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I
DE TAAK

eérlands taal bezit voor het begrip : groot
aM brengen een drietal woorden, nl.:
opfokken — opkweeken — opvoeden.
Het woord „opfokken" wordt gebruikt waar
) 2het dieren ; „opkweeken" waar het planten ; „opvoeden" waar het menschen geldt.
Merkwaardig verschijnsel! Wie zijn zoon wil opleiden
tot veefokker of bloemkweeker, doet hem vooraf eenige
jaren in de leer. Immers, daarover zijn alien het eons,
dat een mensch van vee en van bloemen verstand
moet hebben, om ze to kunnen grootbrengen, en dat
dit verstand, die kennis moet worden verworven door
arbeid en inspanning.
1

q
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DE TAAK

Zoolang het nu dieren en planten geldt, acht ieder
die kennis en die voorbereiding onontbeerlijk. Maar
wij bevinden ons niet op het gebied der opvoeding,
of alles is ensklaps anders. Om hyacinten te leeren
kweeken zenden we onze jongens naar Haarlem ;
om de veefokkerij te leeren naar Noord Holland of
naar elders; maar waar wordt onderricht gegeven, door
wien wordt onderricht gevraagd in de opvoeding van
den mensch? Gij, Mevrouw ! hebt het advies ingewonnen van uw tuinman, toen u op uw verjaardag die
zeldzame plant ten geschenke werd gegeven ; maar
wiens advies hebt ge gevraagd om die andere planten,
die veel teederder zijn, uwe kinderen, groot te brengen,
ieder naar zijnen aard ?
Nog jets. Spreek iemand over een onderwerp, waarvan liij geen bepaalde studie heeft gemaakt, of waarvan hij geen ondervinding heeft, en hij zal u, indien
hij maar eenigszins oprecht is, autwoorden, „daarvan
geen verstand te hebben." Zoo behandelt een chirurg
geene inwendige ziekten ; een timmerman geene gepolitoerde meubelen ; een blikslager geen smidswerk. Met
bescheidenheid trekken ze zich binnen hun eigen terrein terug.
Maar van de opvoeding heeft iedereen verstand. Daarvan weten velen meer dan de ouders van den op to
voeden mensch zelf. Vooral zij, die geen kinderen hebben,
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plegen op het gebied der opvoeding groote kennis te
bezitten. „Als hij mijn, zoon was, wist ik wel wat ik
met hem doen zou !" zoo zegt A. van zijns buurmans kind.
Ach ! vOOr de brand naar buiten uitslaat, heeft het
vuur daar binnen al zoo lang gesmeuld. VOOr vreem den er aan te pas komen, is er binnenshuis al zoo
veel geschied, al zoo menige proef genomen, — waaronder ook de proef, die A. voor den geest zweeft ,
al zooveel gestreden, gebeden en geleden.
De meesten onzer aanvaarden de taak der opvoeding
zonder tegen haar op te zien ; zonder zich hare eischen
duidelijk voor oogen te stellen : zonder zich er opzettelijk toe voor te bereiden. Velen meenen voor die taak
beter dan anderen herekend te zijn. Allen meenen or
in te kunnen medespreken — en toch, weinige dingen
zijn moeielijker dan de opvoeding van kinderen. Menige
majoor, kolonel, generaal, op wiens wenk duizende
volwassene, gebaarde, gewapende mannen gehoorzamen, heeft het niet zoo ver gebracht, zich to kunnen
doen gehoorzamen door zijn vijfjarig zoontje. .Menige
redenaar, die honderden aan zijne lippen ketent, die
heerscht over de gemoederen, weer zijn eigen kind
niet aan zich to binden, kan niet heerschen over zijn
eigen kroost.
Hoe moeielijk eon werk de opvoeding is, blijkt daaruit,
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dat zoo vele ouders, die met den ernstigen wil vervuld waren, om hunne kinderen tot goede menschen
te vormen, in hunne pogingen daartoe schipbreuk leden. In vele woningen wordt in 's vaders tegenwoordigheid de naam van den verdwaalden zoon niet
meer genoemd. De moeder wordt daar vaak overvallen, met betraande oogen en eon portret in de hand.
Want van alle nooden zijn de zedelijke nooden de
diepste, en van niemand schrijnen ons de zedelijke
nooden zoo pijnlijk als van ons eigen kind.
Laat ons pogen de taak to omschrUven, die door
duizenden bij duizenden, het zij dan met of zonder
nadenken, wordt aanvaard. Om het in eene korte
formule uit te drukken : het doel, dat de ouders ten
opzichte hunner kinderen moeten beoogen, is dit :
ZICHZELF OVERBODIG TE MAKEN.

Gaan we na wat deze formule in-, en wat zij uitsluit.
Als de mensch ter wereld komt, is hij in hooge mate
afhankelijk van zijne moeder. \Teel hulpbehoevender
dan het jonggeboren dier is de jonggeboren mensch.
Reeds aanstonds blijkt de juistheid onzer formule. Het
doel van de opvoeding in het eerste jaar — niet veel
meer dan voeding nog — is, dat de moeder zich als

DE TA AK

5

voedster overbodig make. Hare tank is, het kind te
voeden met zichzelf, en het daardoor zOO sterk te
maken, dat het voortaan die hulp kunne ontberen, dat
het de moeder als voedster niet meer behoeve.
Het tweede tijdperk breekt aan. Het kind, tot heden
gebonden aan de plaats, waar het werd nedergelegd,
moet leeren zichzelf te verplaatsen. Weder is het de
moeder, die optreedt om het kind in zijne pogingen
daartoe te steunen. Eindelijk kan het de moederhand
ontberen het kan zich begeven waarheen het wil,
zonder hulp van anderen — de moeder is ook daarin
overbodig geworden.
Hoe ouder de jonge mensch nu wordt, hoe meer zijn
wezen zich ontplooit, hoe meer de krachten, die in
hem sluimeren, ontwaken. Maar om tot ontwikkeling
te komen hebben die krachten voedsel en leiding
noodig. Er is behoefte aan voedsel voor de maag,
maar ook aan voedsel voor het verstand niet alleen
de spieren moeten sterk worden, maar ook de
niet alleen het lichaam moet worden gevormd, maar
ook het karakter. De opvoeding moet in dat alles
voorzien, moet het goede tot ontwikkeling brengen,
dat in kiem in den mensch aanwezig is.
Evenwel : in des levens school is niemand ooit volleerd. ZOO sterk van wil is niemand, dat hij niet meer
zou kunnen groeien in kracht; niemand zoo helder van
hoofd, dat hij niet meer zou kunnen toenemen in wijs-
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heid van gevoel niet zoo fijn, of grooter mate van
reinheid is mogelijk. En wanneer niemand zoo ver is
onder de volwassenen, behoeff dit toppunt ook het doel
niet te zijn, waartoe wij onze kinderen wenschen te
brengen. Die wensch zou onmogelijk te bevredigen zijn.
Maar we] is de taak van de opvoeding deze : de kinderen zoo ver te brengen, dat ze, zonder verdere hull)
van de ouders, uit eigen aandrift — spontaan — de
volkomenheid najagen. De vader arbeidt om te voorzien in de levensbehoeften der zijnen. Eens moet het
kind zelf kunnen zorgen voor zijn voedsel en de vader
daartoe overbodig zijn geworden. De ouders arbeiden
door woord en daad, door voorbeeld en vermaning, in
den woord, door opvoeding, om te voorzien in de geestelijke behoeften van hun kroost. Eens moot het kind
zoo ver gekomen zijn, dat het zelf kan zorgen voor
dat voedsel en moeten de ouders daartoe overbodig zijn
geworden.
Zwak is de mensch van nature. Van ale dingen,
die hij moet leeren, is te leeren willen zeer moeielijk.
Hij heeft daartoe hulp noodig. Met alle geoorloofde
middelen — we handelen daarover later — moeten de
ouders het kind daarin ter zijde staan. Maar het einddoel
moet hies wederom dit zijn : dat de jonge mensch, om
niet te verongelukken, niet noodig hebbe, dat zijn vader
of moeder langer zijne levensboot sture — maar dat hij
zelf het roer van zijn bestaan in handen kunne nemen.
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Is het kind zoover gekomen dan hebben de ouders
hunne tank volbracht.
Hebben we recht de taak der opvoeding te beschouwen zooals we deden : als het overbodig worden der
ouders, dan sluit die tank in : al den arbeid, die er
noodig is om den volkomen afhankelijken zuigeling te
vormen tot een volkomen zelfstandig man. Maar, vatten
we de opvoeding aldus op, dan wordt daardoor ook
iets uitgesloten. En wel in de eerste plaats :
het egoisme in de opvoeding. Vele ouders meenen, dat
de kinderen er zijn voor hén. Hit onze opvatting evenwel volgt, dat omgekeerd : de ouders er zijn voor de
kinderen. Onze kinderen zijn niet onze slaven; niet
onze bedienden; wij hebben ze ook niet, opdat ze ons
zouden vermaken ; maar het doel van hun bestaan is :
zelfstandige, zedelijke wezens to worden, en wij zijn
er om ze zoover te brengen.
Wordt door deze beschouwing alle egoisme van de
zijde der ouders buitengesloten —
het doel der kinderen ligt niet in hen; hun doel
ligt in de kinderen —
ook wordt er door afgesneden : te groote inmenging,
te diep en te lang ingrijpen in der kinderen levee. We
moeten overbodig worden. Dat is het doel. Wellicht is
het pijnlijk voor onze eigenliefde, maar dat neemt niet
weg, dat het zoo zijn moet. Het is hard voor de moe-
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der, wanneer de jongen, die zij heeft gekoesterd onder
hare vleugelen, zelf wieken gekregen hebbende, in het
gevoel hunner kracht wegvliegen in het ruim. Evenwel, wee! indien de moeder zich tegen dit wegvliegen
zou verzetten. Hull), die niet noodig is, moet men niet
opdringen, ook niet aan zijne kinderen. Hoeveel leed
wordt er geleden door het veronachtzamen van deze
eenvoudige waarheid ! Hoe vaak wordt de woning van
den gehuwden zoon of van de gehuwde dochter voor
de ouders gesloten, die anders geopend ware gebleven !
Overbodig worden, het doel der opvoeding. Dat sluit
ook uit : al te groote droefheid bij het scheiden. Ons
kind verlaat ons huis. Het gaat, volwassen geworden,
ver weg. Naar Indiê. Ten huwelijk. Maar die scheiding
is dan een bewijs voor ons van wël volbrachten ouderplicht. Een bewijs voor ons, dat ons kind geworden
is, wat het worden moest een zelfstandig wezen, en
dat wij, overbodig geworden, hebben gedaan, wat we
verplicht waren te doen.

Daar zie ik jets meesmuilends om den mond eener
beminnelijke, zeventigjarige vrouw. ,,'t Is alles waar,
wat ik daar gelezen heb," — zegt ze,
„maar
overbodig ?"
En ze gaat de rij hares kinderen na. Ze denkt aan
Karen oudsten zoon, een man van veertig jaren, die nog
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altijd tot zijne vrouw zegt : „Ik ben nog even „thuis"
aangeloopen," als hij wil mededeelen, dat hij zijne moeder bezocht. Zij denkt aan dien eenen, minder bedeeld
met geestesgaven, reeds van jongs af overvleugeld
door de anderen en nu door die anderen alleen gelaten. Zij denkt aan de laatste ziekte harer jongste dochter. Zij denkt aan zooveel leed, Naar nog dagelijks
toeve•trouwd — en aan nog zooveel kleine dingen,
die a eigenlijk niet goed onder woorden brengen kan,
maar die toch van zoo groote beteekenis zijn. Overbodig ?
Teen, trouwe Vaders en Moeders ! Eerbiedwaardige
bejaarde mannen en vrouwen ! Overbodig wordt gij in
dien zin voor uwe kinderen nooit, wanneer de verhoudingen zijn zooals ze behooren to wezen. Het
doel, dat de ouders moeten najagen — hiervan pat
niets af — is : de stoffelijke en zedelijke zelfstandigheid der kinderen en dientengevoige het eindigen
der ouderlijke taak. Maar is dit standpunt bereikt, dan
treedt eene andere verhouding op den voorgrond : die
van eene vriendschap, die eenig is in hare soort.
Het jonge kind acht zijne ouders onfeilbaa•. Het
gelooft in hen, en wel met het echte geloof, dat Been
schijn of schaduw van twijfel kent. Maar hoe ouder
het wordt, hoe meer zijn blik op alle dingen en dus
ook zijn blik op zijne ouders verandert. De stralen-
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krans verdwijnt. Zijne ouders worden ook voor hem
menschen, als alle anderen.
Gezegend dan de man en de vrouw, die in zichzelf
genoeg hoedanigheden bezitten, om ook wanneer de
nimbus van het ouderschap is verdwenen, alleen door
die hoedanigheden de achting en den eerbied, de liefde
en de vriendschap der kinderen te behouden.
Wees tot aan zijn tiende jaar van uw kind de meester ; tot zijn twintigste zijn \rade'', tot uw dood zijn
vriend.
Ons kind, dat daar sluimert in de wieg, och ! het is
nog zoo geheel ons eigendom, nog zoo innig dicht bij
ons. Maar elken dag, dien het ouder wordt, verwijdert
het zich verder van ons. Al verder, al verder.
Maar daar is eene schilderij, voorstellende twee duiven,
die ieder het eind vasthouden van eene koord, in het
midden van welke een losse knoop ligt. Hoe verder ze
zich van elkander verwijderen, des te dichter wordt de
knoop toegehaald.
Zoo is het, zal het goed zijn, tusschen ouders en
kinderen.

