des
donders - . Jezus bestraft hen en zegt : Gij weet niet van hoedanigen
geest gij zijt ; want de Zoon des menschen is niet gekomen om
der menschen ziel te verderven, maar om te behouden.
Vers 57 luidt : En het geschiedde op den weg als zij reisden, dat
een tot hem zeide : Heere ik zal LI volgen waar gij ook henen gaat.
Hier spreekt het sanjuinische, het vluchtige temperament. Deze
woorden missen hun diepte. Denk aan Petrus : ook zijn volgen
moest geheiligd worden.
Het volgen van Jezus is geen gemakkelijke zaak, bier moet
degene, die dit woord spreekt, op gewezen worden. Vandaar dat
Jezus antwoordt : „De vossen hebben holen en de vogelen des
hemels hebben nesten, maar de Zoon des menschen heeft niet
waar Hij het hoofd nederlegge".
Vers 59 luidt : En Hij zeide tot eenen anderen Volg mij. Doch
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hij zeide: Heere laat mij toe dat ik henen ga en eerst mijn vader begrave.
Hier moet iemand, die aanvankelijk gehoor gegeven heeft aan
Jezus' roepstem, worden vastgehouden. Met geweld moet hij op
ander erf worden overgezet. Christus navolgen is van meer beteekenis dan de begrafenis. En het klinkt den flegmaticus dan
misschien wat vreemd in de ooren als Jezus hem toevoegt Laat
de dooden hun dooden begraven, doch gij, ga henen en verkondig
het Koninkrijk Gods.
Vers 61 luidt : En, ook een ander zeide : Heere ik zal LI volgen,
maar laat mij eerst toe dat ik afscheid neme van degenen die in
mijn huis zijn.
Hier treedt de melancholische, de zwaarmoedige ons tegen. Hij
kan de brug nog niet zoo gauw slaan tusschen wat nu is en wat
komen zal. Zijn afscheid nemen keurt Jezus dan ook niet af, heeft
echter noodig dat de overgang hem wordt vergemakkelijkt. En
Jezus antwoordt hem : Niemand die de hand aan de ploeg slaat
en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.
Zoo hebben verschillende geleerden getracht een tern peramentenleer op te stellen.
Kant ging uit van de tegenstelling gevoel en daad, levendig en
onlevendig, en kwam zoo tot vier verschillende typen.
Wundt kwam ook tot vier verschillende typen, uitgaande van
emotionaliteit (evenals Kant) en de nawerking der aandoeningen.
heeft deze twee stelsels gecombineerd en neemt dus
drie grondeigenschappen, te weten emotionaliteit, activiteit en de
nawerking der aandoeningen, wat later betiteld is geworden met
Heymans

secundaire functie.

Onder emotionaliteit verstaat men de mate, waarin iemand vatbaar is voor aandoeningen. Wanneer wij spreken van niet-emotioneel beteekent dit minder emotioneel dan het gemiddelde, en
emotioneel boven het gemiddelde vatbaar voor aandoeningen.
Ditzelfde geldt voor de andere eigenschappen, zoodat het bij deze
geheele indeeling gaat om een meer of minder, maar nooit over
het absoluut bezit of gemis van een eigenschap.
Onder activiteit verstaan we de gemakkelijkheid, waarmee
iemand spontaan tot handelen komt. (Zie hiervoor Dr. B. ter Haar
Bzn., Hedendaagsche karakterkunde, blad. 17 e.v.).
Onder secudaire functie moet verstaan worden de nawerking,
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die psychische invloeden nog uitoefenen op het bewustzijn, nadat
zij uit het bewustzijn zijn verdwenen. Wij hebben bijv. gezien,
dat iemand bij de een of andere gelegenheid een leelijken val deed
van een ladder ten tijde van de gymnastiekles ; wanneer wij nu
weer tegenwoordig zijn bij ladderoefeningen zullen wij onwillekeurig
op onze hoede zijn, ofschoon het zeer goed mogelijk is, dat dit
voorval uit ons bewustzijn is verdwenen. Naarmate nu onbewuste
voorstellingen meer of minder nawerken, zeggen wij, dat iemand
secundair-functioneerend is of primair functioneerend is.
Llit deze drie karaktereigenschappen bouwt Heymans zijn systeem
op en komt zoo tot 8 typen :
actief
Emotioneel
secundair. Gepassioneerde.
Emotioneel
actief
primair. Cholericus.
niet-actief
Emotioneel
secundair. Sentimenteele.
primair. Nerveuse.
Emotioneel
niet-actief
actief
secundair. Phlegmaticus,
Niet-Emotioneel
Niet-Emotioneel
actief
primair. Sanguinicus.
Niet-Emotioneel
niet-actief
secundair. Apathicus.
primair. Amorph.
Niet-Emotioneel
niet-actief

Kretschmer is de man, die sterk de nadruk legs op het verband
tnsschen lichaamsbouw en karakter, of liever tusschen lichaamsbouw
en temperament. Zijn boek : KOrperbau und Character moest
eigenlijk heeten Korperbau und Temperamente.
Zijn leer is fel bestreden door E. R. Jensch ; zie het boekje van
Dr. H. C. Riimke, Inleiding in de karakterkunde, hoofdstuk vier.
Het temperament van een kind is normaliter overwegend sanguinisch. Geprononceerd phlegmatisch komt onder kinderen weinig
voor ; deze kinderen zijn niet sympathiek ; evenwel schuilen bier
vaak de degelijkste karakters onder.
Heeft een kind een melancholisch temperament, dan kan men wel
zeggen dat een kind ziek is, zielsziek ; deze kinderen hebben veel
opwekking en afleiding noodig. Omgang met vroolijke kinderen is
de beste medicijn. Zij moeten tot meedoen worden aangezet.
De cholerici komen onder de jongens veel voor. Direct klaar
staan met de vuisten. De cholerici zijn populair, getapt, maar niet
al tijd heelemeel to vertrouwen. Zij worden ontzien en vaak bewonderd.

Instincten, ondeugden en hartstochten.
Instincten moeten worden geleid, ondeugden moeten worden
bestreden en hartstochten worden beheerscht.
Instincten en hartstochten zijn dingen, die opzichzelf niet kwaad
zijn ; met ondeugden is dit wel het geval.
De laatste 40 jaren zijn de instincten voortdurend aan de orde
geweest en zijn dit gedeeltelijk nog. De strijd ging in hoofdzaak
hierom : over de al of niet aanwezigheid van eenzelfde instinct bij
de mensch als bij het dier . . . . De een zegt dan : De mensch
heeft heel veel instinct, veel meer dan een dier, de ander : De mensch
heeft heelemaal geen instinct. Soms is het een pure woordenstrijd
en wil men niet spreken van instinct, maar wel van instinctieve
handelingen. De positieve richting ging zoover, dat ze tenslotte
meenden, dat de anderen het instinct misten om het instinct te
ontdekken.
Hierover zijn beide partijen het wel eens dat het instinctieve
leven bij de mensch een veel kleiner plaats inneemt dan bij het
dier.
Over de hoegrootheid valt dan te twisten.
Het instinctieve leven bij de mensch neemt een veel kleinere
plaats in, dit words overwoekerd door de rede en het geweten.
Het woord instinct wensch ik te beperken tot die eigenaardige
dwanghandelingen, welke beteekenis hebben voor de bescherming
van eigen leven en dat van de soort.
Zoo opgevat zijn er misschien nog maar twee instincten : Het
instinct van zelfbehoud en dat van de voortplanting.
Al de instincten, die we bij de dieren en bij de insecten waar
nemen zijn openbaringen en uitingen daarvan en beoogen bescherming, deels van eigen leven, deels van het soortleven.
Het instinct verschaft een groote mate van veiligheid ; het
eigenaardige van het instinct is, dat het zeer secuur, ja onfeilbaar
werkt• Door hun groote doelmatigheid wekken ze een schijn van
vernuft, in werkelijkheid zijn het domme handelingen ; geplaatst
voor een nieuwe situatie zullen zij zich niet weten aan te passen.
De instincten zijn niet in staat om uit te maken of jets normaal
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of abnormaal is. Zij moeten jets doen, ook al is die werking op
dat oogenblik volkomen doelloos, ja schadelijk.
Het is dan ook een bekend kunstje om het instinct bij het dier
te misleiden.
De rede nu geeft het vermogen de omstandigheden te zien en
zich daarnaar te richten. Het is een vaste wet, dat een hoogere
faculteit een lagere overwoekert.
Iemand, die met rede begaaft is, heeft hier dan ook veel meer
nut van dan van zijn instinct.
Neem bijv. het moederlijk instinct. Dit werkt zeker bij de mensch
veel sterker dan bij het dier, het duurt bij normale omstandigheden
levenslang, maar het schrijft absoluut geen bepaalde daden voor,
zooals bij dieren het nest bouwen e.d. Een beroep op het moederlijk instinct is onzin, want dit verricht geen daad. Om te weten
hoe zij haar kind behandelen moet, moet zij te rade gaan bij
haar rede en haar ervaring.
De instincten moeten worden geleid en daarvoor heeft men
de rede. Dit nu zou onmogelijk zijn indien de instincten onver-

anderlijk waren doch dat zijn ze geenszins. Hierover is men het
wel eens ; instincten kunnen wel degelijk in een ander spoor gevoerd worden ; zij kunnen ook door gebrek aan bezigheid verstompen en door dressuur kan men een dier brengen tot handelingen die absoluut in lijnrechte tegenstelling zijn met zijn instinct.
Denk aan de Amerikaan, die een koppel kuikens geleerd had, niet
de kloek, maar hem te volgen.
Met name staan de instincten onder invlo?.d van de leeftijd. Er
zijn instincten, die, wanneer ze hun dienst gedaan hebben, eenvoudig
kunnen worden uitgeschakeld.
Jongensinstincten.
Bij een kind moet het instinctieve leven veel sterker zijn dan
bij de volwassene. Dit is ook zoo ; ook wisselen de instincten zich
chronologisch af. In sommige perioden vertoonen bepaalde instincten
een taaier !even dan in andere.
Wanneer men bij dier of mensch een instinct waarneemt.
waarvan het directe nut niet blijkt, moet men aannemen, dat
in een vorig stadium van het ras dit wel beteekenis heeft
gehad.
Darwin meent, dat mensch en dier in korten tijd de heele ont-
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wikkelingsgang van lager tot hooger stadium moeten doormaken.
Dit beet zijn philogenetische theorie (philos -=-__ stam).
Voor overdrijving leze men bij Otmar.
Bij de bespreking van de jongensinstincten volg ik in hoofdzaak
Welton, die in zijn boa enkele jongensinstincten heeft besproken.
Als eerste noem ik dan het lawaai maken. In den tegenwoordigen tijd zal men dit eerder als instinct erkennen dan vroeger.
Dit is een echt menschelijk instinct, van zuiver physische oorsprong. De geluiden van dieren hebben alle hun beteekenis. Het
bloote lawaai maken is iets menschelijks, misschien om den vijand
schrik aan te jagen ; bij meisjes neemt dit instinct veel kleiner
demensies aan dan bij jongens.
Ook dit instinct moet geleid worden ; men moet de kinderen
leeren anderen geen overlast aan te doen.
Als tweede noem ik de nabootsingszucht. Is dit instinct ? Wordt
wel ontkend. Echter hebben we ook hie r een uiting, die dienen
moet tot bescherming van individu en soort. Bij vogels is het geen
levensbehoefte. Het na-apen moet eigenlijk heeten na-menschen.
Reeds Aristoteles zeide, dat de mensch het meest imiteerende
wezen is dat er bestaat. Door zijn imitatie-instinct heeft het menschenkind zich boven het stadium van het dier uitgeheven. De
taal, die de mensch spreekt, heeft hij van anderen overgenomen.
Dit nabootsen geldt zoowel voor de persoon als voor de massa;
ook volken bootsen elkaar na.
Wat wij de macht van de suggestie noemen is niet anders dan
toepassing van de nabootsingszucht.
Wanneer het kind het streven om groot te worden niet had
(de Duitscher spreekt zoo aardig van „Gernegrosz") dan werd hij
ook niet groot.
Het kind bootst instinctmatig datgene na, wat voor hem een
ladder is om naar boven te komen. Ik denk hier aan het zotte
verbod van of kijken.
Als derde wil ik behandelen de wedijver. Dit is een bijzonder
bewuste vorm van het nabootsingsinstinct, waarbij de min of meer
duidelijke voorstelling van het prettig zijn om ook te kunnen wat
een ander kan een groote rol speelt. Dit words dan later : Ja A
kan bet, maar B en C kunnen het niet.
De zucht anderen te eclipseeren, wat allerlei krakeel tengevolge
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kan hebben, vormt de gevaarlijke zijde van den wedijver. Rousseau
is aanleiding, dat de wedijver bij de paedagogen zoo slecht staat
aangeschreven.
In de oudheid was in Rome de wedijver in groot aanzien. In
de Institutio van Quintilianus, welke op de mannen van de
Renaissance zoo'n groote invloed heeft gehad, wordt uitdrukkelijk
geleeraard, dat de jongen zonder emulatie onbruikbaar is. Denk
ook aan de kampstrijd in het Romeinsche leven. Deze was niet in
strijd met de Christelijke gedachte, want Paulus ontleend er zijn
beelden aan.
ook de Heiland meende, dat het goed was wanneer Zijn discipelen zich een beetje van de anderen onderscheiden. „Wanneer
Uw gerechtigheid niet over vloediger is dan die der Schriftgeleerden
en der Farizeeen zult gij in het Koninkrijk der Hemelen geenszins
ingaan''.
Niemand kan ontkennen, dat, wanneer de emulatiezucht zou
uitsterven het met de volken zou gedaan zijn. De emulatiezucht
kan eenvoudig niet uitgeroeid worden, maar . . . moet geleid worden.
In Frankrijk wordt de emulatiezucht kunstmatig geprikkeld ;
vandaar dat Rousseau er zoo tegen is. De Fransche scholen kennen
een uitgebreid systeem van prijzen. Dit systeem is verderfelijk.
Het beste is de emulatie met zichzelf. De Hollandsche paedagogen moeten er zich voor hoeden niet al te ongunstig over de
wedijver te oordeelen.
Als vierde noem ik de vechtlust. Hierover kan men lezen in
het boek van P. Bovet : L' Instinct combatif, geschreven in den
tijd van den oorlog.
In de paedagogische causerieen van Lem, hoofdstuk 19 kan men
er ook een aardig artikel over lezen.
Een niet-vechtlustige jongen is volgens Stanley Hall een hopeloos individu.
Boksen is een opvoedingsmiddel, dat in Engeland zeer in zwang
is. Men moet daarbij niet dadelijk denken aan matchen ; dit zijn
de excessen ; ziet men daarvan af, dan wete men, dat een bokspartij een flinke paedagogische uitwerking kan hebben. Lietz, de
stichter van de Landerziehungsheime lief ook zijn jongens worstelen.
Door dergelijke oefeningen wordt het vechtsinstinct onder tucht
gebracht en is het ook een oefening in de eerlijke kunst om een
geleden nederlaag royaal te aanvaarden.
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Is boksen u nog te kras en ook worstelen, dan noem ik schermen.
Het oat erom het vechtinstinct binnen de goede banen te Leidentot het behalen van overwinningen. Er zit een element van
moed in, dat geexploiteerd moet worden. Dit is noodig omdat de
vechtlust nog in 't geheel niet de lafheid uitsluit. De jongen moet
leeren den eerlijken en rechtmatigen strijd aan te durven, ook wanneer
het nog in 't geheel niet zeker is, dat de overwinning behaald zal worden.
De vechtlust wordt licht gaande gemaakt ten behoeve van anderen.
Dit is een teeken van een edel karakter. Bij elken niet bedorven
jongen spreekt op dien leeftijd duidelijk de zin voor het heroische.
Dit is een van de voornaamste punten van de paedagogiek van
Foerster. „Je moet in den besten zin een held zijn !"
Gezien op de goede zijde van den vechtlust en op het ietwat
sloome karakter van den Hollander lijkt het mij noch noodig, noch
gewenscht den vechtlust aan banden te leggen, al kan men haar
niet geheel den vrijen loop laten.
De cholerici, zooals reeds gezegd, zijn echte vechtersbazen
Wanneer de vechtlust een uiting is van persoonlijke geraaktheid
en men hierom den ander te lijf gaat moet zij natuurlijk tegengegaan
worden. Het komt dikwijls voor, dat een sloom karakter eerst dan
de vuisten opneemt, wanneer de persoon goed boos gemaakt is.
Dit is gevaarlijk, want dan zien we hem schoppen, slaan en bijten.
Dit zou ons weer terugvoeren naar het boksen, dat den jongen
leert alleen zijn vuisten te gebruiken.
Als vijfde willen we iets zeggen over de behoefte om jets te
koesteren, te bakeren.
Dit is een instinct, dat zich veel meer bij de meisjes openbaart
dan bij de jongens. Wij zijn bij de meisjes geneigd hierin te zien
een eerste openbaring van het moederlijk instinct.
Het zou echter een dwaling zijn om te zeggen, dat dit instinct
zich ook niet bij jongens openbaart. Dit kan dan echter moeilijk
als vaderlijk instinct worden gequalificeerd. Het richt zich veel
minder op poppen dan op dieren.
De meisjes hebben van 3-7 jaar hun klein-kinder-instinct en
dan volgt nog het poppenspel . De minst mooie pop is vaak de
meest aantrekkelijke. De liefde richt zich speciaal tot het onooglijke, het zwakke, het hulpbehoevende.
De verhouding tot dieren is zeer duidelijk tweevoudig. Men heeft
er angst voor of het zijn lievelingen.
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Watson ( de man van het behaviourisme ) is van meening, dat de
angst voor dieren den kinderen is aangepraat. Het is niet tegen
te spreken, dat bij die angst heel veel conditie is. Een vrouw acht
zich aan haar geslacht verplicht bang te zijn voor spinnen en
muizen. Voor een groot deel heeft Watson wel gelijk, maar
niet heelemaal.
Heel vaak hebben de kinderen gemeenschappelijke lievelingen.
Men late een kind begaan, men moet het vooral niet uitlachen,
maar hoede zich ook voor sentimentaliteit. Men moet tegen een
jongen niet betoogen, dat hij niet moet gaan hengelen ; ( het zoude iets
anders zijn indien men betoogde : Een hengel is een stok met aan
den eenen kant een worm en aan den anderen kant een dagdief ).
Ik ga niet mee met Freud wanneer hij zegt, dat het kind een
volledig geslachtswezen is. Zeker, de paringsdrift heeft de mensch
met de dieren gemeen, maar daarom hoeft men den mensch nog niet
met de dieren gelijk te schatten. Ook in zijn paringsdrift moet de
mensch mensch blijven.
Ware sexueele opvoeding kan nooit anders zijn dan een onderdeel van de geheele zedelijke opvoeding. Als iets aparts bereikt ze
niets ( Foerster ). Eerbied brenge men bij voor de heiligheid van
het huwelijk en ook voor de vrouw. ( Of onze gestichten hiertoe
voldoende gelegenheid bieden moet hier buiten beschouwing blijven.)
Heel mooie dingen heeft Rousseau over dit onderwerp gezegd in
zijn Emile. We hebben in dezen de natuur te volgen ; het streven
van de natuur is retardeeren ; de fout van de mensch is juist het
vervroegen.
Als zesde wil ik jets zeggen over de hordegeest, het sociale gevoel. Men leze hierover het boekje van Monroe, in 't Holl. vert.
De maatschappij berust niet op een contract social ( Rousseau ).
Evenals veel dieren is de mensch een „gezellig - wezen, een
kuddedier ; hierop staat en valt de maatschappij. Bekend is het
woord van Aristoteles : De mensch is een zooicum politicum, een
gemeenschap-vormend wezen.
Dit instinct kan zich openbaren in vormen, die voor de maatschappij van nut zijn maar ook in vormen, die haar ondermijnen.
1k denk aan het hoog ontwikkelde sociale leven en aan de vetkeerde samenscholingen. Als een indifferente vorm zou men de drukte
op straat kunnen aanmerken.
Bij de vrouw is dit instinct veel minder sterk ontwikkeld dan
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bij de mannen. De vrouw doet hier meestal de mannen na denk
aan het meisjes-corps, waar ook ontgroend wordt en dan nog
erger dan bij de mannelijke studentenvereenigingen).
Het is een bij uitstek mannelijk instinct. De vrouw kan ook wel
organiseeren, als ze maar wil ik denk aan een gehouden
tentoonstelling.
Voor ons is van belang de bende-vorming, welke zich openbaart
voor en na de puperteit, 9/10 jaar en 15/16 jaar. De club-vorming,
liefst in het geheirn. De ouders ontdekken, dat de kinderen een
vereeniging hebben met een bestuur en een reglement. Heel
dikwijls komt het echter niet verder dan het maken van een
reglement.
De positieve vormen moeten door de opvoeding worden bevorderd, de negatieve bestreden. In de nieuwere paedagogiek
vinden we dit verschijnsel ook wel besproken. Vandaar ook het
hoog ontwikkelde clubleven op sommige scholen, ik denk aan het
Amsterdamsche en het Kennemer Lyceum ook in het R. O. G. te Amersfoort was dit vroeger het geval ( thans zijn er zoo goed als geen
schoolplichtigen meer).
Hoe de verkeerde vormen te keeren ? De opvoeder moet alles
vermijden wat de verkeerde vormen kan opwekken. Voorkomen is
beter dan genezen. In goede richting leiden, in dienst trachten te
stellen van hoogere doeleinden is nog beter.
De complotteerzucht zit den jongens in het bloed. Een jongen
zal altijd trachten te bewerken, dat de leider partij kiest voor of
tegen hem, voor of tegen zijn kameraad. Men moet bier waarschijnlijk wel veel water doen in den paedagogischen wijn.
Hoe vaak gebeurt het niet, dat een leider iets uit te zoeken krijgt.
De leider wil weten wie iets gedaan heeft echter staat bier tegenover, dat dan de jongens zich aansluiten een jongen wil toch
zijn kameraad niet afvallen — en een op zichzelf nobel gevoelen
gebruikt wordt om een kwaad te bemantelen.
De verhoudingen worden hierdoor maar al te vaak bedorven en
wanneer dan alles op haren en snaren gezet wordt, dan zijn de
kinderen nog wel eens de wijsten.
Hoe moet in dergelijke gevallen dan worden gehandeld ? Men
kan de verantwoordelijkheid eenvoudig op hen laten rusten, en
zegt alleen : Ik constateer, dat degene, die het gedaan heeft, zedelijk
verplicht is zichzelf aan te geven. — In zeer veel gevallen zal saam-
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binding dan juist hierheen leiden, dat de jongen verplicht wordt
zichzelf aan te geven.
Een tweede middel, dat niet in alle gevallen kan worden toegepast, is dit : Men stelt zich op het standpunt : Ik weet heel goed
wat er gebeurd is. Neem aan er is een diefstal gepleegd. — De
ervaren paedagoog zal dan tegen den jongen in kwestie zeggen :
„Waar heb je het weggelegd". Vraagt dus niet : „Heb jij het gedaan ?'', maar gaat hiervan uit. Dit vereischt veel paedagogische
ervaring en veel paedagogische bekwaamheid. Zoodra de kinderen
het gevoel hebben. „Och, hij weet het toch", dan zullen ze veel
eerder tot openbaarmaking overgaan.
Als derde middel denk ik aan het optreden van een onbekwaam
rechercheur en een bekwaam detective : De onbekwame rechercheur
zal altijd trachten de misdrijven te onderzoeken, terwijl de bekwame
detective den misdadiger de gelegenheid zal geven zich te verraden.
In ieder speciaal geval kunnen zich allerlei variaties op dit thema
voordoen, welke afwijking noodzakelijk maken.
Wacht U toch vooral voor het ongewenschte opwekken van den
hordegeest, d.w,z. van den negatieven hordegeest. Wek den hordegeest
op in dienst van het goede en niet van het kwade. — Het is zoo
gemakkelijk, daar de negatieve vormen altijd in latenten toestand
aanwezig zijn.
Ook bier geldt de oude regel : We moeten streven naar de medewerking van den opvoedeling zelf.
Om den hordegeest in de goede richting te leiden is het ook zoo
goed, dat op Stichtingen het groepstelsel is ingevoerd en ook bier
het vereenigingsleven wordt bevorderd.
Daartoe is het ook goed, dat men de jongens zelf bun aanvoerders
laat kiezen. Men kan door de aanvoerders anderen bemnvloeden. In
het boek „Tom Browns School Days" kan men lezen over het
dagelijksche leven op de Engelsche Public Schools. — Tom Brown
krijgt ook een periode, dat het dreigt heelemaal verkeerd met hem
te gaan. De Directeur geeft hem dan de leiding over eenige jongeren
en van dat oogenblik of wordt Tom een ander mensch.
De padvinderij is een geniale uitvinding, die op zeer verstandige
wijze tegemoet komt aan de legitieme behoefte aan aansluiting. De
leden van een en dezelfde bende hebben ook dezelfde opvattingen.
Zoo is er ook gestichtsmoraal en klassemoraal.
Men kan de invloed hiervan zien in Duitschland ten aanzien van het
duel; de standsmoraal eischt het en dan stapt men over de bezwaren heen.
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De klassemoraal laat geen klikken toe ; toch bestaat de plicht het
kwaad te helpen bestrijden.
Hiermede hangs ook samen de geest, die in een bepaalde groep
heerscht. Is er in een groep een bepaalde geest, dan schiet er wel
niet veel anders over dan de groep te ontbinden.
Ds. Visser heeft zoo aan het aannemen van de uitnoodiging om
op Valkenheide de orde te herstellen de voorwaarde verbonden een
stel van zijn eigen jongens te mogen meenemen, om zoo als het
ware de goede geest daar in te poten.

