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VOORBERICHT.
Wat hier den lezer wordt aangeboden, is een paedagogische studie. Dit moet met nadruk voorop gezet
worden, want de studie van het nerveuze kind, waarover thans reeds een onafzienbare en nog steeds aanzwellende litteratuur bestaat, die schrijver dezes niet
onder de knie heeft, wordt algemeen gerekend als behoorende tot het domein der h.h. geneeskundigen en
meer bijzonder der psychiaters onder hen. En zulks met
voile recht en door dit recht te erkennen spreek ik
tevens uit, dat ik het voor beunhazerij houd, wanneer
de paedagogen physiologische en psychiatrische wijsheid
willen verkondigen over de zenuwachtigheid bij kinderen. Maar waar het op de behandeling van die kinderen aankomt — en daarop komt het in de practijk ten
slotte toch altijd aan daar zijn de h.h. medici zelf,
althans de werkelijk wetenschappelijke mannen onder
hen, de eersten om te erkennen, dat zij daar de hulp
van den paedagoog niet kunnen missen, ja, eigenlijk het
veld aan hem moeten laten. Het onderzoek naar en de
erkenning van de zenuwstoringen bij het kind is, en
blijve, taak der medici en van hen alleen, maar de genezing zal, in die gevallen, waar zij mogelijk is en met
kans op goeden uitslag beproefd kan worden, altijd in
5

hoofdzaak een kwestie blijven van opvoedkundige behandeling, al zal de „behandelende" paedagoog ook
gaarne telkens weder den raad van den psychiater inroepen en naar zijn waarschuwingen luisteren. Aan de
medici de diagnose, aan de paedagogen, althans voor
verreweg het grootste deel, de therapeuse : „so gibt es
einen guten Klang".
De paedagoog zal in de meeste gevallen daarbij zelf
op zijn beurt weder niet als behandelende arts, maar als
raadgever hebben op te treden. De eigenlijke behandeling -yak den ouders of hun plaatsvervangers ten deel,
maar dezen kunnen bit de opvoeding der „schwer erziehbare Kinder" — een term, waaronder deze categorie in de paedagogische litteratuur vaak wordt aangeduid naast de voorlichting van den psychiater den
raad en den bijstand van een kundig en verstandig paedagoog onmogelijk missen het beroemde ouderlijk instinct, zoo bet ook al voor normale gevallen toereikend
moge zijn, schiet onwedersprekelijk tekort, waar het
deze soort van kinderen betreft. Dit geschriftje is dus
in de eerste plaats voor de ouders van zulke kinderen
bestemd.
Overigens is het niet een nieuw werk, maar slechts
de schriftelijke uitwerking van de aanteekeningen, met
behulp waarvan ik in de jaren voor den oorlog op tal
van plaatsen in ons land in vrije voordracht over dit
onderwerp gesproken heb, hetwelk daarbij steeds bleek
de belangstelling te vinden, die het om zichzelfswil
waard is. Ik nam destijds altijd mijn aanloop bij een
rede van prof. jelgersma, die mij tot nadere overpeinzing van dit onderwerp had gebracht, en ofschoon die
rede thans misschien
ik denk het eigenlijk niet, maar het
zou kunnen streng wetenschappelijk gesproken, verouderd is, zoo vind ik geen aanleiding een anderen aanloop te
kiezen, daar zij nu eenmaal het Leitmotief mijner uiteenzetting uitmaakt en ik ook, eerlijk gezegd, de autoriteit
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van dien grooten naam aan het hoofd van mijn geschriftje niet gaarne zou willen missen.
Moge dan ook dit werkje strekken tot „verdieping
en belijning" op dit in de practijk zoo bij uitstek moeilijk
gebied, en waar toch zoo ontzaglijk veel ouders en opvoeders vaak meer dan zij zelf weten, mee to stellen
hebben.

De zenuwachtigheid, zegt men, is een kwaal van onzen, van den modernen tijd. Is dat werkelijk zoo ? Het
wordt ook bestreden. Er zijn er, en daaronder gezaghebbende mannen, die beweren, dat het niet zoo is, dat
het althans schromelijk overdreven wordt, ja, ik meen
zelfs wel eens gelezen to hebben, dat men in de
binnenlanden van Afrika bij de negers evenveel en
even zware zenuwpatienten heeft aangetroffen als bij
ons. En belangrijk grooter en nog meer gewicht in de
schaal leggend is het aantal van hen, die zeggen, dat,
ook al is het misschien heel erg, men dat niet hardop
zeggen moet, want dan wordt het nog veel erger men
ontneemt daarmede den patienten een der krachtigste
middelen tot genezing, want dat is juist het bijbrengen
van het geloof, dat het volstrekt zoo erg niet is, noch
bij hen, noch in het algemeen, en dat zij er best van
of kunnen, als ze zich maar niet voor ongeneeslijk houden. En gansch bijzonderlijk wordt zoo geredeneerd,
als er sprake is van de opvoeding van kinderen. Niemand minder dan de directeur van het rijksopvoedingsgesticht De Kruisberg bij Doetinchem, de betreurde
Ian Klootsema, heeft meer dan eens zijn stem, die autoriteit had, zoowel wegens zijn ervaring als zijn wetenschappelijke studien, met kracht verheven tegen de lichtvaardigheid, waarmede vaak allerlei kinderen, met wier
opvoeding het niet heel glad gaat, voor psychopathen
worden uitgemaakt.
Het zou echter niet moeilijk zijn een groot aantal
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gezaghebbende getuigenissen daartegenover te plaatsen.
Telkens en telkens duiken in de periodieke litteratuur
verhandelingen, waarschuwingen en raadgevingen op,
zonder uitzondering van medische zijde afkomstig, en
voor het groote publiek bestemd. Die schrijvers schijnen
dan toch het gevaar niet zoo denkbeeldig te vinden.
Het is echter duidelijk, dat men er met het tellen, en
zelfs met het wegen van al die getuigenissen pro en
contra — gesteld dat het mogelijk was — niet komt.
Het ware ook volmaakt overbodig. Hoeveel zenuwachtigheid er heerscht, moge onzeker zijn, vast staan deze
drie feiten : 1. dat er veel zenuwachtigheid heerscht
2. dat ook kinderen er door bedreigd en de kiemen
voor levenslang zenuwlijden niet zelden in de kindsheid
gelegd worden en 3. dat het beste genees- en voorbehoedmiddel een goede, doeltreffende opvoeding is.
Bovendien, er mogen veel of weinig zenuwpatienten
rondloopen, ouders, die met een zenuwachtig kind te
tobben hebben, hebben genoeg aan het feit, dat hun
kind door zenuwachtigheid is aangetast, of er door bedreigd wordt. Dit alleen reeds rechtvaardigt de behandeling van dit onderwerp in een deeltje van deze reeks
opvoedkundige geschriften.
De zaak verschijnt ten slotte nog in een geheel ander
en zeer bedenkelijk licht, wanneer aannemelijk kan gemaakt worden, dat er zenuwachtigheid moet heerschen,
omdat er zekere invloeden in onze maatschappij werkzaam zijn, die tot zenuwachtigheid disponeeren. Dan kan
het geen oogenblik meer twijfelachtig zijn, of er moet
alarm geblazen worden en alien moeten wij ons wapenen.
En ziet, dat is nu juist wat door een autoriteit van
den eersten rang beweerd is en nog wel op een plaats
en voor een gehoor, die aan zijn woorden bijzondere
beteekenis moesten verleenen.
Het was de 2de September 1907, dat te Amsterdam
in het Concertgeboutv, voor een uitgelezen schare bin9

nen- en buitenlandsche geleerden, en in tegenwoordigheid van H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins
der Nederlanden, door den voorzitter, prof. Jelgersma,
onzen beroemden Leidschen psychiater, het Internationaal congres voor psychiatrie geopend werd met een
rede in de fransche taal, die tot onderwerp had : „De
beschaving als praedisponeerende oorzaak van zenuwziekten La civilisation comme cause predisposante aux
Dat kionk als het luiden van een
maladies nerveuses
geweldige en sombere alarmklok. Zoo jets doet men,
niet voor zulk een gehoor, als men niet diep doordrongen is van de noodzakelijkheid ervan.
En dat was in 1907, d.w.z. jaren vOOr de uitbarsting
van den vreeselijken wereldoorlog en toen niemand
dacht aan de mogelijkheid van zulk een catastrophe,
althans zeker niet van een allesvernielende worsteling
tusschen de eerste cultuurvolken der aarde, die vier
bange jaren lang de wereld in spanning zou houden en
welks diep ingrijpende werkingen voldoende zouden zijn
om eenige generaties achter elkaar tot zenuwpatienten
te maken. Wat dus toen waar was, klemt thans nog
veel meer.
De wijze trouwens, waarop prof. Jelgersma zijn onderwerp aanvat, maakt zijn betoog onafhankelijk van de
bijzondere tijdsomstandigheden van een bepaald jaar of
tijdvak en thans nog even actueel als toen, alleen
nog veel nijpender. Na als „een onomstootelijk feit vastgesteld te hebben, dat de zenuwachtigheid in onzen
tijd steeds toeneemt, wijst hij als de signatuur van
dien tijd aan de onrust, de ongestadigheid, het gebrek
aan evenwicht, wat door eenige treffende voorbeelden
wordt toegelicht. Dat ligt echter niet aan het harde werken
veel, en zelfs soms jets te veel, arbeials zoodariig
den is niet ongezond
maar aan de begeleidende omstandigheden, de teleurstellingen, angsten en kwellingen,
die maar al te veel den dagelijkschen arbeid vergezel10

len. Het is dus niet de intellectueele factor, althans niet
in de eerste plaats, die de moderne zenuwachtigheid
veroorzaakt, maar de moreele factor : „intellec t.0 e e 1 e
overlading of overspanning als zoodanig best a a t n i e t." Er is echter in dit opzicht een groot verschil tusschen volwassenen en kinderen ; daarop komen
wij aanstonds terug.
De diepste, de eigenlijke oorzaak nu, waarom onze
moderne beschaving — of, zooals wij ons sedert 1914
aangewend hebben te zeggen, onze „cultuur" — met fatale
noodzakelijkheid zenuwachtigheid kweekt is deze : wij
leven in een tijdperk van overgang. Iedere stap vooruit
in de ontwikkeling onzer cultuur beteekent een verandering in onze levenswijze, en daarmede ook in de
eischen, die het leven ons stelt.
Er zijn tijdperken in de geschiedenis der menschheid,
waarin de ontdekkingen, de veroveringen der cultuur,
zich opstapelen. Zulk een tijdperk was bijv. dat der
Renaissance ; in nog veel hoogere mate is het onze tijd.
Wanneer wij ons even indenken, welk een plaats sedert
1907 bioscoop, radio en auto, om slechts deze te noemen, in ons leven verkregen hebben, in een omvang,
waarvan men toen zelfs nog niet kon droomen, dan
gevoelt men terstond, hoe waar dit is.
Nu is echter altijd slechts een klein gedeelte der
menschheid in staat, aan al die bruuske veranderingen
met goed gevolg het hoofd te bieden en zich in korten
tijd aan de nieuwe levensvoorwaarden aan te passen
en aan de nieuwe levenseischen te voldoen. Dat zijn
alleen de best begaafden en de zeer sterken; de groote
meerderheid lijdt er onder.
In dit verband stond de redenaar uitvoerig stil bij de
positie der moderne vrouw. De moderne vrijmaking der
vrouw is een mooi ding en was absoluut noodzakelijk,
maar zij stelt de moderne vrouw ook voor tat van zeer
moeilijke problemen, waarvoor zij niet maar zoo opeens
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toegerust is. Wij kunnen dit betoog, dat in de rede
meer als toelichtend voorbeeld dient, bier zelfs niet
excerpeeren, maar wij willen er toch op wijzen, dat het
nog niets van zijn actualiteit verloren heeft en alleszins
waard is aan het stof der vergetelheid ontrukt te worden.
Gaan wij verder. Het is waar, dat het wonderlijk
aanpassingsvermogen, dat den mensch eigen is, hem
over veel been helpt, maar daar staat weer tegenover,
dat wij tegenwoordig eigenlijk niet in een tijdperk van
overgang leven, maar in een reeks van overgangen, die
elkander voortdurend en met steeds toenemende snelheidi) opvolgen. Wij hebben dan ook
zulks is de
melancholieke conclusie van den redenaar
niet op
een stabiele, maar alleen op een labiele rust te hopen
het kenmerk van onzen tijd is, en zal nog lang blijven:
„Repos ailleurs I"