II
INDI VILMA LITEIT

e Ajaccio staan twee wiegen, in elk waarvan
een zuigeling ligt. Meer dan dat weten de
ornstanders niet. Toch — dit bleek later — in
de eene sluimert een militair genie, in de andere
een Mr. broodbakker.
Dit noemen we : individualiteit.
leder mensch heeft jets, dat alleen hij bezit; dat hij
met geen anderen natuurgenoot deelt. Niet den mensch
is de kopie van eenigen anderen mensch. leder heeft
zijn bijzonderen aanleg, zijne bijzondere gave, zijn bij zondere wijze van zijn, zijn eene talent. leder mensch
bezit iets, dat het eigendom niet kan zijn van meer dan
een : hij is niet voor deeling vatbaar hij is individu.
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Wij alien kunnen loopen, ons bewegen, ons voeden
maar gelijk de natuur het meesterwerk verricht van
uit een zestal elementen : oogen, ooren, neus en mond,
millioenen bij millioenen menschenaangezichten op te
bouwen, waarvan er toch nooit twee volkomen aan
elkander gelijk zijn, — zoo heeft zij ook aan iederen
sterveling iets geschonken, dat zij aan niemand anders
gaf, en dat zekere „iets" is : 's menschen individualiteit.
Van alle bezittingen van den mensch is deze zijne
individualiteit de edelste. Niets bezit de mensch inniger.
Op niets heeft hij meer recht. In niets ligt in meerdere
mate zijn kracht. Niets is met grooter nadruk het
zijne. Geen betere aanwijzing voor het veld zijns arbeids,
dan de aanwijzing door haar gegeven. Geen arbeid zoo
zwaar als de arbeid, die op een ander terrein ligt dan
waarheen onze individualiteit ons roept en dringt.
Onze individualiteit, ziedaar onze kracht, ziedaar het
gereedschap, dat de natuur den mensch schonk voor
zijn werk. En daarom mag de betrekking, waarin
ouders zich hebben te stellen tegenover de individualiteit van hun kind door niets meer of minder worden
uitgedrukt dan door het woord : EERBIED.
Hoe is de individualiteit van het kind te kunnen ?
Of liever, want het behoort tot de natuur der individualiteit zich te openbaren, hoe verhinderen wij haar
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*zich te uiten, hoe dwingen wij haar zich terug to trekken in zichzelf ?
Door vrees. Het kind leert veinzen, door vrees. \Trees
leert het kind onwaarheid spreken, vrees leert het zich
te sluiten. Wilt gij den aard van uw kind leeren kennen, zoo laat het zijn hart voor u blijven opened. Vele
ouders beroemen er zich op, dat hunne kinderen naar
hunne oogen oinzien. Armzalige roem ! Als die ouders
zich eens de moeite gaven hunne kinderen gade to
slaan, wanneer ze zich onbespied wanen ! Nog eens :
armzalige roem ! Van de kinderen dier heldhaftige
ouders lezen we dan ook wel eens in de dagbladen
‘berichten als dit :
„Gisteravond werd op de — gracht een meisje
van twaalf jaren uit het water gered. Het kind
had van het geld, haar medegegeven om boodschappen te doen, een gulden verloren on zich in
het water gestort uit vrees voor de kastijding, die
haar te huis zoude wachten."
De ouders van zulke kinderen zijn niet altijd slecht.
Zij hebben, dit blijkt uit hunne gestrenge opvoeding,
de begeerte, hunne kinderen goed groot to brengen.
Maar ze zien niet in, dat vrees een slecht middel is,
om dit doel to bereiken.
De individualiteit wil zich slechts openbaren wanneer
alle vrees afwezig is. En de vrees is afwezig in twee
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gevallen : wanneer ge den mensch tergt en wanneer
ge den mensch zacht behandelt. Tergt ge den mensch,
dan komt er een oogenblik, waarin hij over de vrees
heen geraakt en niets ontziende, zijn inwendige wezen,
zijne individualiteit openbaart. Maar niemand voorzeker
zal dit middel aanbevelen. Het tweede middel blijft
dus over: behandel uw kind zacht. Dan zal het u vertrouwen, u liefhebben, zich voor u openen. Niet zonder
reden gevallen waarin de moeder zeer slecht is
of waarin de kinderen zeer slecht zijn uitgezonderd —
wekt de moedernaam zelfs bij volwassen mannen herinneringen van naamlooze ver•ukking op. Want het is
zalig zich te kunnen openbaren, geheel te kunnen
openbaren, zonder vrees; en dat konden we ons aan
onze moeder. Wilt gij weten, hoe gij de individualiteit
van uw kind kunt leeren kennen ? Weet dan :
,

DE INDIVIDUALITEIT OPENBAART ZICH AAN DE TEEDERHEID.

Hoe dwingen we het kind zich terug te trekken in
zichzelf? Door spot. Tot het openbaren van zichzelf
is moed noodig. Die moed wordt doodgedrukt door den
spot. Er zijn gezinnen waar elke eigen uiting van
het kind met spot ontvangen wordt. Hoeveel geestelijk
kapitaal er reeds verloren is gegaan door zekeren lach,
valt niet te berekenen. — Hoevelen zijn er niet onder
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de volwassenen, die, bij het vernemen van een nieuw
denkbeeld, bij zich zeif zeggen : „reeds zoo lang heb ik
dit gedacht, maar ik heb het niet durven zeggen." De
kiem van dit „niet durven", van dit terugdeinzen voor
zichzelf, werd geboren met den spotlach der ouders.
Er zijn stiefkinderen en als kinderen aangenomen
neefjes en nichtjes, wier geest is uitgebluscht, die hebben geleerd zich op te sluiten in zichzelf. Al wat van
hen kwam, was reeds bij voorbaat veroordeeld. Treden
zij clan later in het huwelijk, dan ontsluiten zij zich,
wanneer hun echtgenoot den toestand doorziet en de
vetheden bloem door de warmte der liefde tracht te
doen opbloeien. Maar de plooi, eenmaal door den spot,
in dat karakter gevouwen, mag worden glad gestreken — het litteeken, de groeve, de naad blijft.
De wilden bouwen hunne tempels in het midden
der bosschen, om ze te beveiligen voor de oogen van
vreemden.
Wij, we bergen ons beste goed tegen het gedrang.
Ouders ! weest voor uwe kinderen geen vreemden.
Laat het gedrang niet komen van U.
Heerlijk huisgezin, waar de vreugde niet verstomt,
als men den vader den sleutel hoort steken in het
slot. Waar ieders individualiteit fonkelt — alle zich
openbarende individualiteit doet dat — en tintelt_ Heerlijk huisgezin, in uw boezem wordt geleefd.
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Twee vragen staan ons thans te beantwoorden. Hoe
kan de individualiteit worden belemmerd in hare ontwikkeling ? Hoe kan die ontwikkeling worden bevorderd ?
Vooreerst dan : hoe kan hare ontwikkeling worden
belemmerd ? Door al wat haar verhindert zich te openbaren. Door vrees en door spot. En verder door twee
fouten, die dikwijls door overigens zeer goed gezinde
opvoeders worden gemaakt.
Velen hebben een bepaald begrip van opvoeding, en
zij willen dat toepassen bij elk kind. Maar ieder kind
heeft behoefte aan eene op zijn aard berekende behandeling. Het aantal individualiteiten is gelijk aan
het aantal menschen. Daarom is het eene dwaling, voor
alien met eene bepaalde wijze van doen to willen volstaan. Wat voor het eene kind goed is, is daarom nog
niet goed voor het andere. Onze theorieên zijn dood, en
het kind leeft. Dat levende kind zelf moet ons les
geven in de opvoeding. Wringen wij het schoone schilderstuk : ons kind, in een vooraf gereedgemaakt raam :
ons systeem, dan loopen wij gevaar dat wij het doek
beschadigen. Niet het doek moet naar de lijst, maar
de lijst naar het dock worden gemaakt.
Een tweede fout is deze: wij willen dat onze kinderen zullen beantwoorden aan een door ons gevormd
ideaal. Van dat ideaal moeten onze kinderen de kopieen
worden. Maar reeds in den aanvang wezen wij er op, dat
de begrippen: „individu" en „kopie" elkander uitsluiten.
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Ja, een ideaal moeten onze kinderen zoo nabij mogelijk komen, maar het ideaal, dat in henzelf ligt in
kiem en waar hunne individualiteit met opgeheven
vinger heenwijst. Niet het was, dat we kneden en
vormen naar een model, mag het beeld zijn van ons
kind — maar de bloem in knop, aan welke zon
geven en water en licht en lucht, opdat zij zich ontwikkele naar haven aard.
Ten laatste nog éëne opmerking. Kinderen hebben
dit gemeen met krankzinnigen, dat zij, wanneer men
in hunne tegenwoordigheid spreekt over hunne fouten,
die fouten juist zullen begaan. Er zip zelfs ouders,
die zulke fouten mededeelen met zekeren trots. De
natuurlijkheid der kinderen wint daar niet bij.
Wat heeft de individualiteit noodig om te komen
tot ontwikkeling ?
Antwoord : Vrijheid.
Het geheim bestaat voor de ouders in de verstandige
toepassing van de formule, in het vorige fragment
genoemd: zij moeten eigen overbodigheid beschouwen
als het doel hunner opvoeding. Hoe meer een kind
over de mate van vrijheid, waarvoor het vatbaar is,
te beschikken heeft, des te beter is dat voor zijne
ontwikkeling. Laat uw jongen van drie jaren aan zijn
lot over, alleen zorgende dat hem geen onheil kan
2
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overkomen, en ge zult ondervinden, dat hij u niet
noodig heeft. Hij vermaakt zichzelf. Hij verveelt zich
niet, uren lang. Hij schept zichzelf speelgoed; verzint
geschiedenisjes; houdt zichzelf bezig. Wee, als ge hem
zoudt willen helpen. Gij zoudt hetzelfde ervaren, als
wanneer ge de roos met de hand zoudt willen helpen
groeien. Die roos zoudt ge ontbladeren.
De ontwikkeling geschiedt van binnen uit. Geen
mechanische help is noodig. Die doet niets dan kwaad.
Nog eens : geef maar licht en lucht en vrijheid, dan
komt het inwendige leven van zelf naar buiten en de
ontwikkeling geschiedt zonder u.
Wat heeft de individualiteit noodig om zich te ontwikkelen ?
Antwoord : Voedsel.
Ook bij de heerlijkste gave heeft men behoefte aan
onderwijs, aan leiding. Er is aanleg noodig, maar ook
arbeid, wil er iets tot stand komen. De zoon van mijn
vriend A. had grooten aanleg voor de schilderkunst. Mijn
vriend zond hem naar Antwerpen. De jonge aanstaande
kunstenaar sprak daar veel met zijne vrienden over
,,kunst", dronk toosten op onderwerpen als : „de eeredienst van het schoone". Toen hij terugkwam, was hij
even ver als bij zijn vertrek. Hij had spreken geleerd,
maar geen schilderen.
Gave is niet genoeg. Er moet gewerkt worden. Daar
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helpt geen lieve-moederen aan. Met toosten komt niemand verder. „Die roos wil maar niet groeien," zegt
mijn tuinman. Juist, zij wil niet. De jeugd moet leeren
willen. Dikwijls is nu en dan een aanstoot van de zijde
der ouders genoeg. Want dit is waar bij elken arbeid :
zoodra de menseh macht krijgt over zijn arbeid verkrijgt de arbeid macht over den mensch. Wie dat
stadium bereikt heeft, is gered.
Moeielijke taak : kinderen, klein of groot, to leeren
willen
Eene bedenking verneem ik daar. De geest blaast
werwaarts hij wil. Gelijk er daglooners worden geboren
in paleizen, zoo komen er koningskinderen ter wereld
in de but van een daglooner. In het laatste geval
kunnen de ouders het noodige voedsel niet geven,
omdat zij het niet hebben.
Die bedenking is juist.
Maar vooreerst : wij leven in een land, waar alle
betrekkingen openstaan voor ieder. De weg daartoe
moge voor den een zwaarder zijn dan voor den ander,
maar afgesneden is hij voor niemand.
Ten tweede : er zijn hulpmiddelen, zelfs veel hulpmiddelen voor minvermogenden.
Ten derde : sommige, zeer krachtige individualiteiten
verbreken zelf de kluisters en banen zichzelf een weg.
Toch, veel gaven gaan verloren door gebrek aan
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voedsel. En wie ook zichzelf op lateren leeftijd een
weg baande, zijn vroegste verleden bleef zich altijd
wreken. Aan het leven van iedereen, die zichzelf
heeft gevormd, aan het leven van iederen autodidact
knaagt een worm. Het weldoorvoede van den man,
die van kindsbeen of aan eene welvoorziene tafel van
opleiding en onderwijs mocht aanzitten, dat weldoorvoede komt nooit op de geestelijke wangen van den
autodidact.
Mogen de jongelieden, wien het groote voorrectit
te beurt valt, geestelijk voedsel ruimschoots te ontvangen, bedenken hoe velen er zijn, met even groote
gaven bedeeld als zij, die dat voedsel moeten ontberen.
En deze overdenking zij hun dan een middel te meer
om te leeren willen.
Wij hebben aangedrongen op eerbied voor de individualiteit onzer kinderen ; gewaarschuwd hare ontwikkeling niet te belemmeren door vrees, spot, dwang,
stelselzucht of ijdelheid; gewezen op wat voor hare
ontwikkeling noodig is. Dit alles zou evenwel aanleiding kunnen geven tot verkeerde gevolgtrekkingen.
Eenzijdigheid in de opvoeding wordt hier niet aangeprezen. Tot aan losbandigheid mag de vrijheid niet
worden uitgestrekt. Er zijn grenzen.
Behalve de ontwikkeling der individualiteit is er nog
jets, dat harmonische ontwikkeling heet.
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Maar het lag in de bedoeling nadruk te leggen op
het dikwijls miskend, maar inmiddels onvervreemdbaar recht der individualiteit. Er op te wijzen, dat
niemand gelukkiger is dan die zichzelf kan en mag
zijn. Tegen te gaan het misbruik, dat vele ouders van
hunne macht maken, door den geest hunner kinderen
te kortwieken of te verdraaien.
In onzen tijd wordt veel gesproken over gelijkheid
van allen. Gelukkig wordt in de Schepping nergens
gelijkheid aangetroffen. In eindelooze verscheidenheid
openbaart zich het Alleven. Geen twee bladeren van
eenen boom zijn gelijk, evenmin twee menschen. Niet
dit is het ideaal, dat iedereen dezelfde plaats zal bekomen, maar dit :
dat ieder kome op ZIJNE plaats.
Daartoe doe de opvoeding het hare. Komt ieder op
zijne plaats, dan zal er in de maatschappij ook plaats
komen voor ieder.