De Zwerflust. Dit is een instinct, dat zich bij meisjes haast niet
voordoet ; bij jongens daarentegen des te meer.
Vagebondage bij de mannen en prostitutie bij de vrouwen zijn
dikwijls de groote kwaden, waartegen gestreden moet worden.
Het instinct van de zwerflust neemt heel gauw een pathologischen
vorm aan. Hoewel de gestichtsopvoeder er niet zooveel mee te
maken heeft als met den hordegeest moet hij toch ook dit instinct
kennen. Tot de bestrijding draagt alleen bij datgene wat een regelmatig, bezig leven beoogt.
Een vorm van zwerflust is de zucht naar avontuur. Dit komt
als van zelf het meest voor bij de met fantasie begaafden.
Deze zucht naar avontuur kan door lektuur zeer geprikkeld worden.
Deze kan ook de noodige afleiding bezorgen ; al kan de jongen er
dan zelf niet op uit, hij kan er het genot van hebben. Het bekende
„Tom Sawyer" is in dit verband van veel nut.
Zwerflust en zucht naar avontuur behooren ook weer tot die
instincten, welke met den leeftijd veelal uitslijten.
Indien het karakter overigens geheel zuiver is, behoeft men zich
niet ongerust te maken en is het slechts een leeftijdsverschijnsel ;
op zichzelf zit er geen zedelijk kwaad in.
Kampeeren en boyscouts zijn zeer gewenschte zaken uit dit oogpunt beschouwd.
Het eigenaardige van deze zwerfneiging is de periodiciteit er
van ; zij werkt bij buien.
Thans gaan we over tot het behandelen van enkele instincten,
die betrekking hebben op dingen.
Daarvan vertoont de mensch drie instincten n.l. :
1. de aandrift om iets te kennen,
2. de aandrift om iets te bezitten en
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3. de aandrift om lets te gebruiken.
Deze instincten leveren weinig of geen moeilijkheden op. De
opvoeder heeft hier niets anders te doen dan den lust te bevredigen.

Ad aandrift 1. Nieuwsgierigheid is op zichzelf geen kwaad, integendeel, een allernuttigst instinct.
Vooral voor een kind, dat in de wereld intreedt als een
kat in een vreemd pakhuis.
Een bekend spreekwoord zegt : De verwondering is de
moeder van de wijsbegeerte. Het kleine kind vraagt dikwijls :
Hoe komt dat ?, maar is met elk antwoord, dat met zekere
autoriteit wordt voorgedragen, tevreden. Het ziet nog geen
samenhang tusschen de dingen. Daarom heeft het zoo weinig
nut aan een kind een vraag te doen als deze : Waarom ligt
Nijmegen aan den linkeroever van de Maas ?
Dit interesseert het kind absoluut niet. Het vermogen om
de samenhang der dingen te zien ontwaakt pas later.
Zoo bezitten heel veel menschen een philosophischen aanleg, welke echter bij de meesten niet tot ontwikkeling komt.
Een kind interesseert zich wel voor den afloop van iets.
Als er een hoed in het water is gevallen, dan vraagt het
kind niet : Hoe is die er ingekomen ?, maar „Hoe komt die
er weer uit ?"
In deze behoefte past ook zoo zeer de legende, het sprookje.
Hoe loopt het met Roodkapje of ? Roodkapje wordt opgegeten
door den wolf, maar de jager komt en haalt Roodkapje er uit.
Men moet het er dus op aanleggen, dat het kind voor deze
vraag komt te staan ; Hoe zal het afloopen. Overigens moet
men er -wel aan denken, dat de aandacht van een kind niet
lang achtereen gespannen kan blijven.
De nieuwsgierigheid van het kind wordt vooral opgewekt door
datgene, wat voor het kind onmiddellijk belang heeft.
Ik denk aan het volgende geval : Mijn zoontje speelde op een
morgen voor ons huis in Amsterdam ; hij hoepelde wat in het Vondelpark been en weer ; zijn aandacht wordt getrokken door een samenloop van menschen er wordt namelijk een lijk opgehaald hij
gaat er naar toe en vraagt : Is er een hoepel in het water gevallen ?
Schijnbare belangstelling bij te brengen leidt tot het alomtegen-
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woordige gevaar van vroegrijpheid, waaruit zoo gemakkelijk de
geblaseerdheid groeit.
Ad aandrift 2. Het bezitten is een heerschen over de dingen, er
over te zeggen hebben. Dit instinct spreekt bij kinderen heel
duidelijk. Wat zij hebben, willen zij ook voor zich hebben.
Herhaaldelijk ontstaan hierover kinderruzies.
Daarom is het goed kinderen reeds vroeg bezit te geven
en ze daar dan ook aansprakelijk voor te stellen.
In de gestichten zal het moeilijk zijn aan dit instinct tegemoet te komen. Dit gelds speciaal wel van de chambrette,
welke een kind geheel naar eigen smaak kan aankleeden. In
dit opzicht bieden de verschillende huizen ook een groote
verscheidenheid ; er zijn huizen, waarin de chambrettes opvallend kaal zijn ; niemand begint er mee en men schaamt
zich dan voor elkander. Anderen daarentegen weten er een eigen
sfeer te scheppen.
Jan Ligthart vertelt er ook van in zijn „Jeugdherinneringen",
hoe hij onder de stoep van de woning zijner onders een hokje
voor zichzelf had.
Dit bezitten neemt bij jongens zeer dikwijls de vorm aan
van verzamelzucht, een soort hamsteren.
Met den leeftijd verdwijnt veelal deze woede.
Velen hebben een zwak op postzegels.
De verzamelwoede kan een misdadigen vorm aannemen
Van hier naar de kleptomanie is de overgang niet zoo erg groot
Wat is steelzucht ? Wat is verzamelzucht ?
Ook hebzucht is niet de voornaamste oorzaak van de jongensdietstallen. Het gaat om de cigaretten of de bioscoop.
Ad aandrift 3. De Bouwlust.
Hiermede bedoelen we de lust om iets te doen, iets tot stand
te brengen. Frobel heeft er speciaal de aandacht op gevestigd.
De behoefte om over iets te kunnen beschikken uit zich
in allerlei vorm. Ook de vernielzucht kan als een uiting hiervan gezien worden. Het heelemaal baas over de dingen willen
zijn en precies weten wat men er aan heels, daar gaat het
bij het kind om.
Prof. Folkerts, die over deze matherie handelt, gaat met
zijn theorieen lijnrecht in tegen Montessori ; bij Montessori
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mogen de kinderen niet bouwen. (Onder leiding van Prof.
Folkerts heeft een speelgoed-fabriek allerlei bouwartikelen in
den handel gebracht.)
Het is de kinderen eigen gaarne te willen bouwen, maar
met meer genoegen nog ziet men hen hun bouwwerken omverwerpen. Hier speelt het „Ursache sein" een groote rol.
Een wereldschokkende gebeurtenis teweegbrengen geschiedt
meer wanneer men het gebouwde omverwerpt, dan wanneer
men het kasteel opbouwt.
Hierom is het meest gewenschte materiaal het materiaal, dat
handelbaar is. Vandaar de groote voorliefde voor klei, nog meer
voor het zand, zoowel nat zand als droog zand. Ook groote
menschen mogen nog dolgraag graven, en schanswerken maken.
Het kampeeren geeft ook een kleine satisfactie daarvan.
Menigmaal heb ik gezien welk een genot kinderen hebben,
wanneer hun de gelegenheid wordt gegeven jets te bouwen
en het wil mij voorkomen, dat het een goed middel kan zijn
om een buitengewoon moeilijken jongen te winnen, indien
men hem een schop in de hand geeft of jets dergelijks.

De speeldrift.
Hierover werd grootendeels reeds gesproken bij de behandeling
van de fantasie.
Bekend is het boek van Grosz, Die Spiele der Menschen
and die Spiele der Tiere.
Zoo licht loopen we gevaar ons van het kinderspel een geheel
valsche voorstelling te maken, en in het kinderspel jets soortgelijks te zien als het spel van volwassenen.
Buytendijk heeft zeer terecht een poging gedaan om het taalgebied van dit woord vast te leggen (echter niet geheel ; het
comediespel blijft geheel buiten beschouwing).
We zien in dit boekje hoe een massa dingen er in de taal zijn,
die met het woord spel worden aangeduid.
Het woord spel wordt in het Latijn juist speciaal gebezigd voor
het comediespel. Wij spreken van spelen op een muziekinstrument ;
het latijn doet dit niet ; het spreekt bijv. van „zingen" op de fluit.
De grondbeteekenis van het spel is bij ons toch ook wel een niet
ernstige bezigheid. Het is ontspanning, althans afwisseling van arbeid.
Dit is nu juist op het kind niet toepasselijk. Het kinderlijke spel
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is juist arbeid ; de typische arbeid van het kind is zijn spel, het
bij uitstek geschikte middel tot zelfontwikkeling.
Ook ons spel kost wel inspanning, maar die inspanning zelf is
bevrijding van een zekeren dwang, welke de arbeid ons oplegt.
Kant en Schiller zien in het vrijwillige dan ook het kenmerkende
van het spel. Schiller meent, dat de mensch alleen mensch is wanneer hij speelt.
Het spel van den volwassene is een vermaak, een tijdverdrijf.
Nu is ongetwijfeld voor het kind het spel ook een vermaak, maar
dan zouden we dit nog niet gerangschikt hebben onder de instincten. Een kind, dat niet speelt is secuur abnormaal.
Men komt met de theorie van Grosz nog het verst ; Grosz heeft ons
geleerd te zien in het spel : oefening voor toekomstig levensberoep.
Het jonge katje, dat met de kiuwen speelt, oefent zich in de
jacht. Een jonge kat speelt anders dan een jonge hond.
De bokkeprongen van den bok, die onze lachlust wekken zijn eigenlijk niet anders dan oefeningen in het springen van rots op rots.
Zou het met den mensch anders zijn ? Ook de mensch heeft
zich te oefenen voor zijn toekomstig levensberoep d.i. de intellectueele beheersching van de buitenwereld.
Vandaar ook, dat in de speldrift alle andere instincten samenvallen :
de nabootsingszucht, de wedij ver, de vechtlust, de behoefte om
lets te koesteren enz.
Na den 7 a 8-jarigen leeftijd wordt het spel afwisseling van arbeid,
ontspanning. Toch blijven twee kenmerken nog lang van het oude
spel bestaan.
1 ste. De vreugde van te doen alsof. Ik denk weer aan het
woord uit den Bijbel : Wij hebben op de fluit gespeeld en je hebt
niet gedanst ; in onze taal overgezet : Je hebt niet gedaan alsof.
Het doen alsof kan ook in werkelijkheid overgaan, maar dan
is het met het spel uit.
Het groote vermaak, dat er inzit is juist, dat men dit spel zelf
maakt. (Hoenderloo-revue !)
2de De vreugde dat men het spel zoo dikwijls als men wil kan
herhalen. Het leven is slechts einmalig.

Zoo wordt het spel voorbereiding voor het leven ; het is een
trapsgewijze veroveren van de buitenwereld.
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Speldrift is dus een instinct, een imperatieve levensbehoefte van
de soort, gebonden aan een bepaalden leeftijd.

Ondeugden.
Zooals gezegd dragen de instincten het karakter van de natuurnoodzakelijkheid en zijn ze bevorderlijk aan de in standhouding van
de soort, moeten dan ook niet worden tegengegaan, alleen geleid.
Met de ondeugden is het anders gesteld Deze zijn niet anders
dan de algemeen menschelijke en niet, zooals de instincten, hoofdzakelijk aan den kinderleeftijd eigen. Voorts zijn ze veel meer
individueel verdeeld. Het voornaamste is echter, dat zij niet kunnen
worden geduld, waaraan niet afdoet het felt, dat ze voor het meerendeel aangeboren zijn.
Strikt genomen zijn er dus geen bepaalde kinderfouten. Toch is het
niet ongerechtvaardigd een bepaald hoofdstuk aan kinderfouten to
wijden. Krachtens leeftijd en constitutie zijn de kinderen aan sommige
fouten meer onderhevig dan de volwassenen ; het kind steekt nog
niet zoozeer in het dwangbuis van beheersching, conventie, mode, enz•
De bestrijding heeft dan ook het karakter van helpen ; de patient
moet de eigenlijke genezing zelf bewerken. Ook moet er voor
gewaakt worden dat niet door slecht voorbeeld de kinderen gesterkt worden in hun ondeugden .
De ouders moeten natuurlijk de ondeugden niet voeden. Denk
aan de naam „Kreeftenboekjett. (Ik denk ook aan dien vader, die
maar niet wist waar die bliksemsche jongen van hem dat dondersche vloeken van daan had !)
Over kinderfouten kan men lezen bij Scholz: Die Kinderfehler
(Nieuwe editie bewerkt door Truper, de stichter van het tijdschrift
over kinderfouten, later herdoopt onder de naam van „Zeitschrift
far Kinderforschung, (de tweede editie is in het Hollandsch vertaald).
De heer Stiilze heeft dit onderwerp nageplozen en kwam zoo
tot 914 Kinderfehler !
We bespreken nu enkele ondeugden, die niet alleen bij kinderen
veelvuldig voorkomen, maar ook meer eigenaardige vormen aannemen.
Leugenachtigheid.
Zeer belangrijk zijn over dit onderwerp twee studies van den beroemden Stanley Hall (Problems of Education ; deel I in het Duitsch
vertaald.)
Ook Jan Ligthart schrijft er over in zijn eersten Bundel over
Opvoeding.
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Rousseau heeft er ook zijn aandacht aan gewijd.

Rousseau betoogt, dat het kind niet liegt, dat, wat wij kinderleugen noemen, geen leugen is en anders door de groote menschen
is aangeleerd door voorbeeld en verkeerde opvoeding. (Dat van
het kind gehoorzaamheid wordt gevraagd, is volgens Rousseau een
groote zonde het begrip obeir moet het kind vreemd blijven).
Inderdaad is ook volgens de moderne psychologie hierin toch veel
waars, al is Rousseau's uitgangspunt foutief. Eenerzijds bestrijdt
Jan Publiek den kinderleugen en anderszijds wordt ze goedgepraat.
We moeten echter er van uitgaan, dat het goede het natuurlijke,
het verkeerde het onnatuurlijke is. Schijnbaar is liegen gemakkelijker
dan de waarheid spreken. In werkelijkheid kost het meer moeite,
want iedere leugen moet worden bedacht.
De onwaarheid is een onnatuurlijke reactie. Waarheid geeft een
prettig gevoel (Het onnatuurlijke uit zich o.m. in het kleuren, het
afwenden van den blik, de verlegen houding, het dichtknijpen van
de vingers, de aandoeningsbeklemming). Men heeft van het meten
der reacties wel de verwachting gehad, dat men daarmee misdadigers kon ontmaskeren. Echter vergat men daarbij, dat, wanneer
iemand het gevoel heeft verdacht te worden van jets, hij ook
veel gauwer reageert,
Geweldmaatregelen helpen in den regel niets, integedeel verergeren het kwaad. De natuurlijke reactie op liegen is niet meer
geloofd worden. Dit is ten eenen male fataal. Het kan de oorzaak
zijn, dat een kind gaat liegen, omdat het, wanneer het de waarheid
zegt, toch niet geloofd wordt. Wantrouwen kweekt wantrouwen,
vertrouwen wekt vertrouwen. Het is mijn overtuiging — en ik ben
hier in goed gezelschap dat men beter doet een leugenachtig
kind op zijn woord te vertrouwen.
Het geneesmiddel hier is vertrouwen d. w. z. de verantwoording
leggen op het geweten van het kind. Zooals vroeger reeds betoond,
we moeten de kinderen behandelen als wezens met een geweten.
Wanneer dus een kind liegt, dan is dat voor zijn eigen verantwoording. Ons uitgangspunt moet toch zijn : Ik neem aan, dat
je de waarheid spreekt en daar behandel ik je ook naar. Wil
bedenken, dat het veel verkieselijker is bedrogen te worden, dan
een kind onverdiend van liegen te verdenken en te beschuldigen.
En ook niet vergeten, dat inderdaad meer dan eens schijn bedriegt.
Laat ons daarom ook, zooals eens iemand de raad gal, nooit tegen
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een kind zeggen : „Je bent een leugenaar !'', maar hoogstens : „Je liegt !"
Dit kan een uitzondering zijn, en is daarom zoo juister uitgedrukt.
Wie een kind vertrouwt geeft het gelegenheid waarheid te
spreken. Waarheid spreken is een kunst, die geoefend moet worden.
Verreweg de meeste van onze kinderen uit de gestichten komen
uit een milieu, waar het liegen gebruik is de kinderen worden
daar stelselmatig op het liegen afgericht. Geen wonder, dat dergelijke kinderen de leugen als jets heel gewoons beschouwen. Het
waarheid spreken moeten zij dus eigenlijk nog leeren, vooral het
vrijwillige waarheid spreken.
De keerzijde is, dat men het liegen niet moet aanmoedigen.
Dit geschiedt in de eerste plaats, wanneer men de gelegenheden
vermenigvuldigt. We spraken reeds over het stellen van de directe
vraag : Wie heeft dat gedaan ? Laten we dit vermijden en liever
den indruk wekken van : „Hij weet het toch
Voorts geschiedt dit wanneer men den prijs verhoogt. Hoe hooger
de invoerrechten stijgen, hoe grooter de smokkelhandel wordt. Er
zijn scholen met een uitgebreid stelsel van strafmaatregelen, met
vaste straffen voor bepaalde misdaden. Dit alles bereikt niet anders,
dan dat de waarheidsliefde wordt verzwakt.
Lees hierover in het mooie boek van Foerster : School en Karakter, hoofdstuk twee. Foerster volgt de indeeling van Stanley
Hall. Deze onderscheidt
de fantastische leugen,
de heroische leugen,
de egoistische leugen,
de pathologische leugen.