Ziedaar de wereld, waarin onze kinderen opgroeien,
en waarvan zij noodzakelijk den invloed moeten ondergaan, den stempel moeten dragen. Nu hebben wij
echter reeds aangestipt, dat volgens prof. Jelgersma in
dit opzicht een groot verschil heerscht tusschen kinderen
en volwassenen. Terwijl bij de laatsten, zooals wij gezien hebben, de moreele factor de voornaamste is en de
intellectueele nauwlijks meetelt, is het bij kinderen juist
andersom. Het kind kept wel acute droefenis, maar die
gaat nooit diep. Ter wiji een teleurstelling aan het leven
van een volwassene een onherstelbaren knauw kan
geven, komt zulks bij kinderen niet voor.
Daarentegen bestaat er voor kinderen wel degelijk
zoo iets als geestelijke overspanning en overlading en
die wordt door onze zeden en instellingen bevorderd.
1 ) Het zeer belangrijke feit, dat het tempo van de cultuurontwikkeling steeds
sneller wordt, is door prof. Jelgersma — waarschijnlijk kortheidshalve —
niet uitdrukkelijk genoemd, maar is voor deze geheele kwestie van zoo groot
belang, dat er opzettelijk de aandacht op gevestigd moet worden.
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Physiologisch gesproken moest een kind eigenlijk geen
onderwijs ontvangen ve•Or zijn 9de of 10de jaar, omdat
dan eerst zijn hersenen volgroeid zijn voOr dien tijd
heeft het genoeg aan de gelegenheid om zijn natuurlijke
krachten en vermogens te ontwikkelen. Een kind met
zes jaar naar school te zenden om lezen, schrijven,
rekenen en andere cultureele operaties te leeren, is, als
men den redenaar wil gelooven, de ware weg, die tot
geestelijke overlading in den kinderleeftijd voert.
Maar er is meer. De geestelijke toestand der ouders
oefent rechtstreeks en indirect zijn invloed uit op dien
van het kind. Zenuwachtige ouders telen en kweeken
zenuwachtige kinderen. Voor zulke kinderen is de school,
althans de drilschool, die op een examen voorbereidt,
dubbel gevaarlijk.
Dat zijn dus de omstandigheden, die onze kinderen
met het, wij molten wel zeggen, alomtegenwoordige gevaar van de zenuwachtigheid bedreigen. Hoe ze daartegen te beschermen en te verdedigen ?
De beantwoording dezer vraag lag ten eenenmale
buiten het bestek van den congresredenaar en wordt
door hem dan ook nauwelijks aangeduid. Maar hier ligt
dan ook het punt, waar de taak van ons, ouders en
opvoeders, begint. Het komt ons echter zeer te stade,
dat wij slechts de groote lijnen, die prof. Jelgersma op
zijn gebied tot op dat punt had getrokken, op ons terrein behoeven door te trekken om tot juiste inzichten
en tot goed bruikbare practische resultaten te komen.
In de eerste plaats is het terstond duidelijk, dat wat
van ons in dezen gevraagd wordt, grootendeels van
prophylactischen card zal moeten zijn.
„Aan de medici de diagnose, aan de paedagogen
de therapeuse, - zoo zeiden wij boven in ons Voorbericht, Dit moeten wij thans eenigszins inperken. Kinderen,
die reeds zenuwpatienten zijn, moeten altijd en
onvoor13

tvaardelijk onder medisch-psychiatrische behandeling gesteld worden. Met den grootsten ernst moeten de ouders

er tegen gewaarschuwd worden, op dit gebied niet
te gaan beunhazen. Zij kunnen zich moeilijk op ernstiger wijze aan hun kinderen vergrijpen. Want wij beschikken tegenwoordig over genoeg ervaring om met
volkomen stelligheid te kunnen uitspreken, dat zenuwachtige, en in het algemeen alle abnormale kinderen in
zeer vele gevallen nog heel aardig terecht gebracht en
tot bruikbare leden der maatschappij opgeleid kunnen
worden, mits zij aan een passend regime worden onderworpen ; maar dat zij ook bijna onfeilbaar te gronde
gaan of levenslang ongelukkig worden, wanneer zij niet
die deskundige behandeling krijgen, die bij hun geval
past. Ouders van abnormale kinderen moeten dus eensdeels hun oogen niet sluiten voor het feit, dat hun kinderen abnormaal zijn, maar anderdeels zich daarvan niet
te zwarte voorstellingen maken, maar, moedig en hoopvol beide, de consequenties daaruit trekken, die in menig
geval daarin zullen bestaan, dat het kind aan een school
voor buitengewoon onderwijs of andere speciale inrichting zal moeten worden toevertrouwd. De vaststelling
van het feit, dat en van de mate, waarin het kind abnormaal is, en de keuze van de daarbij passende behandeling, de diagnose in een woord, blijve altijd de
taak van de deskundigen, den paediater en den psychiater ; de uitvoering van de door hen aanbevolen behandeling zal echter altijd, zooals boven reeds werd
aangestipt, aan de paedagogen moeten worden toevertrouwd en in zooverre ligt ook in deze gevallen de therapeuse in de handen van laatstgenoemden.
Maar deze gevallen zijn toch altijd gelukkig nog een
minderheid, al zijn zij helaas talrijk genoeg. Voor de
overgroote meerderheid der gevallen zal de therapeuse
1 ) Naar de meest betrouwbare schattingen ligt het percentage kinderen,
die zulk een bizondere behandeling noodig hebben, ergens tusschen 1 0/o en 20/0.
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moeten bestaan in voorkoming van, bescherming tegen
de overal dreigende gevaren, i. e. w. in prophglaxe.
Daarin bestaat trouwens voor een groot gedeelte - de
geheele taak der opvoeding. Wat de hygiene, de zorg
voor de gezondheid, is voor het lichaam, het scheppen
van voor de gezondheid gunstige en het weren van
daarvoor schadelijke invloeden en toestanden, dat is de
paedagogiek voor de ziel.
Daarbij moet het volgende wel in het oog gehouden
worden. Wij spraken van „het alomtegenwoordige gevaar der zenuwachtigheid", dat onze kinderen bedreigt.
Een gevaar is echter nooit meer dan een gevaar, d. w. z.
een kwade kans. Zelfs waar er erfelijke aanleg is, beteekent dit nooit meer dan een paar kwade kansen meer.
Erfelijke belasting beteekent nooit fataliteit. A fortiori
geldt dit natuurlijk van een gevaar, dat veel meer gelegen is in maatschappelijke toestanden dan in erfelijkheidsfactoren. M. a. w., kans is altijd iets, dat wel kan,
maar volstrekt niet behoeft verwezenlijkt te worden. Of
dit zal gebeuren, hangt af van de omstandigheden en
onder die omstandigheden zijn er altijd eenige — en
zoover de opvoeding betreft, altijd zeer vele — waar
over de mensch macht heeft. De zekerheid dus, dat er
gevaar dreigt, dat er kwade kansen bestaan, mag nooit
een reden zijn om den moed te laten zinken, of zich
aan fatalisme over te geven, maar moet juist steeds de allersterkste prikkel zijn om te waken en te doen wat in
ons vermogen is om het gevaar af te wenden of te
verminderen.
Het is duidelijk, dat daarvoor altijd vier dingen
noodig zijn : 1. het gevaar willen zien ; 2. het gevaar
bestudeeren om het te leeren kennen ; 3. de afweermiddelen bestudeeren, om ze te kunnen toepassen en 4.
die middelen ook willen toepassen. Men kan deze vier eischen
ookgevoegelijk in een samen vatten : geen eigenwijsheid!
In de tweede plaats leert de inleiding tot ons onder15

werp, die prof. Jelgersma ons verschafte, dit, dat we
onze aandacht zullen hebben te verdeelen over deze
twee groote rubrieken : erfelijkheid en omgeving. Ook
dat is niets bijzonders ; op het gansche terrein der paedagogiek komen wij altijd met deze twee factoren in
aanraking, en de bepaling van hun onderlinge verhouding, zoowel in het algemeen als in concrete gevallen,
is een der zwaarste problemen van de practische zoowel
als van de theoretische paedagogiek, een probleem, dat
wel altijd onopgelost zal blijven. t) Met betrekking tot
ons onderwerp evenwel wint de factor „milieu" het
verre-, verreweg van den factor „erfelijkheid" in belang-.
rijkheid, zooals ons aanstonds nader zal nog blijken.
In de derde plaats zien wij, dat wij den factor „milieu"
den eigenlijken paedagogischen factor, ook hier weder,
gelijk altijd, moeten onderverdeelen in opvoeding in engeren zin en onderwijs, of, met betrekking tot ons onderwerp, in huisgezin en school.
Wij hebben dus eerst te spreken over de voorkoming
der zenuwachtigheid bij kinderen met betrekking tot de
of komst ;
in de tweede plaats zullen wij bespreken, welke gevaren de school in dit opzicht medebrengt en hoe die
voorkomen of bestreden kunnen worden, en
in de derde plaats, wat het huisgezin zelf in dezen
doen kan en moet.
Het eerste punt, de bestrijding der zenuwachtigheid
door middelen, die betrekking hebben op de afkomst,
zal ons niet lang bezig houden, om de eenvoudige reden,
dat er weinig zulke middelen zijn aan te geven. En dat
spreekt ook van zelf, immers, dat is het gebied, waarop
1 ) Men ziet echter duidelijk in de heerschende beschouwingen, daarouitrent
zekere periodieke schommelingen. Nu eens wordt de voornaamste rol aan de
erflijkheid toegekend — zoo was 't een paar generaties geleden dan weer
aan 't milieu — wat thans weer meer en meer de bovendrijvende meenifig
schijnt te worden, Verg. mijne opmerkinkingen in het artikel „Over de nzacht
der opvoeding'' in het Gedenkboek der Volksuniversiteit,
Amsterdam, 1913.
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menschelijk ingrijpen niets meer vermag, eenvoudig omdat het te laat komt.
Dat is echter alleen waar, wanneer men de zaak van
een kant beschouwt. Maar dat dit niet de eenige kant
is, heeft reeds de eens zoo gevierde, thans al bijna weer
vergeten Ellen Key ons op ietwat aanstellerige wijze
aan het verstand trachten te brengen door aan het eerste
hoofdstuk van haar destijds zoo geruchtmakende werk
De eetuv van het kind den paradoxalen titel te geven
„Het recht van het kind bij de keuze der ouders." In
dat hoofdstuk wordt op populaire wijze het ontstaan en
de bedoeling geschetst van de zoogenaamde wetenschap
der Eugenese, of der Eugenetica in het Engelsch : Eugenics — als welker grondlegger gewoonlijk Galton beschouwd wordt en die tegenwoordig in Engeland en
Amerika vele beoefenaars en aanhangers vindt. Wij kunnen haar het best omschrijven als wetenschappelijke
menschenfokkerij. Evenals de paardenfokkerij er stelselmatig naar streeft de best mogelijke paarden voort te
brengen, evenzoo wit de Eugenetica de beste menschen
fokken.
Nu is er op dit gebied vooralsnog heel veel meer
onzekers dan zekers en alle positieve maatregelen, die
men op grond van eugenetische onderzoekingen of leerstellingen zou willen nemen of reeds genomen heeft
zooals in Amerika het operatief onvruchtbaar maken
van minderwaardige individuen, waarvan men aanneemt,
dat de gemeenschap geen progenituur kan wenschen of
gebruiken lijden aan een voorbarigheid, die iets brutaals heeft. En al ware het anders, al ware op dit gebied
reeds een behoorlijke graad van wetenschappelijke zekerheid bereikt, het geheele onderwerp valt buiten het veld'
der paedagogiek en buiten de competentie der paedagogen.
Maar er ligt toch ook een diepere gedachte in, die
thet wetenschap niets te maken heeft, maar des te meet'
2