III
HARMONISCHE ONTWIKKELING

1?, ie een Grieksch woordenboek opslaat op het
woord harmonia, zal daarachter vinden opge31\ \e' teekend : samenvoeging, verbinding. Wanneer ver.)
)Qj
) schillende deelen worden samengevoegd tot een
geheel spreekt men van harmonie.
Evenwel, niet elke samenvoeging is harmonisch. Als
eenige menschen gelijktijdig zingen, ontstaat daardoor
nog geene harmonie. Het geheel, dat door de samenvoeging ontstaat, moet een schoon geheel zijn. De harmonie
eischt daarom behalve samenvoeging ook evenredigheid
der samengevoegde deelen. In een koor moet erverband
zijn tusschen hetgeen de verschillende stemmen zingen,
welk verband geregeld wordt door wetten, die in de
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harmonie-leer worden medegedeeld. Verder moeten die
veertig zangers den indruk te weeg brengen, dat er
slechts den zingt. Er moet zijn : samenwerking van
allen tot een en hetzelfde doel, verscheidenheid en
toch eenheid, eenheid en nochtans verscheidenheid.
Ms de harmonic het niet eischt, mag geen enkel deel
op den voorgrond treden mag geen enkele stem afzonderlijk worden gehoord. Met zelfverloochening moet
het deel versmelten in het geheel. Soms is er wel
eens eene stern in dat koor, die door haren bijzonderen
klank kan worden onderscheiden. Dan ontstaat er strijd
tusschen des directeurs beleefdheid en de harmonie van
het gezang. Men kan zoo moeielijk tot iemand, die
komt om te zingen, het verzoek richten : te zwijgen.
En wat het merkwaardigste van het geval is : in den
regel zijn de krassende stemmen ook de ijverigste.
Niet alleen in de muziek spreken we van harmonie.
Samenwerking tot een schoon geheel van deelen, die
tot elkander staan in evenredige verhouding, kan ook
op menig ander gebied plaats grijpen. Of, sterker nog :
waar kan zij niet worden aangetroffen ? Er is eene
harmonie van tonen, maar ook van kleuren van getallen, maar ook van lijnen; eene harmonic van volkeren,
maar ook van zielen; zoo is er ook een harmonie van de
verschillende vermogens in den enkelen mensch. Bij die
laatste harmonie staan wij eenige oogenblikken stil.
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De mensch heeft verschillende vermogens. Hij kan
zich bewegen, zich voeden hij kan ademhalen hij kan
arbeid verrichten : hij is een lichamelijk wezen. Hij kan
denken, gevoelen, willen, beminnen, gelooven, hopen -hij is een geestelijk wezen. In kiern liggen deze ver•
mogens in den jongen mensch. De tank der opvoeding
is : ze to ontwikkelen, dat is : ze to voeden, ze to doen
groeien, ze los to maken nit de banden, die ze knellen,
alles to verwijderen wat bun groei kan belemmeren.
Deze ontwikkeling nu geschiede harmonisch. Niet een
der vermogens mag worden vergeten. Allen moeten
ze worden gevoed en tot groei gebracht. En dat wel
in evenredige mate. Harmonic, zoo zagen we, is to
ontbinden in samenwerking on evenwicht. Zij vlucht,
waar de samenwerking ophoudt of waar het evenwicht
verbroken wordt. Dit houde de opvoeder voortdurend
in het oog.
-

Wat eischt dan de harmonische ontwikkeling van
het lichaam ? Dat de ontwikkeling van geen der deelen
worde verwaarloosd : samenwerking. Dat geen der deelen
worde gevoed ten koste van de anderen : evenwicht.
Dit behoeft slechts to worden neergeschreven om
ons aanstonds een groot aantal zonden voor den geest
to brengen, die er tegen worden begaan. Hoeveel
lichamelijke vermogens blijven niet onontwikkeld ! In
dit hoofdstuk kan dit onderwerp niet worden uitge-
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werkt. Wij stippen slechts aan en vragen : wat doen
we voor de ontwikkeling van het oog, het oor, de
spraak ? Zijn wij alien wel doordrongen van het feit,
dat teeken- en zangonderwijs behooren tot de zeer
noodzakelijke lichaams-oefeningen ? En verder : hoeveel
spieren worden nooit aan het " werk gezet ! Daarom
eischt de harmonische ontwikkeling des lichaams gymnastiek. En nog betel ; — want vergeten we niet, dat
gymnastiek slechts een surrogaat is — veel beweging in de open lucht. En waar we in naam van de
harmonie vragen om veel spierbeweging, daar vraagt
diezelfde harmonie bij veel spierbeweging ook veel
voeding.
.

Wat eischt de harmonische ontwikkeling van den
geest? Dat de ontwikkeling van geen der vermogens
worde verwaarloosd: samenwerking. Dat geen der vermogens worde ontwikkeld ten koste van de anderen:
evenwicht.
Wij onderscheiden de volgende geestelijke vermogens :
verstand, gevoel, wil. Geen dezer drie mag den voorrang hebben alle drie zijn geroepen tot samenwerking.
Het verstand hebbe het toezicht op het gevoel het
gevoel controleere het verstand.
De mensch, die zich alleen door het verstand laat
leiden, gaat langzamerhand gelijken op eene machine.
Of liever : hij is onberispelijk — ais de muziek van
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eene muziekdoos. Alle noten worden gemaakt. Op tijd
gemaakt. Maar de voordracht ontbreekt.
De verstandsmensch werkt als de photographie, die
alles nauwkeurig weergeeft : den knoop van uw kleed
even uitvoerig en juist als uw eog; en die u weergeeft,
zooals ge u toevallig in dat eene oogenblik hebt vertoond. Onberispelijk juist. Alleen uw ziel ontbreekt er
aan. Die geeft de schilder, welke het toevallige weglaat,
het ondergeschikte in de schaduw plaatst, maar die
u doet leven op het doek en u zoo teekent, dat hij
u aan uzelf ontdekt. De photographie is onjuist door
hare juistheid. Die lach om uw mond, met stiptheid
vereeuwigd, behoort niet tot uw wezen. Het wegduiken
des photograafs had hem geWekt. Maar de schilder,
vele onnauwkeurigheden begaande in de plooien van
uw gewaad, in de wrong uwer haren, is nochtans het
dichtst bij de waarheid.
Een verstandsmensch is onwaar — als de photographie.
Maar even onwaar is de gevoelsmensch. Wie zich
alleen door zijn gevoel laat leiden handelt vaak onverstandig. Gering is zijn wederstandsvermogen. Een verstandsmensch is koel een gevoelsmensch is week.
Daarom : de ontwikkeling zij harmonisch. Gelijk het
gevoel tot taak heeft het koele verstand aan te vullen,
alzoo client omgekeerd het verstand om het gevoel te
temperen.
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Wordt de mensch medegesleept door zijn gevoel, dan
bchoort het verstand hem weder te doen opveeren.
Verkrijgt het verstand te veel overwicht, dan brenge het
gevoel hem weer in den toestand van evenwicht terug.
De ziel van den harmonisch ontwikkelden mensch
is veerkrachtig.
Een derde vermogen is de wil. Dat de wil te weinig
ontwikkeld kan worden, zal wel door ieder worden toegegeven. Maar kan hij ook te machtig worden ? In eenen
tijd als de onze, waarin we wel een weinig meer Spartaansch bloed kunnen verdragen, is het gevaarlijk one
het te zeggen maar de volledige behandeling van ons
onderwerp eischt het : de wil kan te sterk worden.
De mensch kan willen tegen rede en gevoel in. Daarvoor hebben we de woorden : stiffhoofdig. hardnekkig
en eigenzinnig. Rede en gevoel zijn de natuurlijke wachters van den wil.

Wij bespraken de ontwikkeling der lichamelijke en der
geestelijke vermogens. Thans hebben we nog het oog
te vestige a op het verband tusschen beide reeksen.
Geen ontwikkeling des lichaams ten koste van die des
geestes, evenmin als eene ontwikkeling des geestes
ten koste van het lichaam. Aan de eene of aan de
andere fout maken vele opvoeders zich schuldig. Dwaze
-
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trots, om ten koste van hunne gezondheid „knappe"
kinderen te willen bezitten. Dwaze angst, om ter wille
van hunne gezondheid de kinderen dom te laten. Een
zwak, teer jongentje met veel kennis — het is evenmin
goed als een frissche, blozende knaap, bij wien de domheid u tegenblikt uit het botte gelaat. Een geleerde
met flauwen polsslag en fletse kleur 't is niet harmonisch. Een volwassen man met bloeiende gezondheid,
die over niet veel meer weet te spreken dan over paarden — 't is ook niet harmonisch. Gezegend hij, die
in een gezond lichaam een gezonden geest omdraagt.
Fielaas! het getal derzulken is bitter klein. Opvoeders !
het is uwe taak het getal der alleen over paarden sprekende athleten te verminderen te verminderen ook het
aantal steenen, door het dankbare nageslacht nog te
plaatsen op de graven van jong gestorven genieen !

Lust hebbende tot schertsen, zoude iemand van
deze dingen kunnen zeggen : de mensch is geen kast
met allerlei loketjes, een voor het gevoel, een tweede
voor het verstand, enz. De mensch is een enkelvoudig
wezen en geen veelvoudig. En deze opmerking is niet
geheel en al zonder waarde. Toch, wij menschen moeten ontbinden en onderscheiden, wat de natuur in diepe
geheimenis vereenigt in een enkel wezen. Wij kunnen
niet anders. En we zoeken naar woorden om onze
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uitdrukking zoo dicht mogelijk to doen naderen aan
de werkelijkheid. De vermogens van den mensch openbaren zich niet naast elkander maar door elkander.
We moeten hier eerder spreken van vermenigvuldiging
dan van optelling. De Grieksche mythologie heeft er
een ander beeld voor gevonden. Vulkanus had ze beiden gevangen in een gouden net : Mars, den god van
den krijg en Venus, de godin van schoonheid en liefde.
Uit het huwelijk van die twee werd eene dochter geboren, Harmonia genaamd. Geen domme kracht alleen ; niet enkel gevoel en liefde; deze ook niet naast
elkander ; maar aan het huwelijk van beiden dankt de
harmonie het leven.
Tegenover de harmonie staat de melodie. De melodic
is in de muziek de geregelde opeenvolging van tonen,
die zich onderscheiden door verschillende hoogte en
tijdmaat en die een voor het gehoor aangenaam geheel opleveren. De harmonie begeleidt haar. Het karakter van het stuk ligt in de melodie. Door haar
wordt de harmonie beheerscht.
Het samenstellen eener melodic kan niet worden
geleerd. Dat is natuurgave, die door oefening kan worden ontwikkeld.
Het samenstellen der harmonic kan wel worden
geleerd.
Wat nu de melodic is in een muziekstuk, dat is de
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individualiteit voor den mensch. Zij is natuurgave. Zij
drukt haar stempel op alle vermogens. En zij vindt
in de ontwikkeling dier vermogens haar natuurlijk te
genwicht, als de melodie in de begeleiding.
Op zijne individualiteit late niemarid het aankomen.
De mensch ontwikkele zich zoo alzijdig mogelijk, opdat
zijne individualiteit partij kunne trekken van alle in
hem aanwezige krachten. Dan wordt het leven des
menschen een waar kunstwerk, een schoon lied.
Maar dat is een ideaal!
Reden om het na te jagen.

Het is zoo vaak gezegd, dat men zich bijna schaamt
het nog eens te zeggen: dat de tegenwoordige wijze
van opleiding den jongen mensch uit zijn verband
rukt; lijdt aan gebrek aan menschkunde; eenzijdig is.
Dat eens menschen hoofd niet gelijk is aan een vat,
waarin maar alles kan worden gestort. Dat ook het
gemoed zijn rechten heeft.
Waarin zal de pen moeten worden gedoopt om dit
Wiles zoo neer te schrijven, dat het ingang vinde en
verandering te weeg brenge ?
Een mensch, die veel weet en weinig geVoelt, is
wel een geheel, maar geen schoon geheel.
En aan de andere zijde : gij ouders, die aldus redeneert: mijn kind is later rijk genoeg, het behoeft zijn
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geest niet zoo to vermoeien, weet wel : uw kind zal
wel een geheel worden, maar geen schoon geheel.
Boven de achttiende eeuw heeft de geschiedenis, wat
ons yolk betreft, geschreven : „zonder kracht."
Boven onzen tijd, met zijne schromelijke eenzijdigheid, kan zij eenmaal schrUven : „zonder verheffing."
Gelijk een lichaam, dat in beweging is, niet tot rust
komt, vOOr het in den stand van evenwicht gekomen
is, zoo zal ook de menschelijke geest niet tot rust
komen, eer hij het evenwicht, d. i. de harmonie heeft
gevonden.
Naar die harmonie wordt onze tijd met diepen ernst
gewezen door de onsterfelijke woorden van den Stichter des Christendoms:
„Menschenkind ! Gij zult niet leven bij brood alleen !"

Iv
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itans-kracht gevoel ik in hij, maar ik kan
niet, van wege mijn lichaam !" Verstaat de
ri"X
lezer die klacht ? Peilt hij van die smart de diepte ?
Weet hij, wat het beteekent, als het zwakke
lichaam gelijk lood aan de wieken van den geest
hangt?
Maar het is niet eens noodig, dat wij het oog slaan
op machtige geesten, wier aantal immers klein is.
Ook voor de meerderheid, ook voor gewone menschen
is het leven een bron van voortdurende smart, wan neer het door zwakheid en ziekte wordt ondermijnd.
Gij zijt in vroolijk gezelschap. leder is levenslustig.
Maar gij zijt stil. Daar is een pijn, die gij hebt to ver-
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bijten. Gij wilt gezond zijn; gij wilt mededoen met de
anderen; spelen als die anderen ; spreken als die anderen ; het lever' van uwen tijd, uwen kring, door u laten
heengaan als die anderen ; gij wilt dat, — maar uw
pijn bekommert zich niet om uwen wil en knaagt maar
door, aanhoudend door, en vergalt uwe beste urea, vergiftigt de heldere wateren van uw levensgeluk. En die
vroolijke menschen om u heen, eenige zachte en edele
zielen uitgezonderd, verstaan uw leed niet. Voor gezonden blijkt het moeielijk te zijn zich te verplaatsen
in den toestand van een ziekelijke. — Niet van een
zieke. Die ligt te bed, dus is hij ziek. Maar van een
ziekelijke. — De kracht verstaat de zwakte niet. En
zoo laat men u alleen en meent, dat het zoo heel erg
niet met u is. Gezonde, sterke menschen hebben wel
iets van de jeugd: „Sans pitié !" Dit vindt zijn oorzaak
in bovengemeld geniis aan begrip.
Waartoe dit alles? Om nog eens te zeggen `rat
evenveel malen vergeten is als gezegd: dat gezondheid een groote schat is.
En om aan alle ouders en opvoeders toe te roepen:
verovert dien schat voor uw kind !
Als ge in de blauwe oogen van uw tweejarig kind
blikt; het geluk indrinkt van zijnen zilveren lad); u niet
verzadigen kunt aan het kussen van zijn albasten
armpje ; als de zaligheid van den hemel u wordt ge3
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schonken door dezen engel — dan zoude de mensch,
die een enkel Naar van zijn hoofdje wilde krenken, u
tot een tijger maken. Welnu — niemand zal uw kind
leed willen doen. Maar er staan andere vijanden gereed om zijn geluk te bedreigen, vijanden in hem en
deze vijanden kunt ge niet weerstaan door de kracht
van een oogenblik, maar alleen door voortdurende
zorg en toewijding.
Les in de „gezondheidsleer voor kinderen" wil dit
hoofdstuk niet geven. Het wil lets anders. Het wil
den nadruk leggen op de waarheid : dat elk vraagstuk,