Met de fantastische leugen en de pathologische leugen behoeven
we ons niet bezig te houden. De fantastische leugen is volkomen
normaal, het is geen leugen. Hier heeft Rousseau gelijk, wanneer
hij zegt : Een heeleboel onwaarheid is geen leugen.
De fantasieleugen is de leugen, waarbij men de producten van
zijn geest voor waarheid uitgeeft. Bij de pathologische gevallen
nu is de patient niet meer in staat werkelijkheid en verbeelding
van elkaar te onderscheiden.
De fantasieleugen is dus eensdeels volmaakt ongevaarlijk, anderdeels toch gevaarlijk, omdat de pathologische leugen er zich zoo
gemakkelijk uit ontwikkelt. We moeten dus wel opletten, want de
fantasie kan een bron worden van veel kwaad.
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Maar dat kinderen er op los fantaseeren is op zichzelf volkomen
normaal en daarom moeten zij stelselmatig geoefend worden in het
onderscheiden van werkelijkheid en niet-werkelijkheid.
Een luisterrijk voorbeeld in dezen vinden we bij Montessori.
Montessori zegt : „Weg met alle fantasie !" Reeds vroeger zeiden
we, dat dit zijn oorzaak wel hierin zal vinden, dat M. zelf vroeger
heel veel last gehad zal hebben van haar fantassie.
Iemand, die nimmer iets uit zijn hoofd heeft geteekend, zal verbaasd staan over de onjuistheid van de weergave, die hij gegeven
heeft van een bepaald voorwerp.
De onnauwkeurigheid in het waarheid spreken der kinderen zien
we nu maar al te gauw en merken dit te spoedig aan met „Je
liegt". Laten we een kind helpen met het vertellen van de dingen.
Een kind geeft vaak een antwoord, omdat hem een antwoord
gevraagd wordt. Die volwassenen kunnen soms zoo lastig zijn.
Zelfs de leerling op school denkt soms bij zichzelf : Wat moet hij
van me hebben, waarmee kan ik hem tevreden stellen ?
Wanneer we een kind helpen bij het zich oefenen in waarheid
spreken, dan ziet het kind, dat dit nog niet zoo gemakkelijk is,
maar krijgt anderzijds den indruk, dat door oefening veel valt te leeren.
Laten we voorts in het oog houden, dat een kind de natuurlijke behoefte heeft om het leven op te sieren. (Vandaar ook dat arme menschen zoo gaarne romans lezen, waarin de personen schatrijk worden).
Het kind weet wel, dat het niet waar is wat het vertelt, maar
zegt het alleen, omdat het behoefte heeft om te zeggen, dat het
zoo is. Een sterk voorbeeld — met pathologischen inslag vertelt
Frits van Raalte. Hij vertelt van een meisje, dat op school op een goeden
dag vertelt, dat haar moeder zeer ernstig ziek is. Het wordt al erger, tot
ten slotte de moeder overlijdt. Zoodoende bleef het meisje veertien
dagen lang het middelpunt van de bijzondere belangstelling. Zij nog
gezegd, dat dergelijke dingen zich het sterkst bij meisjes voordoen.
Men moet om zich te redden vaak een nieuwe leugen bedenken
en zoo kan er een zekere virtuositeit ontstaan in het liegen. Men hoede
zich zoo mogelijk voor deze voortspinnerij van den eersten leugen.
Teneinde zich interessant te maken, het leven wat op te sieren,
iets te vertellen wat een ander niet kan vertellen komt men tot
allerlei ondeugden. In het voorportaal vinden we zoodoende blufferij, pralerij, grootspreken, opsnijden enz. Hier lijkt mij de natuurlijke reactie wel van pas, welke dan ook door de kameraden
vanzelf reeds wordt toegepast.
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Men zou ook van den ijdelheidsleugen kunnen spreken. Hiermede
zijn we dan reeds op het gebied van den egoistischen leugen gekomen.
Eigenlijk gezegd spreekt men liever de waarheid. Wanneer we
nu echter onderzoeken onder welke omstandigheden zulks niet geschiedt, dan ontdekken we een gemeenschappelijken trek, wanneer
het zaak is de leugen te gebruiken als krijgsmiddel. In den oorlog
en de diplomatie is het gebruik van den leugen dan ook eenvoudig
geijkt, doch ook in het dagelijksche leven wordt hij tegenover
vreemden maar al te vaak gehandhaafd. Ik denk hier aan degenen,
die hun huffs verkoopen en niet de gebreken aanwijzen, aan de
paardekoopers, die hun paard aan den man brengen.
Ook het gevoel van zwakte kan tot gebruik van den leugen aan•
leiding zijn. Dit gevoel doet zich ook gelden, indien men staat
tegenover een belastinggaarder, een douane-beambte.
Kinderen voelen eveneens die zwakte ; voor hem zijn de groote
menschen olifanten, mammoethen. Als legitiem zelfverdedigingsmiddel wordt daarom de leugen gebruikt ; de meesters worden
stelselmatig bedrogen met afsctirijven e.d.
Hier komt het aan op de onderlinge verhouding van opvoeder
en opvoedeling. De vraag : Zou je dat durven volhouden ook
tegenover je moeder ? is een vraag, waarvoor dikwijls een verstokte
leugenaar zwicht. Hier ligt ook de aanvang van de religieuse
bestrijding, welke natuurlijk de hoogste is.
Waarachtigheid tegenover geliefde menschen moet voeren tot
waarachtigheid tegenover God.
In de causerien van Lem wordt op ietwat schamperen Loon
gesproken over den jongen, die een afkeer heeft van het liegen,
omdat God het ziet.
Het boekje : De Bijbel in het leven, van de hand van mijn grootmoeder, Mevrouw L. Pierson-0 yens spreekt in geheel anderen
geest.
Zij laat daarin een meester tot kinderen spreken over liegen en
laat uitkomen, dat liegen eigenlijk is G3c1 tot zijn medeplichtige
maken.
De meester zegt o.a., dat kinderen, die liegen zonder meer een
kleur te krijgen al heel ver been zijn en toonen, dat zij niet meer
gelooven aan de alomtegenwoordigheid van God. Om dit duidelijk
te maken gebruikt de meester het volgende voorbeeld: Veronderstel, uwe moeder had U verboden aan de melk te komen, maar
gij doet het Loch. Ik, die van dit verbod niets weer, ben in de
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kamer en zie U een kopje melk inschenken en opdrinken. Nu
komt Uwe moeder binnen en vraagt ; „Zijt ge aan de melk geweest ?'' Veronderstel nu eens, dat ge allen leugenaars waart en
stellig in elk geval zoudt antwoorden : „Neen, Moeder, - zoudt
ge nu in dit geval ook neen durven zeggen
„Neen, meester." „Waarom niet ?" „Omdat U het beter wist."
„Juist, gij zoudt het in mijne tegenwoordigheid niet durven volhouden, niet waar ?'' „Neen, meester." ,,Maar als gij nu zeker
wist, dat ik niet verraden zou ?" „Dan zouden wij toch niet
durven, meester, wij zouden ons voor U schamen." „Juist zoo, mijn
kind, ziet ge nu wel, dat de onbeschaamde leugenaar eigenlijk niet
aan Gods tegenwoordigheid gelooft. Ge zoudt U voor mij schamen
en zoo ge het niet deed, zoo ge onbeschaamd den leugen in mijn
tegenwoordigheid durfdet volhouden, zoudt ge mij zeker als Uw
medeplichtige aanmerken, die evenveel belang er bij had als gij,
dat de waarheid voor uwe moeder verborgen bleef. Nu, deze
beleediging doet de leugenaar den hoogen God aan. Hij zegt en
bevestigt iets dat de Heer beter weet en loochent dus Zijn alwetendheid of beschouwt Hem als zijn medeplichtige en maakt misbruik
van Zijn lankmoedigheid en genade".
Wij moeten met onze paedagogische krachtmiddelen wel zuinig
wezen ; maar aan den anderen kant, wanneer het noodig is, past
ze dan ook biddend toe.
Ook sterken kunnen voor den leugen bezwijken. Denk aan Petrus,
die, toen hij bang werd, loog.
Laten we veel op het eergevoel werken ( Eng. methode ). De mensch
moet zich te goed houden voor den leugen. Waarheid spreken is
veel eervoller. Hiermee komen we gelijk aan den heroischen leugen.
Onder den heroischen leugen verstaan Stanley Hall en Foerster
de leugen, die gebruikt wordt om anderen te dekken. Dit is dus
geen egoistische leugen, maar een zelfverloochenende leugen.
Wij staan hier voor iets, dat op zich zelf mooi is, maar dat
toch in dienst wordt gesteld van iets slechts. Dit moeten wij dus
ook weer zooveel mogelijk trachten te voorkomen.
We raken hier ook aan de kwestie's van het klikken. Het klikken
wordt door de schoolmoraal veroordeeld ; denk maar aan het versje :
Klikspaan, halve maan, je mag niet over m'n straatje gaan. Het
typische is, dat de volwassene zich volkomen bij het standpunt
van de kinderen heeft aangesloten.
En toch . . . het kwaad moet openbaar worden.
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Foerster — met zijn overdreven geloof in zijn eigen zedepreeken
geeft een universeel middel. De best bedoelde leugen schaadt het
kind inplaats van dat het daardoor wordt geholpen. Normale kinderen
voelen voor het heroisme meer dan voor de verhevenheid der
waarheid.
Ten opzichte van een beroep op het heroIsche zijn wij het met
Foerster eens. Voor ieder concreet geval is het moeilijk te zeggen,
wat gedaan moet worden. Waarachtigheid zij echter de hoofdzaak
in de opvoeding.
Het van te voren zeggen, te zullen verraden wat de anderen
van plan zijn te doen, is geen klikken, de kameraden zijn dan gewaarschuwd.
Individueele behandeling is hier noodzakelijk. De taak moet
wezen : De ziel van 't kind zoo te behandelen, dat die tenminste
een klein beetje voor God verantwoordelijk wordt.
Een verdere openbaring van het herolsche is de branie. Deze
uit zich door dat te doen, wat een ander niet durft, en meestal
iets verkeerds, misschien voor 1% iets goeds. Het is een verkeerde
openbaring. Jongens die boevenstreken uithalen, zijn helden in de
oogen der kornuiten. Het is daarom gevaarlijk, een slecht voorbeeld te stellen ; bij jonge kinderen kan daardoor veel worden
bedorven : de uitwerking is dikwijls omgekeerd. Branie is een overcompensatie. Het kind voelt zich zwak en meent zich daardoor
op peil te kunnen houden. Het is daarom zaak, die aureool te
verbreken. In ons goede vaderland, waar men steeds klaagt over
de ongebondenheid der straatjeugd, is men in den grond steeds
trots op de branie der Nederlandsche jeugd.
Er is door boeken als Dik Trom en dergelijke ongeloofelijk veel
kwaad gesticht, daar hierin de branie wordt verheerlijkt. Het ergste
is voor een jongen als hij voor brave Hendrik wordt uitgemaakt,
wat eigenlijk misdadig is. Een brave Hendrik is hij, die den moed
heeft, niet den braven Hendrik uit te hangen maar te zijn, en die
dat kan is een held.
Ook ongemanierdheid heeft heel veel van een nationale ondeugd. Volgens mijn overtuiging moet een groot deel van deze
nationale ondeugd toegeschreven worden aan te weinig zin voor
het ordelijke.
De ongemanierdheid is vooral paedagogisch beschouwd egoistisch,
uiting van onsociale gevoelens. Indien niet iedereen vrijwillig deze
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plicht op zich neemt kan de samenleving eenvoudig niet bestaan.
Zij is in een democratische wereld eenvoudig onduldbaar.
Deze Riicksichtlosigkeit, dit gebrek aan egards tegenover anderen,
dit verzet tegen vormen en manieren uit zich vooral in de vlegeljaren. Bijna iedere jongen moet een periode doormaken, dat hij in
al dat gedoe lets vernederends of jets onoprechts vindt. Hun inzicht moet zich in dezen volkomen wijzigen. Niemand is juist onafhankelijker dan de man met goede manieren. Wanneer ik me
tegenover een werkman onbeschoft gedraag en deze antwo ordt mij
beleefd, dan ben ik de mindere.
De wel-gemanierde is onaantastbaar.
Alle ongemanierdheid is dus gebrek aan zelfbeheersching m.a.w.
het aanleeren van goede manieren is een oefening in zelfbeheersching.
Heel vaak kan men hooren : „In de vormen zit het niet r, —
doch in de afwezigheid van de vormen nog veel minder ; of „Op
het hart komt het aan !'', maar waarom zou het hart onvereenigbaar zijn met goede manieren.
Mijn oom Jan Gunning had een uitgezochte beleefdheid, die
zeer zeker geen huichelarij was.
Men vergeet, dat er een onverbrekelijke samenhang is tusschen
het uiterlijke en het innerlijke. Ruwe vormen moeten op den duur
leiden tot verarming van het innerlijke.
In dit verband wil ik gaarne lets zeggen over het gebruik van
ruwe taal. Wie ruwe taal bezigt wordt ook langzamerhand innerlijk verruwd.
Het is dus van het grootste belang in dezen het goede voorbeeld
te geven, want dit is een souverein middel, om het te leeren. Dit goede
voorbeeld moeten de volwassenen echter niet alleen aan elkaar
geven, maar ook tegenover de jongens. Als men er even over
nadenkt begrijpt men, dat men tegenover de jongens beleefd moet
zijn ik denk hier in het bijzonder aan de leeraren van de
middelbare scholen die nog wel eens tegen dezen regel kunnen
zondigen.
Doch die welgemanierdheid moet ook oprecht zijn ; het moet
geen comediepakje zijn, dat die opvoeder voor die gelegenheid heeft
aangetrokken, het moet tweede natuur zijn.
De leerlingen moeten zoodoende aan de goede manieren gewend
worden. Aardig kan men hier ook over lezen in het boekje van
Maria Coppius : „Planten en wieden in het kinderhart."
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De vernielzucht, beter misschien nog de baldadigheid is
een speciale jongens-ondeugd. Deze moet beschouwd worden,
deels als uiting van hebzucht, deels als uiting van gebrek aan
bezigheid.
Deze ondeugd kan epidemische vormen aannemen ; er zijn hoogten
en laagten in.
Men moet dus eensdeels zorgen, dat de kinderen iets voor zich
kunnen opeischen en anderdeels voldoende bezigheid hebben. Ik
denk hier bijv. aan het nut van de eigen tuintjes.
Overigens is dit niet zoo'n sterke ondeugd, zij slijt van zelf
weer uit.
De wreedheid hebben jongens en meisjes gemeen, doch deze
neemt verschillende vormen aan. Bij de jongens neemt zij vaak den
vorm aan van vechtlust.
Kleine kinderen zijn vaak wreed in hun onwetendheid ; eerst
later veroorzaakt juist de voorstelling van het leed, dat men daarmede zijn slachtoffer bezorgt, een zeker lustgevoel ; dat is dan ook
de echte wreedheid, die tegenover dieren heel veel voorkomt.
Daarom behoeft men echter de jongens nog geen sentimenteele
leden te maken van de vereeniging tot bescherming van dieren enz.
Een verfijnde vorm van de wreedheid is de plaaglust. Deze is
naar ik meen, niet zoo onschuldig dan zij geacht wordt.
Men mag geen misbruik maken van het gezegde : Het kan voor
een kind heel gezond zijn wanneer het eens geplaagd wordt.
Bij de plagers spruit het plagen heel vaak niet voort uit nobele
motieven. Het is een gevaarlijk wapen en het is niet goed de
kinderen in het hanteeren daarvan geheel vrij te laten.
Het werkelijk geestige plagen is heusch een zeer fijne kunst,
welke ver boven het geestelijke niveau van kinderen uitgaat.
Plagen als opvoedingsmiddel is geen werk voor kinderen. Kinderen staan van nature onbarmhartig tegenover het zwakkere, het
kreupele, het mismaakte. (Gelukkig zijn we wel veel vooruitgaan ; het
uitjouwen van een gebochelde ziet men tegenwoordig zoo niet meer.)
In iedere groep van kinderen ontstaat zoo licht een mikpunt.
Dit is ook bij de dieren het geval. Denk aan hennen, die elkaar
pikken, aan degene, die belet worden voedsel te zoeken en zoodoende van honger sterven moeten.
Van dit beestachtige spel wordt het mikpunt de dupe. Een moet
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het altijd wezen, die dan de rol van bliksemafleider vervult. „Zoodra
hij het niet meer is, kom ik misschien aan de beurt."
Het is de taak van den opvoeder dergelijke jongens in bescherming
te nemen en te zorgen, dat zij niet de risee worden van de anderen.
De geplaagden moeten dus ook weten, dat zij heul vinden bij
den opvoeder. De opvoeder moet dan ook zeggen, dat zij zelf
mogelijk aanleiding hebben gegeven en ook mee moeten werken.
Van den kant van den geplaagde is het het best, dat het slachtoffer
er geen aandacht aan schenkt en zich niets van de plagerijen aantrekt.
Tegenover de plagers heeft men dan nog het middel van Foerster
n. 1. een beroep doen op de ridderlijkheid.

Overgevoeligheid. Psychische en physieke kleinzeerigheid komt
bij jongens veel voor. Bij sommigen is het een karaktertrek. Vaak
ligt de oorzaak in de vroeger besproken zucht om zich interessant
te vinden en interessant te maken.
Slordigheid. Dit is wel een erge ondeugd. Wanneer de slordigheid aangeboren is, is ze een bijna onuitroeibaar kwaad. Tenslotte
behoeft niemand slordig te zijn, dit is dan een kwestie van wil.
Bestrijding van de slordigheid is dan ook een goede wilsoefening.
Iedere jongen maakt een tijd door, dat hij bier veel van te
lijden heeft.
Tegenover de slordigheid past een strenge, onverbiddelijke tucht.
Slordigheid maakt altijd onnoodig tijd en geld zoek. Ik denk bier
weer aan het woord van Goethe : „Ordnung ist Bescherrschung".
Slordigheid is egoisme ; een ander mag het opruimen. Op allerlei
manieren bezorgt de slordige zijn medemenschen overlast.
Een klein hokje, waar men zijn slordigheid bot kan vieren, kan
zijn voordeel hebben. Met iemand, die een geboren slordevos is,
moet men medelijden hebben. Men moet zoo iemand niet doorloopend beknorren, maar liever hem helpen opruimen, zoodat hij
er oog voor krijgt, dat het prettig is in een nette kamer te wonen.
Gestichten kunnen ook broeinesten zijn van slordigheid, doch
ook kunnen ze zijn uitnemende oorden van netheid.
De luiheid is een instinct, dat ook haast aan iederen jongen eigen
is. We spraken er van, dat het normale kind steeds bezigheid vraagt.
Anderzijds is het echter ook waar, dat een kind volgt : La loi du
moindre effort, d. i. de wet van de minste weerstand.
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Het kan zijn, dat het vele huiswerk op de middelbare scholen
de kinderen lui maakt. Dit is een gevaar.
Het is niet al tijd gemakkelijk de luiheid in het rechte licht te
zien ; soms is willen en kunnen verward. De luiheid kan samenhangen met lichamelijke constitutie. Hier moet aangemoedigd
worden.
De luiheid is een ernstig kwaad ; de luiaard besteelt de maatschappij, is een dagdief. Zij is ook een bron van veel ellende. Zij
voert de meisjes veelal tot prostitutie en de jongens tot diefstal
en vagebondage.
Waitz noemt de luiheid een der moeilijkst te overwinnen ondeugden, vooral omdat zij zoo veel vergt van den opvoeder. Waitz
geeft als middelen strengheid en geduld ; Prof. Gunning voegt hier
nog aan toe het goede voorbeeld.

De ongezeglijkheid. De wetenschappelijke naam hiervoor luidt :
negativisme. Ook deze ondeugd is aan buien onderhevig. De h este
manier soms om iemand ergens toe te brengen kan zijn hem juist
het omgekeerde aan te raden.
Het weer, de jaargetijden kunnen ook van invloed zijn op de
ongezeggelijkheid.
Er is ook in het kind een lust aanwezig om zijn kracht te meten
met die zijner opvoeders. Het is dus een krachtmeting. Dit wordt
maar al te vaak niet door de ouders ingezien en hierdoor wordt
vaak de kiem gelegd voor den uitgroei. Deze krachtproef kan reeds
een kind van twee jaar geschieden.
Hier moet geen kwestie zijn van wijken. De lust om zijn eigen
willetje door te drijven, zijn nukken bot te vieren komt bij alle
kinderen voor. Er is geen enkel kind, dat niet wel eens een scene
heeft te weeg gebracht. Zoodra dit oogenblik komt, en dat kan
komen op het meest onverwachts, dan gaan wij dus oppassen,
vooral de eerste keer.
Zoo noodig moet men het kind in zulk geval aanpakken, zijn
wil moet worden „gebroken - en men moet niet voor krachtige
middelen terugdeinzen. Men zij hier echter zuinig mee, men kan
ze eigenlijk slechts eenmaal aanwenden. Men moet de kinderen niet
imponeeren, men moet imponeerend zijn. Men moet boven de
kinderen staan, dan behoeft men zich er niet boven te stellen.
De jaloerschheid komt inderdaad ook reeds voor bij jonge en
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zeer kleine kinderen. Wat de groote menschen betreft is het de
meest verspreide en minst bestreden ondeugd.
Zie over jaloerschheid mijn uitvoerig artikel in den tweeden bundel
mijner paedagogische opstellen.
jaloerschheid ontspruit m. i. uit een behoefte aan liefde.
Dat de jaloerschheid zoo gemakkelijk is op te wekken is voor
den opvoeder een bron van veel zorg.
Een kind, dat het goed maakt heeft toch recht op een prijsje
en een kind, dat begint zijn best te doen moet aangemoedigd worden.
We moeten onthouden, dat jaloerschheid en afgunst voor de
kinderen zelf verschrikkelijke plagen zijn en het den kinderen dus
niet te moeilijk maken.
Overigens is de bestrijding daarvan bij meisjes veel moeilijker
dan bij fongens.

Hartstochten.
De hartstochten moeten worden gebreideld. Het is wel merkwaardig hoe weinig over dit onderwerp in de boeken over paedagogiek en psychologie geschreven staat. Ik zal meer spreken
over de hartstochtelijkheid.
Onder hartstocht versta ik de toestand, waarin de patient zich
niet meer meester is, de hartstochtelijkheid is hem de baas.
Zoo kan de verzamellust ontaarden in een verzamelhartstocht,
de leeslust kan worden leeswoede.
Men vindt in vele boeken het woord hartstocht gemeden en in
de plaats hiervoor het woord affect. Hieronder verstaat men dan
toch ook een kracht, waartegen de mensch de wapenen strijkt.
Hartstocht is dus altijd iets, waartegen de mensch zich zwak
voelt of waardoor hij wordt beheerscht. De behoefte aan opluchting,
aan be vrediging speelt hier een rol ; de Duitscher spreekt van
„Abreagieren".
Om de bevrediging is het den mensch te doen. Onweerstaanbaar
wanneer zij den mensch eenmaal in haar macht heeft. Qui a bu,
boira. De influistering van vroegere nederlagen doet hier ook
haar werk.
Prachtig heeft Schiller de inwendige kamp in een gedicht uitgedrukt : „Der Kampf mit dem Drachen".
Het is wel een krachtig bewijs, dat de mensch een zedelijk
wezen is, dat de strijd altijd opnieuw weer wordt aangebonden.
Is dus de hartstocht een machtige begeerte, die ontlading en
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bevrediging behoeft, onder hartstochtelijkheid versta ik meer een
aanleg. De hartstochtelijken van nature hebben het vaak zwaar
te verantwoorden, doch zijn dikwijls de meest begaafden. Zij bieden aan den opvoeder betere kansen dan de apatici.
Wegens zijn vlindernatuur is het kind nog geen hartstochtelijk
wezen. Maar toch worden reeds in den kinderleeftijd de kiemen
hiervoor gelegd. Daarom moet het kind vroeg leeren zijn hartstochten te beteugelen. De symptomatische middelen mogen niet
versmaad worden.
Evenals de arts tracht de symptomen te bestrijden, omdat zij
op zichzelf gevaarlijk zijn, zoo tracht ook de opvoeder de uitbarstingen van hartstocht te beteugelen, omdat die voor den patient
en voor zijn omgeving gevaarlijk kunnen zijn.
Deze symptomatische middelen kunnen tenslotte een zeer huislijk
karakter dragen. Lichamelijke tuchtiging of opsluiting kan hier
van pas zijn.
Zeer veel kinderen lijden aan drittbuien, gedurende welke zij
tot alles in staat zijn. Ik weet van een moeder, die haar kind
eenvoudig onder de kraan hield, wanneer het zoo'n bui had.
Bij kleine kinderen helpt vaak het eenvoudige vasthouden van
de beide handjes, zonder jets te zeggen.
Koppius geeft als middel de kinderen eens diep te laten ademhalen,
want een driftbui gaat altijd met een versnelde ademhaling gepaard.
Over het algemeen komt men door rustige meerderheidsbetuigingen het verst.
De hulp zal ook vaak moeten bestaan in het ontnemen van de
gelegenheid. Een drankslaaf moet men niet alleen voorbij een
kroeg laten gaan. Zoover moet hij natuurlijk wel komen.
Een kind, dat te hartstochtelijk speelt, moet men aan het spel
onttrekken. Een kind, dat te veel leest, moet men in zijn lectuur
beperken.
Het afleiden is wel geen superieur middel, maar het is ook hier
onmisbaar.
Men moet niet te veel en niet te weinig van zijn opvoedeling
verwachten. Op dit punt moet de opvoeder zich vooral hoeden
voor een te veel. Repressieve, afwerende middelen nemen een
groote plaats in.
Ook wijze men erop, dat elke hartstocht bedwingbaar is. Indien de
nederlaag inderdaad onvermijdelijk was, dan zou God te kort schieten.
Al zijn de . hartstochten niet uitroeibaar, dit is ook niet noodig,
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want in de meeste gevallen schuilt er een goede kiem in. De
geslachtsdrift bijv. is op zichzelf volstrekt niet verkeerd, maar
levenswet. Daarom ook niet uitroeien, alleen bedwingen.
De hartstocht is iets, dat de baas over ons wil zijn ; nu is het
zaak, dat wij de baas er over blijven.
Wij moeten vooral niet vergeten het doorloopend goede voorbeeld, dat de volwassene aan den onvolwassene heeft to geven ;
hierin is echter heel veel van het „de vlag strijken".