met zedelijkheid. De mensch is een zedelijk wezen en
behoort zich als zoodanig ook te gedragen bij het verwekken van nakomelingschap, d. w. z. zich van zijn
verantwoordelijkheid bewust te zijn. Niemand zal ontkennen, dat het van een hooger zedelijk standpunt getuigt, wanneer iemand zich van het huwelijk onthoudt,
omdat hij vreest geen volwaardige nakomelingschap te
kunnen verwekken, dan wanneer hij of zij er maar zorgeloos op los trouwt. De beweging voor verplicht
medisch onderzoek vOOr het huwelijk neemt ook in ons
land, gelijk als in andere, in kracht en omvang toe.
Men denkt daarbij evenwel meestal wat al te eenzijdig
voornamelijk aan venerische ziekten, maar er kunnen in
de physische en psychische constitutie van iemand nog
genoeg andere redenen liggen, om hem van het huwelijk te weerhouden en in alle stilte neemt dan ook het
aantal toe van hen, die, alvorens een huwelijksaanzoek
te doen of aan te nemen, eerst een vertrouwd arts raadplegen. Om ons bij ons onderwerp te bepalen : wanneer
er sprake is van een verbintenis tusschen twee personen,
die geen van beiden van maladieve zenuwachtigheid
zijn vrij te pleiten, dan is er, vooral wanneer zij bovendien nog familie van elkaar zijn, alle reden om niet tot
het sluiten van die verbintenis over te gaan alvorens
een eerbiedwaardig medisch gezag er zijn fiat over
uitgesproken heeft. In dezen zin mag men zeggen, dat
de prophylaxe tegen de zenuwachtigheid der kinderen
begint bij of vOOr de verloving hunner ouders. En men mag
er aan toevoegen, dat zij voorgezet moet worden tot
aan de geboorte van het kind toe. Het is de eenvoudige plicht der ouders te zorgen, dat het kind onder
de gunstigst mogelijke omstandigheden en in het gunstigt mogelijk milieu geboren worde. In onzen tijd
haalt de gemeenschap, de overheid zelfs, hoe langer hoe
meer naar zich toe van de zorg voor het ongeboren
en het pasgeboren kind voortreffelijk, als daardoor
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maar niet het gevoel van hun persoonlijke verantwoordelijkheid bij de ouders en de toekomstige ouders ondermijnd wordt.
In hoeverre bepaalde wederwaardigheden, die de moeder tijdens de zwangerschap overkomen, invloed kunnen
hebben op haar vrucht i), is een open vraag, waarover
heftig gestreden wordt. Het populaire geloof beaamt
haar met hartstocht de wetenschap staat er zeer sceptisch tegenover en houdt vol, dat geen enkel feitelijk
bewijs er ooit voor geleverd is en dat tal van feiten
er tegen pleiten. Toch zal ook de man van wetenschap
niet loochenen, dat de levenswijze van de moeder
tijdens de zwangerschap van gewicht is voor het leven
en de toekomst van het kind, ten goede zoowel als ten
kwade. Ook hier is het plicht mogelijk kwade kansen
zooveel mogelijk te vermijden. En waar er nu bij zooveel onzekerheid in deze materie althans een punt is,
waaromtrent wel wetenschappelijke zekerheid schijnt te
bestaan, zoo is het onze dure plicht daarop hier te
wijzen. Wij bedoelen dit, dat het alkoholgebruik van de
ouders vOOr de verwekking, en van de moeder tijdens
de zwangerschap en het zoogen, beslist van nadeeligen
invloed is op het kind en met name gemakkelijk een
nerveusen aanleg kan verwekken of versterken. Vrij algemeen wordt tegenwoordig aangenomen, dat de alkohol behoort tot de vergiften, die het kiemplasma aantasten, m. a. w. die rechtstreeks bijdragen tot het verwekken van een minderwaardig kroost. De gevolgtrek
king ligt voor de hand : wie prijs stelt op gezonde,
vooral geestelijk gezonde kinderen, onthoude zich van
alkoholgebruik. Dat is de zekerste, en eigenlijk de eenig
zekere, weg. Ik zal niet verhelen, dat ik hier als overtuigd geheelonthouder spreek, maar ik mag er dan ook
aan toevoegen, dat ik als zoodanig, te weten als actief
1

) Men denke aan verschijnselen als wat de Duitschers „Versehen" noemen.
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en veeljarig drankbestrijder, wel over eenige ervaring
beschik. En dan durf ik gerust zeggen, dat het welbekende feit, dat het kroost van drinkebroers, en zelfs
van gewoonheidsdrinkers, voor driekwart minderwaardig
is, ook een positieve keerzijde beef t, deze nl., dat abstinente ouders een veel hoogere kans hebben op gezonde kinderen dan niet-abstinenten. Ik geloof zelfs, dat
de abstinentie in staat is vele andere defecten te vergoeden, juist omdat die niet het kiemplasma aantasten,
dat wil dus zeggen, dat zwakke, en zelfs zenuwachtige
ouders het er wel op kunnen wagen, mits zij zich maar
van alle alkoholgebruik onthouden.
Dat de geboorte zelf voor het kind gevaren medebrengt, dat vele defecten, ook en niet het minst van
psychischen aard, die zich later openbaren en ongeneeslijk blijken, hun oorsprong vinden in een letsel, bij de
geboorte ontvangen
weshalve een geboorte met de
tang altijd een kwade kans medebrengt
kunnen wij
hier natuurlijk slechts aanstippen maar wij mogen, zonder ons gebied te overschrijden, er wel de waarschuwing aan vastknoopen, dat goede, volkomen deskundige
hulp bij de geboorte van niet minder belang is voor
het kind dan voor de moeder, dat fouten daarbij begaan dikwijls ook de volgende kinderen schaden en dat
zoo al niet na iedere normale bevalling, dan toch
zeker na de eerste een onderzoek van de moeder zeer
aan te bevelen is.
Nog een opmerking, eer wij van dit punt afstappen.
Wij zeiden zooeven, dat het de eenvoudige plicht is
der ouders om te zorgen, dat hun kinderen onder de
gunstigst mogelijke omstandigheden en in het gunstigst
mogelijk milieu geboren worden. Op dit laatste willen
wij nog even uitdrukkelijk de aandacht vestigen. Het
milieu is hier natuuriijk het gezin. Het gezin nu is een
levered organisme, dat zich gaandeweg vormt en dat
groeit zoolang als het leeft. Hoe zijn groei en ontwik20