hetwelk in verband staat met het leven en welzijn van
de maatschappij en van den enkelen mensch, zijn wortel heeft in een zedelijk vraagstuk en daartoe kan en
moet worden teruggebracht. Aldus ook het vraagstuk
van onzen en onzer kinderen lichamelijken welstand.
Ten einde den hoogsten graad van gezondheid, die
voor hem mogelijk is, te bereiken, moet de mensch
zijn liehaam voeden. Nu kunnen niet alle ouders voedsel en kleeding in voldoende mate aan hunne kinderen verschaffen. Zoo beet het. En niet in eenige regels
kan hier het groote vraagstuk van het pauperisme
worden behandeld. Dit neernt niet weg, dat het met
bepaaldheid tot een zedelijk vraagstuk te herleiden is.
Als zij alien werden opgeroepen, van wier naakte en
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hongerige kinderen — och, ook die kinderen hebben
blauwe oogen, ofschoon niet de ronde armpjes — van
wier naakte en hongerige kinderen de boterharn gegeten wordt en de kleertjes gedragen worden door de
kinderen van den kastelein; hoeveel vaders zouden dan
niet moeten treden uit het gelid ?
Als we de lijst opmaakten van alle onberaden huwelijken, hoe lang zoude die lijst wel moeten worden !
Teen, niet in eenige bladzijden is het samengestelde
vraagstuk van het pauperisme te behandelen doch
ja, misschien toch wel. Heet niet het geneesmiddel :
ZEDELIJKE ERNST ? Er is behoefte aan meer zedelijken
ernst bij armen en bij rijken. Bij de lagere standen,
opdat zij door spaarzaamheid en arbeid, door verstand en zelfbeheersching hun gezin bewaren voor
gebrek ; IA de hoogere standen, opdat ze beseffen, hoe
groote verantwoordelijkheid rust op den mensch, die
zestig, of indien het getal zijner jaren groot is, zeven tig jaren, tot rentmeester is aangesteld van een zeker
kapitaal; zedeltjke ernst bij de hoogere standen, opdat
zij met dat kapitaal mogen woekeren.
Om te bereiken dat de menschen het goed hebben,
moeten wij zorgen, dat zij goed worden.
Vow de gezondheid moet de mensch, behalve zich
voeden, nog vele andere dingen doen en nalaten. En
.
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hier zal het niet noodig zijn het verband met de deugd
aan to wijzen. Het gebied van doen en laten is het
gebied van de deugd. Thans is het dus slechts de
vraag, wat er moet worden gedaan en nagelaten.
Tot eenige wenken zullen wij ons bepalen.
Vooreerst dan eischt de gezondheid van uw kind,
dat ge het van jongs of gewent aan arbeid. „Ons
liehaam verkwijnt en vervalt," zegt Plato, „door het
ledig zijn en het niets doen en het houdt zich staande
door oefening en beweging." Het lichaam heeft behoefte aan beweging, aan warmte en aan slaap. Verstandige arbeid, dat is : arbeid, die onder de tucht van
regel en mast is gesteld, schenkt die.
Geen betere beweging, dan die ontstaat door arbeid,
die een doel heeft. Dit is de zwakke zijde der gymnastiek, dat de bewegingen, die zij voorschrijft, geen
doel buiten zichzelf hebben.
Geen heilzamer warmte, dan die door beweging is
opgewekt.
Geen verkwikkender slaap, dan die volgt op een wël
besteden dag. Hufeland noemt dien slaap: „de dagelijksche wedergeboorte van den mensch." Shakespeare:
„een dagelijks wederkeerend bad."
Door den arbeid worden de spieren sterk, en voor
de zenuwen is niets heilzamer dan dat. Maar ook geestelijke arbeid is noodig voor de gezondheid. Verwaar-
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loozing daarvan doet het gelaat alle uitdrukking verliezen en vervroegt de komst des ouderdoms.
Behalve dezen onmiddelijken invloed van den arbeid
op de gezondheid is er ook een middellijke. De tijddeelen van het leven, die niet door arbeid worden gevuld,
die dus ledig zijn bieden aan allerlei hartstochten, die
de kracht des lichaams ondermijnen, plaats om te
groeien. En daarom is dit een gebiedende eisch, gesteld
door rede en geweten : voed uw kind op voor de eene
of andere betrekking. Al waart gij nog zoo rijk, voed
het op om in de maatschappij de eene of andere taak
te vervullen. Laat uwe kinderen niets anders weten dan
dat dit alzoo behoort. En dit ter wille van hunne gezondheid, indien geen edeler motief u daartoe zou drijven.
Eene opmerking. Er zijn snipperuren. Leer uw kinderen ook die kleine gaatjes aanvullen met arbeid. Ook
om den arbeid zelf, in die uurtjes verricht, maar ook,
(en daarom is het ons heden te doen) opdat wat kwaad
is geene enkele gelegenheid vinde om zich te nestelen.
Gewen uw kind, van jongs af, elk uur te beschouwen als heilig; want wel is de mensch verjaagd uit
het paradijs om te arbeiden, maar alleen door den
arbeid zal hij het paradijs kunnen terugvinden.
,

Ten tweede : gewen uw kind in het belang van zijne
gezondheid aan orde. Vooral met het oog op de steeds

88

HET LICHAAM

toenemende zenuwachtigheid wordt deze wenk gegeven.
Voor zenuwachtige en zwaarmoedige menschen, voor
hen ook, die door het gevaar van krankzinnigheid worden bedreigt, is geen behoedmiddel heilzamer dan dit :
DOE ALLES STIFT OP ZIJN TIJD EN MET ORDE.

Iedereen heeft het bij zichzelf kunnen waarnemen,
hoe verderfelijk het voor het lichaam is, iets te moeten
zoeken. Dan gaan we beven, het bloed stijgt naar het
hoofd en we vallen eindelijk afgemat neer.
Het fijn bewerktuigde lichaam van den mensch heeft
behoefte aan orde en mat. De sterke, die orde en mat
veronachtzaamt, gaat eerder te gronde dan de zwakke
en teedere, die geregeld en matig leeft.
Wie orde en netheid eenmaal in zijn bezit heeft, kan
haar niet meer prijsgeven. Gewen u eens de brieven,
die ge ontvangt, niet meer open te scheuren, maar
open te sni lden en als ge dit eenigen tijd hebt volgehouden, zult ge, geen mes bij de hand hebbende, het
liever gaan halen, dan de enveloppe te openen op de
oude manier, ook al bevat zij eene kostelijke tijding.
e

Wie een woud wil beheerschen, moet er paden in
maken. Wie zijne kamer wil beheerschen, geve aan
alles zijn bepaalde plaats. Wie zijn leven en gezondheid
beheerschen wil, kniele voor de orde.
Maar eene levenswijze, door regel en maat beheerscht,
komt niet tot ons op de vleugelen van den wind. Zij

HET LICHAAM

39

moet Nvo•den aangeleerd, verworven, veroverd door
langdurige oefening.
Gelukkig is het kind, hetwelk daarin onderricht ontvangt, reeds in zijne vroegste jeugd. Dat zal het later
veel strijd besparen. Wie zijn kind b.v. heeft geleerd
vroeg op te staan en op geregelde uren te gaan slapen
laat het daardoor voor zijn gansche leven een groot
kapitaal na aan gezondheid en kracht.

Ten derde : onthoud aan u w kind al wat prikkelt.
Prikkelende spijzen en dranken ; later sigaren en prikkelende lectuur. Wat prikkelt verstompt. Wie zich in
zijne jeugd niet aan het prikkelende heeft gewend, deinst
er later voor terug. Wie zijn' zoon tot diens twintigste
jaar heeft mogen grootbrengen zonder sigaren, behoeft
geen groote vrees te koesteren dat deze ooit zal rooken.
Aan hoe minder prikkelende dingen de mensch zich
gewent, hoe langer hij jeugd, frischheid en kracht bewaart. Aan hoe meer, hoe meer hij er noodig heeft.
Dit is evenwel — och ! als zooveel op het gebied
der opvoedkunde lichter neergeschreven dan bereikt.
Wie zal zijn jongen tegenhouden, als die jongen anders
wil ? We kunnen hem niet vasthouden, niet overal
volgen. Een kind is geen doode rnaterie.
Hier evenwel zijn wij genaderd tot een zeer voornaarn punt in de opvoeding, dat alien ernst verdient.
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Met wie gaan onze kinderen om? Er zijn ouders, die
hunnen kinderen toestaan veel meer prikkelends to
gebruiken, dan wij den onzen. Onze kinderen komen
met die anderen in aanraking, en dan wordt de zaak
voor hen — een punt van eer. Dddrtegenover staan
ouders vaak machteloos.
Maar twee zaken zijn hierbij op to merken. Ten eerste
kunnen we onzen kinderen zeggen — een jongen redeneert gaarne en waardeert het. als men met hem redeneert, dat ze gelijk hebben..Dat de zaak is : een
punt van eer. Dat het veel eervoller is to behooren
tot de weinigen, die zichzelf rein houden, dan tot de
massa, die het onreine aanraakt. En ten tweede : er
zijn dan toch ook kinderen, wier ouders er over denken
als wijzelf. Den omgang onzer kinderen met dezulken
kunnen wij bevorderen. Mogen wij daarin slagen, dan
zijn we een heel eind vender. Er is eene aristocratie
des geestes en des harten, die we bij onze kinderen
mogen en moeten aankweeken. Van zelf spreekt het,
dat wij ze nederig moeten houden en hun moeten leeren eerbied to koesteren voor &ken mensch. Maar
daarnaast staat onze dure plicht den grooten invloed,
lien de vrienden onzer kinderen oefenen op hun welzijn, niet over to laten aan het toeval. Bulwer zegt:
„ik houd het voor een vasten regel, dat een jongeling,
die zijn eigen weg door de wereld moot maken, Bever
allen vertrouwelijken omgang moot vermijden met die-
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genen van zijn eigen leeftijd, die niet dezelfde uitzich•
ten en bedoelingen hebben."

Ten vierde : houd zooveel mogelijk de gedachten
van uw kind rein. De invloed van het lichaam op den
geest is groot, maar omgekeerd : niet minder groot is
de invloed van den geest op het lichaam. De mensch,
wiens ziel walgt van het overdadige, het onreine, het
gemeene, heeft daarin een krachtig middel ter bescherming van zijne gezondheid. De refine mensch leeft matig,
eerbaar, eenvoudig. En hoe groot de invloed dozer drie
op het lichaam is, behoeft geen betoog.
Niet alle invloeden, die op onze kinderen werken,
kunnen wij beheerschen. Wij spraken zoo even reeds
over de keus van vrienden. Maar in elk geval kunnen
de ouders zorgen, dat althans in hun huffs de kinderen
geene andere dan goede invloeden ondergaan. Dat daar
geene andere dan goede gedachten worden geuit. Dat
daar een zuivere atmosfeer heerscht.
Veel ontsnapt aan onzen invloed. Veel moeten we
overlaten. Maar we kunnen toch wel waken :
tegen het zenuwverslappende en gedachtenbedervende ontwaken en weder insluimeren in den morgenstond;
tegen lectuur, die de verbeelding verhit
tegen ledigheid, van den duivel het oorkussen.
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En ook kunnen wij trachten onze zonen in het gezelschap te brengen van beschaafde vrouwen en meisjes,
welke omgang op de vorming van den jongen man eenen
invloed heeft, die niet Licht te hoog kan worden aangeslagen.
Niet zonder reden pleegt de ouderdom te worden
behandeld met eerbied. Hooge ouderdom wijst in den
regel op reine jeugd en matig leven.
Als wij aan de gevaren, waaraan onze kinderen bloot
staan, denken, krimpt ons de horst ineen. Ziekten en
kwalen vergallen duizenden bij duizenden het genot,
dat de schoone aarde in oneindige verscheidenheid en
rijkdom aanbiedt.
Maar niet geheel machteloos staan wij daartegenover.
Oefenen wij onze kinderen in eenvoud, matigheid, arbeid,
reinheid van gemoed.
Mogen wij daarin slagen, dan kunnen we te hunnen
opzichte eenmaal gerust het hoofd nederleggen.
Geheel ongewapend later wij ze dan niet achter.

V
HET VERSTAND

n het vorige hoofdstuk handelden wij over de
ontwikkeling des lichaams; dit fragment
den wij aan de ontwikkeling van het verstand.
Reeds aanstonds staan we voor de vraag, of de
ouders zelf de taak van de verstandsontwikkeling
hunner kinderen kunnen vervullen. En op die vraag
moet het antwoord ontkennend zijn. De minst geschikte
onderwijzers der kinderen zijn hunne ouders. Heb voor
het onderwijs uwer kinderen de bekwaamheid, den tijd
en den lust. Heb daarenboven nog de wilskracht om
het onderwijs geen enkele maal of to breken voor wat
anders. Laten uwe lëssen voor uwe kinderen even
onwrikbaar vast staan als voor schoolgaande kinderen
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de schooltijden. En nog zijt gij voor uwe kinderen geen
geschikt onderwUzer, juist omdat zij uwe kinderen zij n.
Gij zijt te nauw bij hunne vorderingen betrokken. I)aardoor wilt ge te spoedig voort. Gij springt over, wat
in uwe oogen niet ter zake dient maar wat inderdaad
niet zonder bedoeling in den leergang werd opgenomen.
Zoo eischt gij van uwe kinderen te veel. Gij jaagt. En
alle jacht is bij het onderwijs schadelijk. De gewone,
de langzame, de koninklijke weg moet worden bewandeld. Geef uwen kinderen derhalve een gewonen nieester.
,

De school is de gezegende plaats, waar het verstand
van den mensch wordt ontwikkeld. Wie wijs is, spreekt
nooit van haar dan met eerbied en liefde. Het is ....
hinderlijk, eene moeder tot het kind te hooren zeggen :
„als ge niet zoet zijt, zend ik u naar school," en op
die wipe het kind als strafmiddel te hooren voorhouden,
wat een der grootste zegeningen is.
VOOr wij het verstand en zijne ontwikkeling van
naderbij beschouwen, een viertal opmerkingen.

Vooreerst dan : het aantal uren, gedurende welke de
jonge mensch dagelijks onderwijs ontvangt, zij niet
te groot.
Voor de kinderen uit den beschaafden stand vallen
buiten de schooluren nog rnuziekles, dansles, scherm-
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les, teekenles, privaatles, catechisatie. Al deze lessen
staan op den uitkijk, welke uurtjes door de school niet
in beslag worden genomen en bespringen die uurtjes,
als een tijger zijne proof. Schrijver dezes vraagt voor
de jeugd als een heilig recht de Woensdag- en Zaterdagmiddagen. En deze geheel. Zij mogen niet worden
ingenomen door welke les ook. Die twee middagen
moot de jeugd vrij hebben. Dan moet zij naar buiten
in de frissche lucht. Dan worde haar tijd en gelegenheid gegeven voor eene of andere liefhebberij. Want
dit houde men wel in het oog, dat waar de lessen van
uur tot uur in elkander grijpen en geen tijd vrij wordt
gelaten, niet alleen de hersenen overladen worden, niet
alleen het lichaam schade lijdt — maar ook de eigen
werkzaamheid en daarrnede de openbaring en de ontwikkeling der individualiteit onderdrukt wordt.