Het Subject van de Opvoeding
We kunnen het best de vraag stellen : Welke zijn de vereischten
voor een goed opvoeder ?
Volmaakte opvoeders bestaan niet ; volmaakte menschen bestaan
nu eenmaal niet. Men zou zich misschien een volmaakt beeld
kunnen vormen, maar ook dat kan niet, want aan welke essentieele trekken moet dan dat beeld voldoen.
We ko men er alleen met het compensatie-beginsel. Een goed
opvoeder is dat krachtens bepaalde eigenschappen, welke het
gemis van anderen compenseeren. Ook de beste opvoeder is in
sommige opzichten een slecht opvoeder, maar het goede heeft bij
hem de overhand.
Neem twee opvoeders, dan volgt daar volstrekt nog niet uit,
dat zij dezelfde eigenschappen bezitten in gelijke mate. De een
kan een goed opvoeder zijn in dit, de ander in dat.
Met naaperij komt men er ook niet.
Het spreekt vanzelf, dat dit onderwerp van het meeste belang
is voor jonge menschen, omdat zij nog voor de vraag staan welke
loopbaan ze zullen kiezen. Het is nu voor hen zaak om niet
eigenwijs te zijn. Ook de geboren opvoeder heeft altijd nog te
leeren.
Er is een bekende oude spreuk, die zegt : „Een dichter wordt
niet gemaakt, maar geboren". Zoo zegt men ook wel : „Je bent
als opvoeder geboren, of je bent het niet".
Nu is de leer, dat alles van de persoonlijkheid afhangt, een leer,
die ik ten voile onderschrijf. Echter kunnen hier verkeerde eigenschappen in 't geding zijn. „Het komt aan op de persoonlijkheid !",
goed, maar hiermee is volstrekt niet gezegd, dat er niet zoo iets
moet zijn als opleiding en zelf-opleiding.
Dit gezegde kan zoo gemakkelijk de dekmantel worden voor
allerlei traagheid en gebrek aan besef, dat men heel veel van
anderen moet leeren.
Dit laatste is ook in de typische zin van het woord Christelijk.
Christus wijst bij zijn omgang met de menschen telkens op zijn
eigen voorbeeld. Paulus getuigt : Weest mijne navolgers, gelijk ik
van Christus.
Tot op zekere hoogte is navolgen aan te bevelen, doch niet
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anders dan als een voorloopig aanzetten van de machine. De
jongen moet zich bewust zijn de ouderen noodig te hebben ; het
moet natuurlijk geen naaperij worden.
Men kan bovendien den ander niet navolgen. Er zijn dingen,
die passen in het kader van de eene, maar niet in dat van de
andere persoonlijkheid.
Dit alles dient tot inleiding van het volgende. Dus we bedoelen
Been naaperij, maar wel ons laten ontvonken door anderer persoonlijkheid.
Ik noem LI nu enkele gewenschte eigenschappen. Wanneer men
nu een van deze eigenschappen in geringe mate bezit, dan is hier
een zwak punt en past nauwkeurig zelfonderzoek.
In Salzman's Mierenboekje krijgen we reeds een reeks van
eigenschappen, die voor den opvoeder gewenscht zijn. De vraag
laat zich stellen : Behooren tot de persoonlijkheid uitsluitend de
aangeboren eigenschappen of ook de verworven eigenschappen.
Een verworven eigenschap moet echter Loch ook een zeker
fundament in de natuur hebben. Men kan van een mank-geborene
nu eenmaal geen hardlooper maken.
We zullen nu de eigenschappen behandelen, die we van moeder
natuur meekregen, doch zullen terstond zien, dat de grens vervloeit.

Gewenschte eigenschappen.
A. Gezondheid. Salzman's eerste gebod was ; „Sei gesuncr ,
hetgeen velen hem hebben nagezegd. Het kan zonder, maar dat
is de bedoeling niet. Het is zeer gewenscht, dat deze eigenschap
er is. Van den opvoeder wordt lichamelijk ontzaglijk veel geeischt.
Een zwak, ziekelijk opvoeder is genoodzaakt veel aan zich zelf
te denken, zich te ontzien. Het kost hem veel meer moeite een
gelijkmatig humeur te bewaren en zijn zelfvertrouwen wordt door
zijn zwakheid ondermijnd.
Toch kunnen al deze dingen gecompenseerd worden, maar het
is goed te weten, dat dit een zwaar ding is. Terecht is dan ook
in de maatschappij doorgedrongen de noodzakelijkheid, dat bij
benoemingen tot openbare ambten een lichamelijk onderzoek
vooraf moet gaan.
Salzman nu zegt : „Sei gesund Dit is een commando, kan dat
wel ? Het antwoord ligt in het negatieve, Kan men zijn gezondheid
niet schaden, is -men niet in staat zijn gezondheid te ondermijnen ?
In ieder geval kan men dus zijn gezondheid bevorderen door
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zich te onthouden van alles, wat de gezondheid kan schaden.
De opvoeder moet een normaal gezond leven leiden ; rationeele
beoefening van sport is zeer gewenscht,
Een gezond lichaam is een normaal lichaam. Hier haal ik nu
dit nit, dat de vijt zintuigen in orde moeten zijn.
De smaak komt in de opvoeding weinig van pas, de reuk des
te meer.
Oogen en ooren moeten in orde zijn. De oogen kan men nog
door een bril corrigeeren, doch met een gehoorschelp kan men
moeilijk voor de klas staan. Zelfs hardhoorendheid is reeds een
ernstig beletsel.
P. Gotthelf (Alex. Bitzius) zegt ergens in zijn boek : „Leiden
and Freuden eines Schulmeisters'', (nog aan te bevelen om te lezen).
De menschelijke ziel moet overal wonen. Dit gelds speciaal voor
de oogen ; we moeten ook oogen hebben van achteren.
Sterke longen zijn ook noodig. Een duidelijke stem „zal zeker
tot aanbeveling strekken - .
Een behoorlijke mate van intellect behoort ook tot de gewenschte
eigenschappen. Een leeraar moet in den mond van leerlingen „knap"
zijn. Dit behoeft een opvoedend ambtenaar niet te zijn. Maar
Mijne Heeren, . . . ik ben de laatste om intellectueele eischen
boven de zedelijke te stellen, maar . . , domheid sticht een heeleboel kwaad. De beslist dommen zijn geen bruikbare opvoeders.
Er moet zijn een zekere vlugheid van bevatting en logische klaarheid.

Zedelijke eigenschappen.
Overgaande tot de zedelijke eigenschappen noem ik U in de
eerste plaats het besef van roeping.
Dit besef ontbreekt heel veel, zonder dat het heel veel schaadt.
Typisch voorbeeld van compensatie.
Bij Malmberg is een enquete verschenen, gehouden onder onderwijzers en onderwijzeressen. Hieruit blijkt, dat een massa dit
beroep hebben gekozen zonder roeping.
Illusies genoeg !
Dit nu is de groote moeilijkheid voor de bepaling van de beroepskeuze. Er zijn geen technische middelen om den werkelijken aanleg
van iemand voldoende te constateeren. Wel zijn liefhebberijen,
maar dit is volstrekt geen bewijs voor roeping.
Men komt echter met de surrogaten een heel eind. — Wanneer
we rondom ons zien en bijv. de loopbaan nagaan van onze werk-
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lieden, dan treft het ons, dat de meesten niet voor het vak zijn
opgeleid, hetwelk zij heden uitoefenen.
Dit zelfde verschijnsel vinden we terug in de wereld van de
beroepspaedagogen in dezen vorm, dat er zoo heel veel zijn, die
„er tusschen uit knijpen".
Laat het niet zijn dat we zeggen „Ik had meer kunnen worden".
Hier mag ik LI wel herinneren aan het trouwformulier, waarin
sprake is van ons „goddelijk beroep". Er is compensatie.
Het eerste surrogaat is het plichtsbesef. Bij alle slapheid
is het met het plichtsbesef nog niet zoo heel ongunstig gesteld. —
Ik heb menschen gekend, die voortdurend afgaven op hun baantje
„Ik ben maar blij als ik om vier uur de schooldeur achter me dicht
kan trekken". Gelukkig is hier een heeleboel gelukkige aanstellerij
bij en bleken deze menschen vaak beter dan ze zich voordeden
werd nog na schooltijd thuis een kind bijgewerkt.
De normale mensch krijgt vanzelf ambitie voor datgene, wat hij
met getrouwheid aanvat. De arbeidslust is volstrekt niet iets, dat
aan het begin moet staan. Het is veel meer resultaat dan bron.
Van plichtsbesef komen we tot een hooger begrip : het verantwoordelijkheidsgevoel. Hier moge ik verwijzen kortheidshalve naar
mijn inaugureele rede, gehouden bij de opening mijner lessen te
Amsterdam.
Het ambt van opvoeder is een zeer zwaar verantwoordelijk ambt
en dus het besef van een zwaar verantwoordelijk ambt te vervullen
behoort tot de gewenschte eigenschappen van den paedagoog.
En als we daar gekomen zijn, dan past Loch eigenlijk het woord
surrogaat niet meer ; hier is alleen sprake van vrucht van het
Christendom.

Verantwoordelijkheid is een centraal begrip van de christelijke
paedagogiek. De christelijke opvoeder is er zich bewust van, dat
hij niet toevallig staat waar hij staat, dat hij in laatste instantie
niet aan menschen maar aan God verantwoording schuldig is.
Te meer zal de opvoeder zich verantwoordelijk voelen tegenover de zielen, die hem zijn toevertrouwd. Hij zal zich als het
ware iederen dag door God hooren afvragen : Wat hebt gij „gemaakt"
van de kinderen, die ik LI heb toebetrouwd ?
De geest van zelfcritiek zij voorts voortdurend vaardig over
den opvoeder. Hij moet leeren welke eigenschappen voortdurend
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moeten worden aangekweekt en onderhouden, ook wanneer zij door
het ambt zelve warden bedreigd. Daarnaast heeft hij zich te hoeden
voor de eigenwijsheid, een four, die bij alle opvoeders, in 't bijzonder onderwijzers, voorkomt. — Het ambt van onderwijzer speelt
hier zeker een rol, evenals dit het geval eenigermate is met het
predikambt.
Het ambt eischt een zekere assumptie van meerderheid. Opvoeden
is inderdaad ook autoriteits-uitoefening. Zonder dit is geen opvoeden mogelijk. Maar . . . heeft nu de opvoeder altijd gelijk,
indien hij staat tegenover den opvoedeling, of misschien beter gezegd .
Moet hij altijd gelijk hebben ?
Salzmann zegt, dat hij een prachtig middel weer voor den opvoeder om in het rechte spoor te blijven en dat is : Zoek altijd
eerst de schuld bij U zelf! Niet dat wij die daar altijd vinden
moeten, maar om de heilzame werking er van. En dan zien we
al dadelijk hoe ontzettend moeilijk dit is ; de menschelijke natuur
verzet zich reeds van Adam af hier tegen.
Paedagogische raad words door ouders vaak genoeg ingewonnen
maar slechts zelden opgevolgd. De kans is nog het grootst voor
den opvoeder, wanneer hij er een medisch tintje aan geeft. De
arisen weten hier van mee te praten. — De eigenwijsheid van de
ouders is zeker niet minder dan die van de onderwijzers.
Succes of schijnbaar succes houdt voor den opvoeder een groot
gevaar in. Dit kan men soms ook zien in groote gezinnen. Met
het eerste kind — het proefkonijn — hebben de ouders niet de
minste moeite. Met nummer twee, drie en vier loopt alles ook
vlot. Maar met nummer vijf loopt bet heelemaal niet. Wat is de
oorzaak ? De ouders zijn ingedut. — Wee de onderwijzer, die
zegt (het komt op elke onderwijzers-vergadering zeker een keer
voor) „De ervaring heeft het me geleerd" — het is een verloren
man. Wat is nu een ervaring van zeg 60 jaar?
Er moet dus in ons zijn de bereidwilligheid tot eerlijke, onbarmhartige zelfcritiek en deze bereidwilligheid hebben we steeds te
onderhouden.
Ik wil, dat de opvoeder altijd begint met zich zeif af te vragen :
„Ligt de schuld niet bij mij zelf?" of „Heb ik ook schuld r
Indien dit onderzoek niet ten gunste van ons uitvalt, dan moeten
wij het oordeel eerlijk en deemoedig aanvaarden.
Voorts zij de opvoeder zich bewust, dat succes nog niet bewijst,
dat hij het bij het rechte eind heeft gehad.
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Die bereidwilligheid om zelfcritiek toe te passen is ook wel
zeer noodig ten aanzien van de volgende eigenschap, die we hebben
te behandelen, en die wel aangeboren moet zijn, maar toch ook
terdege onderhouden moet worden, namelijk de rechtvaardigheidszin.
De rechtvaardigheidszin. Het gevoel voor recht en billijkheid
is bij de kinderen zeer sterk ontwikkeld. Dat moet zoo zijn. Immers
dit is altijd de houding van den minder machtigen tegenover den
machtigere. Kinderen staan van nature tegenover volwassenen, en
speciaal tegenover opvoeders, in die positie.
Kinderen zijn dan ook veel meer op een rechtvaardige, dan op
een liefderijke behandeling gesteld. Of omgekeerd, zij verdragen
een liefdelooze behandeling veel liever dan een onrechtvaardige.
Nu is het inderdaad zoo, dat de rechtsbegrippen van kinderen
zeer onvolkomen zijn, maar de zaak, waar het om gaat is deze :
Het kind voelt zich verongelijkt. Het eerste, waar een kind zijn
opvoeder van beschuldigt, is, dat hij hem onrecht aandoet.
De afweerhouding neemt het kind ook reeds aan, wanneer het
onrecht vermoedt. En dan het gevaarlijke „opkroppen - ; er is dan
een Seelenwunde, die het geheele leven kan vergiftigen.
Nu is het practisch onmogelijk die valsche betichtingen van het
kind te ontloopen. — Dat zou ook niet goed zijn. Wij mogen ons
niet laten afhouden door de angst van door het kind verkeerd
beoordeeld te worden.
Met het bovenstaande wil ik ook in het geheel niet zeggen, dat
een kind een onrechtvaardige behandeling absoluut niet verdragen
kan, al kan het deze wel moeilijk verkroppen.
Ook bier geeft in laatste instantie de persoonlijke verhouding
van opvoeder en opvoedeling den doorslag. — Het kind weet
heel goed, dat zijn opvoeder zich gemakkelijk kan vergissen. Het
kind is er op voorbereid een onrechtvaardige behandeling te ontvangen. Het aanvaardt deze echter uitsluitend en alleen van
iemand, die het hoog acht en waarvan het de overtuiging heeft
dat deze hem niet willens en wetens onrechtvaardig zal behandelen, — in wien het heeft erkend het eerlijk streven om rechtvaardig te zijn.
Wie anders dan een ontaard mensch, hoor ik tegenwerpen, zou
nu opzettelijk een kind onrecht aandoen ? Dit gaat echter Tangs
de kwestie heen. Het gaat om rechtvaardigheidszin. De opvoeder

82
moet als het ware een zintuig hebben voor rechtvaardigheid, voor
rechtvaardigheid tegenover het kind.
Nu is het mijn vaste overtuiging, dat wanneer kinderen hun
opvoeder verdenken van gebrek aan rechtvaardigheidszin, zij in de
meeste gevallen gelijk hebben. Heel veel opvoeders zie ik zich zoo
gedragen alsof het kind geen rechten heeft tegenover den opvoeder.
Ik zou hier willen spreken van een organisch gebrek ; het zintuig
van den rechtvaardigheidszin tegenover kinderen is defect. — De
opvoeders zelf zijn er zich niet van bewust, maar de kinderen
des te meer.
Wie zoo'n organisch gebrek aan rechtvaardigheidszin heeft moet
vooral geen opvoeder worden.
Ook hier wordt de k waal door het ambt gevoed. De onfeil
baarheidswaan, waar van de kinderen nooit de dupe zijn, maakt,
dat de opvoeders o zoo licht op hun teenen getrapt zijn, terwijl
de gedachte niet opkomt, dat de kinderen zich ook wel op hun
teenen getrapt kunnen voelen.
„Het gezag moet worden hooggehouden" beet het ; dit is evenwel glad verkeerd gezien er is geen zekerder middel om het
gezag te ondermijnen.
Reeds het zich groothouden indien men zich vergist heeft is
verkeerd.
Er is geen zekerder middel om het gezag hoog te houden dan
ruiterlijk zijn fouten erkennen, zonder „maar's" en „toch's" en deze
dan te willen goed maken, zoover dit nog mogelijk is. Wie ongelijk erkent vernedert zich niet, maar verhoogt zich. (Ik denk aan
den leeraar, die zijn leerling den stok bood, waarmee hij dezen
juist had geslagen.) Men kan hier over mooie dingen lezen bij
Matthias, Praktische Paedagogen.
De kinderen dragen wel degelijk onrecht, mits zij het gevoel
hebben te doen te hebben met een opvoeder, wiens zin voor
rechtvaardigheid niet defect is.
Voor het geval een machtige staat tegenover een onmachtige
is de schuld van den machtige altijd het grootst. Zooals reeds
gezegd, hij moet deze ruiterlijk erkennen en trachten indien
mogelijk het weer goed te maken. Dit is evenwel niet anders
mogelijk dan indien de tegenpartij het hem vergeeft.

Wij zien dus hoeveel aankomt op onze reputatie. W ij zien
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dat we van tevoren in een kwaad licht staan bij de kinderen.
Het is echter mogelijk deze reputatie te verbeteren, mits we
ons hoeden voor een teveel en geen knieval doen voor „Zijne
Majesteit" het kind.
Om onze reputatie te verbeteren staan twee wegen open :
De eerste weg is deze In geval van ongelijk dit eerlijk bekennen en trachten het goed te maken. Echter geve men nauwkeurig acht, dat men zich zoo weinig mogelijk aan dit vergeving
vragen bloot stelt en men hoede zich voor een zekere ongegeneerdheid tegenover de kinderen, denkende : Ik maak het immers toch
weer goed. Hier past de waarschuwing, dat strikt genomen men
ongelijk niet meer goed kan maken.
De tweede weg, die we kunnen bewandelen is : Praten met het
kind. Hier hebben we inderdaad een geval, dat Praten goede
diensten kan bewijzen. Dit mag evenwel weer niet het karakter
gaan aannemen van zelfverdediging.
Reeds hierdoor voelt het kind zich geeerd en reeds half gewonnen.
Het kan zijn nut hebben bij het opleggen van een straf het
praatje vooraf te laten gaan, opdat het kind inziet waarom het
dus gestraft wordt. Een kind, dat meent een onvoldoende cijfer
te hebben gekregen, moet zich hier ook over kunnen uiten.
De fantasie.