keling zullen zijn, dat wordt voor een niet gering gedeelte bepaald door den eersten tijd van zijn bestaan,
wanneer de grondslagen gelegd worden. Wanneer het
eerste kind verschijnt, dan is het gezin weliswaar nog
zeer weinig uitgegroeid, maar toch heeft het dan reeds
karaktertrekken aangenomen, die het later nook of moeilijk meer zal afleggen. Men kan niet zeggen, dat tegenwoordig het besef, dat het grondvesten van een gezin
een zeer verantwoordelijke zaak is, die ernstige voorbereiding vereischt, ontbreekt ; integendeel, het wordt
meer en meer gebruikelijk, dat de aanstaande echtelingen nog iets meer doen dan met behulp der wederzijdsche families hun uitzetten en hun woninginrichtingen
te bedisselen. Het typisch moderne middel van „cursussen" wordt te baat genomen om zich voor te bereiden
op de taak van man en vrouw, van vader en moeder
en het is zelfs geen zeldzaamheid meer op een cursus
in de paedagogiek aan een volksuniversiteit een verloofd
paartje te zien aanzitten en aandachtig aanteekeningen
maken. Dat alles is zeer lofwaardig, maar wij bedoelen
toch nog iets anders en iets meer. De wijze, waarop
de pasgehuwden hun leven, niet naar het uiterlijke, maar
naar het innerlijke, hun samenleven met elkaar en voor
elkaar, inrichten, is van onuitsprekelijk groot gewicht.
In elk gezin heerscht een eigen geestelijke atmosfeer,
een eigen levenstoon, die op een eigen geestelijk diapason afgestemd is ; voor dien geest, voor dien toon is
het van overwegende beteekenis, welken toon de jonggehuwden zich van den eersten dag af aan tegenover
elkander en hun dienstbaren aanwennen, welken maatstaf van beoordeeling zij van den beginne af aanleggen
aan hun dagverdeeling, hun plichten en genoegens, hun
aspiraties en hun verwachtingen. Niemand zal een jong
echtpaar een voldoend inkomen, een behaaglijk interieur
en een geziene plaats in de maatschappij misgunnen,
maar zou een jong gezin, dat al zijn aandacht op zulke
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en dergelijke dingen concentreert en daarin bevradiging
vindt, voldoen aan den straks gestelden eisch van te
zorgen, zooveel als aan hen ligt, dat als straks het kind
zijn intrede doer, het een weltoebereid milieu vindt ?
Wanneer wij ons herinneren, hoe prof. Jelgersma als
signatuur van onzen tijd aanwees de onrust, wanneer,
zooals wij nog zien zullen, rust, innerlijke rust, het allereerste vereischte is, waaraan in onzen tijd een gezin
moet voldoen om een waarlijk paedagogisch milieu te
kunnen heeten 1), dat een veilige schuilplaats aanbiedt
tegen de atom dreigende zenuwachtigheid, voelen wij
dan niet, van hoe groot belang het is, dat het fundament der rust reeds stevig gelegd is, voordat die groote
onruststokers, de kinderen, op het tapijt verschijnen ?
Dat is een zaak van innerlijke zielsvorming, of, zooals
de Bijbel het uitdrukt, van heiliging. „Ik heilig mijzelven
voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid," zegt Jezus in het hoogepriesterlijk gebed Joh.
17, 19 — met betrekking tot Zijn discipelen. Mijn onvergetelijke Moeder placht dit toe te passen op de verhouding van de ouders tot hun kinderen. En terecht,
want zij volgde daarin slechts het voorbeeld van den
apostel Paulus, die immers ook in Ephese 5 de gezinsverhoudingen verklaart uit de verhouding van Christus
tot Zijn gemeente. Zoo opgevat zijn die woorden natuurlijk evengoed toepasselijk op de verwachte als op
de reeds om hen heen opgroeiende kinderen en Christenouders hebben dus daarin de quintessens te zien van
hun geheele voorbereiding en zelfopleiding tot Christelijke ouders : zich heiligen voor hun kinderen, opdat ook
zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Gelijk Aaron en
Zie mijn Nieuwjaarsoverdenking, 1922: „Wat wij noodig hebben", uit
„Het Kind," overgenomen in mijn Verzamelde Paedagogische Opstellen, Nieuwe
Reeks, en het daar geciteerde boekje van mevr. Boudier-Bakker, „De moderne
vrouw en haar tekort" en de uittreksels uit de rede van mr. A. de Graaf over
„Het karakter der hedendaagsche Jeugd",
opgenomen in „Het Kind" van 14
Augustus 1926.
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zijn zonen moesten worden geheiligd om het priesterambt te bedienen zie Ex., Lev., Num. passim — want
het ouderschap is een priesterlijk ambt. Het huisgezin
is een tempel, waaraan lang gebouwd wordt en waarvan de steenen zorgvuldig moeten worden samengevoegd,
maar de eerste en voornaamste zorg geldt de grondslagen.
Overgaande tot het tweede punt, de school, herinneren wij ons van prof. Jelgersma gehoord te hebben, dat
er voor de kinderen wel degelijk zoo jets bestaat als
intellectueele overlading, met als gevolg : zenuwstoringen
en zenuwachtigheid. De schuld daaraan wordt gemeenlijk gezocht bij de school, en dat is niet meer dan natuurlijk, want de school, en niet het gezin, is de plaats
en het orgaan, waar en waardoor de kinderen onderwijs ontvangen. De school nu, ook de voortreffelijkste,
ja, in sommige opzichten juist de beste het meest, is een
onnatuurlijke instelling, immers door menschenwil en menschenbemoeienis in het leven geroepen en in stand gehouden. De school is een cultuurproduct en een cultuureisch. Er zijn wel dieren, die eenig onderwijs van hun
ouders ontvangen, maar scholen komen in het dierenrijk niet voor. Evenmin in een primitieve maatschappij
bij de z.g. natuurvolken. Zoodra echter de cultuur ook
maar eenige hoogte bereikt, zien wij de school ontstaan.
Een cultuurmaatschappij kan niet buiten de school om
de kinderen te brengen op het cultuurniveau van hun
ouders, zoodra dit een zekere hoogte overschreden heeft,
en die kinderen op hun beurt in staat te stellen het peil
der cultuur verder omhoog te brengen, is een onderwijs noodig, dat de ouders in de overgroote meerderheid der gevallen zelf niet meer kunnen geven gesteld,
dat zij dit zouden willen, wat zeer dikwijls niet het geval is. Want de waarde, die aan onderwijs wordt toegekend, is veel meer van maatschappelijken dan van
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persoonlijken card. Om in de maatschappij ook maar
eenigermate mee te kunnen, moet men onderwijs genoten
hebben, en dat is de reden, waarom de ouders voor
hun kinderen onderwijs begeeren, en als zij daar niet
veel voor voelen, dan moeten zij door leerplicht gedwongen worden, want de maatschappij kan dat niet
toelaten.
Wij zijn dus met de school en het onderwijs geheel
in de sfeer van de cultuur en dus altijd min of meer in
strijd met de natuur. Het kan dan ook haast niet anders
of de school stelt het kind, met zijn nog groeiend en
dus zeer gevoelig organisme, het kind, dat nog veel
meer natuur- dan cultuurwezen is, bloot aan gevaren
voor de lichamelijke en de geestelijke gezondheid beide.
De omstandigheid, dat de school een cultuurproduct
en onderwijs een cultuureisch is, brengt mede, dat de
maatschappij, zoowel in haar zeden en gewoonten, als
in haar wetgevingen, bij de inrichting van school en
onderwijs gewoonlijk met al het andere eerder en meer
te rade is gegaan dan met de eischen van de natuur
van het kind. Vandaar de verwoede aanvallen op de
school, die sinds een eeuw niet opgehouden hebben en
die in onzen tijd talrijker en heftiger zijn dan ooit.
Er is evenwel niets aan te doen, de school en het
onderwijs, dat zij verstrekt, moeten aanvaard worden
en de gevaren, die zij medebrengen, moeten worden
getrotseerd. Maar des te meer klemt de eisch, dat men
alles moet doen wat in zijn vermogen is, om die gevaren te verminderen en zorgvuldig alles moet vermijden,
wat die gevaren zou kunnen vergrooten. En daaraan
ontbreekt helaas veel, vooral aan het laatste.
Men beweert, dat de school te veel van de kinderen
eischt. Best mogelijk, maar dan moeten de ouders de
zaak niet verergeren, door er altijd nog wat op te
leggen en de school aan te porren om nog meer van
de kinderen te vorderen dan zij uit haarzelf al doer.
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Wij komen daar straks nog op terug, bier willen wij
eerst een zeer voornaam punt afzonderlijk behandelen.
Er kan geen kwestie van zijn, wanneer men aan de
physiologie vraagt, wanneer de kinderen met schoolgaan
en onderwijs moeten beginnen, dan krijgt men veel
hoogere leeftijden dan algemeen gebruikelijk en in vele
gevallen zelfs door de wet voorgeschreven is. Wij hebben reeds gehoord, welk antwoord prof. Jelgersma geeft
op de vraag, wanneer de kinderen op zijn vroegst naar
school moeten, een antwoord, dat vele lezers zal verbaasd
hebben. Woordelijk zegt hij hieromtrent het volgende :
„Bij de geboorte hebben de hersenen niet meer dan
een derde van hun later gewicht reeds in het eerste
levensjaar verdubbelt zich hun gewicht en op 10-jarigen
leeftijd is het kind in 't bezit van hersenen, welker gewicht dat van den volwassene evenaart. Wat beteekent
dit ? Dat beteekent, dat de geestelijke ontwikkeling gedurende de eerste jaren vOOr alles een zuiver organisch
proces is, dat zich afspeelt onaf hankelijk van alle verstandsopvoeding.
„Het kind geeft zich die opvoeding zelf. Ongetwijfeld,
in zijn prille jeugd leert hij veel, en misschien meer dan
ooit in zijn verder leven : hij leert eten, lachen, loopen,
spelen, spreken en dat zijn vaardigheden van het hoogste
gewicht, waarop niets valt af to dingen. Voor het
grootste gedeelte komt de opleiding van het kind hierop neer, • dat men voor hem schept de gunstigst mogelijke gelegenheden voor den natuurlijken groei van zijn
zenuwstelsell. Zonder twijfel, er bestaat een opvoeding
„van de wieg af" 2), maar deze opvoeding is meer nega1) Gelijk men ziet, het grondbeginsel van Montessori, maar waarlijk niet
alleen noch het eerst door haar verkondigd.
2) „une education des le berceau", toespeling op de werken van den
bekenden franschen paedoloog Bernari Perez, getiteld : „L' education morale
des le berceau" en „L'education intellectuelle des le berceau". Een ander werk
van hem, „Les trois premieres annees de 1' enfant", is door mevr. C. A. La BastideBaarslag in het Nederlandsch bewerkt o.d.t. „Levenslente.".—. Zie mijn Inleiding op de Paed. Bibliotheek, opgericht door J. Versluys, opnieuw uitgegeven
onder redactie van D. Wouters, eerste deeltje Taine en Darwin, bl. XIII.
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tief dan positief en moet in de eerste plaats haar oogmerk richten op de lichamelijke ontwikkeling van het
kind.
„Na het tiende jaar grijpt een groote verandering
plaats. De geestelijke ontwikkeling van het kind heeft,
in zooverre deze van den groei van zijn zenuwstelsel
of hangt, haar hoogtepunt bereikt. Wat er nu nog to doen
valt, dat is de kwaliteit ervan verbeteren. Dar is de eigenlijk
gezegde opvoeding d. w. z. dat de geestelijke leiding
van het kind meer en meer de lichamelijke gaat vervangen.
„Deze tastbare waarheid wordt in onze dagen veelvuldig miskend. Op 6-jarigen leeftijd, en soms nog vroeger,
wordt het kind naar school gezonden. Daar moet het
leeren lezen en rekenen en duizend andere dingen, die
schadelijk zijn voor de geestelijke ontwikkeling op dien
leeftijd. 2) Ziedaar de geestelijke overlading, die onfeilbaar
de toekomstige geestelijke gezondheid in gevaar brengt
en die op dezen leeftijd de plaats inneemt van de moreele
overlading bij den volwassene. Laten wij nooit vergeten,
dat diezelfde geestelijke oefening, wanneer men haar tot
een later leeftijd uitstelt, hoe langer hoe onschadelijker
wordt."
Zooals men ziet, op physiologische gronden betoogt
prof. Jelgersma, dat een kind niet vOOr zijn 9de of 10de
jaar met de gewone schoolvakken, lezen, schrijven, 3)
1) Prof. Jelgersma gebruikt telkens het woord „education." Gemakshalve
heb dit maar door „opvoeding" vertaald. Het is echter duidelijk, dat hij het
vaak, en stellig hier, gebruikt evenals de Engelschen, die onder „education"
in 9 van de 10 gevallen niet „opvoeding" (in engeren zin), maar „onderwijs"
verstaan.
2) cursiveering van mij. G.
3) Schrijven wordt door prof. Jelgersma niet genoemd. Opzettelijk of toevallig? Het zou nl. kunnen zijn, dat Prof. J. schrijven als technisch vak niet
rekende tot de geestelijke vakken, die tot geestelijke overlading kunnen leiden.
leder onderwijsman weet echter, dat men den aanvang van het schrijfonderwijs
niet leggen kan jaren vOOr dat van het leesonderwijs.
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rekenen enz. moet beginnen. Dat zal menigeen geweldig
overdreven toeschijnen. Inderdaad is het een utopie, maar
waarom ? Omdat noch onze maatschappelijke opvattingen
noch onze maatschappelijke inrichtingen zulk een lang
uitstel dulden. Maar eigenlijk is er niets tegen in te
brengen, want het is evident, dat de cultuur bier andere
eischen stelt dan de natuur.
Het eenige, wat er tegen gezegd kan worden, is, dat
het ook niet strict noodig is, zoover te gaan, omdat
men door voorzichtige, op aandachtige bestudeering van
de kindernatuur berustende, methoden zelfs het cultuuronderwijs zoo kan inrichten, dat een normaal 1) kind er
niet of niet noemenswaard onder lijdfi. Als men dat dan
maar ook doet !
Op dit punt komen wij aanstonds te spreken. Thans
merken wij op, dat iedere verdedigbare en aannemelijke
regeling van het onderwijs altijd zal moeten berusten
op een compromis tusschen de eischen der cultuur en
die van de natuur van het kind. Men moet trachten het
met beiden op een accoordje te gooien, opdat het kind
op zijn maatschappelijke bestemming voorbereid worde
met de geringst mogelijke schade voor zijn natuurlijke
ontwikkeling en zijn geestelijke gezondheid.
En nu komt de practische paedagogiek weder aan
het woord. Laat het waar zijn, dat de conclusie van
prof. Jelgersma overdreven en practisch onuitvoerbaar
is, dit staat dan toch onomstootelijk vast, dat te vroeg
beginnen is de breede weg, die ten verderve
dat is
in dit geval, tot de zenuwachtigheid
voert, en die
velen, ja de meesten betreden, is de weg van het te
vroeg naar school zenden. Dat is het allereerste en
1 ) Dit moet erbij, want voor het abnormale kind geldt dit niet. Dit onderscheidt
zich juist daardoor van het normale kind, dat het er niet tegen kan onderwezen
te worden op een manier, die niet geheel aan de eischen van zijn natuur beantwoordt. Dit is de reden, waarorn het onderwijs aan zwakzinnigen zoo uitnemend vruchtbaar is voor de didaktiek aan normale kinderen. Het is dan ook
niet toevallig, dat Montessori bij het abnormale kind begonnen is.
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allegrootste gevaar, het gevaar van een kind met leerstof en leermethoden lastig te vallen op een leeftijd,
waarop zijn organisme daartoe nog niet rijp en daartegen this nog niet bestand is.
De dwaling, dat men, om op tijd klaar te komen —
want immers „een kind moet zoo schrikkelijk veel leeren!" vroeg moet beginnen, is heel begrijpelijk, maar
een dwaling blijft het toch. Men denkt : als ik vroeg begin, heb ik meer tijd en in meer tijd kan men meer leeren, en bovendien, in de jeugd leert men het gemakke
lijkst. Het een is al even onjuist als het andere. Het
meest leert men, wanneer men het best leert, d. w. z.
onder de gunstigste condities, en dan is de eerste voorwaarde, dat de geest tot opneming en verwerking der
leerstof geschikt zij.
De dwaling, dat men liefst zoo vroeg mogelijk moet
beginnen, is stelselmatig bevorderd en gecolporteerd door
de paedagogen van het Humanisme, wier voornaamste
vertegenwoordiger onze Erasmus is, en is tot op onzen
tijd bij het groote publiek niet alleen, maar ook bij vele
onderwijsmannen een onaangevochten gemeenplaats ge•
bleven. Toch heeft reeds een der hunnen op het eind
der 16de eeuw, de beroemde engelsche schoolmeester
Mulcaster in zijn uitvoerige paedagogiek, getiteld „Po.
sitions" (d. i. Grondslagen) er tegen gewaarschuwd. Als
men later begint te leeren, zegt hij, dan leeren de kinderen in de jaren 12 — 16 meer dan anders in 7 — 17.
Te vroeg beginnen kweekt levenslange stumperigheid,
evenals, wanneer iemand, om meer te kunnen uitvoeren,
te vroeg opstaat en dan den geheelen dag last heeft
van slaperigheid. i) Krachtig is voorts tegen deze dwaling
geprotesteerd door Rousseau, die de leer opstelde, dat
de paedagogiek de kunst is om tijd te winnen door tijd
te verliezen, en dat men nooit met een leerstof moet
1 ) Onlangs vond ik in een engelsch werk dezelfde redeneering aangehaald
als een bekende uitspraak van John Stuart Mill.
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beginnen, voordat de kinderen er zelf om vragen, omdat ze voelen, dat zij ze noodig hebben, en die rondweg verklaarde : „ik ben overtuigd, dat Emile zal kunnen lezen, voordat hij 10 jaar is, juist omdat het mij
niets zou kunnen schelen, al leerde hij het niet voor
zijn vijftiende jaar." Bij zijn groote navolgers Pestalozzi
en Froebel vindt men dezeifde denkbeelden, en de laatste
heeft reeds volledig de leer ontwikkeld, die wij trouwens reeds bij Rousseau aantreffen, en waarom Montessori tegenwoordig zoo geprezen wordt, de leer nl.,
dat er voor elke leerstof een optimum-leeftijd is om er
mee te beginnen en dat alleen de natuur, dat is het
kind zelf, de tijden kan aangeven, wat men thans bij
ons op voetspoor van den vurigen Montessoriaan dr.
Droogleever Fortuijn met een biologischen term de leer
der gevoelige perioden noemt. 1) Het is echter in praxi
absoluut onmogelijk voor iedere leerstof, d. w. z. niet
alleen voor ieder afzonderlijk leer vak, maar ook voor
ieder min of meer zelfstandig onderdeel van een leervak,
den juisten aanvangsleeftijd te bepalen en nog onmogelijker daarnaar het geheele schoolwezen te regelen, te meer,
daar zulks voor ieder kind afzonderlijk zou moeten worden bepaald. Maar men kan wel als axioms opstellen,
dat men altijd den zekersten weg kiest, wanneer men
den stelregel volgt : „liever te laat dan te vroeg". Ja, men
kan nog een stap verder gaan en zeggen : op intellectueel gebied is er geen te laat, maar alleen een te vroeg.
Het oude spreekwoord „Wat Hansje niet leert, leert
Hans nimmer", is, althans op dit gebied, beslist onwaar,
1 ) Zie A. B. Droogleever Fortuijn .,De gevoelige periode" en fr. S. Rombouts
„Montessorianisme' bl.
Vergelijk ook Felix Ortt „De gevoelige periode"
in de Opvoedkundige Bibliotheek van Eduard Peelers.
Dat deze leer reeds