Ten tweede: de jeugd moot moor worden onderwezen
in de diepte en minder in de breedte. Niet op het hoeveel van het weten komt het in de eerste plaats aan,
maar op het hoe. Ofschoon het nog niet veel heeft
gebaat, dat het reeds zoo dikwips is gezegd, zullen we
het toch maar weer eons laten drukken : dat het groot
aantal leervakken, dat I egenwoordig onderwezen wordt,
niet in het belang is van de jeugd. Wat men besteedt
bij den brouwer, kan men niet besteden bij den bak-
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ker. Wat onderwezen wordt in de breedte, komt ten
nadeele van de diepte. Tegenwoordig neeint men algemeen het verschijnsel waar : dat de jeugd veel geleerde
dingen weet en onkundig is aan het eenvoudigste, dikwijls aan het allereenvoudigste. De schrijver was eens
getuige van het onderwijs aan eene klasse van meisjes van zestien en zeventien jaren. Aan eene der leerlingen werd gevraagd to bewijzen : dat de zijde van
den ingeschreven regelmatigen tienhoek gelijk is aan
het grootste stuk van den in de uiterste en middelste
reden verdeelden straal. De leerlinge leverde met eenige
hulp van de onderwijzeres het gevraagde bewljs. Een
oogenblik later kwam het gesprek op de maten voor
droge en natte waren. „En wat wordt er zoo al met
die maten gemeten ?" verstoutte ik mij to vragen. En
diezelfde leerlinge, die zoo even had gesproken over
het verdeelen in de uiterste en middelste reden, wist
niet dat aardappels en steenkolen worden gemeten met
een hectoliter 1 ). We hebben meer diepte noodig.
Wilt ge spoedig de mate van ontwikkeling van den
leerling kennen, ondervraag hem dan niet over geschiedenis of wiskunde, maar laat hem een opstel maken
daarmede voelt ge zijn verstand den pols. Voor een
goed opstel geef ik gaarne de kennis van eene vreemde
;

') Mud was het vroeger. De nieuwe namen der maten en gewichten
hebben iets volapuk-achtigs. Ze zijn gemaakt en niet geworden. Daarom
zijn ze dood, als alles, wat niet geworden is. Ons leeft ; hectogram is dood.
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tail. En nu is het een felt, dat de tegenwoordige jeugd —
natuurlijk behoudens uitzonderingen — sleeht stelt. Een
natuurlijk gevolg van de uitgebreidheid der leerstof.
De mensch leeft niet van wat hij eet, maar van wat
hij verduzvt.

De derde opinerking is deze : het verstand komt niet
vOOr de jaren. Zoo zegt de wijsheid des yolks, zoo zegt
ook de wetenschap. Op rijperen leeftijd wordt dikwijls
begrepen, wat vroeger niet wend verstaan. Tot het begrijpen van dit of dat verband wordt eene zekere mate
van hersenontwikkeling vereischt. Die hersenontwikkeling komt niet door een prikkel van de zijde des
onderwijzers komt niet door inspanning van den leerling; zij komt niet vOOr de jaren, maar zij komt op
Karen tijd. Wanneer de leerling het onderwijs niet gemakkelijk, niet zonder buitengewone inspanning kan
volgen, dan is voor dien leerling de tijd van dat onderwijs nog niet gekomen. Dwang is hies onverstand, is
sneer dan dat, is wreedheid.
ONDERWIJS, DAT BOVEN DE BEVATTING DES LEERLINGS
GAAT, VERSTOMPT.
Als vierde opmerking iets over methode. Op den voorgrond sta, dat eene methode moet worden gevolgd. Er
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zijn, er waren althans, onderwijzers, die beweerden :
„de methode ben ik." En wie zoo spreken zijn de minsten niet. Wie zoo spreken zijn meest geniale persoonlijkheden. Toch hebben zij ongelijk. Beter eene slechte
methode dan geene methode. Het kind heeft vOOr alles
behoefte aan zelcerheid.
Wil eene leerwijze goed zijn, dan moet zij voldoen
aan drie voorwaarden. Zij moet zich kenmerken door
een eenvoudig begin,
een langzamen vooruitgang en door
onmerkbare overgangen.
Bij dit alles mag het onderwijs ook niet beneden de
bevatting van den leerling zijn. Het moet belangwekkend blijven. Och, weinigen beseffen hoe groot en edel
kunstenaar een mensch moot zijn om goed to kunnen
onderwijzen.
,

Beschouwen wij na deze vier opmerkingen thans
het verstand en zijne ontwikkeling weer van nabij.
Wij zeggen verstand, d. i. het staan boven eene
zaak, die zaak hebben onder de macht van ons weten. De Engelschen staan met hun understanding er
onder 1 ).
Het verstand is eigenlijk niet een enkel vermogen
') Bilderdijk.
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van den mensch, maar de som van verscheidene vermogens. 1k noem er een zestal :
waarnemingsvermogen,
voorstellingsvermogen,
het vermogen om begrippen to vormen,
geheugen,
oordeel en
verbeelding.
I. De mensch komt in aanraking met de buitenwereld. Daarvoor heeft onze taal twee woorden. Het
eene is lijdend, het andere is bedrijvend. Gewaarwording
en waarneming. Beide geschieden door middel van onze
zintuigen. De eerste geschiedt niet, de tweede geschiedt wel opzettelijk. Wij worden gewaar, dat een
spin over onze hand loopt; Spinoza nam de spin waar,
toen hij haven arbeid maakte tot een onderwerp van
zijn onderzoek;
Het waarnemen moet worden geoefend. Wij moeten
de zintuigen onzer kinderen scherpen. De timmerman
beweerde : het kastje kon niet in dien hoek. De vrouw
des huizes beweerde : het kon wel. De proef, die ge
nomen werd, stelde haar in het gelijk. Zij had dan ook
in hare jeugd teekenen geleerd; haar oog was geoefend
in het meten.
Tot scherping van het oor is mij het volgende een
goed middel gebleken. Luistert de mensch ergens naar,
4
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dan is hij gewoon het oog te wenden naar den kant,
van waar het geluid komt. Het oog komt dan het oor
te hulp. Welnu, men late dit na en dwinge het oor het
werk alleen te verrichten. Daardoor zal het gehoor
scherper worden.
Reuk en smaak verstompen door al wat prikkelt.
Om juist waar te nemen moeten we oplettend waarnemen. Opletten komt van letten, d. i. terughouden,
nog overgebleven in : wat let mij ! wat houdt mij
terug! Opletten is dus: de ziel bij een voorwerp terughouden, er tang bij vertoeven. In het kort, om goed
waar te nemen, moet men —

alle vraagstukken zijn te herleiden tot zedeliUke vraag stukken —
moet men waarnemen met geduld.
Wilt ge de individualiteit uwer kinderen leeren kennen, let er dan eens op wat zij waarnemen met geduld.
Wij moeten onzen kinderen leeren waarnemen. Hun
leeren, de dingen op te nemen van meer dan éenen
kant en met meer dan een zintuig. Bekrompen is het
verstand, dat weinig voorwerpen bevat en van de voorwerpen weinig zijden. Wij moeten ons met onze kinderen bemoeien. De dingen om ons heen met hen
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bespreken. Eenige van de wren, op welke onze geest
aanspraak heeft tot zijn ontspanning, gebruiken om
hun de voorwerpen in huis en daarbuiten te leeren met
elkander te vergelijken en van elkander te onderscheiden.
Dan bereiken wij door eene bezigheid vier oogmerken :
wij ontspannen onzen geest;
wij leeren onzen kinderen goed waarnemen
wij doen eenen intellectueelen dampkring in ons huis
binnenstroomen en
wij verhoogen voortdurend het peil van het gesprek.
Op menige zilveren bruiloft is dat peil niet hooger
dan het was op de groene.
II. Van opletten komt de mensch tot opmerken. Merken = teekenen. Hij teekent in zijnen geest de trekken
van het voorwerp op, en zoo ontstaat een beeld. Hebben wij eene tafel gezien en sluiten wij dan de oogen,
dan is de tafel nog niet weg, maar wij zien haar beeld
nog. Het beeld, dat wij dan zien, terwijl de oogen ge
sloten zijn, heet eene voorstelling. Zeer eigenaardig is
het vermogen van den menschelijken geest, zich de
dingen te kunnen voorstellen. Natuurlijk is onze voorstelling van de dingen nooit zoo volledig, als die dingen
zelf zijn. Hoe vollediger onze voorstelling is, zoo beter.
Ontbreekt er veel aan, dan is zij duister. Gelijkt'zij veel
op de werkelijkheid, dan is zij helder. Is zij zeer helder,
zoo helder dat het ons is a. lsof we de dingen zelf voor
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ons hebben, dan noemen wij onze voorstelling le v en di g.
Overal heerschen wetten, dus ook hier. Onze voorstellingen zullen helderder zijn, naarmate wij de dingen hebben waargenomen :
met 'neer juistheid,
met meer zintuigen,
met meer aandacht,
met meer belangstelling.
Het eerste spreekt van zeif. Wie waarneemt, moot
goed waarnemen. Het tweede weet ieder bij ervaring.
Wie hardop leest en de woorden dus met twee zintuigen,
oor en oog, waarneemt, onthoudt het gelezene beter,
dan wanneer hij niet overluid leest en waarneemt met
slechts den zintuig, het oog. Ook het derde is duidelijk.
Onze voorstellingen zullen helderder zijn, naarmate wij
de dingen met meer aandacht — geduld! — hebben
waargenomen. Maar vooral op het vierde kornt het
aan. Het belang, dat wij in de dingen stellen, bepaalt
in hooge mate de juistheid onzer wa,arneming en de
gemakkelijkheid, waarmede wij ons er eene voorstelling
van vormen. leder, die kinderen heeft, weet hier voor
bewijzen bij to brengen.

Moeders! ik weet voor u een zeer aangenaam en
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vruchtbaar werk. Misschien waart gij toch reeds gewoon, het uurtje, dat tusschen den maaltijd en het naar
bed gaan ligt, ik bedoel van zes tot zeven uur, aan
uwe kinderen te wijden. Als gij dat tot heden hebt
verzuimd, doet het dan voortaan. Uwe kinderen zullen
u hun leven lang er voor danken. Zet ze dan om u
heen aan uwe knieen. Vertelt hun dan — maar gij moet
het Licht niet aansteken ; neemt uit het leven uwer
kinderen het schemeruur niet weg — vertelt hun dan
uw liefste verhalen ; wisselt met hen allerlei raadseltjes;
en, om op waarneming en voorstelling terug te komen,
doet ook het volgende. Zegt hun : „denkt nu eens, dat
ik blind was en nooit een boom had aanschouwd. En
vertelt mij nu zOO, hoe een boom er uit ziet, dat ik hem
in mijn gedachten zien kan." Zegt uw kind : n een
boom is groen," antwoordt dan; „dat is mijn zijden
japon ook." Zegt het daarop, „neen, maar de boom
is van hout," — zegt dan terug, dat de tafel in de
keuken ook groen en ook van hout is. Zoo voortgaande,
dwingt ge het, eene volledige beschrijving te geven
van het door u opgegeven voorwerp; gij dwingt het
tot goed waarnemen ; gij oefent zijn voorstellingsvermogen ; gij oefent het in het bepalen; gij geeft het
onderwijs in taal ; gij ontwikkelt het zoowel in de
breedte als in de diepte ; gij bindt uw kind aan u en
gij hebt het zalig gevoel van wel volbrachten moederplicht.
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III. En zoo zijn wij als van zelf reeds genaderd
aan de bespreking van het vermogen om begrippen
to vormen. Dingen, die in een of ander opzicht met
elkander overeenkomen, voegt de mensch te zamen
tot eene soort. Zeer moeielijk is het dikwijls, met juistheid to zeggen, wddrin de dingen van dezelfde soort
met elkander overeenkomen en wddrin ze van alle
andere dingen onderscheiden zijn. De lezer beproeve
eons te zeggen, wat b.v. een brag is. Dan zal hij aanstonds ondervinden, hoeveel nadenken het antwoord
op die vraag vereischt. Men noemt dit bepalen, en voor
de ontwikkeling van het verstand zijn weinige oefeningen zoo heilzaam. Als gij eene woning binnentreedt
en gij vindt den vader bezig met zijne jongens, geza menlijk zoekende naar eene bepaling, heb dan eerbied
voor den geest, die daar heerscht; ga naar uw eigen
huis en doe desgelijks.

IV. De mensch heeft het vermogen beelden in de
ziel to bewaren, te houden. Dit vermogen heet geheugen.
Er wordt evenveel geklaagd over een zwak geheugen,
als er weinig gedaan wordt om het te oefenen. Er
is eene richting in het onderwijs gekomen om het
van buiten leeren zooveel mogelijk of te schaffen.
Het kind moet — zoo heet het — de dingen begrijpen en onthoudt ze dan van zelf. Weg met dat
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verstandverstompende, machinale van buiten leeren !
Van deze overdrijving is men reeds bezig terug te
komen. Er zijn dingen, die nu eenmaal machinaal in
het geheugen moeten worden geprent. Vindt de leerling
dat vervelend, het zij zoo. Leeren is ook niet altijd
even aangenaam. Er zal nog wel meer in zijn leven
voorkomen, dat vervelend is en dat toch moet gedaan
worden. Goed, dat reeds vroeg geleerd wordt het vervelende aan te vatten en te overwinnen.
Geen huffs zonder steenen ; geen taal zonder woorden ;
geen geschiedenis zonder feiten en jaartallen. Woorden
en feiten moeten worden geleerd en onthouden. En
voor dat leeren is geen tijd beter dan de jeugd. Zijn
wij volwassen, dan hebben wij onze zorgen en bezigheden en kunnen wij moeilijk nog van buiten leeren.
Wie dat toch doet en op volwassen leeftijd nog eene
nieuwe taal leert, ik bedoel goed leert, groet dien
beleefd, want hij heeft iets volbracht, dat zees moeielijk is.
Van buiten leeren is niet voor iedereen even gemakkelijk. Men heeft naar middelen gezocht. 1k ken
er slechts een :
de zaak moet ons belang inboezemen.
Hebben wij ergens maar eerst hart voor, dan ont-
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houden wij het gemakkelijk. Zeer wijsgeerig zeggen
Franschman en Engelschman beiden, niet zooals wij :
„van buiten leeren' , maar : „ter haste nemen"; r apprendre par coeur", „to learn by heart". In het hart
zijn niet alleen de uitgangen des levens, maar ook de
uitgangen van het geheugen. Opmerkelijk, dat de Engelsche taal voor gemoed en geheugen ook hetzelfde
woord — mind — heeft. En ons eigen woord geheugen?
Ge = met en „heugen" komt van het oude huge, dat
de denkbeelden : vreugde (nog over in : tegen heug en
meug, heuglijk, verheugen, enz.) en gemoed in zich
vereenigt. Geheugen beteekent alzoo : met een belang
stellend gemoed, en we vinden in de taal terug, wat de
ervaring ons leert. Wilt a iets in uw geheugen pren ten, geef er dan uw hart aan.