Thans wil ik iets gaan zeggen over de fantasie, vroeger ook
reeds behandeld. Waarom ? Omdat ik meen, dat gebrek aan rechtvaardigheidszin vaak voortkomt uit gebrek aan fantasie. Burgemeester
de Vlugt meent terecht, dat het Nederlandsche volkskarakter
aanwijst een gebrek aan fantasie. Op de uitwerking immers komt
alles aan en niet of de bedoeling goed is geweest.
De fantasie stelt den opvoeder in staat vooruit te zien wat zijn
opvoedeling in het schild voert, hetgeen hem de kans geeft de
plannen te verijdelen. Deze eigenschap komt ook den leeraar van
pas, indien hij met den rug naar de klas staat ; dit geeft hem
oogen op den rug.
Zoodoende kan de opvoeder het kind verrassen, door juist
precies dat te doen wat niet van hem verwacht wordt. Ik denk
hier aan Napoleon, waarvan de tegenstander bij Jena zeide „Hij
valt van den verkeerden kant aan".
(Inderdaad, krijgskunde is een zeer nuttige voorstudie voor
paedagogiek.)
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De opvoedeling moet altijd zoo weinig mogelijk berekenen
kunnen van wat de opvoeder doen zal. En omgekeerd moet de
opvoeder zooveel mogelijk weten wat zijn opvoedeling in het schild
voert.
Gebrek aan fantasie gaat bij velen gepaard aan gebrek aan
humor. Misschien is het den wel de oorzaak van het andere.
Toch is humor een kostelijke gave der opvoeding, evenwel niet
van dusdanige waarde, dat Naar de eerste plaats moet worden
toegekend, zooals dit geschiedt in het handboek van Wolfr Hier
gelds als eerste regel : „Habe Geist !"
Kostelijk is deze eigenschap zeker, onontbeerlijk geenszins en
terdege is zij gevaarlijk. Een te veelvuldig gebruik gaat altijd ten
koste van het slachtoffer. De Engelschen spreken van „Exercize
his wit on somebody" d.i. zijn geestigheid uitoefenen op iemand.
Het Nederlandsche kind heeft eerder te lijden onder een gebrek
aan humor bij de op voeders dan onder een te veel.
Een andere kostelijke eigenschap is een goed humeur. Een
slecht humeur, zelfs een onregelmatig humeur doer schade. Ook
verwijs ik naar mijn artikelen in Paedagogische opstellen :
„Augustinus als opvoeder" en „Paedagogische stemmingen".
Er is een boekje van Augustinus, dat hij geschreven heeft naar
aanleiding van een bezoek, dat hij kreeg van iemand, die ontevreden was over zijn werk. Augustinus heeft nu de oorzaken
van de lusteloosheid van zijn bezoeker trachten aan te wijzen, en
wijst ook op den bekenden tekst, 2 Cor. 9 7: „God heeft een
blijmoedigen gever lief".
Het ontbrak zijn bezoeker aan hilaritas. Dit woord laat zich
nog beter vertalen door opgeruimdheid, daar zit het begrip „mini"
in, geen benepenheid.
Dat prettige, goede humeur, dat is een eigenschap, waarvan
men gemakkelijk allerlei synoniemen kan opnoemen, een gansche
schaal van hoogere en lagere.
De hoogere synoniemen hebben betrekking op het karakter en
de levensopvatting, als optimisme, idealisme, geestdrift.
Geestdrift kan de opvoeder maar al te goed gebruiken, doch
deze moet zijn van echt soort, d.i. nuchter. Een opgewonden standje
kan moeilijk een goed opvoeder zijn.
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Hetzelfde kan gezegd worden te aanzien van ons idealisme.
Ook dit moet nuchter zijn ; het mag den opvoeder niet blind maken
voor de werkeliikheid. Het ware idealisme stelt echter in staat
geloof in den mensch te hebben, omdat men gelooft in God.
De opvoeder moet veel menschenkennis bezitten, maar menschenkennis moet nooit de beteeKenis krijgen van menschenverachting.
Christus wist ook wat in den mensch was, maar hij verachtte
den mensch niet.
De opvoeder moet zich van elk van zijn opvoedelingen een
beeld weten te vormen ; dat beeld moet hij in de kamer van zijn
ziel ophangen en dat portret moet gelijken.
Dit portret kan in de eerste plaats het kenmerk dragen van
een caricatuur. Dit is een scheef getrokken beeld, waarbij allerlei
onderdeelen onmatig naar voor worden gebracht.
Degene, die van zijn opvoedeling alleen maar een caricatuur in
zijn ziel omdraagt is als opvoeder van de kook.
Het portret kan in de tweede plaats het kenmerk dragen van
een foto. Deze is heel juist, maar daarom lijkt het portret vaak
niet. Er wordt geen onderscheid gemaakt tusschen de verschillende
onderdeelen.
Wie zich van den opvoedeling slechts een foto weet te maken
sticht misschien geen kwaad, maar als opvoeder loopt hij vast.
Alleen een door een waarachtigen kunstenaar gemaakt portret
is goed. Het wezenlijke wordt geschilderd, het onwezenlijke blijft
op den achtergrond. Het is dan ook een schilderij. De ware
opvoeder moet in elk van zijn opvoedelingen weten te zien en ook
weten te eeren het beeld God, waarnaar het geschapen is. Wanneer
de a. s. opvoeder hierin nog een lesje noodig heeft, dan kan hij
veel leeren van Pestalozzi ; de brieven uit zijn Neuhof-periode
geven prachtige stot.
Idealisme, d.i. geloof, hoop en liefde. Hopen, zelfs tegen hoop in.
Over de Heide zal ik niet uitwijden. Men vergeet maar al te
vaak, dat liefde geen goedkoop galanteriewinkel-artikel is.
Tot de lagere vormen van idealisme behoort o.m., maar het is
een zeer nuttige vorm, het geduld. Hiervan kan de opvoeder
moeilijk te veel hebben.
Vooral geduld op langen termijn is noodig. Niet te vroeg
v ruchten willen zien. Zie ook mijn artikel over „Lankmoedigheid".
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De opvoeder moet nooit zijn geduld verliezen, doch er zit soms
een zegenrijke werking in als hij het eens verliest.
De opvoedeling verdraagt een driftigen opvoeder heel wat beter
dan een lijdelijken, een phlegmaticus. (Het boek van Roodhuizen
bevat ook een artikel over den phlegmaticus. Deze is heelemaal
onuitstaanbaar.) Een zekere mate van opvliegendheid kan zelfs
een kenmerk zijn voor een goed leeraar. In de zedelijke opvoeding
geldt hetzelfde ; het kind kan dan zien, dat de opvoeder zich de
dingen aantrekt.
Indien iemand zijn geduld verliest, dan moet het ook echt zijn.
Cicero heeft het over een orator en zegt : „Oratorem irasci minime
decet, simulare non dedecet". d.w.z. „Den redenaar past het allerminst om boos te worden, maar het ontsiert hem niet om te doen
alsof". Ten aanzien van den opvoeder moeten we het omkeeren
en zeggen : „Het ontsiert hem niet om boos te worden, maar het
ontsiert hem zeer om te doen alsof".

Werklust.
Luilakken hooren op het erf van de opvoeding niet thuis. „Degenen die zoo prachtig kunnen disputeeren over de paedagogiek,
vinden hierin een middel om het leege gat van hun eigen luiheid
te vullen". Zie naar de Duitschers. 't Zijn harde werkers, en dit
geldt niet in de laatste plaats van de onderwijzers en leeraren.
Zelfs het in onze oogen zoo wufte volkje der Belgen is heel wat
arbeidzamer dan het onze.
Netheid.
Slordigheid is in den opvoeder een fout, welke schijnbaar oneneeslijk is, doch dit is niet waar.
Slotbeschouwing.
Al deze eigenschappen moeten zoo worden saamverbonden, dat
ze een eenheid vormen door natuurlijkheid.
Hier komen we op een autonomie. Immers, wanneer we zoo
lang betoogd hebben, dat er allerlei eigenschappen zijn, die, al
zijn ze aangeboren, aangekweekt moeten worden, dat de opvoeder
oneindig veel meer op zich zelf dan op zijn opvoedeling acht heeft
te geven, dan zou men kunnen zeggen : Hier zit toch wel een
element van geforceerdheid in. Het kind ziet maar al te goed of
zijn opvoeder zich een air geeft en een rol speelt.
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De eenheid hoort tot het begrip persoonlijkheid. Dan zijn de
eigenschappen op dusdanige wijze verbonden, dat ze geen staalkaart meer vormen, maar een harmonische eenheid.
Wanneer dit nu het geval is, afgezien van alle menschelijke
onvolmaaktheid en zondigheid, dan ontstaat vanzelf datgene, wat
we straks aangestipt hebben en wat in de opvoeding absoluut onmisbaar is n.l. autoriteit, prestige, overwicht. (niet gezag.)
Iemand, die een ambt krijgt, wordt bekleed met het gezag, dat
aan dat ambt verbonden is. De Romeinen spreken van potestas en
potentia ; de potestas is aan het ambt verbonden, de potentia aan
den persoon. Daarom spreken wij liever van autoriteit. Wie die
heeft hoeft het ook niet to handhaven,
want de autoriteit, die
nog gehandhaafd moet worden, dat is geen autoriteit. Ware
autoriteit handhaaft zich zelf. Dat is het overwicht, dat uitstraalt van
den persoon en dat ook het eenige is, dat gewillig wordt aanvaard.
De persoonlijkheid is dus een verzameling van eigenschappen
die tot een min of meer harmonische eenheid versmolten zijn.
Wij hebben nu dit alles onderzocht in het licht van de vereischten voor een opvoeder. Er zijn combinaties denkbaar, heel
mooie combinaties, maar die toch niet deugen voor een opvoeder.
Er zijn ook combinaties denkbaar, die een prachtig paedagogisch
geheel opleveren voor het eene kind, maar niet voor het andere.
Het gaat in de opvoeding altijd om de persoonlijke verhouding
tusschen opvoeder en opvoedeling en wel om de uitwerking, die
de opvoeder heeft op den opvoedeling en niet om zijn goede bedoeling.
Daarom is het feitelijk zoo'n diepzinnig woord van Rousseau,
wanneer hij zegt in het begin van zijn „Emile" : „Iedere geslaagde
opvoeding is een buitenkansje" of op Christelijk erf overgebracht :
„Een genade Gods".

De opvoedingsmiddelen.
Wij hebben nu de reeds besproken punten in nieuw licht te
bezien en moeten nagaan door welke bewegende krachten de opvoeding effectief wordt.
Als primaire opvoedingsmiddelen noem ik :
1. Het voorbeeld, 2. de oefening en 3. de tucht.
Men kan ook een groep van zes maken en dan wordt het
1. Het voorbeeld en het milieu.
2. De oefening en de gewenning.
3. De tucht en het opleggen van verantwoordelijkheid.
Ook kan de tucht bewaard blijven tot het einde en dan als samenvatting genomen worden van al het andere.
Naast deze primaire opvoedingsmiddelen staan dan de secundaire
als de onderwijzing, de arbeid, de reinheid.

1. Voorbeeld en milieu :
De macht van het voorbeeld rust op het assimilatievermogen.
Men spreekt ook wel van aanpassingsvermogen, doch dit is minder
juist. Men kan zich aanpassen aan een toestand, terwijl men innerlijk dezelfde blijft. Men kan zich in lets schikken.
Dit aanpassingsvermogen speelt in de samenleving een groote
rol ; voor den individu hangt er zijn succes van af. De opvoeders
moeten daarom een gebrek aan aanpassingsvermogen trachten te
verhelpen. De omgeving immers heeft de neiging degenen, die dit
gebrek vertoonen, uit te stooten en dan kan de barmhartigheid
ze maar weer oprapen.
Het assimilitatievermogen is het vermogen om zich aan een
ander individu gelijk te maken in uiterlijke vormen, woorden enz.
De nabootsings-zucht staat niet in een al te goed blaadje en
toch weten we, dat de weg van de opvoeding gaat door onzelfstandigheid tot zelfstandigheid. In werkelijkheid openbaart zich in
de nabootsings-zucht van het kind de vrijheid van het kind (Zie
„'t Kind" Jrg. 1921. )
Het normale is, dat het kind vanzelf datgene overneemt wat
het voor zijn groei en ontwikkeling gebruiken kan.
Hierop berust ook alle groepsvorming onder de menschen.
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Als de opvoeder dus wil, dat het kind zich jets eigen zal maken.
dan moet hij in de eerste plaats zorg dragen, dat het kind zulks
ziet doen. leder weet, dat waargenomen gevoelens en stemmingen
ets aanstekelijks hebben. Evengoed als wij moeite hebben om niet
te gaan gapen als een ander in onze omgeving gaapt of niet te
gaan mee-neurien als een ander neuriet, zoo geldt hetzelfde ook
voor het geestelijke ; deze reacties zijn heel moeilijk te remmen.
Men noemt dat suggesties, maar denkt daarbij allang niet meer
aan hypnotische suggestie, waarvan men een veel te grooten ophef
heeft gemaakt. De hypnotische suggestie is eigenlijk slechts een
kunstmatig opgevijzelde gewone suggestie.
De suggestie van het kind is oneindig veel grooter dan die van
den volwassene. Men kan een kind zoo wat alles suggereeren. Binet
geeft hier aardige voorbeelden van in zijn boek : La suggestibilite,
Zoo worden ook de begrippen van fatsoen en recht overgenomen ,
zoo ontstaat ook de groupmind.
De nabootsing berust dus op het gezag van de autoriteit ; zij
is gebasseerd op het vertrouwen, meer dan op de liefde. — De
afstand moet echter niet te groot zijn ; vandaar de groote waarde
als opvoedingsmiddel van het grootere kind. Ook het verkeerde
voorbeeld doet zich hier als opvoedingsmiddel Belden.
Ook in de emulatie zit een prikkel ten goede. We lezen in het
Nieuwe Testament : „Zoo Uw rechtvaardigheid niet overvloediger
is dan die der schriftgeleerden" ... en „Wien veel gegeven is, van hem
zal veel geeischt worden". In de emulatie zit een stuk idealisme.
De helden van het kind moeten in overeenstemming zijn met
zijn karakter. Voor de de driftkop de zachtmoedige enz.
Vaak is het, dat de overledenen nog meer tot een kind spreken
dan de levenden. Vandaar ook de groote invloed van de geschiedenis
en van de lectuur.
Met het stellen van een afschrikwekkend voorbeeld moet men
voorzichtig zijn. Een paedagoog is geen dokter, die drankjes voorschrijft. Hij is iemand, van wien altijd paedagogische werking uitgaat. Hij lette daarom steeds nauwkeurig op zichzelf, op zijn
houding, maar vooral ook op zijn oordeelvellingen, welke niet voor
het kind bedoeld zijn, maar die het kind te hooren krijgt.
Tot die conclusie moeten we altijd komen, dat het eigenlijke
werk, dat de opvoeder te doen heeft tegenover zijn opvoedeling
is zijn zelf-opvoeding. „Weest mijn navolgers", zegt Paulus, „gelijk
ik van Christus".
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Het gaat dus om het geven van en het zorgen voor goede
voorbeelden. Men mag daarbij niet vergeten, dat het opdringen
van voorbeelden verkeerde gevolgen heeft. De werkzaamste
voorbeelden zijn die, welke het kind zelf grijpt. Wannneer het kind
voelt, dat er een attentaat gepleegd wordt op zijn persoonlijke
ontwikkeling, dan gaat het op zijn achterste beenen staan.
Het is altijd beter een voorbeeld te zijn, dan een voorbeeld te geven.
Milieu.

Men kan over de invloed van het milieu heel mooie dingen
lezen in het derde hoofdstuk van het boek van M. H. Horne
getiteld: „Idealism in Education".
Het milieu staat tot het voorbeeld als de persoon tot de groep.
Het milieu assimileert onmerkbaar, maar zeker. Het is daarom
zaak voor den opvoeder om voor een goed milieu te zorgen.
De allersterkste invloeden zijn die van de maatschappij ; deze
hebben we heelemaal niet in de hand.
Van groot belang is ook wie de ouders als hun vrienden kiezen
en hoogachting bewijzen.
Ongelooflijk groot is de invloed van het vroegere milieu. De
verwijdering moet wel heel lang duren, wil men dezen invloed te
boven komen.
Ook lichamelijk is dit het geval. Teruggekeerd in het oude milieu
kan een kind direct weer de ziekte aannemen, waarvoor het uit deze
omgeving is verwijderd geworden. En zoo is het met de ziel net zoo.
Het eigenaardige nu is, dat de mensch verder wil komen. Naast
het assimilatievermogen stel ik daarom het accumulatievermogen.
Dit vermogen openbaart zich reeds in de eerste kinderjaren.
Dit accumulatievermogen is een specifiek menschelijke eigenschap. De mensch is niet gebonden aan het peil van zijn voorgangers. De gansche aandrang van de natuur drijft hem verder.
De mensch is nimmer af, het dier wel.
De opvoedeling moet dus beginners met het niveau van den
opvoeder te bereiken en dan moet het op zijn beurt hooger op.
De opvoeder moet het daartoe in staat stellen.
De opvoedeling heeft zoo aan de assimilatiewerkingen niet genoeg.
De tegenwoordige generatie zal het peil van de vorige trachten
te verhoogen. ( Men leze hierover mijn artikel in het Tijdschrift
voor Volksontwikkeling en Volksopvoeding jaargang, II. )
De opvoeder nu moet zorgen, dat de prikkel tot verdere ont-
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wikkeling sterk wordt. Schleiermacher zegt : Er moet zijn tevredenheld, zeker, maar ook ontevredenheid.
Zoo wordt van iedere generatie meer gevergd en dit doet de
vraag rijzen of tenslotte niet het onmogelijke gevergd wordt.
De stijging van het cultuurpeil zou dan ook in steeds langzamer
tempo moeten gaan. Dit is echter niet het geval. Bij ons wordt
een nieuwe uitvinding als de radio binnen een paar jaar gemeengoed van de maatschappij.
Gelukkig zijn er omstandigheden, die die bezwaren helpen verlichten :
1 ste. Het cultuurkind wordt van zijn geboorte of aan onderworpen aan de assimilatie van het cultuur-milieu, waarin hij opgroeit. Indien een Europeesch kind onmiddellijk na zijn geboorte
gebracht zou worden naar de Papoea's, dan zoude het natuurlijk
ten achter komen bij het Europeesche peil.
2e. Het kind brengt de beste disposities mee, dank zij z'n verhoogde leervatbaarheid.
3e. De betere methoden van dezen tijd. Op didactisch gebied
is dit zeer merkbaar. De leerstof neemt steeds toe, maar de tijd,
die er aan besteed worth, is veel minder geworden.
Het eigenlijke correctief voor genoemde moeilijkheid zit m. i.
ergens anders, n.l. in het wezen van de oefening en de gewenning,
waarover ik thans moet gaan spreken.

Oefening en gewenning.
Het wezen van de opvoeding is niet het inspannen, maar het
uitsparen van krachten. Alles wat wij nog niet geleerd hebben,
gaat stroef. Alles wat wij kunnen gaat vanzelf. Dat vanzelf,
dat beteekent, dat het onbewust gaat, automatisch. Zoolang er
bewust gehandeld wordt gaat er veel to veel kracht verloren.
Oefening is uitsparing van krachten.
Zoo kan de vrijgekomen energie voor hoogere doeleinden gebruikt worden.
Neem het leeren lezen van het latijn ; in het eerst kan de inhoud
niet gelijk verwerkt worden.
Het onbewust maken, het mechaniseeren van handelingen is dus
volstrekt niet iets minderwaardigs. Dit wordt door velen niet ingezien. Vele paedagogen zijn als de dood zoo bang voor een
zekere dril.
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Alle opvoeding begins toch met een zekere dril en iedere oefening
dient om krachten vrij te maken voor jets hoogers.
Er zijn in den laatsten tijd heel wat boeken geschreven over
oefening. Een Engelsch paedagoog spreekt van de „Trial and error
method".
Laten we beginnen bij het lichamelijke om het beter te kunnen
verstaan. Wat is oefening clan eigenlijk ? Doen alsof we het reeds
kennen. Wij noemen dat probeeren. ( Trial )
Hieruit volgt, dat er geen eigenlijke oefening van het lichaam
is, maar dat het meer is oefening van de hersens. Zoo is ook de
vermoeienis zaak van de hersens.
Wij hebben met oefening in een adem genoemd gewenning.
Voor de gewenning is een bloote herhaling voldoende. Zij kan
geheel passief tot stand komen. Men kan zelfs kinderen passiet
een versje laten leeren ; door het eindeloos te herhalen komt het
er wel in.
Kinderen nemen zeer gemakkelijk gewoonten aan. Als hun jets
verboden wordt, dan is het al gauw : „Ik mag het ook nooit doen"
of ,,U zegt ook altijd" zij generaliseeren.
leder kind heeft de gewoonte direct de dingen als vaststaand
aan te nemen. Indien het lets heeft ondervonden, dan moet
het altijd zoo gebeuren en gebeurt het dan een volgende niaal
anders, dan is het kind verbaasd en geergerd. Vandaar de angst
voor het nieuwe, een angst, die men ook wel bij volwassenen
aantreft.
Er is geen zekerder middel om iemand gemelijk te maken, dan
hem te storen in zijn gewoonten en geen beter middel om hem
te amuseeren, dan hem lets nieuws te laten zien.
Rousseau is deze meening toegedaan : De eenige gewoonte, die
Emile zal mogen aannemen is de gewoonte om geen gewoonten
te hebben. Rousseau wil niet, dat men een slaaf wordt van zijn
gewoonten.
Anderen willen de geheele opvoeding in de gewenning doen opgaan.
De gewenning is niet berekend op onverwachte omstandigheden.
De gewenning maakt, dat wij allerlei dingen niet meer zien. Komt
er een wilselement in, dan spreken we van aandacht ; dit behoort
thuis bij het terrein van de didactiek.
In het begrip oefening kunnen we drie stadia onderscheiden
van activiteit :
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Het eerste stadium staat het dichtst bij de gewenning ; denk aan
het aanhooren van een schreeuwend zuigeling.
Het tweede stadium zou ik willen noemen dat van den geroutineerden pianospeler, terwijl dan de geoefende pianospeler het derde
stadium vertegenwoordigt.
Het verschil tusschen het tweede en derde stadium ligt hierin,
dat de geroutineerde pianospeler niet verder kan, terwijl de geoefende pianospeler zijn peil nog verhoogen kan.
Wanneer b. v. iemand typen leert of telegrafeeren, dan krijgt
hij na verloop van tijd zijn maximum, maar door opzettelijke oefeningen is het altijd mogelijk om een geoefend typist nog hooger
op te voeren.
Als regel geldt ook : Wanneer men eenmaal kan fietsen, zwemmen,
schaatsenrijden, dan vergeet men het niet meer. Anders is het met
de wiskunde, talen en geschiedenis. Ook hier geldt echter : Ben je
er eenmaal goed in geweest, dan kom je er veel gemakkelijker wee r
in. Dit kost veel minder tijd.
Wie nu in zekere functie het routine-peil bereikt heeft kan niet
met duurzaam profijt daar boven uit stijgen.
De klerk, die zich mechanisch aan zijn werk zet en zijn werk
mechanisch verricht en bewust of onbewust weigert daarvan al te
wijken is het type van den sleurmensch. Hij moet sleurmensch zijn
om dagelijks het werk te kunnen presteeren. Indien hij daar echter
maar niet bij blifft staan.
Zoo gaat het dus eerst om de oefening, om het geestelijk vereenvoudigingsproces. Wil iemand b.v. een vreemde taal leeren,
dan kan niet begonnen worden met het lezen van een moeilijk
schrijver. De leerling moet eerst aan Grieksche kost gewend raken.
Oefening kweekt wetenschap, gewenning kweekt ervaring.
Bedoelde uitsparingen kan men ook noemen remmingen. De onnoodige bewegingen van den recruut-fietser moeten worden geremd
Gebrek aan remmingen beteekent kindschheid of krankzinnigheid.
Juist door die remmingen komen andere krachten vrij. De fietser
leert gelijk den omtrek bezien, een pijp aansteken, een boek lezen.
Alle opmerkzaamheid is onopmerkzaamheid, alle verstrooiing is
opmerkzaamheid. Aandachtconcentratie is niet anders mogelijk
dan door het ecateeren van al het andere.
Menschen, die veel weten, zijn zeer onderhevig aan besluiteloosheid.
Alleen door ons in de dingen in te leven bereiken we die eigen-
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aardige geestesgesteldheid, waardoor het mogelijk wordt met veel
minder inspanning het veel meerdere te bereiken. Een taal doet
datook; een enkel woord activeert een ganschen bundel van ervaringen.
Voortbouwende op wat men reeds weer kan men komen tot
het moeilijkere ; de oude leer van Herbart legs er met recht den
nadruk op, dat het nieuwe maar niet zoo kan worden opgenomen
(met een vreemd woord „geappercipieerd").
We zagen ook, dat opmerkzaamheid en onopmerkzaamheid
eigenlijk hetzelfde zijn. Afgetrokkenheid is dikwijls concentratie.
Denk aan Socrates, die zich in een gedachte zoo kon verdiepen
dat hij alles vergat en een ganschen nacht bleef staan en eerst
morgens verder ging.
Oefening bestaat dus in het afwijzen van al het overtollige.
Oefening moet er zijn. Intuitie is ongetwijfeld noodig, maar zij
moet berusten op een stevige basis van in het onderbewustzijn
gedeponeerde ervaringen.
De oefening moet ons leeren regelmatig aan den arbeid te blijven,
ook een onaangename taak gewillig te aanvaarden en te volbrengen,
rommel op te ruimen, op tijd te zijn ; al deze dingen moeten den
kinderen vroeg tot een gewoonte gemaakt worden. Ook het vergeten moet hier onder gebracht worden.
Onnoemelijk veel wordt door de opvoeders in dezen verzuimd,
doordat zij niet inzien hoe een groot percentage van de opvoeding
bestaat in de gewenning. Al deze dingen hebben tenslotte ten doel :
Levensbeheersching, zelfbeheersching.
Laat ons ook niet vergeten, dat het een Bijbelwoord is, dat zegt :
„Gewen u aan Hem en heb vrede !"
Voorts nog het groote belang van de vorming van goede denkvermogens. Zich gewennen aan juistheid en grondigheid in het
denken en ten grondslag daarvoor nauwkeurigheid en waarachtigheid in het weergeven van waarnemingen. Want juistheid en
grondigheid willen hier eigenlijk zeggen eerlijkheid. „Dwaalt niet
geliefde broeders, u zelve met valsche overleggingen bedriegende".
Het kind moet leeren zijn eigen gedachten door te denken, zich
zelf te zien zooals het is, voor zoover dat een mensch mogelijk,
is. Hier raken wij ook aan den educatieven kant van het onderwijs.
Een gevaarlijke kant van de gewenning is de afstomping ; in
een stoomspinnerij kan men de meisjes fluisterend met elkander
zien spreken.
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Nog een enkel woord over zich harden. Men kan zich harden
tegen honger en Borst en allerlei ontberingen ; zoo ook tegen angsten,
phobieen. Men kan zich ook harden — eigenlijk een zedelijke eisch
tegen twee dingen, die in _het leven van ieder mensch onvermijdelijk
zijn, n. 1. teleurstelling en miskenning.
Men kan zich harden tegen aandachtsstoringen. In Oostenrijk is
eens een enquete ingesteld welke kinderen het beste hun huiswerk
leerden en het bleken juist diegenen te zijn, die thuis de meeste
afleiding hadden en zich het sterkst hadden leeren verzetten.
Het verzuimen van de noodige harding is verzwakking van het
weerstandsvermogen.
Harding moet wel voorzichtig geschieden, trapsgewijze. Een paard
is van nature geweldig schrikachtig en kan gewend worden aan
het hooren van allerlei gillende geluiden, ja zelfs van kanonschoten,
maar alleen trapsgewijze.
Het optreden van de nieuwe hygiene bleek ongunstig te zijn ;
baby's, in hun jeugd te zeer gehard, bleken op latere leeftijd maar
al te gevoelig te zijn voor verkoudheden e. d.
Overdreven harding werkt niets anders uit dan vermindering
van het weerstandsvermogen.
Thans wil ik nog jets zeggen over de gewenning in dienst van
de zedelijke opvoeding.
Gewenning is hier evengoed noodzakelijk als bij de andere
terreinen. Stet, dat wij bij iedere goede daad bewust moesten denken
en zij niet voor een groot deel automatisch geschiedde ? Men moet
tot op redelijke hoogte kunnen rekenen op anderen en op ons zelf.
Men zal toch iemand geen „karakter" noemen, indien men geen
staat op hem kan maken en het is ook niet toevallig, dat in alle
talen de woorden voor gewoonte en zedelijkheid van denzelfden
stam zijn.
Men zegt wel : Op de daden komt het niet aan, maar op de
gezindheid. Dat men te vertrouwen is blijkt niet uit het feit, dat
men niet steelt, maar uit de eerlijke gezindheid.
Maar hoe kunnen wij deze gezindheid aankweeken ? Door aanpraten zeker niet. Het eenige, dat wij doen kunnen, is feitelijk
het • gewennen aan de daad. Zie hierover mijn artikel over
„Natuurlijkheid bij kinderen" in den tweeden bundel Paedagogische
Opstellen.
Aristoteles spreekt er ook van, wanneer hij zegt huizen bouwende
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worden wij huizenbouwers evenzoo worden wij rechtvaardig
door rechtvaardige dingen te doen en dapper door dapperheid
te bedrijven.
De hier aangewezen weg is inderdaad niet te vermijden en geeft
een belangrijke propaedeuse. Immers, al mededeelende worden we
mededeelzaam, al waarheid sprekende worden we waarachtig, al
liegende wordt men leugenachtig. Wie zich 9ewent aan slechte
taal loopt groote kans een liederlijk iemand te worden.
Er is geen ander middel voor het afleeren van een slechte gewoonte, dan het aanleeren van de tegenovergestelde. Iemand, die
moeite heeft met vroeg opstaan moet zich aanwennen niet te
blijven liggen. En eenmaal gedaan ook volhouden. Ik denk hier
aan een Zwolsche aardigheid, waar sprake is van een dronkaard,
die negen keer de kroeg voorbij is geloopen en de tiende keer er
binnengaat onder het motto : „Op zoo'n duivelsche tentatie kan een
flinke borrel staan !"
Voor het aanleeren van goede gewoonten geeft James in zijn
Talks for Teachers (in 't Holl. vertaald) zeer aardige wenken. Alle
beschikbare middelen moeten met den grootsten ernst worden aangewend.
Geen uitzonderingen toelaten. Een keer geldt niet zegt de dronkaard,
maar dit is zichzelf bedriegen. Bilderdijk adviseert :
„Verleiding heeft een gladden rand,
Dus wacht LI voor den kant".
Voorts geen gelegenheid voorbij laten gaan om een stap vooruit
te komen. Is een gunstige impuls aanwezig, hiervan dan direct
gebruik maken, gedachtig aan het spreekwoord : Met (onuitgevoerde)
goede voornemens is de weg naar de hel geplaveid.
Tenslotte geen woorden, maar laten doen. Aanpraten helpt niets.
Handelen gaat voor begrijpen,
Met blooten dwang komen we er niet, want dwang wekt verzet
en op zijn minst een gevoel van onbehaaglijkheid. Het gaat er om
de medewerking van het kind te winnen, dat tenslotte het kind
zich zelf gaat gewennen, en het prettige gevoel van sterker te
worden over hem komt.
Dit alles vraagt van den opvoeder in de eerste plaats een
groote mate van geduld. Het „trapsgewijze" vraagt een werken op
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langen termijn. Het eischt beleid en waakzaamheid om niet onwillekeurig verkeerde gewoonten aan te kweeken en tenslotte een
groote dosis energie en vastberadenheid om voet bij stuk te houden.
Vermoeienis en arbeid als opvoedingsmiddel.