volledig bij Froebel te vinden is, is door den heer Bandel aangetoond in „Het
Kind" van 1 Oct. 1921. kol. 327 v.v. Toevallig vend ik haar dezer dagen ook terug
in een reeds van 1907 dateerend opstel van rnijzelf, getiteld „Nimmer Dwang"
zie Verz. Paed. opstellen.. 2e Bundel, bl. 248. — Dat in de Montessori-scholen
reeds zoo vroeg met schrijven en lezen begonnen wordt, kan in 't Licht van
het bovenstaande niet als een vooruitgang beschouwd worden.
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evenals dat andere „jong gewend, oud gekend." Dat is
alles met de feiten in tegenspraak en men behoeft slechts
de oogen te openen, om dat te zien. Het is zoo waar,
wat Rousseau ergens zegt, dat 't grootste ongeluk der
kinderen is hun blijkbare gemakkelijkheid om te leeren,
immers deze verleidt de volwassenen, in de eerste plaats
de ouders, allerlei onnatuurlijke kunsten met ze uit te
voeren. 't Is niets geen kunst een klein kind allerlei
wijsheid te leeren, maar men moet zich niet verbeelden,
dat ze er veel profijt van hebben. leder weet, hoe gemakkelijk kleine kinderen vreemde talen leeren, maar de
minsten weten, hoe snel zij ze weer vergeten, als de
kennis niet onafgebroken onderhouden wordt. In de
Essays van Montaigne kan men lezen, hoe hij als kind
Latijn sprak als water, eenvoudig omdat zijn vader gezorgd had, dat hij in een uitsluitend Latijn sprekende
omgeving opgroeide, maar ook, hoe hem dit later op
't gymnasium niets baatte. Kinderen, die in Indie vlot
Maleisch spreken, zijn 't soms reeds kwijt eer zij te
Genua voet aan wal zetten. Alles wat een kind beneden
den goeden leeftijd leert, verdwijnt weer spoorloos,
wanneer 't niet hardnekkig onderhouden wordt ; m.a.w.
men kan even goed — en beter — later beginnen en
't kind, dat te vroeg begonnen is heeft later niets voor
op zijn medeleerling, die op tijd begonnen is. Men kan
telkens weer, en vooral nu, waar weder stemming gemaakt wordt voor de wederinvoering van het Fransch
op de lagere school, hooren, dat 't voor de uitspraak
zoo noodig is op jeugdigen leeftijd daar mede te beginnen, omdat dan de organen nog lenig zijn ; de voortreffelijke uitspraak van het meerendeel onzer diplomabezitters Middelbaar Onderwijs B is daar om de ijdelheid van dit argument te bewijzen. De impopulariteit van

,

1 ) Het omgekeerde is ook waar en daarin zit de kneep. Ik ken zelf personen
van respectable algemeene ontwikkeling en eerbied afdwingende beschaving, die
alleen de gewoon lagere school afgeloopen hadden, maar die 't daar geleerde altijd zelf hebben onderhouden en aangevuld.
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menig leervak is vaak grootendeels daaraan te wijten,
dat men er te vroeg mede begint. De wereldgeschiedenis is vol voorbeelden van mannen, die uitgemunt hebben in wat zij eerst op later leeftijd zijn begonnen te studeeren, terwijl vroegrijp-gestoomde of
natuurlijke wonderkinderen later zelden of nooit uitmunten. Ten slotte onderzoeke een ieder eens nauwkeurig zichzelve, op welken leeftijd hij de kennis en de
vaardigheden verworven heeft, die werkelijk zijn persoonlijk bezit zijn geworden, en waarop hij om zoo te
zeggen leeft : hij zal verbaasd zijn te ontdekken, dat
't geen daarvan uit de kindsheid en uit de lagere school
stamt en zeer weinig en zeer fragmentarisch en onsamenhangend is, terwijl de groote massa van 't werkelijk bruikbare en gebruikte op later leeftijd is opgedaan.
Nieuwe onderzoekingen, die nog steeds worden voortgezet, zooals die van Piaget ), toonen onwederlegbaar
en steeds duidelijker aan, dat voor vele van de belangrijkste geestelijke operaties, en daaronder zulke, die ons
heel eenvoudig schijnen, het kinderlijk verstand eerst op
11-jarigen leeftijd begint te rijpen, en voor vele andere,
met name het abstracte denken, eerst na den puberteitsovergang.
Nog eens, op 't gebied der zedelijke opvoeding moge
er geen te vroeg zijn, op 't gebied der verstandsvorming, en althans der verstandsvulling, is er geen te laat.
Natuurlijk, de omstandigheden kunnen later zoo zijn,
dat de gelegenheid om in te halen ontbreekt, en 't is
geenszins onze bedoeling te loochenen, dat daarmede
rekening moet gehouden worden en dat hun maatschappelijke conditie vele, vele ouders dwingt daar ter dege
rekening mee te houden. Maar behalve dat in onzen
tijd de kansen en gelegenheden om later — en beter —
te leeren, wat men vroeger niet heeft kunnen leeren,
1 ) Le jugement et le Raisonnement chez Enfant. Le Langage et la Penske
chez l'Enfant. Delachaux et Niestle, Neuchatel-Paris, 1923.
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met den dag toenemen, zoo gaat 't thans niet daarom,
maar alleen hierom, dat uitstel van leeren op zich zelf
een kind nooit schaadt terwijl te vroeg er mee beginnen bij na zeker schaadt.
't Is daarom noodig alle ouders er aan te herinneren
en hun in te scherpen, dat 't een fabel is, dat een kind
met 6 of zelfs met 5V2 jaar naar school moet de wet
eischt leerplicht eerst na volbrachten zevenjarigen leeftijd, immers de wettelijke leerplicht vangt eerst met den
7-jarigen leeftijd aan. Verder, dat hun wensch, dat hun kinderen reeds op de lagere school Fransch zullen leeren noch
physiologisch, noch didaktisch, noch vooral paedagogisch
gerechtvaardigd is dat de leeftijd van 11 jaar zeker, en
hoogstwaarschijnlijk ook nog die van 12 jaar te jong
is voor de H. B. S. of het gymnasium dat bet Lyceum,
maar schrijver
wat de classici ook mogen zeggen
boven 't Gymnasium te verdezes is zelf classicus
kiezen is omdat Latijn en Grieksch geen behoorlijke
leerstof zijn voor kinderen van 12, 13 jaar dat 't dwaas
is om te redeneeren : „ik moet mijn kind wel vroeg naar de
middelbare school zenden, want je moet toch altijd rekenen
op een jaartje blijven zitten," aangezien het blijven zitten
juist het natuurlijke gevolg — en het aangewezen correctief — is van het te vroeg beginnen, en eindelijk
dat 't een waagstuk, en in vele gevallen een roekeloos
waagstuk is, zijn kinderen al met 17 jaar naar de Universiteit of naar Delft te laten gaan. Inderdaad, veel
meer wijsheid dan in de beide zooeven aangehaalde
steekt in het oude gezegde : „Vogeltjes, die zoo vroeg
zingen, haalt de poes."
Wij hebben bij dit punt iets uitvoeriger stil gestaan,
om althans op een punt wat vollediger te zijn, want
1 ) Montessori vertelt in haar „Zelfopvoeding" bl. 87 van een interessant geval, dat zeker niet alleen staat, hoe een kind, dat feitelijk te laat op de Montessorischool gekomen was en dus hooger op begon, later uit eigen beweging
de eerst overgeslagen lagere leerstof inhaalde.
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er is over dit chapiter, dat de ouders de gevaren, die
het kind van de zijde der school dreigen, door hun onverstand willekeurig vergrooten, nog heel wat meer te
zeggen. Kortheidshalve moge dus verwezen worden naar
een artikel van onze hand, getiteld De Ouders en de
'School, dat verschenen is in het Haagsche Maandblad
van Augustus 1924. Aldaar wordt, evenals telkens weder
in het door mij geredigeerde tijdschrift „Het Kind," te
velde getrokken tegen de eenzijdig intellectualistische
beoordeeling van het kind door de school, waaraan de
school echter slechts half schuld is, aangezien, ook al
wilde zij er zich van bevrijden, de ouders dit niet zouden toelaten althans de Nederlandsche ouders niet,
want de Amerikaansche zijn in dit opzicht anders. Wanneer, zooals prof. Jelgersma ons geleerd heeft, er voor
het kind wel degelijk gevaar bestaat van zenuwstoring
door intellectueele overlading, dan is het toch duidelijk,
dat dit gevaar aanzienlijk vergroot wordt, wanneer de
ouders met alle geweld van hun kind eischen, dat het
op school intellectueel een goed figuur zal maken, ook
al laten zijn verstandelijke vermogens — die toch niets beteekenen voor de waardebepaling van zijn karakter dat
niet toe ; wanneer zij jagen en dringen, opdat hij toch
maar mee kome, goede cijfers hale, zijn examens aflegge
en hem zenden naar een school en daarmede drijven in
een loopbaan, waarvoor noch zijn aanleg, noch zijn capaciteiten, maar alleen hun ijdelheid of vooringenomenheid hem bestemmen. ') Er is toch waarlijk al genoeg
ook mij persoonlijk — waar dat ge1 ) Er zijn gevallen genoeg bekend
jaag uitliep op zelfmoord van het opgejaagoe kind, en wetenschappelijk onderzoek heeft uitgemaakt, dat bij zelfmoorden van schoolgaande kinderen de school
meestal geen of de geringste schuld had, maar dat de schuld lag bij het gezin.
Zeer leerrijk is ook wat dr. Triiper, de bekwame stichter en leider van het
beroemde instituut voor zwakzinnige en zenuwachtige kinderen, „SophienhOhe"
bij Jena, mij eens vertelde. Hem werd door de ouders toegezonden een ± 16
jarig gymnasiast. Een bekend hoogleeraar in de psychiatrie schreef aan dr.
Triiper privatim, dat hij zich niet daartegen verzet had, maar dat 't toch niets
zou geven, aangezien de jongen ongeneeslijk krankzinnig was. Dr. Triiper echter, ervaren paedagoog als hij was, had een anderen kijk op 't geval ; hij legde
den jongen in bed en liet hem er 14 dagen in Egger,. Toen bleek hij volkomen
normaal en heeft zich ook verder — bij rationeele behandeling — normaal
ontwikkeld.
3
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gejaagdheid in de wereld, om er reeds in de kinderjaren
mede te beginnen. „Laissez mark l'enfance dans l' enfant," maande reeds Rousseau, en men kan deze vermaning ook heden ten dage niet genoeg herhalen.
Als men nu maar niet uit dit alles gaat afleiden, dat
de kinderen niet werken moeten. Integendeel. Arbeid
hebben de kinderen noodig als brood, arbeid is niet alleen als opleiding voor 't moderne leven onontbeerlijk,
maar ook ethisch beschouwd een opvoedingsmiddel van
den eersten rang. 1) En arbeid is uitermate gezond. Het
is een wanbegrip, dat arbeid, zelfs inspannende arbeid,
ja zelfs loonarbeid, voor kinderen schadelijk is. 't Is de
gruwelijke exploitatie van kinderen door de opkomende
industrie in de 19de eeuw, die allerwegen geleid heeft
tot wettelijke kinderbescherming en verbod van kinderarbeid beneden den 14-jarigen leeftijd. Deze maatregelen, hoe nuttig en noodig ook, hebben maar al te veel
voedsel gegeven .aan 't verkeerde denkbeeld, alsof het
kwaad schuilde in den kinderarbeid zelf, inplaats van in
de kinderexploitatie. 't Zal gaandeweg wel noodig blijken, dat de wereld daar weder van terug komt en zich
bekeert tot de denkbeelden van Pestalozzi en zijn volgeling Jacob Wehrli. 2) Het komt er maar op aan, wat
wij het kind laten doen. En dan moeten wij eigenlijk
die heele malle onderscheiding tusschen hoofd- en handwerk, tusschen intellectueelen en niet-intellectueelen arbeid
overboord werpen, of, nog beter, ons aanwennen den
eerst bedoelden aan te duiden als bloot- of eenzijdigintellectueelen arbeid, want er is geen menschelijke arbeid,
waar het intellect niet bij te pas komt en 't kind moet
1) Vergelijk: Verz. Pored. Opst.; Nieuwe ree:s bl. 70/1 en 197-208.
2) Zie, om slechts gernakkelijk toegailkelilke lectuur te noemen, het tijdschrift Paearagogisehe Studien V, 401 v.v. VI, 292 en VII 33 v.v. en de brochure
van prof. Kohlistamm: De vorming der breede voliesmassa's in den leeft(/d der
riipende jeugd. Utrecht 1925.
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juist zijn verstand oefenen door zijn spieren te gebruiken,
en in de eerste plaats die van zijn hand.
Dit brengt ons op het tweede onderdeel van dit
tweede punt. Want al hebben in ons oog de ouders
de grootste schuld en moet de verbetering hoofdzakelijk van hun zijde komen, zij zijn 't niet alleen, die
de school doen zondigen, maar deze zondigt ook uit
zichzelf. En wel door verkeerde onderwijs-methoden.
De aard van ons onderwerp, nog meer dan de beperktheid van ons bestek, verbiedt ons hierop verder in te
gaan, alleen de bedoeling en de strekking van deze uitspraak moeten noodig toegelicht. Zooals wij boven
zeiden : werken moet het kind, zelfs reeds 't jonge kind
dat is nuttig en noodig en ook aangenaam voor hem,
maar alleen, wanneer men hem geen verkeerde manier
van werken opdringt, Verkeerde onderwijsmethoden,
dat zijn onpsychologische onderwijsmethoden, methoden,
die afgeleid zijn, hetzij uit doctrinaire opvattingen omtrent het wezen van het leerproces, hetzij uit de z.g.
„eischen van het yak", in ieder geval uit vooroordeelen, niet uit experimenteele kennis van de kinderpsyche.
Daarin begint nu gaandeweg wel verbetering te komen,
dank zij den arbeid van een Froebel, een Montessori,
en van moderne psychologen als Decroly, Claparede,
Piaget en vele anderen, maar dat dringt slechts zeer
langzaam tot de school door. Als zulke verkeerde methoden noemen wij : 't opbouwen van 't geheel uit zijn
onderdeelen in plaats van de deelen te leeren kennen
aan 't geheel, de eisch van stilzitten onder 't leeren
immers, 't kind moet „opletten", „er bij zijn" — de
gruwelijke eisch, dat alle kinderen van den klas dezelfde leerstof in denzelfden tijd moeten verwerken en in
't zelfde tempo moeten arbeiden, wat niet alleen strijdt
met de bovenaangehaalde leer der „gevoelige perioden",
maar ook met het feit, dat ieder mensch zijn eigen ar35