V. Wanneer de mensch het verband aanwijst, dat
tusschen twee dingen bestaat, zegt men, dat hij oordeelt.
Dat woord „oordeelen" wekt in ons de gedachte aan
recht en onrecht. Oordeelen is : aan elk ding het zijne
toedeelen. Een oordeel kan dus rechtvaardig of onrechtvaardig, waar of onwaar zijn. En zoo bevinden wij
ons weder op een punt, waar gemoed en verstand
elkander snijden. Om een zoo juist mogelijk oordeel
to vellen hebben wij noodig: een zoo volkomen mogelijke kennis van de zaak, waarover wij oordeelen. Onze
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kinderen moeten leeren juist en vaardig to oordeelen.
Vooral het onderwijs in de wiskunde ontwikkelt het
oordeel. Maar bovendien is tot het uitbrengen van een
juist oordeel liefde tot de waarheid noodig. G-roote en
kleine menschen hebben er ook vaak belang bij, dat
een oordeel anders zij dan het njoet zijn. Dan ontstaan,
als de liefde tot de waarheid niet sterk genoeg is,
scheeve, valsche, onjuiste, onbillijke oordeelen. Van
jongs of moeten wij onzen kinderen daarom liefde tot
de waarheid inprenten.
-

VI. De verbeelding is het vermogen van .den mensch,
en om uit gegeven deelen een gegeven geheel samen
to stellen, en om nit gegeven deelen een geheel samen
to stellen van eigen vinding. In het tweede geval treedt
de verbeelding scheppend op. Zij brengt iets nienws
to voorschijn, nl. de groepeering. Het zal niet noodig
zijn to zeggen van hoe groote genietingen de verbeelding de bron is. Zonder haar geen kunst.
Zij moet worden geoefend. Geef uw kind een door
met blokjes. Het zoeken van telkens nieuwe combinaties oefent zijne verbeelding. Laat uw knaap reisbeschrijvingen lezen. Laat hem onderwUzen in de wiskunde. Laat hem teekenen leeren.
Overmaat schaadt. Gevaarlijk is het, wanneer de verbeelding overmatig in werking wordt gebracht. Dan
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ontstaat er overprikkeling. Slechts in bescheiden mate
mogen daarom romans worden gelezen. En sommige
romans mogen nooit gelezen worden.
Tegenwicht tegen eene overprikkelde verbeelding bestaat in lichaamsarbeid en in studie van en verblijf
in de natuur.

Hiermede hebben wij de zes vermogens, die te zamen het verstand vormen, besproken. De ruimte verbood het vollediger te doen. Thans dit nog. Telkens
als wij een vermogen bespraken, kwamen wij tot het
besluit, dat de ontwikkeling daarvan ten slotte neerkwam op het belang, dat de leerling stelt in de zaak.
Dit voert ons tot de vraag hoe kunnen wij dan
het kind belang doen stellen in de dingen, die we wenschen, dat hij zal leeren kennen ? En het antwoord op
deze vraag is dit :
wilt gij, onderwijzer, dat uw leerling belang
stelle in de dingen, die gij onderwijst, maak dat
uw leerling belangstelt in u, dat hij u liefheeft.
Wij hebben het alien ondervonden, dat ons kind bij
den eenen onderwijzer leerde, wat het niet leeren kon
bij den ander. Het geheim ligt hierin, dat de een ons
kind wist te boeien. Van het onpersoonlijke hebben
wij bij het onderwijs niets, van den invloed van mensch
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op mensch alles te hopen. Een goed onderwijzer geeft
aan de lee•lingen zijne ziel.
Wij bespraken zes vermogens waarnemingsvermogen, voorstellingsvermogen, geheugen, begripsvorming,
oordeel en verbeelding. Sommigen voegen daar een
zevende aan toe, nl. de REDE. De rede zou dan het
vermogen zijn, om te treden buiten de wereld der
waarneming, buiten het eindige het vermogen om
door te dringen tot den grond van alle dingen en tot
het doel van al wat bestaat. Die rede zou het verrnogen zijn om boven de werkelijkheid uit te gaan en
de ideeen te vormen.
Zeer velen onzer tijdgenooten halen bij deze dingen
de schouders op. Waartoe beproefd, wat wij toch niet
kunnen ? Wij kunnen nooit buiten de wereld der waarneming treden.
Een leeuw wordt gevangen en opgesloten in eene
kooi. Ilij beweegt zich in die kooi heen en weder, en
beproeft of hij de ijzeren tralies niet kan verbuigen.
Deze poging doet hij dagelijks ; dagelijks te vergeefs en
toch dagelijks op nieuw. Als hij voor een oogenblik
den arbeid staakt, is het door vermoeidheid.
„Komi," zoo spreken velen in onzen tijd, „laten wij
verstandiger zijn dan die leeuw ; laten wij niet 'anger
beproeven ons uit de kooi van het eindige te wringen.
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Laten wij, — we hebben immers ingezien, dat we er
toch niet uitkunnen, — laten wij ons liever bepalen
tot de kooi zeif, en onderzoeken wat daarin op te
merken valt. Dat geeft arbeid genoeg."
Bij deze vermaning staat de denker peinzend stil.
Immers, in die vermaning ligt eene diepe waarheid.
Toch — de denker heeft er nog geen vrede bij. Alles
heeft een oorzaak. Dus ook dat onvermoeide pogen des
leeuws om aan de kooi te ontkomen, dus ook dat
onvermoeide streven der menschheid om het oneindige
te grijpen, om grond en doel van de Bingen te verstaan. Waar zou die oorzaak liggen ?
Ms de leeuw zich ter ruste neerlegt in zijne kooi,
Ban woelen hem zalige droomen door het leeuwenbrein.
Dan droomt hij van de onmetelijke woestijn, waar zijne
machtige kreten het luchtruim vulden. Bij het ontwa.
ken voelt hij zijn leeuwenkracht stroomen door de pezen. Duizend malen heeft hij beproefd de tralien to
verbuigen — hij zal nog eons de poging wagon ; dat
kán hij niet laten, want hij gevoelt, dat hij in die kooi
niet behoort, dat hij is aangelegd op grooter ruimte.
Evenmin kan de menschheid het opgeven to zoeken
naar het oneindige. Zij gevoelt, dat haar hart to groot
is voor het eindige on onvolkomene, dat haar omringt ;
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al was het tot heden te vergeefs dat zij zocht; al gaf
zij menigmaal door uitputting den moed op — als de
leeuw richt zij zich telkens weder omhoog om te zoeken naar den oneindigen grond van alle dingen.
Over dit streven en zoeken der menschheid hebben
de jongelingen van den tegenwoordigen tijd geleerd
met minachting te spreken. A an geene enkele inrichting
van onderwijs willen we dit wijten. Het is nu eenmaal
zoo in de lucht. Maar met ernst wil ik er de ouders
op wijzen, dat deze minachting de jeugd verre van
siert. Er op wijzen, dat een geslacht, hetwelk tegen
den heiligen drang van het gemoed in, vrijwillig den
horizon van zijn geest beperkt, er niet edeler op wordt.

VI
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egenover de buitenwereld staan wij niet onverschillig. Wij kunnen ons tegenover de dingen
buiten ons niet onzijdig houden. De aanraking met
die dingen maakt dat er in ons iets plaats heeft.
Zij doen ons Of aangenaam, Of onaangenaam aan.
Wij hebben er lust van of leed.
Deze aandoenlijkheid noemen we: gevoel.
Hiermede wordt niet bedoeld het lichamelijk gevoel.
De mensch voelt, dat het koud is. Maar daardoor gevoelt
hij zich onaangenaam. De laatste soort van gevoel hebben wij thans op het oog.
Men vergelijkt van wege deze hare aandoenlijkheid
de ziel des menschen wel eens met een speeltuig,
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en zegt dan, dat deze of gene oorzaak hare fijnste
snaren in beweging heeft gebracht. Zoo spreekt men
ook van de trillingen der ziel.
Wat de mensch eigenlijk is, komt aan het licht, niet
in zijne lichaamskracht ; niet in zijn denkvermogen :
maar in zijn gevoel. In het gevoel openbaart zich de
kern onzer persoonlijkheid.
De buitenwereld werkt op duizenderlei wijzen. Door
duizenderlei oorzaken kan eens menschen ziel worden
aangedaan. Het aanzitten aan eenen feestelijken maaltijd
maakt mij vroolijk ; eene uitnoodiging tot zulk een
maaltijd maakt mij blij ; het opofferen van zulk eenen
maaltijd aan eenen hoogeren plicht maakt mij inwendig voldaan.
Naar die verschillende oorzaken, die het gevoel in
beweging brengen, heeft men het in verschillende
soorten onderscheiden. Om bij het gegeven voorbeeld
to blUven : de vroolijkheid aan tafel noemt men een
gewaarwordings-gevoel ; het gevoel, dat wij hebben
bij de uitnoodiging, noemen wij een voorstellings-gevoel ; de voldaanheid na het offer is een zedelijk gevoel.
In het voorgaande fragment spraken wij over gewaarwording, voorstelling, waarneming en geheugen. Hier
mogen eenige opmerkingen volgen over het gevoel in
verband met deze vier.
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Ten eerste dan, wordt ons gevoel aangedaan door den
algemeenen toestand van ons lichaam. Gezondheid wekt
de ziel op; ziekte en zwakte drukken haar neder.
Duurt deze toestand van neergedruktheid of opgewektheid lang, dan spreken wij van stemming. Lichamelijke welstand werkt gunstig op onze stemming, en
omgekeerd.
Wat zijn wij dikwijls onwetend onrechtvaardig!
Moesten wij niet altijd, wanneer een kind knorrig,
buiig, lastig is, onderzoeken of de oorzaak daarvan
niet ligt in zijn lichaam? Hoe slecht gehumeurd is
niet het liefste kind, wanneer een nieuwe tand in
aantocht is! Hoe menige ongehoorzaamheid is niet
streng gestraft, die later bleek het gevolg te zijn ge•
weest van eene ophanden zijnde ziekte ! Indien ergens,
dan is hier begrijpen vergeven.
Maar op nog iets anders moet bier nadruk worden
gelegd.
Ziekte en zwakte des lichaams drukken de ziel neder.
Toch — dit is niet onvermijdelijk. Sommige menschen
verstaan de kunst orn opgewekt te zijn, ondanks de
kwellingen des lichaams. Dit is moeielijk. Men moet
er eene groote ziel voor bezitten. Maar onmogelijk is het
niet. Dit is de veerkracht, waarop wij doelden in het
derde fragment. Hier is de koning-stadhouder Willem
III het classieke voorbeeld. Deze veerkracht op te wek-
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ken bij de kinderen, is de plicht der ouders. In het belang eener opgewekte stemming der jeugd rusten alzoo
twee plichten op den opvoeder. Hij drape de grootste
zorg voor haren lichamelijken welstand. Lichaamsharding sta bier vooral op zijn programma. Maar
aan de andere zijde wekke hij de ziel der kinderen op tot veerkracht. De kinderen, die week worden
opgevoed, worden beklagenswaardige menschen. De
opvoeding moet teeder zijn, maar niet week.
Behalve door den algemeenen toestand van ons
lichaam, wordt het gevoel aangedaan door al wat tot
ons komt door de zinnen. Het eten van al of niet
lekkere spUzen het ruiken van al of niet lekkere geuren het zien van al of niet schoone kleuren doet ons
gevoel al of niet aangenaam aan, wekt in ons een
gevoel van lust of van onlust.
Niet al te zeer dient het gevoel voor reuk- en smaakgewaarwordingen te vvorden ontwikkeld. Verstandige
ouders spreken niet al te dikwijls over vvat mooi en
lekker is. Zoo vroeg mogelijk moet de mensch weten,
dat deze genietingen niet de hoogste zijn; dat het meer
aankomt op de vraag of we ons brood zelf en in eere
verdiend hebben, dan op de vraag welk voedsel het
meest ons gehemelte streelt. Gevoed moet het lichaam
worden; goed gevoed zelfs. Maar waar het voedsel
rneer wordt dan voedsel, d. 1. middel tot voeding;
5
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waar het voedsel doel wordt, en dat in den r e g e 1
wordt — daar wordt de mensch verachtelijk.
Eene wijze opvoeding is min of meer ascetisch.
De ziel van het jonge kind bezit nog weinig beelden.
Zij moet dus leven van gewaarwordingen. Het kind
heeft behoefte aan veel voorwerpen, veel kleuren, veel
licht, veel geluiden. Maar de aangenaamste gewaarwordingen zullen ophouden een gevoel van lust te
wekken, als zij lang duren. Het kind heeft behoefte
aan afwisselin g. Afwisseling van voorwerpen, die
het ziet; afwisseling van geluiden, die het hoort; afwisseling van zien en hooren.
Eentonigheid is de moeder der verveling.

Ten tweede wordt het gevoel, behalve door onze gewaarwordingen, ook aangenaam of onaangenaam aangedaan door de voorstellingen, die wij van de dingen

hebben.
Wij alien vergissen ons. Het bezit van geld verblijdt
ons, doet ons aangenaam aan -- en toch heeft geld
zelf voor ons geene waarde. Opgesloten bij zijn geld,
moet de rijkste man van honger sterven. Waarom verheugen wij ons dan over het bezit van geld ? Omdat
wij geen onderscheid maken tusschen het geld en de
dingen, die wij er voor kunnen bekomen. Inmiddels
is het ons alleen om die dingen te doen. En eigenlijk
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ook niet dddrom, maar om het genot dat zij ons verschaffen.
Het kind desgelijks. Het is hem to doen om den
smaak van den appel, niet om den appel zelf. Maar
het kind maakt dit onderscheid niet, en het bezit
van den appel is voor hem lets aangenaams. Zoo beschouwen groote menschen en kinderen de dingen om
zich heen van hun eigen standpunt. De man, die slechts
66n schaap heeft, beschouwt dat eene schaap met andere oogen dan de man, die honderd schapen heeft,
elk Bier honderd. Geef eene plant in kleurendruk in een
verguld lijstje ten geschenke aan de vrouw van een
daglooner, en zij roept er de buren bij. Een geheel
ander gevoel zal zulk een geschenk opwekken bij den
man, die er eene schilderijenverzameling op na houdt.
De oogen van den antiquarius schitteren bij de ontdekking van een zeldzaam oud boekje welk zelfde
boekje de eigenaar jaren lang als zonder waarde liet
liggen op zolder. Zoo blijft een jongen onverschillig
bij het zien van eene pop, het meisje bij het zien van
paarden en zweepen. Wij zien de dingen niet zooals
zij zijn, maar zooals wij zijn. Vandaar dan ook (rat de
stemming, waarin een mensch verkeert, van zoo grooten invloed is op zijne beschouwing der dingen. Wie in
eene slechte stemming verkeert, vergroot den tegenspoed, verkleint den voorspoed. Wie in eene opgewekte
stemming is, handelt juist omgekeerd. Hij is zeer blij
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reeds van wege eenen kleinen voorspoed, eene kleine genieting en eene groote teleurstelling neemt voor hem
kleiner afmetingen aan. Hij tilt niet zoo zwaar.
De mensch brengt de voorstelling van hetgeen de
dingen veroorzaken, lust of iced, over op die dingen
zelf. Maar hij gaat nog verder. Hij brengt die voorstelling ook over op den persoon, van wien die dingen
tot hem komen. Zoo heeft het kind vices voor den
wondheeler, die het pijn heeft gedaan maar het gevoelt zich aangetrokken tot zijne tante, van wie het
nu en dan een geschenk ontvangt.
Daarom moeten wij voor onze kinderen de bron zijn
van aangenaine gewaarwordingen. Dat kan niet altijd.
Jammer, dat het kind nog niet begrijpt, dat de vader,
die het kastijdt, van die kastijding zelf de meeste pijn
heeft. Zelf vader geworden leers de mensch dit eerst
verstaan.
Er zijn ouders, die zich weinig met hunne kinderen
bemoeien. Dit wreekt zich later. Dan roept men anderen to hulp en vergt van die anderen — onderwijzer,
godsdienstleeraar — dat zij in enkele uren zullen herstellen, wat men zelf door eene fout van vele jaren
heeft bedorven. Ouders moeten zich met hunne kinderen bemoeien. Eene kleine verrassing, nu en dan het
kind bereid, werpt later vruchten af, ontsluit ons der
kinderen hart, blijft voortleven in hunne herinnering.
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Uit het zinnelijke wordt hier het geestelijke geboren.