De herhaling werkt oefening, maar tegelijkertijd vermoeienis. De
arbeidskurve loopt eerst vrij vlak, — het gaat nog niet goed —
daarna stijgt zij tot op zekere hoogte om daarna te dalen.
Waar de verhouding ligt tusschen de vermoeienis en den arbeid
weet men niet.
In de vermoeienis zit een oneindig veel grooter subjectieve factor
dan in de oefening. Het „zin hebben" en geinteresseerd zijn speelt
een belangrijke rol. Uitputting komt alleen dan wanneer de geest
het opgeeft, wanneer de psyche zegt : Nu bedank ik ervoor.
Dit ziet men ook heel duidelijk in het dagelijksch leven, niet het
minst bij kinderen. Maak een groote wandeling naar een speeltuin
in den speeltuin aangekomen is alle vermoeidheid der kinderen verdwenen. Men kan in het bergland den weg kwijt zijn, weten dat
er ergens een pad moet zijn, doodmoe worden van het zoeken
naar dit pad en . . . is het pad eenmaal gevonden, vervolgt men
blijmoedig zijn weg, alle vermoeidheid vergetende.
Op school is zoo de verveling van groote beteekenis. Het gaat
er dus ook hier om zich van de medewerking van het kind te
verzekeren.
Alle arbeid moet worden afgewisseld door rust, maar alleen de
prestatie van het oogenblik. Vermoeidheid is daarom op zichzelt
in het geheel geen ramp. Schadelijk is alleen oververmoeidheid,
welke alleen dan aanwezig is, indien na genoten rust nog vermoeidheid over is,
De scholen hebben voor de geregelde afwisseling van het werk
gezorgd. Na een paar uur les volgt 's morgens een pauze, na een
ochtend werken een middag-pauze, na een paar dagen werken een
vrije middag, na zes dagen werken een vrije Zondag en zoo na
verschillende weken werken eenige tijd geheel rust.
Tenslotte wil ik twee dingen nog even onderstrepen, Ten eerste
dit : De oefening sorteert een veel nuttiger effect, indien zij op langen
termijn geschiedt, dan wanneer zij op korten termijn plaats vindt.
Wanneer we iets uit het hoofd moeten leeren, dan kunnen we het
beste heengaan en, elken dag een korten tijd daaraan besteden : dit
is beter dan in den keer het heele stuk.
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In de tweede plaats dit : De kinderen moeten gehard worden,
ook met name tegen teleurstellingen.
Beteekent dit, dat wij hen daar opzettelijk aan moeten gewennen ?
Geenszins, hiertoe hebben we niet het recht. Dit zou een voorbeeld zijn van geheel verkeerde gewenning. (Ik denk hier aan een
verhaal van een vader, die een boom in zijn tuin, waarvan hij
merkte, dat de kinderen er erg op gesteld waren, expres liet
omhakken.)
Wel doen wij goed de gelegenheden, die het leven geeft, niet
weg te doen of weg te praten. Wanneer het leven het kind een
miskenning bezorgt, dan kunnen wij deze gelegenheid aangrijpen
om het kind er op te wijzen, dat wij de teleurstellingen van het
leven hebben te dragen. (Denk aan een uitgangsdag, die niet door
gaat wegens slecht weer, een valsche beschuldiging e. d.)
Paulus zegt ook : „Indien de verdrukking over U komt, houdt
LI niet, alsof t,I iets vreemds overkwame."
Het is ons dagelijksch lot en daarom overkomt ons niets vreemds
en tenslotte ook nog niet zoo iets ergs.
De gelegenheid, die het leven zelf geeft dus niet wegdoezelen.
Eigenlijk zijn wij met de tot nu behandelde zaken nog maar in
het voorportaal van de opvoeding. Nu eerst komen wij bij het
eigenlijke nl. de wilsopvoeding en het dragen van verantwoordelijkheid.
Want stel, dat bovengenoemde middelen volkomen effect hadden,
dan zouden toch tenslotte maar deugdautomaten gekweekt worden,
die alleen bestand zijn tegen de gewone gang van zaken. Er moet
iets hoogers zijn om in alle omstandigheden staande te blijven
en daarvoor hebben wij noodig wilsoefening en opleggen van
verantwoordelijkheid.
Over de wil hebben wij reeds vroeger gehandeld. Ik herinner
er aan, dat, hoe of wij als filosoof over de wilsvrijheid mogen
denken, de opvoeder er zeer zeker van moet uitgaan, dat de
mensch kan en wil en ook moet willen en dat • dit willen moet
worden geleerd ; vandaar dat ik spreek van wilsoefening.
Ook hier geldt het vermijden van onnoodige krachtsverspilling.
Wanneer al onze goede daden bewust moesten geschieden, dan
waren onze geestelijke krachten op verre na niet toereikend.
Er zit hier ten aanzien van de gewenning echter een groot
verschil met het vorige. Bij de gewenning zit toch altijd een zeker
element van passiviteit. Hier gaat het juist om het overwinnen
van een tegenstand, dus strijd, worsteling.
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Het leven is een strijd. Hoe vaak wordt in de brieven van
Paulus niet gesproken over worsteling.
Hier geldt ook niet, wat we straks van James hebben gehoord,
dat uitzonderingen niet toegelaten kunnen worden. Immers, de
worsteling zelf is belangrijker dan de overwinning. Al wordt de
overwinning niet behaald, er is dan Loch gestreden.
Ja, de nederlaag kan een sterken prikkel bevatten om nog weer
te probeeren.
Voorts is dan nog niet eens genoemd het element berouw. Hier
herinner ik LI aan een muzelmansche mythe, waarin sprake is
van een khalief, die steeds zeer nauwkeurig is in het vervullen
van zijn godsdienstplichten ; en op een nacht had hij zich bijna
verslapen, maar werd gelukkig nog tijdig gewekt door een voorbijloopend iemand. Hierdoor kan hij nog tijdig zijn gebeden doen.
Een andere nacht wordt hij weer bijtijds gewekt en wakker geworden hoort hij duidelijk iemand hard wegloopen. Opgestaan
gaat hij den persoon achterna ; dit blijkt nu de duivel te zijn. Op
zijn vraag, wat dit beduiden moet krijgt hij ten antwoord : „Omdat
ik je de bevordering, die in het berouw ligt, wilde ontnemen".
Hoofdzaak is, dat eigen wil zich buigt voor een hoogere wil. Het
zedelijk wilsbesluit is het zich buigen voor dat gezag en de worsteling
is de natuurlijke neiging om zich aan dat gezag te onttrekken.
De Calvinistische leer zegt : De wil moet worden gebroken.
Dit is een verkeerde toepassing van het juiste besef nl. eigen wil
te onderwerpen aan een hoogere wil.
Koppigheid verwarre men niet met wilskracht, al molten zij
soms veel op elkander gelijken. De koppige is niet sterk genoeg
om eigen wilsbesluit te herzien. De koppigste menschen zijn dan ook
de menschen met den zwaksten wil. Besluit van eigen wil te herzien
vraagt groote geestelijke kracht.
Voor de wilsoefening is nalaten moeilijker dan doen, omdat het
besluit meer dan eens genomen moet worden.
Wie leeren wil zich zelf te beheerschen moet eerst leeren
gehoorzamen. Een ander middel is er niet. Tot dit besluit zijn wij
niet gekomen uitsluitend op psychologische gronden.
Rousseau en anderen hebben gemeend, dat we geen gehoorzaamheid van kinderen mochten invorderen. Hier miskent men echter
het wezen van de gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is heel iets
anders dan dwang. De gehoorzaamheid veronderstelt de mogelijkheid van ongehoorzaamheid.
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Wanneer ik tegen een kind zeg : Je mag niet en ik doe de
deur op slot, dan kan er niet gesproken worden van ongehoorheld. Wanneer ik het kind zelfbeheersching wil leeren, dan moet ik
de deur juist niet op slot doen als ik het verboden heb naar
buiten te gaan. Het onverstandigste wat men bedenken kan is een
kind jets te verbieden en hem tevens de gelegenheid om het verbod te overtreden te ontnemen, want daarmede leert men het
niets anders dan . . ongehoorzaamheid. Het kind ziet, dat wij
eigenlijk rekenen op zijn ongehoorzaamheid.
Gehoorzaamheid is vrijwillige onderwerping. Ware dit element
van vrijwillige onderwerping er niet in, dan ware gehoorzaamheid
geen wilsoefening.
Het gaat om het „aanvaarden" ; ons bij jets neerleggen is geen
aanvaarden.
Bovengenoemde weerstand tegen het opleggen van gehoorzaamheid is geboren uit verzet tegen het Christendom. De Christelijke
paedagogiek weet maar al te goed, dat er ongehoorzaamheid is en
onwil om Gods wil te doen. Daarom is terecht Naar lijfspreuk :
„De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid r
De Christelijke paedagogiek is eeuwen Lang zeer rudimentair
gebleven, maar toch van meet of aan heeft zij het beginsel der
gehoorzaamheid op den voorgrond gesteld.
Zoo is het ook geweest bij Luther en Calvijn. 1k denk ook aan het
gedicht van Schiller : „Kampf mit dem Drachen — waarin verhaald
wordt van een jongeman, die zijn omgeving van een draak heeft
bevrijd, maar daarmede de orderegels heeft overtreden en daarom
wordt uitgestooten. Wanneer hij dan aanvaardt en zwijgend zijn
ordeteekenen aan de voeten van zijn meester neer legt, dan zegt
de meester : „Nu wordt je hersteld, nu heb je gehoorzaamd."
Het invorderen van gehoorzaamheid dus, zeker. Maar in wiens
naam dan, kan men vragen. Aanvankelijk in eigen naam, om de
kinderen zoo spoedig mogelijk te doen zien wiens gedegeleerde ze
zijn en wien zij verantwoording schuldig zijn.
Ouders, die toelaten, dat hun kinderen ongehoorzaam zijn, staan
zelf schuldig wegens ongehoorzaamheid aan God.
Ook hier kunnen we vragen : Is opzettelijke oefening noodig ?
Montessori heeft zeer fraaie dingen gezegd, ten getuige, dat wij
de kinderen gehoorzaamheid hebben te leeren en dat wij daarin
ook trapsgewijze moeten te werk gaan.
Het kind moet in staat zijn, uit- en inwendig, om te buigen
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voor een hoogeren wil. Het is dan ook volkomen juist, dat men
de kinderen, indien ze wat ouder geworden zijn, gaat uitleggen
waarom men gehoorzaamheid vraagt.
In dit verband zijn bekend de Excercitia spiritualia van de
Jezukten, eigenlijk niets anders dan aandachtsoefeningen.
Foerster spreekt er ook van in zijn boeken en laat kinderen
spelen het spelletje van „niet lachen".
We zagen reeds : Ware gehoorzaamheid bestaat alleen daar,
waar de vrijheid bestaat tot ongehoorzaamheid. Overal waar nog
gehoorzaamheid moet worden afgedwongen staan wij nog onder
aan den ladder.
Gehoorzaamheid eischen is niet alleen een recht van de ouders
maar ook een plicht. Uitzonderingen kunnen niet worden geduld.
De opvoeding moet ook bij het kind steeds den indruk maken, dat
zulks en niet anders van hem verwacht wordt.
Hoe moeten wij nu gehoorzaamheid invorderen ? Het beste is
om de gehoorzaamheid te verwachten. De gehoorzaamheid moet
eigenlijk niet worden ingevorderd, maar ingewacht. Ik denk bijv.
aan iemand, die gaat collecteeren. Wanneer men uitgaat van de
gedachte : Van die meneer krijg ik toch niets, dan zullen we zeer
waarschijnlijk ook niets krijgen, maar indien we er op rekenen
jets te zullen ontvangen, dan krijgen we ook jets.
Onze eerste reactie op ongehoorzaamheid moet dan ook zijn :
Verbazing, ontsteltenis, op zijn minst teleurstelling. Er zit een
ontzettende kracht in het woord : „Dat valt me van je tegen !"
Het kind is, zooals we zeiden van nature aangewezen op gehoorzaamheid. Er is evenwel ook een instinct tot verzet. Nu komt
het er juist op aan het instinct tot gehoorzaamheid te voeden en
het instinct tot verzet niet te prikkelen.
Laten we ons vooral wachten voor een teveel van geboden en
verboden. De opvoeder, die het ware gezag bezit en het gesticht,
waar de ware tucht heerscht, hebben niet veel geboden en verboden van noode.
Let wel : Waar de ware tucht heerscht. Wat is tucht? Beantwoording van deze vraag wil ik nog even uitstellen. Immers, wij
hebben nog de tweede helft van de paragraaf te behandelen en
te spreken over het doen dragen van verantwoordelijkheid.
Beide middelen : Het invorderen van gehoorzaamheid en het doen
dragen van verantwoordelijkheid zijn in den grond der zaak identisch.
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De opvoeding, die uitsluitend bestaat in het aankweeken van
gehoorzaamheid vormt tenslotte onzelfstandige naturen. Het kind
moet in de gelegenheid gesteld worden de verantwoording van
zijn daden te dragen. In het nieuwe tijdschrift van Dr B. ter Haar
vinden we een artikel van Katholieke zijde, handelende over het
te veel aan behoedzaamheid bij de Katholieke opvoeding.
Plato meent, dat we t enslotte moeten komen tot een selectie
van menschen, die dan de hoogste wijsheid zullen bezitten. Om
hiertoe te geraken geeft hij o.m. uitdrukkelijk aan, dat de menschen in verzoeking gebracht moeten worden. Hiertoe hebben wij
geenszins het recht ; het leven zorgt genoeg hier voor.
De taak van den opvoeder is om het kind verantwoording te
leeren dragen, telkens een schepje er bij op te leggen. Het gaat hier
om de graduatie. Altijd vragen wat de schouders kunnen dragen.
Zeker, het is altijd een wagen, een werken op hoop van zegen. En
mochten we ons vergissen, dan hebben we hiervoor vergiffenis aan
God te vragen om te trachten het verkeerde weer goed te maken.
We beginnen met te doen gehoorzamen en eindigen met de
tucht der vrijheid.
Wat eischt de toepassing van deze middelen nu van den opvoeder ?
Zij eischt van hem strengheid en liberale waakzaamheid.
Strengheid is geen hardheid of barschheid ; heeft ook met gewelddadig dwingen niets uit te staan ; dit zijn slechts caricaturen van
strengheid.
Strengheid is niet anders dan ernst er mee maken. Het gebod moet
heilig zijn, daar mag niet mee gespeeld worden. Naar het Paulinische
beginsel moet het aardsche hier een afstempeling zijn van het hemelsche. God is niet onbarmhartig streng, maar Hij duldt geen kwaad.
Bij Salmon vinden we deze aardige uitspraak : „Het is niet het
gezag, dat op het spel staat, maar de oprechtheid."
Daarom moet een onderwijzer, die een kind zegt om vier uur school te
moeten blijven, niet heengaan en het kind met een opmerking van :
„Je hebt nu een lesje gehad" toch direct laten gaan. Dit is geen
strenge meester, al geeft hij misschien nog zooveel strafwerk en kan
hij ook nog zoo ruw uitvallen.
Ware strengheid is de strengheid der liefde. Juist de liefde kan
het kwaad niet vergoelijken, juist omdat zij liefde is. Ware strengheid
is het eindeloos erbarmen. Daarvan is het volmaakte voorbeeld God.
Daarom straalt er van de ware strengheid warmte uit.
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De proef op de som is, dat bedorven kinderen, slap behandelde
kinderen geen hoogachting hebben voor hun opvoeder, ja deze
minachten en zelfs haten.
Men moet zich bij het opleggen van verantwoordelijkheid wel
hoeden voor argwaan, waarmee angstvallige naturen zich meenen
te moeten wapenen. Zeker, de opvoeder moet er op bedacht zijn,
dat er ook misbruik gemaakt kan worden van vertrouwen. Maar
toch, die waakzaamheid mag niets hebben van argwaan, van op
den loer liggen, waarvoor de kinderen hoogst gevoelig zijn. Geen
wachtposten uitzetten, wanneer we het kind geboden hebben een
bepaalden weg naar huis te volgen.
Liberal Education zeggen de Engelschen, d.i. de opvoeding, die
in overeenstemming is met de waardigheid van het kind.