beids-tempo heeft i). Op al deze punten heeft de moderne kinderpsychologie nu reeds zonneklaar bewezen, dat
de traditioneele schooldidaktiek 't glad aan het verkeerde eind heeft. Zoo ook in dit zeer gewichtige punt,
dat zij uitging van het denkbeeld, dat 't weten, het kennen, vooraf moet gaan aan en noodzakelijke voorwaarde
is voor 't begrijpen, terwijl 't juist omgekeerd is, zooals reeds 't oude spreekwoord zegt : „al doende leert
men" ; dat zij dus hardnekkig van 't kind eerst begrijpen vorderde en daarvoor lange inleidingen, uiteenzetting en verklaringen gebruikte en nog wel wetenschappelijke — of quasi-wetenschappelijke — verklaringen.
Dit laatste was 't ergste, want daarvoor wordt 't kind
eerst rijp na den puberteits-overgang — sommigen worden er nooit rijp voor ! — en daarom kan 't er zich
ook onmogelijk voor interesseeren. 't Is al erg genoeg,
dat 't zooveel moet slikken, waarvan 't volstrekt niet
begrijpt welk belang dit voor hem heeft, b. v. dat
Nijmegen aan den linkeroever van de Waal ligt en niet
aan den rechteroever ; als 't nu ook nog moet leeren,
waarom dit zoo is (zooals ik heb bijgewoond), dan
doet dit de maat overloopen.
Want al die onpsychologische methoden hebben het
groote nadeel, dat zij 't kind geestelijk moede maken,
en daardoor afkeerig van verdere stofopneming — m.
a. w. zij dooden den natuurlijken werk- en leerlust,
waarmede ieder normaal kind geboren wordt — en als
hij daartoe gedwongen wordt, gepraedisponeerd voor zenuwoverspanning, Daarom, er moge eenige overdrijving
en zelfs, als men niet oppast, gevaarlijke overdrijving
schuilen in Claparede's leer, dat de „pedagogie de reffort" moet worden vervangen door een „pedagogie de
1 ) Op dit inzicht berusten alle pogingen tot schoolhervorming, die streven
naar opheffing van of naar losser klasse-verband. met name dus de Montes
sori- en de Dalton-scholen, zie o.m. de brochure van prof. Kohnstamm „De
Nieuwe School", Groningen, Noordhoff. — Nr. 18 in deze reeks. —
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l'appetit", er schuilt toch nog meer waarheid in en een
zeer nuttige en noodige ook, nl. dat voor geestelijke
digestie geestelijke eetlust evenzeer als, of nog meer
noodig is, dan lichamelijke eetlust voor een goede spijsverteering En op 't verteren komt 't toch maar aan,
niet in den mond stoppen en in de maag duwen. Daarom moest in iedere school aan den wand hangen, vertaald of onvertaald, de spreuk van den ouden Montaigne : „// n'y a tel que dallecher l'appetit et l'affection. — Essays I 25 —').

Wij komen nu aan ons derde deel, waarin wij rechtstreeks en in 't bijzonder hebben na te gaan, wat het
voornaamste milieu, waarin de kinderen verkeeren en
opgroeien, het huisgezin, in dezen te doen en na te
laten heeft.
En dan moet in de eerste plaats genoemd worden :
het goede voorbeeld geven. Het voorbeeld toch is
misschien 't machtigste en zeker 't eerste opvoedingsmiddel en 't geheele begrip „milieu" is eigenlijk niets
anders dan een uitbreiding van 't begrip „voorbeeld"
via het begrip „suggestie." Dat, gelijk wij gezien hebben, uit zenuwachtige ouders zenuwachtige kinderen
groeien, is al erg genoeg, maar ouders kunnen ook uit
niet-zenuwachtige kinderen zenuwpatienten maken door
zelf zenuwachtig te doen. En dat is niet eens een kunst ;
het moderne leven helpt al genoeg mede. In zijn nuttige
brochure „De geestelijke hygiene van het kind, - zijnde
een voordracht gehouden op het Haagsche Congres
voor Kinderbescherming in 1904, zegt dr. L. Bouman,
destijds arts te Loosduinen, daarna hoogleeraar in de
psychiatrie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en
thans als zoodanig de opvolger van prof. C. Winkler
te Utrecht, op bl. 7 het volgende: „Lilt het leven ge1 ) Vergelijk ook de eerste ,helft van mijn studie „Nimmer Dwang ?" (Verz.
Paed. Opst. II. 16) en 't daar aangehaalde woord van Plato.
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grepen is de beschrijving van Binschwanger van de
moeder, die geen rust kent en den dag tot nacht maakt,
de kinderen te laat naar bed brengt, nog uren met hen
blijft praten of hun wat voorlezen, zich voortdurend
bezig houdt met schoonmaken en poetsen, met de dienstboden kijven enz. 1k heb moeders gekend, zoo zegt hij,
die de kinderen langzamerhand gewend hadden met de
helft van den slaap toe te komen, lien zij noodig hadden. Zulke moeders, die meestal zelf door vrees voor
ziekte gekweld worden, brengen die vrees op hun kinderen over, ioopen, zelf niet kunnende slapen, alle
halfuren naar de kinderkamer om te zien of de kleinen
wel slapen, leggen hun kussens en dekens weer eens
goed, sluiten of openen de gordijnen. Wordt dan een
der kleinen wakker en begint te huilen, dan voegt „eine
langere parlementarische Unterhaltung" om het kind tot
rust te brengen en weer in slaap te maken. Kleine
kinderen worden dan uit bed genomen om met hen
rond te loopen, kortom, er worden door ziekelijke overgevoeligheid een aantal maatregelen genomen, die op
den aanleg voor slaapstoornissen gunstig werken. De
moeder kan haar eigen daden niet meer voldoende controleeren en wanneer men met gemoedelijke woorden
haar tracht te overreden — in casu der Herr Gemahl dan acht zij zich in haar moedertrots getroffen
en zegt, dat zij zich in haar plichten niet op een dwaalspoor laat brengen."
,,Maar het zijn niet alleen zieke moeders, die zich aan
het bovenstaande schuldig maken," voegt prof. Bouman
hieraan toe. Inderdaad
Zelf woonde ik niet lang geleden het volgend tafereeltje bij, waarvan ik alleen betreur dat ik 't niet met
de pen van een Dickens of een Justus van Maurik kan
beschrijven. Wij zaten genoeglijk in een coupe 3de klasse,
Coen een jonge moeder binnentrad, zelf een flinke, ge1