Ten derde wordt het gevoel aangenaam of onaangenaam aangedaan bij waarneming.
Zit in den schouwburg en gebruik uw binocle. Eene verwarde massa vertoont zich aan uwe oogen. Gij zult uwen
kijker op maat brengen gij draait, draait, draait — -daar is hij op het juiste punt. Gij ziet alle figuren klaar.
Welk een aangenaam gevoel maakt zich op het oogenolik, dat de binocle op de juiste lengte is gebracht, van
u meester ! Het zwevende, verwarde, nevelachtige
maakt den mensch vermoeid. Alleen wat in scherpe
omtrekken voor hem staat, doet hem aangenaam aan.
Ons gevoel heeft behoefte aan duidelijlcheid.
En aan nog iets. Wat geldt voor de gewaarwordingen, geldt ook voor de waarnemingen : er moet verscheidenheid zijn. Is het aantal waarnemingen klein,
dan ontstaat eentonigheid en uit eentonigheid wordt
verveling geboren.
Onduidelijkheid en eentonigheid, deze twee, wat hebben zij veel op hun geweten ! De mensch keert zich van
alles af, waarvan zij zich meester maken. Waar zij zijn,
daar neemt de mensch de vlucht, dikwijls de vlucht naar
de zonde, naar niets vragende dan naar hetgeen den zwaren last der verwarring en der verveling kan afwentelen.
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De verhevenste waarheden maken geenen indruk, als
zij niet helder en boeiend ,worden medegedeeld. Onderwijzers, leeraars, hoogleeraars, alien die optreden om
den mensch, jong of volwassen dan, te onderwijzen
d. i. op te voeden, zij laden eene zware schuld op hun
weten, indien zij hunne leerstof, hunne wetenschap, hun
evangelie zOO voordragen, dat de hoorder zich verveelt.
De leading wordt — ten onrechte voorzeker, maar hij
wordt het -- door die verveling afkeerig van dat evangelie, die wetenschap, die leerstof. Zelfs het edelste,
dat ooit opklom in den boezem der menschheid, kan
niet worden overgeleverd aan het opkomende geslacht,
indien niet in eenen vorm, die de aandacht bezighoudt.
Er wordt geklaagd door leeraars van alien rang en
van alle soort over gebrek aan orde in de school; over
gebrek aan belangstelling in het onderwijs. Mag flier
niet gevraagd worden : wat doet gij om uw onderwijs
aantrekkelijk te maken ? Hoeveel moeite geeft gij u
om het onderwijs te doen beantwoorden aan de twee
eischen : duidelijkheid en afwisseling ? leder onderwij.
zer, hoog of laag, ieder redenaar, over welk onderwerp en met welk doel hij optrede zij zullen hun
doel niet bereiken, zoo hun voordracht of onderwijs
niet aan die twee eischen voldoet.
En rneer: zij zullen door hunnen arbeid schade doen.
Schade aan de zaak, die zij ingang willen doen vinden.
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Want de leerlingen beoordeelen den inhoud naar de
wijze waarop die inhoud tot hen komt.
Het is voor onderwijzer en spreker eene marteling,
te zieri dat de aandacht der toehoorders hun ontglipt.
Dan begint voor den onderwijzer de moeielijke taak,
die „orde houden" heet. Och, van dit „orde houden"
moest nooit sprake behoeven te zijn. De orde moet
niet bewaard worden door hem, maar door zijn onderwerp. En de redenaar begint, zoodra hij gevoelt dat de
gedachten van zijn auditorium elders zijn, Of te schreeuwen, om door geraas de verloren aandacht te heroveren hij zou beter doen met wat zachter te gaan
spreken — Of hij gnat veel snelier spreken, om maar
spoedig aan het einde te zijn. Wie dit laatste doet,
zoude eigenlijk liever zijne cede afbreken, wat men —
welstaanshalve — niet durft.
Daarom : onderwijzers en sprekers -- de laatste 00k
onderwijzers, in verheveri zin — moeten zich steeds
voorbereiden tot hun werk. En bij die voorbereiding
nooit nalaten zich te verplaatsen in den toestand der
leerlingen en hoorders.
Iemand jets te leeren, ook het eenvoudigste; hem
warm te maken voor een onderwerp — ziedaar een
zaak van kunst. Wat droog en dor, onduidelijk en een tonig wordt voorgedragen, blijft zonder vrucht. Daarom
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had Schiller hen alien, die geroepen zijn om aan kin deren en menschen iets te onderwijzen, op het oog,
toen hij den kunstenaars toezong : „Der Menschheit
Warde ist in eure Hand gegeben. Sie sinkt mit euch !"
Ten vierde iets over het gevoel in verband met het
geheugen. Orde in zaken doet ons gevoel aangenaam

aan wanorde daarentegen werkt onaangenaam op den
mensch, maakt hem vermoeid. Aangenaam is het, bij
de hand te hebben, wat men op een gegeven oogenblik en in een gegeven geval noodig heeft. En omgekeerd : zoeken is een van de verdrietigste bezigheden.
Welnu, — wanneer ons niet „te binnen wil schieten"
wat wij op een oogenblik moeten weten, dan gevoelen
wij ons even onaangenaam gestemd, als wanneer wij
naar een voorwerp moeten zoeken. Is daarentegen ons
geheugen vaardig; weten wij dadelijk wat wij te weten
noodig hebben, dan maakt het weldadige gevoel van
orde zich van ons meester. Wat is het lezen van een
boek in eene vreemde taal niet eene onaangename bezigheid, wanneer men om het andere woord een woordenboek moet raadplegen.
Hier moeten wij nadruk leggen op wat wij in het
voorgaande hoofdstuk noemden onder de voorwaarden
eener goede methode, op langzamen vooruitgang. In den
geest des leerlings moeten orde en zekerheid heerschen.
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Een geleerde had kamers vol boeken.
Toch ontbood hij sours van de bibliotheek een week,
niettegenstaande' hij het in eigendom bezat. Want hij
had in zijne boekerij geen orde en kon daardoor zijn
eigen exemplaar niet vinden.
Deze geleerde bezat zijne boeken niet.
En insgelijks : wat de mensch niet ordelijk weet,
weet hij niet.
Met weinig kennis, die men weet to gebruiken, die
een samenhangend geheel uitmaakt, vermag men meer,
is men ook gelukkiger, dan met veel kennis, die verspreid en ongeordend is.
Worden de voorstellingen van vroegere dagen door
eene of andere oorzaak weder in ons opgewekt, dan
spreekt men van herinnering. De herinnering aan lets
goeds werkt aangenaam op ons gevoel, en omgekeerd.
o, Dat nooit in later jaren, als ons gebeente reeds
rust onder de groene zoden. de herinnering aan hunne
ouders in het hart onzer kinderen lets anders wekke
dan gevoelens van dankbaarheid, veneering en liefde !

VII
GE VOEL VAN EIGENWAARDE

rie jaren of ongeveer driejaren heeft de mensch
noodig om tot zelfbewustheid te komen. VOOr
JjA dien tijd spreekt het kind van zichzeif in den
derden persoon : „Willempje evil dit of dat hebben." Eerst in zijn derde levensjaar begint het
kind het woord IK te gebruiken.
Langzamerhand knoopen zich aan de voorstelling
van dit ik, voorstellingen aangaande de waarde van
het ik vast. Deze voorstellingen wekken bij den mensch
een gevoel van lust of leed.
De waarde van ons ik is het product van allerlei
factoren. Lichaamskracht en lichaamsschoonheid; geld
en goed; aanleg en talent; kennis en kunst; karakter
,
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en deugd bepalen die waarde. Verder nog : onze titels
en ons verleden ; de door ons geleverde arbeid en de
dunk, dien de menschen van ons hebben ; ten laatste
ook de betrekking, die wij bekleeden en de kring,
waartoe wij behooren.
Niet iedereen legt denzelfden nadruk op ieder van
deze factoren. Onbeschaafde menschen bogen op hunne
lichaamskracht, stellen hunnen roem in het aantal kilogrammen, dat zij kunnen optillen; anderen, eveneens
minder beschaafd, vinden dien roem in hunne paarden ;
weder anderen verheffen zich op hun geld ; sonimige
vrouwen en meisjes, gesteld voor het dilemma, dom
en schoon of minder schoon en intelligent, zouden
het eerste kiezen ; men verheft zich op kennis, op
moed, op allerhande bezittingen en eigenaardigheden.
Nu, niets is verwerpelijk, met dankzegging genomen.
Alles verhoogt de waarde van den mensch, mits den
ding niet ontbreke, en dat 66ne beet : karakteradel.
Lichaamskracht wordt in dienst gesteld van ruwheid
of van ridderlijkheid ; schoonheid maakt de vrouw tot
duivelin of tot engel ; de klank van het geld doet ons
denken aan helsch gekrijsch of streeft den orgeltoon
in heiligheid ter zij naarmate er niet of al karakteradel in het spel is. Al wat een mensch bezit, ontvangt zijne waarde van wat die mensch is.
's Menschen waarde staat of valt met zijne z e d e l ijk e

76

GEVOEL VAN EIGENWAARDE

waarde. Natuurlijk : de minister, die zijn plicht doet,
staat hooger dan de bode, die zijn plicht doet. Maar
de minister, die zijn plicht niet doet, komt beneden
den bode, indien deze zijn plicht wel doet.
Voorop gezet, dat geene enkele gave of bezitting
positieve waarde heeft, indien zij niet in dienst wordt
gebracht van de zedelijkheid, moeten wij niet voorbijzien, dat niet elke gave of bezitting even groote beteekenis heeft.
Door stalen arbeid verkregen kennis staat hooger
dan door erfenis verkregen bezitting.
Een stem, rein als die van den nachtegaal, is meer
dan spieren, sterk als telegraafdraden.
Kinderen van rijke menschen dreigen vaak niet te
zullen komen tot het zich verwerven van die kennis;
tot het ontwikkelen van hunnen geestelijken aanleg.
Wat zeer jammer is, want geestelijk goed overtreft in
waarde stoffelijk en lichamelijk goed. Maar het geestelijke wordt alleen door inspanning ons eigendom, en
wie rijk is, mist een zeer te waardeeren prikkel tot
die inspanning. Er zijn kinderen van rijke ouders, die
het nooit verder hebben gebracht dan tot kennis van
paarden. Het is niet verstandig deze te benijden, want
ieder, ook de arme, die een enkel uur heeft gedacht,
heeft meer en edeler genot gesmaakt dan deze onnoozele, rijke paardenliefhebbers in hun geheele leven.
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Eene roerend schoone les gaf eenige jaren geleden
eene voorname Engelsche weduwe aan alle rijke ouders.
Zij leefde jaren lang met haren eenigen zoon van niet
meer dan tweehonderd pond 'sjaars. Haar zoon studeerde ijverig, hopende eenmaal aan zijne moeder een
onbekomtnerd bestaan te kunnen versehaffen. HU promoveerde na korten studietijd. Eerst op den dag zijner
promotie deelde zijne moeder hem mede dat hij millionnair was. Zij had het gevaarlijk geacht voor zijne volharding hem in weelde te doen opgroeien, en daarom
had zij zich jaren lang een leven van ontbering getroost.
De spreukendichter der Hebreeen zeide reeds : „het is
goed voor den mensch, dat hij in zijne jeugd het juk
draagt !"
Het kind moet leeren zedelijke waarde het hoogst
te schatten. Daartoe vinden wij dikwijls ongezocht gelegenheid. Standverschil komt onder kinderen aan den
dag door de soort van school, die zij bezoeken : een
jongeheerenn-school of een armenschool, En ook op de
armenschool is standverschil, dat zich uit in het dragen van schoenen of van klompjes.
Neen, vaders en moeders! Uwe opvoeding is niet edel,
wanneer gij uwen kinderen niet inprent, dat het kind
met klompjes door die klompjes er volstrekt niet minder om is; dat het zeer goed de meerdere kan zijn
van den met laarzen geschoeide.
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De indruk, dien onze eigene waarde op ons maakt,
kan to groot zijn. Dit heet : zichzelf overschatten. Wie
zich overschat, wordt : hoogmoedig, trotsch, hoovaardig,
laatdunkend, verwaand, opgeblazen.
Gevaar om zich to overschatten loopt de niensch,
die voorrechten bezit, welke hij niet door eigen arbeid
heeft verworven. 111enschen van groote lichaamskracht,
van groote lichaamsschoonheid, van groot geerfd fortuin, hebben zeer to waken tegen deze zwakheden.
En eene tweede oorzaak van eigen overschatting ligt
in oppervlakkigheid. Een groot, alzijdig ontwikkeld geleerde is slechts bij uitzondering trotsch op zijne kennis.
Is hij ijdel, dan is hij dat gewoonlijk op lets anders.
Een eenzijdig ontwikkeld jongmensch daarentegen wil
zich op zijne kennis nog wel eens verhoovaardigen.
De eenzijdigheid in de opleiding onzer dagen is niet
geheel on al onschuldig aan veler jongelieden verwaandheid. Wie het vvel meenen met hunne kinderen
trachten hen dan ook voor die verwaandheid to behoeden, door hen to doen inzien, dat er meer problemen
in hemel en op aarde zijn dan waarvan zij kennis
dragen. In het belang der kinderen zelf zullen die
ouders dat doen. Want or is veel geduld noodig om
een pedant mensch to verdragen. Niet geheel ten onrechte immers pleegt het spraakgebruik aan het woord
„pedant" het woord „onuitstaanbaar" to koppelen.
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De indruk, dien onze eigene waarde op ons maakt,
kan te Klein zijn. Men kan zichzelf te laag schatten. De
mensch kan te bescheiden zijn. En ook dit moet worden vermeden. Wie zichzelf te laag schat wordt verlegen, beschroornd, deemoedig, schuchter, schichtig,
vreesachtig, versaagd, slaafsch. Hij heeft geen zelfvertrouwen.
De oorzaken van dit gebrek zijn te zoeken in te weinig
licharnelijke of geestelijke ontwikkeling. Ook in een
leven, in vernedering doorgebracht. De weeshuizen
hebben ten allen tijde veel beschroomdheid en schichtigheid gekweekt. Niemand draagt ongestraft eenige
jaren eene kleeding, die aan de geheele wereld verkondigt : deze rnensch wordt gevoed door de liefdadigheid.
Verlegenheid, gebrek aan zelfvertrouwen, slaafschheld maken den mensch onbruikbaar.
De indruk, dien onze waarde op ons maakt, kan
juist zijn. En dit gevoel van eigenwaarde is heilzaam
is onmisbaar voor krachtig en goed handelen en moet
daarom worden opgewekt en aangekweekt.
Een mensch mag geen te hoogen dunk van zichzelf
hebben.
Een mensch mag zich evenrnin wegwerpen.
Een rnensch moet zich zijner juiste waarde bewust zijn.
Dit geeft zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen is de
bron van kracht. Gevoel van eigenwaarde maakt, dat
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de mensch niet in staat is, tot iets dat hem zou vernederen. En ook : zoo lang men zichzelf nog om iets
goeds kan achten, is men niet verloren. Hier treedt
verre van de onbeschaafde verwaandheid, de waarachtige nederigheid naar voren, die zich voorzeker bewust
is van eigen kracht, maar van eigen tekortkomingen
tevens. Hier komt niet de overmoed, maar de moed
to voorschijn, en in plaats van den jongensachtigen
toost, komt het bescheiden woord, waarachter de ernst
van de daad zich verschuilt. Een juist gevoel van
eigenwaarde maakt bruikbare menschen.