Tucht.
Tucht moet heerschen, een zekere atmosfeer scheppen.
Dat er omtrent tucht allerlei verkeerde opvattingen in omloop
zijn is niet heelemaal onze schuld, want de taal zelf geeft er aanleiding toe.
Van tucht komt tuchtigen ; van tuchtigen komt tuchtiging ; tuchtiging is kastijding. Daarmee zijn wij toch inderdaad heel ver weg
van het begrip tucht.
Tucht komt van tijgen en tijgen is trekken. Het zelfde woord
zit in Zucht, ( bijv. Pferde..zucht ) dat van ziehen komt en dus
eigenlijk opvoeding beteekent.
Er zijn dus twee lijnen, de lijn van de kastijding en de lijn van
de opvoeding, welke lijnen ver uit elkaar gegaan zijn, maar toch
ergens een punt van vereeniging moeten hebben.
Vertalen we tucht in het Grieksch, dan krijgen we paideia. Slaan
we nu Hebreen 12 op, dan vinden we een heel hoofdstuk over
kastijding ; daar staat in het Grieksch telkens paideia.
Er is hier blijkbaar een oude misvatting in het spel van het
begrip opvoeding. De opvoeding begint eigenlijk met repressie, met
datgene wat den volwassenen in de kinderen hindert.
Maar dit is toch niet de ware opvoeding, aan deze opvatting
zijn wij toch ontgroeid, zoo willen wij toch niet.
Bij eenvoudige menschen komt zij telkens nog weer naar voren.
Opvoeding bestaat dan in niets doen of repressie.
Zoo is dus ook te verklaren de absolute identificatie van tuchtiging en opvoeding.
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Wat is nu ware tucht ? Laten we nemen het omgekeerde van
tucht. Wij kennen hiervoor twee woorden. Ontucht en tuchteloosheid. Ontucht is dus eigenlijk niets anders dan de ongebondenheid,
het zich niet gebonden achten aan zedelijke wetten.
Derhalve is tucht een zekere gebondenheid. Gehoorzaamheid is
een vrijwillige onderwerping aan een hoogeren wil. Waar die toestand heerscht, dat men zich vrijwillig onderwerpt aan die ongeschreven wetten, daar heerscht tucht.
Krijgstucht, de Hollandsche vertaling van discipline, is de gebondenheid aan de militaire wetten en deze tucht moet gehandhaafd worden.
In de opvoeding moet de tucht ook gehandhaafd worden of
liever zij handhaaft zich zelf. De tucht is een zekere atmosfeer,
waarin men zich vrij beweegt. De ware tucht is de tucht der vrijheld, waar men deze dingen van zelf duet.
Om het begrip duidelijker te maken kunnen wij de hulp inroepen
van het begrip orde. Waar tucht heerscht, daar heerscht orde.
Waar ik denk hier aan de vroeger genoemde primaire opvoedingsmiddelen en kom nu tot de slotsom, dat tucht eigenlijk te
beschouwen is als de samenvatting van al dat vorige waar niet is de
dwang van oefening en gewenning, de invloed van het goede voorbeeld en het goede milieu, de verheldering van onderwijzing, en
leer, daar is geen tucht, maar tuchteloosheid.
Tucht is alleen daar, waar gehoorzaamd wordt en waar gehoor :zamen vanzelfsprekend is.
Op het kweeken van deze atmosfeer komt het dus eigenlijk aan.

Secundaire opvoedingsmiddelen.
Van de secudaire opvoedingsmiddelen kan men een onbeperkt
aantal opstellen,* _ Men kan deze secundaire middelen ook wel afzonderlijk behandelen en dat heeft ook wel zijn nut, maar dan ziet
men dra, dat ze toch vallen onder een van de reeds genoemde
primaire opvoedingsmiddelen.
Ik noem er L.I zes, waarvan ik er twee wil behandelen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

arbeid en spel.
lichaamsoefening.
reinheid.
matigheid.
leer of onderwijzing.
straffen.

1. Arbeid. Arbeid is ongetwijfeld een voortreffelijk opvoedingsmiddel. Luiheid is stelen. En slecht verrichte arbeid brengt van
zelf zijn oordeel mee ; aan dat oordeel is niet te ontkomen. De
gewenning speelt ook hier een groote rol.
Echter moet de arbeid afgewisseld worden met ontspannning.
Voor kleine kinderen is er geen verschil tusschen arbeid en spel.
Zit er in het spel ook opvoedende kracht? Voor het kleine kind
zeker. Voor de ouderen is het ook wel degelijk van belang hoe zij
hun vrijen tijd doorbrengen. — Er zijn echter bezwaren om het
spel als een afzonderlijk opvoedingsmiddel te beschouwen.
2. Sport. Sport en andere geschikte lichaamsoefeningen zijn een
heilzame afleiding voor het ontwaken der hartstochten.
3. Reinheid. De reinheid, zeggen de Engelschen, ligt het dichtst
bij heiligheid. Ook hierin zit een paedagogische kracht, welke ook
weer terug te voeren is tot het begrip gewenning.
De gewenning kan zoo de kinderen bijv. leeren zich alleen thuis
te voelen in schoone kleeren en er steeds verzorgd uit te zien.
4. Matigheid. Ook matigheid kan, evenals de reinheid, worden
opgelegd.
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5. Leer. Het is een algemeen menschelijke neiging om opvoeding
te vereenzelvigen met onderwijzing. Voor Herbart, de grondlegger
van de wetenschappelijke paedagogiek, ging zij daar geheel in op.
Zelfs het Christendom is niet vrij van deze meening ; er werkt hier
een zeer sterke joodsche zuurdeesem. De kinderen moeten leeren
wat goed is en kwaad. Ons catechetisch onderwijs is daar ook van
doordrongen.
Een geniaal overdrijver er van is Foerster. Hoe vaak kan men
niet hooren de klacht : „Ik heb het je toch zoo duidelijk gezegd,
je wist het toch".
De allergrootste apostel is Socrates. Tucht is volgens hem weten.
je moet weten wat goed is en kwaad en indien iemand werkelijk
weet wat bet beste is doet hij dat ook, „de deugd is leerbaar".
Deze leer houd ik voor valsch. Het weten op zich zelf voert
niet — het kan er een voorbereiding toe zijn — tot een wilsbesluit. Lijnrecht tegenover de leer van Socrates staat de leer van
Paulus : Ik, ellendig mensch, die het kwade doe, terwijl ik weet,
dat het kwaad is. — Daarom kan ik de leer onmogelijk rekenen
onder de primaire opvoedingsmiddelen.
Het is onmogelijk om de onderwijzing uit de opvoeding te bannen
en het is daarom ook noodzakelijk om nauwkeuring na te gaan in
hoeverre de onderwijzing een secundair opvoedingsmiddel kan zijn.
Wat kunnen we er mee doen ? — Ook de geheele kwestie van de
sexueele voorlichting hangt bier mee samen.
De onderwijzing kan zijn nut hebben in de volgende gevallen :
1. De onderwijzing kan bijdragen tot verheldering van de begrippen en dat heeft zijn waarde. Er is een .zondigen uit onnadenkendheid en uit onwetendheid. Sluimerende altruistische gevoelens
kunnen gewekt worden.
Het onbewust aangebracht leed kan bewust gemaakt worden,
ook het dreigende gevaar.
Men moet de vormen en manieren ook weten, wil men niet in
het maken van een fout vervallen. In Frankrijk is het de gewoonte
een dame den linkerarm te bieden om de rechter vrij te hebben om
haar, zoo noodig, te kunnen verdedigen. Zoo iets moet men weten.
2. Het nut van de vermaning is, niet dat zij de menschen braaf
maakt, maar dat zij wel stemmingen wekt. Door het woord kan
op de gezindheid des harten invloed uitoefenen. Men moet dit
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echter geen „onderricht - moemen.
3. Inderdaad kan van een vermaning een geweldige paedagogische werking uitgaan ; de kracht gaat dan niet uit van de vermaning als zoodanig, maar van den spreker.
Omgekeerd, al praat men als Brugman, indien men geen gezag
inboezemt, dan overtuigt men niemand.
Daarom is het zoo ontzettend, dat er in het Evangelie geschreven
staat : „Hij leerde hun als machthebbende en niet als de schriftgeleerden - .
Men zegt wel : Het komt er niet op aan wie het gezegd heeft,
maar wat er gezegd is. Dit is onjuist. Het komt er wel degelijk
op aan, wie het gezegd heeft.
4. De leer kan een hooge paedagogische uitwerking hebben wanneer
zij het geweten raakt. Zoo wist Nathan David te raken door te
zeggen : „Gij zijt die man !" Het heele verhaal zou David niet bekeerd hebben ; op eens gaat hem echter een licht op en hij zegt:
„Ik heb gezondigd !"
Met uitzondering van het aanleeren van beleefdheidsvormen
hebben we hier niet met onderwijs te doen.
6. Straffen. Ook straffen wordt gerangschikt onder de secundaire
opvoedingsmiddelen. Dit te begrijpen, dat is hoofdzaak.
Straf wordt wel beschouwd als een onwaardig opvoedingsmiddel,
als een bewijs van onvermogen van den opvoeder. Er is echter
nimmer een opvoeder geweest, die het zonder straffen heeft kunnen
stellen.
We komen op den goeden weg wanneer we zeggen, dat het een
secundair opvoedingsmiddel is, ja een uitzonderingsmiddel.
Evengoed als een operatie op zijn tijd onmisbaar is, zoo is ook
de tuchtiging onmisbaar. „Ziet, dat ge alles maakt naar het beeld,
dat U op den berg getoond is."
Wij hebben niet het recht om te zeggen, dat straf uit den booze
is. Rousseau is in zijn opvattingen onchristelijk.
Straf en wraakneming hooren volgen de antieke opvatting bij
elkaar. Iedere overtreding constitueert een schuld en maakt den
overtreder tot schuldenaar. Er moet dus zijn een schuldeischer en
de schuldeischer heeft de plicht om de schuld in te vorderen en
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dat is wraak.
In den Bijbel vinden we hetzelfde. God is de opperste invorderaar van de schuld. Deze schuld moet afgedaan worden, hetzij
door voldoening, hetzij door vergiffenis. De moderne mensch
is bang voor het begrip wraak, omdat hij daarbij denkt aan persoonlijke hartstochtbevrediging.
Men heeft beide begrippen uit elkaar gehaald en denkt bij het
begrip wraak aan een reactie van een persoonlijk ongenoegen. Maar
men vergeet, dat persoonlijk ongenoegen heeft wel degelijk een
objectief element. — De Corsicaan, die een ander moet vermoorden,
omdat hij zijn broer heeft vermoord, behoeft in het geheel niets
tegen den man in kwestie te hebben ; hij moet echter den man
dooden, omdat hij zijn plicht moet doen.
Gezien bovengenoemde misvatting doen wij beter te spreken van
afkeuring. Zoo ook ten aanzien van de wrake Gods, waarvan de
Bijbel spreekt. God kan het kwaad niet engestraft laten. ( God
kan het wel vergeven. )
Wanneer de mensch, die zijn afkeuring uitspreekt, absoluut recht
van afkeuring heeft, dan vallen wraak en straf volkomen samen
Dit geldt eigenlijk alleen van God. God heeft alleen het recht kwaad
tot kwaad te „stempelen". Zedelijk hoogstaande menschen hebben
echter ook een recht van afkeuring, zijn dan als het ware de woordvoeders van God, men zegt ook wel van de onpersoonlijke zedewet. Zij zoeken niet zichzelt, doch de geschonden zedewet.
Min of meer geldt dit ook voor de openbare jurisdictie : De
overheid is Gods dienaresse, een wreekster tot straf dengene, die
kwaad doet. ( Rom. 13 : 4). Al is het slechts relatief, toch geldt
ook van haar, dat zij uit naam van God of van de zedewet optreedt,
haar goed- of afkeuring uitspreekt.
In de opvoeding gaat het dus ook cm de afkeuring. We moeten
het kind duidelijk maken : Goed is goed en kwaad is kwaad. De
straf is het middel om de kinderen aan het verstand te brengen, dat
het den opvoeder ernst is met de afkeuring.
De straf dient dus tot opscherping van het geweten, haast had
ik gezegd : tot oefening van het geweten, maar nog liever zeg ik :
straf is een beroep op het geweten. Een geheime stem in het hart
van het kind geeft dien afkeurenden zedemeester gelijk. Dit wordt
nu echt duidelijk, voelbaar.
Niet het zoeken van bevrediging van persoonlijk ongenoegen, dan
is ons straffen niet zuiver ; indien het is een afkeuren ter wille van
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het kwaad, dan is het zuiver. We mogen het kwaad niet toelaten.
( We zijn als opvoeders vicarissen Gods.)
Niet in alle gevallen zal het kind dadelijk zelf zien, dat, wat zijn
ouders afkeuren werkelijk afkeuringswaardig is, maar zijn hart geeft
den opvoeder toch gelijk.
Er hangt hier ontzaggelijk veel of van de verhouding tusschen
opvoeder en opvoedeling. Is die verhouding niet goed, is er niet
het vertrouwen, dan wordt het kind door de straf verbitterd. Is de
verhouding goed, dan komt de gedachte aan wraak bij het kind
zelfs niet op. Het geweten zegt het kind, dat het kwaad heeft gedaan en straf heeft verdiend. De opvoeder, die waarachtig lief
heeft kan het kwaad niet in het kind dulden.
Een schuldbewust kind is dankbaar voor de straf. Omgekeerd
kan niet-straffen leiden tot deze verzuchting : Mijn ouders hebben
hun plicht niet aan mij vervuld, want zij hebben het kwaad in
mij geduld.
De straf kan voorts dienst doen om het schuldgevoel te wekken.
Het kind heeft in onwetendheid iets gedaan, goed, maar het is verkeerd. Hier word de zaak tot een strafwaardig feit gestempeld.
Het kind moet aan zijn straf de ernst van zijn misdrij f, maar
ook de ernst van den wil van den opvoeder voelen.
Men lette wel, straf ziet niet op de toekomst, maar straf ziet
op het verleden. De straf is geen afschrikkingsmiddel ; de straf
leert den overtreder zijn overtreding niet als een bagatelle te
beschouwen.
Lees hierover : Foerster : „Schuld und Siihne" (niet vertaald),
„Schule und Charakter-, (vertaald).
Hoe staat het kind nu tegenover de straf, wat denkt het er
van ? We kunnen prachtig theoretiseeren over de straf, het komt
er evenwel op aan welke uitwerking deze heeft bij het kind.
Het spraakgebruik raadplegende vinden we nog een ander synoniem voor straf n. 1. vergelding. Vergelding, dat is hetzelfde als loon.
Zooals vroeger reeds gezegd, straffen is een algemeen menschelijke functie. Overal wordt er gestraft, evenals overal wordt opgevoed. De mensch kan er niet buiten. De behoefte aan vergelding
ligt in het wezen van den mensch.
Voor nadere verklaring even een klein stukje philosofie : Het is
in den grond der zaak dezelfde natuur-aanleg, die ons zonder
eenig ander bewijs doet aannemen, dat alles wat gebeurt een
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oorzaak moet hebben. Kant verklaart het zoo, dat de natuur een
gesloten geheel is, waarin geen gapingen voorkomen.
Voorbeeld : Een glas water, dat omvalt, valt niet van zelf om.
Tusschen het stilstaande glas en het omgevallen glas is een klove ;
dit ledig noemen we oorzaak. Desnoods kunnen we het gebeuren
doen plaats vinden door een wonder. De aanvulling van het ledig
wordt dan wonder genoemd.
Indien we totaal niets van het water kunnen terugvinden, dan
zullen we aannemen, dat het glas niet met water gevuld was ;
anders zouden we de gaping moeten aanvullen met een hypothese.
Door iedere menschelijke handeling wordt een bestaand evenwicht verstoord, hetzij in negatieven, dan wel in positieven zin.
Het herstel van het evenwicht noemen we vergelding. Bij de positieve gevallen spreken we van belooning, bij de negatieve van straf.
Merkwaardig nu, dat in het boek van Kohnstamm wel een
hoofdstuk voorkomt over straf en geen hoofdstuk over belooning.
Dit is toch niet juist ; immers, er is een loon voor de misdaad,
maar ook een loon voor de weldaad. Het is als het gladstrijken
van de rimpels.
We vinden het alien heel gewoon, dat de reddingsmedaille
wordt uitgereikt aan iemand, die zijn leven heeft gewaagd voor
een ander. Wanneer iemand een portefeuille met inhoud terug
brengt en hij ontvangt van den eigenaar een kwartje, dan voelen
we ons onbevredigd. Het is ons, alsof het ledig hiermee niet is
aangevuld.
Het kan ons een bevredigd gevoel geven, wanneer iemand
een decoratie krijgt. Wanneer we het gevoel hebben : die man
had haar al veel eerder moeten hebben, dan zeggen we : „Beter
laat dan nooit !"
Wanneer Dillinger wordt geexecuteerd, dan geeft dit evenzoo
een gevoel van bevrediging.
Het gevoelen heeft in al deze gevallen jets objectiefs. Door wie
de gaping wordt aangevuld is ons betrekkelijk onverschillig.
Er moet iemand zijn, die hiervoor zorgt. In de bovengenoemde
positieve gevallen is de vader van het geredde kind en de uitdeeler van reddingsmedailles, alsook de eigenaar van de portefeuille
hiervoor de aangewezen persoon.
In de negatieve vormen is voor ons moderne gevoel een persoon als voltrekker niet aangewezen. De ontwikkeling van de
maatschappij heeft meegebracht, dat de plicht om to straffen is
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gereserveerd voor speciaal bevoegde organen van de gemeenschap,
te weten de rechterlijke macht.
Wie heeft de plicht en wie heeft het recht van deze vereffening ?
Ten aanzien van de zonde is het God.
De plicht berust ook bij de ouders of hull vervangende opvoeders. Het herstel wordt door het algemeene rechtsgevoel geeischt.
De oudste opvatting van de boete is die, welke ook nog door
Jezus wordt aangehaald, n.l. het „oog om oog en tand om
tand". Heel spoedig wijkt de menschheid daarvan af en ontstaan
de boeten.
De oude Germanen kenden het weergeld ; het bedrag wisselde
af met de getaxeerde waarde van den man.
In de Middeleeuwen kon men boeten door een reis naar
Palestina. — Tegenwoordig is de geldboete algemeen in zwang.
Er zijn dus twee constitueerende elementen in de straf, te weten
1. De afkeuring.
2. Het toebrengen van leed.
Ontbreekt een van deze beide elementen, dan is er geen straf.
Voorts nog het volgende : Heel vaak wordt iets tot straf gestempeld. Voorbeeld : Een schaatsenrijder lacht een ander uit vanwege een val ; even later glijdt hij zelf uit en „ontvangt zijn verdiende loon" — we leggen verband om uit te drukken, dat we
de vroegere daden afkeuren.
Ik denk hier aan het verhaal van den blindgeborene, waar de
discipelen vragen : Wie van dezen heeft gezondigd ? Volgens de
menschelijke veronderstelling moet er ergens een gaping zijn. De
oorzaak is echter een geheel andere, dan de discipelen meenen.
Evengoed kunnen we aangename gevolgen tot belooning stempelen. Ook hier wordt weer verband gelegd met een vroegere daad.
Thans een woord over den schuldeischer, den invorderaar.
Dit
geeft aanleiding om te spreken over het begrip schuld.
We keeren terug tot het eenvoudige begrip : geldschuld .
Men
heeft mij F. 5.— geleend; dit ledig noemen we schu ld. Daar is
absoluut niets zedelijks in deze verhouding ; het is een zakelijke
verhouding en daar hoort dat woord schuld ook oorspronkelijk
thuis.

112
Dit is nu overgebracht op zedelijk terrein, het antieke denkbeeld
van de wraak. De straf is een betaling. Dat is aan den eenen
kant plat en aan den anderen kant hoog verheven.
Door iedere overtreding ontstaat een schuld d.w.z. het is een schuldvordering en die schuldvordering veronderstelt een schuldeischer,
hetzij in naam van God, hetzij in naam van zijn vicarissen. Er is
een schuld, die geboet moet worden, d.w.z. betaald moet worden.
Daaruit blijkt nu wel heel duidelijk, dat straf ziet op het verleden.
Toch zit er in het begrip schuld pok een onzedelijk element.
Indien er betaling is, dan is er ook afbetaling. Iemand, die zijn
weergeld betaalt kan men voor den door hem gepleegden moord
niet meer aanpakken. Deze opvatting vinden we ook bij dien
recidivist, die voor de Amsterdamsche Rechtbank maar niet begrijpen kon, dat de recidive hem als verzwarende omstandigheid
werd aangerekend en bij iedere herinnering van den president
antwoordde : „Maar dat heb ik betaald, Edelachtbare !"
Van die opvatting zijn ook kinderen geboren aanhangers. En
dat maakt de zedelijke uitwerking van de straf hoogst problematisch. De straf wordt dan de prijs, die men er voor over moet
hebben voor het genoegen van kwaad te doen. Door de straf te
ondergaan voelt het geweten van het kind zich volkomen gerustgesteld ; de boete is betaald, de zaak is afgedaan, en men kan
getroost weder opnieuw beginnen ; vandaar de eigenaardige opluchting, die het ges trafte kind meestal voelt, en waaraan het zoo
groote behoefte heeft, dat het soms zichzelf straft. (Prof. Gunning
ging zelf eens in den hoek staan.)