) Een der grootmeesters der moderne psychiatric.
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zonde vrouw met een flinken gezonden baby van onge
veer den jaar, wien 't verstand en de pienterheid de
oogen uitkeken. Met die oogjes keek hij vergenoeg d
rond ; hij gaf ze duchtig den kost en hij had daaraan
natuurlijk volkomen genoeg, want er was volop te zien
en op te merken. Maar toen kwam de moeder op 't
onzalige idee hem „bezig te houden" ; zij bood hem nu
dit, dan dat aan, om nu te „spelen - om hem zoet
te houden, zeker, alsof hij niet suikerzoet was ! Niets
van wat zij hem aanbood kon 't kind gebruiken, natuurlijk niet, want 't kwam niet in zijn kraam te pas en
hij had wel wat beters te doen. Hij weerde dus al
't aangebodene stuk voor stuk af, maar de moeder werd
niet moede telkens weer wat nieuws te verzinnen. Doch
't kind werd wel moede ; men zag hem gaandeweg
mat, gemelijk, tureluursch worden en 't einde was
natuurlijk, dat binnen korten tijd 't volmaakt zoete en
tevreden kind in een huilerigen knorrepot veranderd
was. Ik moest uitstappen, anders had ik zeker, hoe
hopeloos 't ook scheen, een poging gewaagd om deze
moeder aan 't verstand te brengen dat er geen zekerder middel was om van haar prachtjongen een deerniswaardig zenuwlijder te maken dan haar opvoedingssysteem. Helaas zijn zulke moeders niet zeldzaam ; zoo
iemand, dan moeten dezen in de leer gaan bij Montessori.
Ter illustratie van het felt, dat de onrust van den
opvoeder overgaat, moet overgaan, op het kind, vertelt
Forster in zijn jongste werk, Religion and Charakterbildung '), bl. 106 't volgende. Een kapitein had een rijpaard, dat hij nooit voorbij de stoomtram kon krijgen,
hoewel hij een goed ruiter was. Tijdens zijn verlof
werd 't paard bereden door den hem vervangenden luitenant. Deze, die niets tvist van die eigenaardigheid van
't paard, had niet de geringste moeite het dier voor') Waarvan dezer dagen bij Ploegsma in Zeist een onder mijn toezicht vervaardigde nederlandsche vertaling verschijnt.
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bij de tram te krijgen ; hij merkte er niets bijzonders aan.
Op een avond zegt de ritmeester tot hem : „De kapitein
heeft 't paard nooit voorbij de tram kunnen krijgen ;"
van dien dag of heeft de luitenant dit ook niet meer
vermocht leder paardrijder zal dit verhaal geloofwaardig vinden, want ieder paardrijder heeft ondervonden
hoe zijn eigen gedachten en gewaarwordingen zich aan
zijn rijdier mededeelen. Hoeveel te meer dan die der
moeders aan hun kinderen
Een goed middel om zenuwlijders te kweeken is ook
iedere soort van vertroeteling, want deze ondermijnt
het weerstandsvermogen van het kind en daarop juist
komt 't in het leven aan. Kinderen moeten stelselmatig
gehard worden, maar dit moet geschieden met verstand,
anders heeft de harding 't omgekeerde van 't beoogde
effect. ') De harding moet langzaam en geleidelijk geschieden, men moet er den tijd voor nemen, zoo noodig
jaren, men mag Naar slechts niet verzuimen, want zij is
onontbeerlijk. De kinderleeftijd is bij uitstek de leeftijd
van angsten en vreezen. Vele van die angsten —
„phobieen" noemt de wetenschap ze hebben bepaalde dingen tot voorwerp, als b.v. zekere geluiden,
donders en bliksems, maar vooral dieren. Tot dieren
gevoelen kinderen zich gemeenlijk evenzeer aangetrokken
als van hen afgestooten, maar vele kinderen hebben een
„phobie voor een bepaald dier, de een voor honden, de
ander voor katten, deze voor koeien, gene voor paarden — dat sommige dieren als spinnen en muizen zoo
algemeen gevreesd worden, vooral bij 't vrouwelijk geslacht, berust echter voornamelijk op traditie en geestelijke infectie Zulke phobieen kunnen zeer goed
overwonnen worden ; gebeurt dit niet, dan krijgen zij
macht over den mensch en worden voor menigeen een
1 ) In de kinderziekenhuizen heeft men de ervaring opgedaan, dat kinderen
die in hun eerste levensjaar al te radicaal „gehard" waren, die men b.v. in
de sneeuw buiten had laten slapen, vatbaarder waren voor kouvatten, en meet leden aan katarrhale aandoeningen dan de minder nieuwerwets opgevoeden,
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levenslange marteling. Niet zelden echter hoort men
ook, dat de lijder(es) er min of meer mee praalt ; 't staat
blijkbaar wel interessant, ergens volstrekt niet tegen te kunnen, b.v. tegen krassen met den nagel over glas of porcelein — „he ! wat griezelig !" Toch is dit in 't wezen
der zaak slavernij, alles behalve een reden om ijdel op
te zijn. Maar dat zichzelf interessant vinden is almede
een der vruchtbaarste bronnen van zenuwlijden, wanneer 't niet behoorlijk in toom gehouden wordt ; immers
de neurose van menig zenuwpatient bestaat voor een
goed deel juist daarin, dat hij veel te veel met zichzelf
bezig is, zichzelf niet kwijt kan raken, zooals men sours
een melodie niet kwijt kan raken.
Ben bijzondere vorm van dit zichzelf-interessant vinden is 't zich-niet-begrepen-wanen zie prof. Bouman t. a.
pl. bl. 9 — In den overgangsleeftijd is dit een normaal
verschijnsel, want 't hoort bij dien leeftijd, vooral bij
't vrouwelijk geslacht. Maar 't kan licht ziekelijk worden,
en komt 't bij kinderen van jongeren leeftijd voor, dan
is 't dit ongetwijfeld reeds.
Ziedaar altemaal dingen, waar de opvoeding veel,
ontzaglijk veel aan kan doen als zij Naar gelegenheden maar niet verzuimt — en 't groote middel is
harding, maar nog eens, verstandige, en dat wil ook
zeggen : liefdevolle harding. Harding is een soort van
ziele-gymnastiek ; daarmede is tevens gezegd, dat zij
niet zuiver passief kan toegepast worden. Integendeel,
kinderen moeten gaandeweg leeren, die gymnastiek zelfstandig op zichzelf toe te passen, zich dagelijks en
levenslang daarin te oefenen. Maar dat zullen ze alleen
kunnen, wanneer de ouders 't hun vroeg hebben laten leeren.
Wat men de kinderen vooral al vroeg moet leeren
verdragen, dat is : miskenning en onrecht, leed en teleurstelling. Dat is een zeer noodige harding ; immers harding is : wapening voor het leven en het leven zal
onfeilbaar later van hen eischen teed en onrecht, mis41

kenning en teleurstelling te dragen. Maar ook bier weder
is niets gevaarlijker dan onverstandige harding. Geen
mensch heeft 't recht een medemensch opzettelijk te
grieven, te verongelijken of teleur te stellen ouders
hebben dus reeds als menschen niet 't recht hun kinderen dit aan te doen ook niet onder de leus van
harden — laat staan dan als opvoeders. Want dan
zouden zij slechts verbittering zaaien en wrok oogsten.
En toch moet er gehard worden. Hoe dan ? Eenvoudig
door de teleurstellingen, de verongelijkingen, die ook
reeds 't kinderleven in voldoende mate aanbiedt, niet te
ontloopen, niet uit den weg te ruimen, niet te omzwachtelen of te vergoeden, maar de kinderen voor te
houden ze te aanvaarden en manhaftig te dragen.
Voor al deze geestelijke gymnastiek is het groote gezin oneindig veel geschikter dan het kleine, terwiji het
lot van 't eenige kind schier hopeloos is. 1) Kinderen
toch, in hun naleve onbarmhartigheid, zijn o zulke goede opvoeders voor elkander.
Ten slotte laat zich deze geheele paragraaf samenvatten in dit eene woord : opvoeding tot zelfbeheersching. Maar dat is dan ook de quintessence van de
geheele opvoeding. In dat verband mag er echter ook
op gewezen worden, dat 't lijden van den zenuwpatient
voor een niet gering gedeelte niets anders is dan gebrek
aan zelfbeheersching, of wat hetzelfde is, wilszwakte.
Zeker, wilszwakte is zeer vaak een zielsziekte en dan
moet de psychiater er bij te pas komen maar eer het
zoover komt, kan er nog heel wat gedaan worden om
te verhoeden, dat 't zoover komt. Als nl. de opvoeding
maar stelselmatig werkt op versterking van den wit.
Willen is een kunst en iedere kunst moet geleerd wordden : men oefene de kinderen in wilsgymnastiek.
3e uitg. 1914. Horn1 ) Zie dr. Neter, Das einzige Kind and seine ErziehanA,7,
(een book, waaruit
burger. Vorlesangen fiber Psychopathologie des Kindesalters,
voor ons onderwerp zeer veel te halen is) bl. 424 v.v. en „Het kind," Jrg. 1922
nrs. 5, 6, 8, 9 en 10.
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Maar dit is slechts een ander woord voor tucht. De
ware leerschool voor wilskracht en zelfbeheersching is
de leerschool der gehoorzaamheid. Want zelfbeheersching, dat is gehoorzaamheid aan de hoogere zedewet
in ons, dus aan God ; daarom is ook de gehoorzaamheid de weg tot vrijheid. En daarom moet er in 't gezin ook tucht heerschen. Wat dat beteekent, beseft men
't best door te denken aan 't tegenovergestelde begrip
tuchteloosheid. Een gezin waar tucht heerscht, is niet
een gezin waar veel getuchtigd wordt ; juist 't tegendeel, want getuchtigd moet er worden tot bestrijding
der tuchteloosheid, waar dus geen tuchteloosheid is, behoeft ook niet getuchtigd te worden. Er behoeft ook
niet een doode wettischheid, een machine-achtige regelmatigheid te heerschen, maar wel een zekere orde, een
zekere vastheid. „Ordnung ist Beherrschung" zegt Goethe.
Wanorde is dus onbeheerschtheid en zenuwachtigheid is
ook onbeheerschtheid ; orde en regelmaat geven een
weldadig gevoel van rust, van veiligheid, van vrede.
Omgekeerd is dat niet duurzaam mogelijk in een gezin,
dat los in zijn voegen zit, waar men eigenlijk op niemand
en niets vast rekenen kan. Karakterloosheid is ook een
soort van wanorde. De kinderen moeten weten, waar
zij aan toe zijn, hun moet niet heden worden toegestaan
wat hun gisteren nog verboden of ontzegd werd. Er
'wet den lijn getrokken worden ; de kinderen moeten
niet heul tegen moeder kunnen vinden bij vader, noch
bij vader tegen moeder, noch bij de dienstboden tegen
de ouders, noch bij de ouders tegen hun onderwijzers.
Zij hebben er recht op, dat hun ontbijt bijtijds klaar
sta vOOr zij naar school gaan, maar zij hebben niet 't
recht op elk willekeurig tijdstip aan tafel te verschijnen
en aan te vallen en ook niet om op alles aanmerking te
maken wat hun niet bevalt. Maar dit recht krijgen zij
spoedig, althans in eigen oog, en dan nemen zij 't ook,
wanneer zij inderdaad er nooit vast op kunnen rekenen,
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dat alles wat zij noodig hebben, werkelijk in orde zal
zijn. Alles hebbe zijn tijd, alles geschiede op tijd en voor
alles neme men den tijd, dien er voor noodig is. Dat
moet dagelijksch werk zijn ; 't is weer een kwestie van
wennen en 't meeste komt weer op de moeders aan.
Daarom mag er wel afwisseling zijn in 't gezinsleven.
Wij prediken geen narigheid, maar fleurigheid. Op afwisseling, op nu en dan ook een pretje, hebben de kinderen recht, want dat hebben ze voor hun normale ontwikkeling noodig. Maar niet ieder vermaak is voor hen
passend. Alle opwinding moet zooveel mogelijk vermeden
worden en kinderen die blijken er niet tegen te kunnen
moeten in vredesnaam maar voor kinderpartijtjes, hoe
onschuldig ook, bedanken. Tot de onschuldige vermaken
kan men zeker niet rekenen kinderbals, en in 't algemeen niet zulke ontspanningen waarbij de kinderen 't
leven der volwassenen nabootsen ; groote-menschen-genoegens deugen, in 't algemeen gesproken, niet voor
kinderen.
Dit geldt zelfs voor edele, met name voor de zoogenaamde aesthetische vermaken. Voor echt kunstgenot
is 't kind niet rijp. Vroegrijpheid echter moet men angstvallig vermijden. Want alles wat de vroegrijpheid bevordert, bevordert ook de zenuwachtigheid.
Er is echter in het moderne leven zooveel wat de
vroegrijpheid in de hand werkt. Stanley Hall spreekt
ergens van „the omnipresent danger of precocity".
Vooral het leven in de groote steden is in dit opzicht
nadeelig. Men kan nu eenmaal 't gezin niet buiten
elk contact houden met 't maatschappelijk leven, waarvan
't zelf een deel, een molecule, uitmaakt, en men kan en mag
ook 't gezin niet uitsluitend inrichten naar de eischen en behoeften der kinderen ; de ouders hebben ook hun rechten en 't behoort tot een gezonde opvoeding, dat de
kinderen die hebben te ontzien. Maar dit alles beteekent
ten slotte de onvermijdelijkheid van zekere conflicten en
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conflicten zijn alweer broeinesten van zenuwachtigheid`
tenminste als zij chronisch worden. 't Is dus de kunst te
zorgen, dat zij uitzonderingen blijven en nooit een ernstig of blijvend karakter aannemen. Een onopgelost conflict baart wrok en wrok is een kanker, die aan de ziel vreet.
Wat men bijna zeker bereikt door de kinderen te
vroeg te doen deelen in de levensgenietingen der volwassenen, dat is geblaseerdheid. Een allertreurigste kwaal!
Zoo kan men menschen ontmoeten, die geheel onvatbaar geworden zijn voor natuurgenot, omdat zij als kind
te vroeg op reis zijn medegenomen, of die geen boek
meer kunnen zien, omdat zij als kinderen te veel gelezen
hebben ; en dat zijn zeer vaak zenuwlijders.
Aan den anderen kant moeten toch ook weer de
kinderen opgeleid worden tot vatbaarheid voor elk genot van hoogere orde, reeds hierom, om ze vuurvast
te maken tegen alle genietingen en ontspanningen van
lager allooi, waartoe, in 't algemeen gesproken, ook de
bioscoop te rekenen is. 't Weinige goede, dat zelfs van
goede bioscopen gezegd kan worden, wordt tien- en
twintigvoud opgewogen door 't kwaad, dat zij stichten.
Op het bestand van menig gezin en de opvoeding van
menig kind oefenen zij een verwoestende werking uit :
het bioscoopbezoek der ouders is evenzeer oorzaak van
kinderverwildering, met als onvermijdelijk gevolg kindercriminaliteit, als 't bioscoopbezoek der kinderen zelf.
Daarover kan bier alweer niet uitgeweid worden, behoeft
ook niet ; laat 't genoeg zijn te zeggen dat bioscopen
kweekplaatsen zijn van onrust en oppervlakkigheid.
Dit laatste schatte men niet gering. Oppervlakkigheid
is een kwaal, een epidemie, erger dan de griep. Wat
in zoovele gezinnen ontbreekt, dat is elevatie, een hoog
levenspeil. Men leeft o zoo laag bij den grond. Dit
blijkt o. a. op ontstellende wijze uit de manier, waarop
men in vele gezinnen den Zondag doorbrengt, of beter
gezegd, tracht dood te slaan. Ik kwam eens op een
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school voor meisjes uit den gegoeden stand, die thuis,
zou men zoo zeggen, 't zoo goed hadden als 't maar
kon. 1k vond er opstellen, die zij gemaakt hadden over
den Zondag. Zelden of nooit heb ik triestiger lectuur
onder de oogen gehad. 't Was een lange klacht over
de doodelijke verveling van den Zondag, over de onmogelijkheid om hem dragelijk door te komen, wanneer
men niet kan gaan fietsen of tennissen. De ouders van
zulke gezinnen weten zelf niet, hoezeer zij zich aan hun
kinderen bezondigen. Zij zijn moede van 't werk van
de week en weten hun kinderen geen geestelijk voedsel
te geven, waar ze zelf geen behoefte aan gevoelen. Ik
las eens in een Amerikaansch paedagogisch tijdschrift,
dat 't ware kenmerk van een beschaafd, ontwikkeld
mensch is, dat hij behoorlijk raad weet met zijn ledigen
tijd (his leisure). De schrijver wilde, dat de school zich
er meer op zou toeleggen haar leerlingen die kunst te
leeren ; ik heb er niets op tegen, maar acht het toch in
de eerste plaats de roeping van 't gezin.
Maar, zooals gezegd, uit tallooze gezinnen is alle verheffing weg ; men leeft er laag bij den grond en men
ge voelt niet eens meer al 't smadelijke daarvan, laat
staan dat men zich bewust is, welke gevaren daaruit
voor de kinderen ontspringen in hun volgend leven.
Reeds daarom, omdat zoo'n oppervlakkig, leeg leven
de beste leerschool is voor de zelfzucht. Wie niet weet,
waar hij 't zoeken moet, zoekt feitelijk voortdurend en
alleen zichzelf. Indien hij niet voortdurend met zichzelf
bezig was, indien hij geleerd had voor anderen wat te
doen. en te zijn en over te hebben, dan zou hij zich
niet zoo leeg en ongelukkig gevoelen.
De mensch moet verlost worden van zichzelf, daarop
voeren onze overdenkingen ons altijd weer terug. De
1 ) Met een haast daemonisch realisme is zulk een leven geteekerid in dat
vreeselijke boekje van F. Coenen, getiteld V erveling.
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eenvoudige ervaring leert dat dit, uitzonderingsgevallen
daargelaten, niet mogelijk is zonder behulp van den
godsdienst. Het komt natuurlijk niet bij ons op den
godsdienst aan to bevelen als zenuwstillend middel, maar
daarom mag toch wel geconstateerd worden, dat hij 't
is, althans in zijn echte vormen. Wij kunnen hier 't gezag inroepen van gezaghebbende medici. Zoo zegt b.v.
prof. dr. Oppenheim in zijn brochure „Zenuwziekten en
Opvoeding," voor Nederland bewerkt door dr. B. F.
ten Cate ') blz. 37 — : „Op grond mijner medische ervaring en inzichten reken ik ook gebrek aan geloof tot
een der meest beklagenswaardige eigenschappen. Geen
oogenblik mag men uit 't oog verliezen, dat ik slechts
als medisch opmerker en referent oordeel en om geen
andere reden hierop nader inga. Naar het mij toeschijnt —
en ook anderen, zooals b.v. Mobius, hebben zich in dien
zin uitgelaten geeft godsdienst in den strijd tegen
zenuwstoornissen een zekeren steun, al wordt het optreden ervan er ook niet geheel door vermeden. In de
eerste plaats houdt een streng vasthouden aan de zedeleer velen van gevaarlijke uitspattingen, die de zenuw
gezondheid bedreigen, terug. Bijna even hoog acht ik
een ander moment, 2) ni. dat een sterk en vast geloof
vaak bewaart voor groote gemoedsbewegingen, die de
wisselvalligheden van het leven zeker gemakkelijker tevoorschijn roepen bij hen, die dezen steun ontberen.
Verder heeft een godsdienstige opvoeding ook nog
waarde, omdat zij voedsel geeft aan het gemoed." Ik
zou vele dergelijke en even onverdachte getuigenissen
kunnen aanhalen.
De laatste opmerking van prof. Oppenheimer mogen
wij wel nog eens onderstrepen : waar het gemoedsleven
kwijnt en verdort, daar schiet het onkruid der zenuwachtigheid gemakkelijk op. Maar wij grijpen in deze
1) Leiden, bij L. van den Be g.
2) een moment, dat ik veel hooger acht. G.
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geheele kwestie toch dieper, wanneer wij zeggen : de
godsdienst, of neen, laat ons 't zeggen zooals 't is : het
Christelijk geloof, het geloof in God, den Schepper en
regeerder van alles, en in Jezus Christus, Zijn eeniggeboren Zoon, onzen Verlosser, en in den Heiligen Geest,
die in alle waarheid leidt, dat, en dat alleen, verlost
den mensch van zichzelf, bevrijdt hem van die concentratie op zijn eigen dierbaar ik, die op den bodem ligt
van zoowat alle zenuwachtigheid.
Prof. Jelgersma zeide in den aanhef zijner cede, dat
de signatuur van onzen tijd kon worden weergegeven
met de woorden „Repos ailleurs .1" En aan 't eind gekomen legde hij ons uit, dat wij op geen blijvende, een
stabiele rust to rekenen hebben, maar alleen op een labiele, dat wil dus zeggen, op nimmer eindigende onrust.
Niet „rust elders," maar „nergens rust". Het kenmerk was
dus blijkbaar niet erg gelukkig gekozen, maar hoe kwam
prof. Jelgersma er aan ?
Wij weten alien, dat „Repos ailleurs" de lijfspreuk
was van Marnix van Sint Aldegonde, den vromen vriend
van den grooten Zwijger. Maar wat beteekende in zijn —
of liever, in hun mond, want ook op Willems leven en
levenshouding past die spreuk wondervol — wat beteekende in hun mond, dat „ailleurs". Wat anders dan „hiernamaals" ? Voorzoover wij weten, waren die mannen en
hun medestrijders geen zenuwpatienten ; hebben zij soms
een rustig leven gehad ?
Ik wil nog een anderen getuige oproepen. Ik ken er
een, die van zich zelf getuigen kon : „In slagen ben ik
uitnemender — dan al mijne medearbeiders — in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de
Joden heb ik veertig slagen min een vijfmaal ontvangen. Driemaal ben ik met roeden gegeeseld geweest,
eens ben ik gesteenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een ganschen nacht en dag heb ik in de diepte
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overgebracht. In 't reizen menigmaal in gevaren van
rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van
mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren
in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op
de zee, in gevaren onder de valsche broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst,
in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Behalve
de dingen, die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de
zorg van alle de gemeenten" — 2 Cor. 11, 23-28 Een,
die verklaren kon, dat hij leefde „in verdrukkingen, in nooden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in
beroerdheid, in arbeid, in waken, in vasten, door eer
en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als
verleider, en nochtans als waarachtig, als onbekende en nochtans bekend, als stervende, en zie wij leven,
als getuchtigd en niet gedood, als droevig zijnde toch
altijd blijde, als arm, doch velen rijkmakende, als niets
hebbende en nochtans alles bezittende,"2 Cor. 6, 4—
6, 8-10, Wekt die schildering soms bij ons de voorstelling op van een rustig leven ? En toch getuigde diezelfde
man niet slechts „Verblijdt u ten alien tijde en wederom zeg ik u, verblijdt u," maar betrachtte zelf die les, en
noemde al die beproevingen „een lichte verdrukking, die
zeer haast voorbijgaat, maar een gansch zeer uitnemend gewicht van heerlijkheid werkt." En wij weten van anderen, van „een wolk van getuigen," die „uitgerekt zijn
geworden, bespottingen en geeselingen hebben geleden
en ook banden en gevangenis, zijn gesteenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter
dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en
in geitenvellen, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, in
woestijnen hebben gedoold en in spelonken en in de
holen der aarde, welker de wereld niet waardig was,
en die nochtans niet hebben versaagd, ja, „de aangeboden verlossing niet hebben aangenomen, wetende dat
zij een betere verlossing verkrijgen zouden" en beleden
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hebben, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde
waren, begeerig naar een beter, dat is het hemelsche
vaderland — Hebr. 11 — Dat waren de levens, op welke
het stempel gedrukt mocht worden : Repos ailleurs".
In dien zin nam 't ook Marnix van Sint Allegonde en
en in dien zin moeten ook wij het nemen.
Men spreekt veel van heldenvereering en wekt de
jeugd daartoe op. Zeer goed. Maar is niet nog veel
beter heldennavolging, de voetstappen to drukken der
helden des geloofs ? En zou dat niet 't meest afdoende
voorbehoedmiddel zijn tegen alle vormen van zenuwachtigheid ?
„
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Vaderlandsche en Algemeene geschiedenis, door P. OOSTERLEE, directeur van
(0 90
de Klokkenberg te Nijmegen, afz. pr .
10. Zingen, door J. TUINMAN. hoofd eener Chr. sch. te Alphen aid Rijn, afz. pr . f 0.90
11. Lichamelyke oefening, door J. DE VRIES. gymnast.leeraar te Zaandam, afz. pr . f 0.90
I la. Handenarbeid, door J. C. WIRTZ Czn., oud-inspecteur van het L. 0. te Oegstgeest, afz. pr.
f 0 90
12. 1Vuttige en Fraaie handwerken, door W. VEGTER, onderwijzeres aan een Christef 0 90
lijke school te Dokkum, afz. pr
13. Fransche taal, door dr. J. VAN DER ELST, conrector aan het Christelijk lyceum
.
te Hilversum, afz. pr .
. .
f 0.90
14. Duitsche taal, door G. J. UIT DEN BOGAARD, directeur der Jan van Nassaukweekschool te Utrecht, afz. pr
f 1 50
15. Engelsche taal, door A. J. DREWES, hoofd eener Christelijke m.u.l.o.-school te
f 0 90
Amsterdam, afz. pr .
16. Landbouwkunde en Tuinbouwkunde, door D. NOORDAM, directeur van Valkenheide
te Maarsbergen, afz. pr ........ . . . . .
. . . .
f 0.90
17. Buitengeu'oon lager onderwijs. door W. F. H. VAN DER WART. directeur van
f 1 20
Groot-Emmaiis te Ermelo, afz. pr .
18. Voorbereidend lager onderwijs, door J. HOBMA, hoofd eener Christelijke school te
f 1 20
Utrecht, afz. pr .
door prof. dr.
19. Beschouwingen over enkele moderne opvoedkundige denkbeeklen,
F. J. J. BUIJTENDIJK, te Groningen, afz. pr
f 1 20
20. Orde, nicht. beloonen en straffen, door P. OOSTERLEE. te Nijmegen, afz. pr . f 0 90
21. Toezicht, examens, bevoegdheden, door F. ERINGA, inspecteur van het L. 0. te
Hilversum, afz. pr
f 1 20
22. Staat, gemeenten, besturen, gebouwen. door W. JANSEN, dr. A. I. KAN en
ir. DAAN JANSEN. geillustreerd, afz. pr .
f I 90
23. Opleiding. betrekkingen, salarieering. door J. C. WIRTZ Czn.. te Oegstgeest,
afz. pr.
0.90
24. Samerwattinu en Slotwoord. door D. WOUTERS en W. G. VAN DE HULST,
afz. pr
f 0 90
De vorenstaande reeks is compleet.
Prijs in 26 losse nrs. f 23. -. In 2 deelen gebonden in stempelband f
Afzonderlijke nrs. zijn alleen tegen de genoteerde prijzen, ingenaaid, verkrijgbaar.
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