Welke opvattingen heeft het kind zelf van de straf I
Om die vraag te beantwoorden verwijs ik U naar mijn artikelen in
de 12e jaargang van „Het Kind", handelende over de strafrechterlijke begrippen der kinderen.
De Californische professor Earl Barnes heck met zijne medewerkers dit vraagstuk in 1895 onderzocht. (Zijn gedachten zijn
gedeeltelijk terug te vinden in het boekje van Prof. Monroe : „De
ontwikkeling van het sociale bewustzijn van de kinderen, waarvan een Nederlandsche vertaling is verschenen van M. J. Vles).
Prof. Barnes legde aan 4000 Californische kinderen tusschen
7 en 16 jaar deze twee vragen voor :
1. Beschrijf een straf, die U opgelegd werd en die U rechtvaardig
voorkwam en verklaar, waarom gij Naar rechtvaardig vond.
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2. Hetzelfde met een onrechtvaardige straf.
Uit de antwoorden op vraag 1 bleek, dat 77 % van de kinderen
de straf een normale vergelding acht voor het vergrijp. Maken
we een diagram volgens den leeftijd, dan zien we, dat het besef
dat de straf dient tot verbetering, aanvankelijk zoo goed als geheel
afwezig, stijgt met den leeftijd, maar ook met 16-jarigen leeftijd
nog niet hoog gestegen is.
Wat de antwoorden op vraag 2 betreft, 28 % der kinderen
wisten zich geen onrechtvaardige straf te herinneren. Met den
leeftijd daalt het verzet tegen de ouderlijke en klimt dat tegen de
school-autoriteit. Het hooge percentage bier van Amerikaansche
kinderen, die hun ouders beschuldigen, mag niet zoo voetstoots
ook voor Nederlandsche kinderen worden aanvaard.
Zien wij den catalogus na van de ontvangen straffen, dan vinden, wij
dat ranselen en oorvegen verreweg de grootste plaats bekleeden.
Op de 1300 gevallen zijn er slechts 6, waarin de straf bestond
in het goedmaken van de aangerichte schade. Dit beteekent ongetwijfeld, dat de ouders van die kinderen eerstgenoemden vorm
van straffen zeer vaak, den laatstgenoemden zeer zelden aanwendden ;
maar vermoedelijk was in werkelijkheid de verhouding toch niet
zoo ongunstig als 't hier schijnt, want de cij fers getuigen alleen
van die gevallen, die de kinderen zich herinneren ; zij zeggen ons
dus ook, dat de kinderen lichamelijke tuchtiging gemakkelijker erkennen en onthouden als straf dan het goedmaken der schade.
Dit geeft dus weer aan, dat zij van de correctie-theorie weinig
afweten, maar wijst er tevens op, dat de ouders daaraan mede
schuld hebben.
Pierce liet aan 1220 jongens en 1228 meisjes van 7 tot 16 jaar
een verhaaltje vertellen van een meisje, die, in plaats van, zooals
moeder haar had gezegd, haar prentenboek te kleuren, de stoelen
van de woonkamer had geverfd en toen haar moeder thuis kwam,
haar tegemoet liep met den uitroep : „O mama, kom eens zien
hoe mooi ik de stoelen beschilderd heb'', en vroeg hun, wat zij
zouden doen als zij Jenny's moeder waren geweest.
Slechts een zeer kleine minderheid pleitte „niet schuldig", hetzij
omdat het kind niet geweten had, dat het kwaad deed, hetzij
omdat het moeder een genoegen wilde doen.
Nog geringer is het aantal van hen, die op verbetering van
den misdadiger bedacht zijn ; van dezen wil de grootste helft, dat
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moeder Jenny zal uitleggen, welke schade zij heeft aangericht, de
anderen willen haar laten beloven het niet meer te doen, haar
dreigen of haar het spelen verbieden.
Gansch onbeduidend is het percentage van hen, die de straf
willen doen bestaan in het herstellen van de aangerichte schade,
i.c. het uitwisschen van de op de stoelen aangebrachte verf.
Ruim 2/3 van al de kinderen daarentegen wil straffen en wel
de overgroote meerderheid met afranselen of een oorveeg, maar
vooral afranselen.
Dat kinderen in werkelijkheid de straf slechts beschouwen als
„verdiende loon" blijkt ook uit de onderzoekingen van Mej. Darrah.
Zij verzamelde 2000 antwoorden van kinderen van 7 tot 16 jaar,
van elken leeftijd van 100 jongens en 100 meisjes. Zij kregen het
volgende verhaal. Twee inbrekers hadden gestolen. Een ontsnapte.
De ander werd gepakt. De wettelijke straf is 5 jaar gevangenisstraf. Wat zoudt gij willen, dat gebeurde met den gepakten inbreker ?
Mej. Darrah onderzocht nu hoeveel kinderen hem de wettelijke
straf toedachten. Tot op 12-jarigen leeftijd bekommeren de meesten
zich hoegenaamd niet om de wet. Maar wat willen zij dan met
den misdadiger doen ? Ophangen, doodslaan, doodschieten e.d. Reine
willekeur en grilligheid is aan het woord. Het eenige, waar het op
aan komt, dat de misdadiger er flunk van lust.,, Voelen moet hij het."
Ook andere onderzoekers komen tot gelijke conclusies. Barnes
zelf formuleert deze in een slotwoord aldus : Kinderen van zes of
zeven jaar hebben weinig besef van of waardeering voor algemeene regels en wetten. Zij erkennen evenwel gereedelijk de
bindende kracht van de persoonlijke verordeningen van hen, die
met gezag over hen zijn bekleed, zelfs daar, waar de bijzondere
omstandigheden de ongehoorzaamheid genoegzaam schijnen te rechtvaardigen. Hun eigen reacties op de misdaden van anderen zijn
in dezen tijd zeer willekeurig en uiterst streng : straf is een middel
van verrekening met den overtreder voor de aangerichte schade
of ongerief ; de graad van moraliteit van den overtreder komt
niet in aanmerking.
Ten opzichte van hun eigen overtredingen en de daar voor opgeloopen straffen hebben zij slechts zeer vage en onbepaalde noties ; zij
„voelen - zich verongelijkt of bevredigd, maar weten zelf niet waarom.
Dit alles begint met 10 jaar, maar vooral met 12-13-jarigen leef-
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tijd te veranderen. De denkbeelden worden helderder ; het kind „voelt"
niet weer alleen, maar „weet" wat hij voelt. Het begint abstracte
wetten als bestaande realiteiten te erkennen. De straffen, die het
verlangt, worden minder streng en hij houdt meer rekening met de
omstandigheden. Deze neigingen ontwikkelen zich tot den 16-jarigen
leeftijd toe, op welken de onderzoekingen ons in den steek laten.
Hier moet echter uitdrukkelijk worden ingevoegd, dat al is de
stijging onmiskenbaar, zij toch altijd zeer gering blijft ; bij de overgroote meerderheid persisteeren de kinderlijke neigingen en opvattingen zelfs nog op dezen leeftijd.
Gedurende deze gansche periode, zoo vervolgt Barnes, is er
heel weinig begrip voor de straf als verbeteringsmiddel. Slechts op
lateren leeftijd en als hooge uitzondering schrijven de kinderen
een straf voor, die bestaat in het goedmaken van het onrecht of
die verbetering van den schuldige beoogt. Toch is ook bier een
toenemende neiging merkbaar.
We hebben reeds gezien, dat kinderen en soms ook ouderen
gevaar loopen boete te zien als afbetaling. Dit is natuurlijk een
zeer lage opvatting. Daarnaast kennen we echter boetedoening,
waaruit een andere geest spreekt.
Het „clan ben ik er van af" is in den diepsten grond der zaak
onzedelijk. Kwaad is dan kwaad om zijn gevolgen en niet om het
kwaad zelf. De Roomsche kan ook schoone lei maken ; maar dan
zijn we kwijt, dat kwaad kwaad is en kwaad blijft ; het diepe besef
ontbreekt, dat kwaad in den grond der zaak onherstelbaar is.
Wij hebben gezien, dat straf is een beroep op het geweten ;
dan wordt de gansche werking van de straf in gevaar gebracht.
Het tegenwicht hiervan nu is de vergiffenis.
Wat vergiffenis is kunnen wij eigelijk alleen leeren uit den Bijbel.
Immers, zij - is door jezus gebracht. Het begrip van de vergiffenis
is dan ook een specifiek Christelijk begrip. De allerdiepste beteekenis
kan men alleen vatten, indien men kennis heeft aan Gods genade
in Christus.
De woorden, die in het oude Testament voor vergeving gebruikt
worden beteekenen eigenlijk : dekken, genezen, troosten, overal
dus een goedmoedige opvatting.
Jezus gebruikt een woord, dat beteekent : laten loopen, d.i. kwijtschelden. Wij moeten daarom in het „Onze Vader'' eigenlijk lezen :
„Laat loopen onze schulden-.
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Jezus sluit zich in zijn onderwijs aan bij de platte opvatting, n.1
dat straf is afbetalingsmiddel. Jezus vertelt volgens Mattheus 18
van een heer, die geld geleend heeft aan een slaaf ; dit was op
zich zelf niets vreemds, gebeurde wel meer. De slaaf op zijn beurt
leende weer uit aan anderen.
Om nu het onmogelijke van de terugbetaling te doen uitkomen
laat Jezus den slaaf schuldig zijn aan zijn heer tien duizend talenten
d.i. 127.000.000. Daartegenover was de ondergeschikte van den
slaaf aan zijn heer slechts schuldig honderd penningen d.i. f 0.50.
Er is dus voor den slaaf Been denkbaarheid van betaling. Het
eenig mogelijke is kwijtschelding.
Het duidelijkst spreekt de vergeving in de geschiedenis van de
overspelige vrouw (Joh. 8) waaraan Jezus vraagt : Vrouw, waar
zijn deze Uwe beschuldigers ? Heeft LI niemand veroordeeld ? De
vrouw antwoordt dan : Niemand Heere. Hierop zegt Jezus dan
tot haar : „Zoo veroordeel ik LI ook niet : Ga henen en zondig
niet meer". Hier is absolute handhaving van het recht van de
vordering en daarnaast algeheele vergeving. De vrouw zou erg
opgelucht zijn geweest, wanneer ze van Jezus een standje had
gekregen. Ze wordt feitelijk onbetaalbaar verklaard, doch de schuldeischer verklaart met iets anders genoegen te nemen. Het eenige
dat de kwijtgescholdene overblijft, is zich te beteren, en dankbaar
te zijn voor de vergeving.
Alle idee van afbetaling verdwijnt onherroepelijk. Vergiffenis is
de eenige straf, waarop niet kan worden afgedongen.
Hoe de vergeving werkt kan men toetsen aan voorbeelden uit
de praktijk. In het bekende boek van Hector Malot : Sans famille,
komt die treftende passage voor van het sterven van het aapje.
Remy heeft op een nacht niet voldoende gewaakt, tengevolge
waarvan het aapje is doodgevroren. Remy krijgt het nu erg te
kwaad, want de oude man zegt niets, heeft het blijkbaar volkomen
vergeven. Begrijpelijk is de klacht van Remy : Had hij nu maar
eens iets gezegd !
In de krant kon men destijds lezen het verhaal van een man
uit Vlissingen, die reeds meermalen was voorgeleid.
Men was ten einde raad, daar de man telkens in het zelfde
kwaad verviel. Ook de mogelijkheden van straften waren uitgeput.
Het eenige, wat men nog niet had beproefd, was de vergeving.
Toen de man werd binnengeleid om zijn straf te ontvangen en
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hij als eenige aanmerking te hooren kreeg : „Je straf is je kwijt
gescholden, je kunt owl" barstte die stugge man in tranen los.
Er moet ten slotte ook niet de minste twijfel bestaan of de
opvoeder handelt uit liefde.
De vergeving schept de mogelijkheid tot berouw.
Sluit nu de vergeving de straf uit ? Geenszins, maar de verhouding wordt anders. Nu krijgt de straf in ieder geval een geheel
ander karakter. Zij is dan inderdaad geen straf, maar louteringsmiddel. Nu wordt ervaren, hetgeen we in Hebreen 12 : 11 lezen :
„En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van
vreugde, maar van droefheid te zijn : doch daarna geeft zij van
zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen, die door
dezelve geoefend zijn.
De straf krijgt dus het karakter van hulp in den strijd tegen
het booze ik.
Aardig vindt men dit bevestigd ook in het boekje van Jules Payot
(schrijver van : Opvoeding van den wil) getiteld: Avant d' entrer dans
la vie. Aux Instituteurs en aux Institutrices. Conseils et directions
pratiques.
Zooals reeds eerder gezegd, komt het er in laatste instantie op
aan hoe het kind reageert op de door ons aangewende middelen.
Wij weten van de werking van de straf in strikten zin niets af,
voordat de straf geheel is uitgevoerd.
Wat tenslotte van de geheele opvoeding geldt, geldt ook bier,
dat de uitwerking niet in onze hand ligt, dat alle opvoeden is
werken op hoop van zegen. God zegene de greep en zij ons
zondaars genadig.
Alle straffen als zoodanig zijn in wezen gelijk, omdat het
toebrengen van leed als onderstreping van de afkeuring overal
hetzelfde is. Daarom kan ik er niet aan meedoen de lichamelijke
straffen uit te schakelen. Het beste is om te zeggen : Ik zal de
lichamelijke straf toepassen, wanneer het noodig is. Zie verder
mijn artikel over lichamelijke straflen in den tweeden bundel
Paedagogische Opstellen.
Ik meen wel, dat het, algemeen gezien, goed is, dat in gestichten de lichamelijke straffen niet mogen worden toegepast, daar
de kinderen alleen aan hun ouders een zeker eigendomsrecht
toekennen over hun lichamen. (Zie ook bovengenoemd artikel).
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Men heeft wel de opmerking gemaakt, dat lichamelijke staffen
zooveel vernederender zijn dan andere. Dit moet ik beantwoorden
met deze waarheid, dat heel veel straflen veel vernederender zijn
dan de lichamelijke. Ik durf beweren, dat de afschaffing van de
plak het gevaar vergroot heeft, dat de onderwijzer in zijn radeloosheid naar middelen zal grijpen om het kind zijn kleinheid en verachtelijkheid te doen gevoelen, die in gansch andere mate „vernederend" zijn en op het jeugdig gemoed een inderdaad verwoes
tende uitwerking hebben. Het verbod zelf, dat de lichamelijke
straflen als de bij uitstek vernederende brandmerkt, verdooft het
besef, dat er nog wel andere en veel minder onschuldige middelen
zijn om een kind te vernederen". (Paed. Opst.)
Gaan wij thans na aan welke vereischten een goede straf moet
voldoen, dan ontmoeten wij terstond weder een theorie, die wij
even onder de oogen moeten zien, n.l. de theorie, door Rousseau
gepredikt, dat de straf moet bestaan in de natuurlijke gevolgen
van de daad. Spencer heeft in zijn boek over opvoeding deze
leer verder verkondigd en daarmede veel kwaad gedaan. Zijn
boek over opvoeding is van een ongelooflijke platheid.
Strikt genomen komt deze theorie neer op het Gods water over
Gods akker laten loopen, niets doen.
Men heeft op deze theorie ook toegepast het kunstje van de
natuurlijke straf te vervangen door iets, dat er op lijkt.
Wanneer de natuurlijke uitwerking te lang duurt, dan moet de
opvoeder die dichter bij brengen, of men moet iets bedenken, dat
zoo veel mogelijk op de natuurlijke straf lijkt.
Spencer heeft handige voorbeelden gekozen ; vandaar ook zijn
groote invloed. Een jongen, die zijn zakmes heeft verloren, moet
het voortaan zonder zakmes doen.
Het is volstrekt niet waar, dat het kwaad altijd zijn meester
loont. De natuur bekommert zich absoluut niet om een straf evenredig aan de misdaad.
In zooverre heeft Rousseau gelijk, dat het kwaad wel zijn gevolgen
meebrengt. Een kind, dat kwaad doet, wordt slechter, ongelukkiger.
Dit is echter Been praktisch ervaringsfeit, doch een geloofsartikel.
Criteria voor een goede straf.

Als eerste vereischte van een goede straf mag wel genoemd
worden, dat de straf door het kind begrepen wordt. Vloeit er
direct een schadelijk gevolg uit voort, dan kan dat straf zijn.
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Paedagogische waarde heeft zij alleen, wanneer zij tot straf gestempeld wordt.
Nu kan men inderdaad straffen bedenken, die gelijkenis hebben
met de natuurlijke gevolgen, doch dan moeten we ons naar het
kinder-begrip schikken en komen, zooals we een vorige maal ge•
zien hebben, tot de conclusie, dat voor een kind ransel bijna
het natuurlijk gevolg is.
: Straf
Als tweede criterium voor een goede straf noem ik
moet raak zijn, indruk maken. Dit wil in het geheel niet zeggen,
dat zij streng moet zijn. Het begrip streng hebben wij al reeds
besproken. Het komt er op aan, dat het geweten geraakt wordt.
Eigenlijk gebeurt dit alleen door vergiffenis.
Z.g. strenge straffen kunnen het kind volmaakt ongevoelig laten.
Het is weggegooid paedagogisch geld, ja, het doet direct kwaad.
Indien honderd strafregels niet helpen, dan een volgende keer twee
honderd. Het wordt dan een race en het slot is, dat het kind het
gevoel houdt : „Je hebt toch een dekselsche moeite met me gehad".
Iedere herhaling verzwakt tenslotte. Daarom is het niet goed
bepaalde straffen vast te stellen. Men weet dan precies waar men
aan toe is en wat men voor een pretje over moet hebben.
Mej, Kooistra verdedigt in haar boek : Zedelijke Opvoeding :
Niet dreigen, wel waarschuwen. Nu vraag ik echter me zelf af,
of het kind in staat is zich dit onderscheid bewust te maken.
Althans lijkt het me goed geen bepaalde straf te noemen. Zeg :
Wanneer je dat doet, dan zit er straf op !Derde criterium : Straf moet noodig zijn. Wenschelijk is niet
genoeg. De opvoeder moet innerlijk het besef hebben, dat
hij een plicht jegens het kind vervult. Het moet den opvoeder
wat kosten. Hij heeft het dubbelleed : Het leed, dat hij toebrengt en het feed over de verkeerdheid van het kind, die de
straf noodzakelijk maakte.
Nimmer mag er eenig behagen in straffen zijn. Straf liever te
weinig dan te veel. Zoo lang mogelijk stelle men uit.
Vierde criterium Straf mag het kind wel leed berokkenen maar
geen nadeel.

Een typisch Hollandsche uitdrukking is het gezegde: Gezond
straffen, d. i. niet kwetsen, niet in gevoel van eigenwaarde aantasten
niet persoonlijk beleedigen.
Een praktisch criterium is : Snel en kort. De Engelschen zeggen :
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Offence and punishment should be exchanged like shots. No credit ;
cash = contante betaling.
Het kind moet in het geheel niet de gedachte hebben : Hij
ligt op de loer, hij denkt bij zichzelf : je ontsnapt me toch niet.
Ook vooral geen lange straffen. Neem b. v. het in den hoek
zetten, een heel goede straf, mits ze niet te lang duurt, want dan
wordt het een lichamelijke vermoeienis en het kind zoekt contact
met de klas.
Het straffen moet altijd blijven op zedelijk terrein. Men mag dus
niet straffen voor intellectueele tekortkomingen. Dit gebeurt echter
nog wel. Men zoeke steeds naar de oorzaak. Wordt een les niet
gekend vanwege luiheid, dan straffe men natuurlijk.
Nog een enkel woord over het collectieve straffen. Straf, zegt
men, is iets zeer individueels. Indien straf eigenlijk is een onderons-je tusschen den opvoeder en den opvoedeling, dan is het iets
persoonlijks.
Wanneer moeten toch collectieve straffen voorkomen ? Collectieve straiten zijn op haar plaats, waar collectieve schuld bestaat.
Het aandeel van een ieder is natuurlijk niet gelijk.
Het kan zijn, dat er bij zijn, die totaal geen schuld hebben.
De onschuldigen kunnen echter toch nog wel eens mee schuld
hebben. Men kan zeggen : Zulke dingen behoorden in deze klas
niet te geschieden. De geest hoorde zoo to zijn, dat dit niet gebeurde. Er hapert hier iets ; blijkbaar is de invloed van degenen,
die niet mee gedaan hebben, niet groot genoeg geweest.
Het zelfde kan men opmerken ten aanzien van nationale schuld.
Voorts is het mogelijk, dat de onschuldigen niet zouden wenschen
van de straf uitgesloten te worden. Hoewel niet meegedaan, vreezen
zij voor „Brave Hendrik'' uitgemaakt te worden.
Het allermoeilijkste is, indien we voor het geval staan, dat we,
indien we alleen met den schuldige staan, hem misschien niet
zouden straffen, maar nu ter wille van de klas, dit wel doen.
Het opvoeden in het algemeen en het straiten in het bijzonder
is bij collectieve gevallen daarom uiterst moeilijk.
Men houde zich er ook wel aan een toegedachte straf ook uit
te voeren. Geen namen op het bord schrijven en dan weer uitvlakken.

Afscheidstoespraak.
Waarde vrienden ! Nu ik hier voor het laatst voor LI sta is het
mij een behoefte LI te danken voor hetgeen gij mij gegeven hebt.
Verbaast LI niet over die woorden, zoek er niet iets achter, want
er is geen zucht om te verbazen in het spel, noch valsche nederigheid, neem die woorden zooals ze zijn, ze zijn in waarheid gesproken.
Ge hebt mijn leerlingen willen zijn en ge hebt mij vergund Uw
leermeester te zijn, als iemand, die mocht geven wat hij te geven
had, in alle eenvoudigheid, maar ook met alle vrijmoedigheid.
Daarvoor zeg ik LI hartelijk dank. Altijd zal ik met vreugde en
dankbaarheid terugdenken aan de uren, in Uw midden doorgebracht.
Het zal LI niet verwonderen, dat mijn dank ook niet het minst
uitgaat naar de hier ontvangen gastvrijheid van Uw Directeur.
Met vrijmoedigheid mocht ik geven wat ik te geven had, en
heb Loch zoo'n beetje het gevoel het Paulus te rnogen nazeggen :
„Ik heb LI niets achter gehouden !''
In Galaten 4 : 14 lezen we : Gij weet, dat ik U de eerste maal
mijn boodschap heb gebracht en ge hebt de U daardoor opgelegde
beproevingen niet veracht, maar ge hebt gedaan als . . . een engel
Gods. Ik zou willen zeggen : Ge naamt mij aan als een verkondiger van goede boodschap en als een betrouwbare getuige.
Zoo mochten wij spreken in het bewustzijn van geloofsgemeenschap en elkander heenwijzen naar het : „Een is Uw meester !"
(Mattheus gebruikt hier eigenlijk het gewone woord voor leermeester).
Moge Gods Geest uitwisschen, dat wat niet goed was.
Al waren het de eenvoudige dingen, die we naar voren brachten,
deze zijn het, die het eerst vergeten en het meest miskend worden.
Indien ge hier jets hebt ontvangen, dan hebt ge dat niet ontvangen voor LI zelf, maar dan hebt ge dat ontvangen voor degenen,
die hier aan Uw zorgen zijn toevertrouwd. Zij moeten er de
vruchten van plukken. Neel immers moet aan hen worden goedgemaakt, wat anderen hebben verzuimd of misdreven.
Zulk een werk kan alleen verricht worden in den geest van volkomen zelfverzaking. De toekomst ligt niet in onze hand die
moeten we aan God overlaten, doch dit kunnen wij alleen doen
met een goed geweten, niet zoekende ons zelf, noch hetgeen onszelven is, maar uitsluitend hetgeen des anderen is, om Christus wil.
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„Voor zooveel gij dit een van mijn minste broeders gedaan hebt,
zoo hebt gij dit Mij gedaan" (Mattheus 26).
Een ding moet hier nog aan toegevoegd worden : Weest eensgezind onder elkander. Doet geen ding door twisting of ijdele
eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender
dan zichzer. In Romeinen 12 lezen we : „Want door de genade,
die mij gegeven is, zeg ik aan een iegelijk, die onder U is, dat
hij niet wijs zij boven hetgeen hij behoort wijs te zijn. „(Want de
ergste four, die gemaakt kan worden is, dat er oneenigheid heerscht
tusschen de opvoeders ; niet, dat men zich van zijn persoonlijkheid
heeft te ontdoen, integendeel, daar heeft het kind recht op.) „Want
gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle
dezelfde werking hebben, alzoo zijn wij velen een lichaam in Christus".
Zoo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk,
altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet,
dat Uw arbeid niet ijdel is in den Heer en de God des Vredes
zal met U zijn.
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