Mogen thans eenige wenken volgen, die mij voorkomen behartigenswaard to zijn, wanneer men het gevoel
van eigenwaarde bij bet kind opwekken en tot gepaste
afmetingen brengen wil.

1. Heb eerbied voor het kind en verneder het niet.
Moot er gestraft worden — er wordt wel eons beweerd,
dat opvoeding, ook van den kwaadwilligsten knaap,
mogelijk is zonder straf — laat dan de straf eon natuurlijk gevolg zijn van de overtreding en nooit anders
dan met weemoed worden opgelegd. Laat nooit eenige
straf vernederend zijn. De straf wordt vergeten, de
vernedering nooit.
2. Stel een kind nooit ten toon. Met eon enkel woord
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kunt gij het daardoor voor altijd van u vervreemden.
Wie een kind belachelijk maakt in de tegenwoordigheid
van anderen, vervreemdt het voor goed van zich en
schokt zijn zelfvertrouwen.
Nooit mogen wij met een kind datgene, waarover het
zich hebbe te schamen, anders dan onder vier oogen
behandelen. Dan vertreden wij niet, maar heffen wij op.

3. Ondersteun den zwalcke. Wanneer iemand in de
tegenwoordigheid van anderen denkt aan eigen zwakte,
is hij verlegen.
Verlegenheid belemmert, d. i. naar de letterlijke
beteekenis van dat woord : werkt verlammend. Den
verlegene moet men te hulp komen. Bekomt men op
eene vraag een antwoord, dat niet geheel juist is, dan
moet men beginnen met het deel van het antwoord,
dat goed was, in het licht te plaatsen en daarna den
leerling op den weg helpen om het overige zelf te herstellen. In het algemeen moet de aandacht van een
beschroomd en verlegen kind van hemzelf worden afgeleid naar jets anders. Iemand om zijne verlegenheid
berispen maakt de zaak nog erger.
4. Wees billijk. Tusschen billijk en rechtvaardig is
onderscheid. Het recht kan ons vergunnen eenen eisch
te doen, waar de billijkheid ons dringt dien eisch te
laten varen. Anders uitgedrukt : het recht kent alleen
6
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soorten, rubrieken — de billijkheid let op de exemplaren, de personen. „Men moet zijn menschen aanzien."
Ziedaar den regel, door de billijkheid gesteld. Billijkheid behoedt ons tegen hard oordeelen en stemt ons
zachtmoedig.
Soros zijn wij buiten onze schuld onbillijk, en erger
nog : onrechtvaardig. Dan blijft ons, ouders of onderwijzers, tegenover de kinderen slechts 6en weg over,
ni. de koninklijke : onze schuld ridderlijk te bekennen.
5. Eisch van het kind net en voltooid werk 1 ). Voor
werk, dat er netjes uitziet, hebben wij eerbied, en wie
eerbied heeft voor zijnen arbeid heeft ook eerbied voor
zichzelf.
Werk moet ook voltooid worden.. Wat niet voltooid is, bestaat niet. Thorbecke's zinspreuk — zoo
heb ik mtj laten vertellen — was doze : „MAAK IETS
AF." Een taak, die volbracht is, verhoogt ons gevoel
van eigenwaarde. Een wijs opvoeder geeft daarom eene
taak op, die afgemaakt k a n worden — en eischt, dat
die taak dan ook wörde afgemaakt.
') 't Is — ergerlijk, zoo slecht de menschen gaan schrijven. Over de

zedelijke beteekenis van duidelijk schrift is veel to zeggen. Het is onzedelijk een rnedemensch te doemen tot het lezen van schrift, dat niet te
lezen is. — Ook over de hygiênische•beteekenis van duidelijk schrift.
Langzaam en duidelijk schrijven werkt bedarend op de zenuwen. —
Ook over de beteekenis van good schrift voor de verstandelijke ontwikkeling. Dat de meeste groote mannen slecht zouden schrijven is onwaar
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6. Ontwikkel het schaamtegevoel in uw kind. Het gevoel van eigenwaarde vindt in de schaamte een groo ten steun. Laten wij het schaamtegevoel ontwikkelen
door ons voorbeeld. Over onze lippen mag niet anders
komen dan seine taal.
Geen dubbelzinnigheden, geen platheden, geen grofheden. Wij willen wel gloeien voor den Hollandschen
jongen van Hildebrand, natuurlijk ! Maar hij kome niet
aan tafel zonder gereinigde handen en goed geschikte
haren. Heersche in het belang der kinderen in onze
huiskamer decorum !
Over al wat niet welvoegelijk is; en verder over al
wat laf, banaal, gemeen, slecht is, moeten we Of niet
spreken Of als over iets, dat beneden den mensch is.
Tusschen mensch en Bier is een grens. Die grens
wordt bewaakt. De naam van de wachtster is :
SCHAAMTE.

7. Geloof nooit bij voorbaat aan de overtreding, wel
aan de onschuld.
Het is krenkend voor het gevoel, ten onrechte te
worden bescbuldigd. Is de vooronderstelling daarentegen juist, dan verbetert zij den patient toch niet. Integendeel : geloof aan de onschuld van den schuldige
werkt beschamend en prikkelt om den goeden dunk
voortaan te verdienen.
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8. Leeren wij onzen kinderen zich te gewennen aan
weinig behoeften.
Hoe minder behoeften de mensch heeft, met hoe
minder hij zich tevreden weet te stellen, hoe grooter
zijne onafhankelijkheid van de menschen is en hoe minder htj in verzoeking zal komen eigen waarde prijs te
geven in ruil voor de voldoening zijner wenschen.
Menigeen moet den rug krommen, zijne waarde wegwerpen voor iemand, die beneden hem staat, maar in
wiens macht hij zichzelf door te veel behoeften heeft
gebracht.
Wil de mensch zijne eigenwaarde behouden, dan blijve
hij in de eerste plaats

financieel onafhankelijk van alle menschen.
Reeds in den prilsten leeftijd griffele men het in de
harten der kinderen: koop nooit iets, dat ge niet —
nog iets overhoudende — onmiddellijk betalen kunt.
Wie zich niet aan dezen regel houdt, loopt kans zijn
eigen waarde er eenmaal bij te zullen inboeten zich
te zullen moeten vernederen.
9. Prent uwen kinderen in, dat zij de betrekking,
waarin zij zich ooit zullen geplaatst vinden, tot in klei-

nigheden toe, onberispelijk vervullen.
Niet altijd worden de hoogste plaatsen ingenomen
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door mannen van de hoogste beteekenis. Soms staat
iemand van buitengewone gaven onder de contrOle
van een zees gewoon man. Waar de opklimming plants
heeft naar de orde der ancienniteit kornt dit dikwijls
voor. Horizon en maatstaf van een gewoon man zijn
gewoon en daarom zal hij plichtverzaking zien, waar
slechts een verzuim is begaan in den vorm. Wie
zichzelf wul vrijwaren tegen dergelijke conflicten, welke
meest altijd voor het gevoel van eigenwaarde pijnlijk
zijn, verzuime de kleinigheden niet en hoede zich zelfs
voor den schijn.
In zijn autobiographie verhaalt de groote scheikundige
Mulder, dat hij , — ik meen in 1826 — vernemende
dat in Noord-Holland de koorts heerschte en verscheidene geneesheeren daar zelf ziek waren, zich aanstonds
van Rotterdam naar Hoorn begaf, en daar dertig dagen
en nachten achtereen met levensgevaar arbeidde voor
de lijdende menschheid. Hij had evenwel vroeger op
zich genomen in die rnaand te Rotterdam eene lezing
te houden, doch verzuimd te vragen van die verplichting te worden ontheven. Dit verzuim heeft men hem
altijd euvel geduid.
Wie van rninderen in ontwikkeling en gaven moeielijk eene berisping kan verdragen, zij onberispelijk tot
in de kleinigheden toe.
Wie de wet vervult, is vrij.
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Ten slotte : Gij alien, mannen van hoogen geestelij ken rang, weest voor de zwakken een steun. Een
enkel aanmoedigend woord van U kan in een geheel
menschenleven een licht doen opgaan. Uwe aanraking
kan vloeiend maken, wat gekristalliseerd in een mensch
aanwezig was.
Gij alien, die hoogen rang bekleedt op het gebied
van den geest, drukt de gewone stervelingen niet neder
onder het gewicht uwer grootheid, maar ontsluit hun
het vergezicht van de hoop !
Vooral, weest niet nederbuigend vriendelijk. Weest
hartelijk. Gij zult er des te grooter door zijn. En Gij
zult er velen door brengen tot de hoogste van alle
wijsheid, welker naam is : ZELFKENNIS.

VIII
MEDEGEVOEL

ijn lezer of lezeres! Inisschien kent gij des
- c'=-levens
-9
smart nog anders dan bij name.
Wellicht staan u nog de uren voor den geest,
• waarin het u werkelijk te eng dreigde te worden
op de aarde.
In die uren zijn er bij u gekomen, die zeiden:
„Gij moet u trachten te verstrooien."
Daarop hebt gij toen niet veel geantwoord. Deze
waren het, die de diepte van uwe smart niet vermochten te peilen.
Anderen kwamen en zeiden :
„dat er nu eenmaal niets aan te doen was."
Ook hun hebt gij niet veel geantwoord. Immers dat
'
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er nu eenmaal niets aan te doen was, dat juist was
van uw droefheid de oorzaak.
En nog anderen kwamen, maar die zeiden niet veel.
Redeneeren — dat deden zij in het geheel niet. Zij
drongen zich ook niet aan u op. Maar zij waren geduldig en deelnemend. En zij zagen u zoo diep weemoedig aan — dat gij als van zelf wist: deze gevoelen
wat ik gevoel deze verstaan mijn leed. Wat niemand
u kon geven, dat gaven zij u, nl. troost. Sedert denkt
gij aan lien, of — want het was er waarschijnlijk niet
meer dan 66n — aan hem of aan Naar met innige
dankbaarheid. De aanraking eener fijn besnaarde ziel
in tijden van diepe smart is iets zeldzaam verkwikkelijks, waarvan de herinnering ons altijd bijblijft.
En ook hebt gij, wat ik u toewensch, uren doorleefd
van geluk, van overwinning, van ongedachte uitkomst.
Dan waart gij opgetogen. Dan zocht de vrijkomende
zenuwkracht uitwegen om te ontsnappen. In allerhande — bij jonge menschen soms grappige — spierbewegingen gaf de blijdschap zich lucht. (Mj hadt de
gansche menschheid wel willen omhelzen in 6611e omarming.
Te dien ure kwamen er, die u gelukwenschten en u
een hand gaven, koud als de poot van een kikker.
Er kwamen, die zich geroepen gevoelden u te zeg-
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gen dat deze en die omstandigheid buiten u had medegewerkt aan uw geluk.
,

Er kwamen, die voor zichzelf ook een geluk wenschten, als het uwe.
En er kwamen, die blijde waren als gij wier oogen
niet minder schitterden dan de uwe, die zich verheugden, alsof de gebeurtenis niet u betrof maar hen.
De mensch heeft het vermogen : gevoel to hebben
van het gevoel van een ander. Dit noemt men medegevoel. Een zees groot deel van ons levensgeluk ligt
in het medegevoel, dat wij anderen, en dat anderen ons
betoonen. Neem dit medegevoel weg uit de menschheid
en die menschheid wordt gelijk aan een groot aantal
atomen, zonder verband naast elkander voortbestaande.
Neem het weg, en de vriendschap sterft, en de liefde,
en de deernis, en de barmhartigheid. Ons leven wordt
er door verwarmd, wanneer er nog een hart is, dat
deelt in onze vreugde en in onze smart. En als wij
zelf in de smart en in de vreugd van anderen deelen,
worden wij edeler.
Hier geldt het : wie geeft, ontvangt.
Het medegevoel is het cement, dat de menschen
verbindt tot menschheid.
In het medegevoel zijn vier verbindingen mogelijk :
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1. A heeft smart over de smart van B.
2. A heeft vreugd over de smart van B.
3. A heeft smart over de vreugd van B.
4. A heeft vreugd over de vreugd van B.
Wanneer wij dit viertal met oplettendheid beschouwen, bemerken wij dat er tusschen het gevoel van A
en B overeenkomst is (1 en 4), of (2 en 3) verschil.
Is er overeenstemming, dan duet dit ons aangenaam
aan, dan zijn wij bevredigd. Het medegevoel is dan
harmonisch.
Is er verschil, dan stemt dit ons onaangenaam. Het
schokt ons. Wie smart heeft over de vreugd of vreugd
heeft over de smart van een ander, kan geen goed
mensch zijn.
Aileen harmonisch medegevoel is zedelijk goed. Toch
hindert 3 ons niet in die mate als 2. Het laat zich
althans begrijpen, vooral wanneer de voorspoed van
een ander de gedachte opwekt aan eigen tegenspoed,
dat de zwakke mensch er toe komt, den ander dien
voorspoed te benijden. Maar hoe een mensch vreugd
kan scheppen in teens anders leed, dat laat zich zelfs
niet verklaren. De ziel van wie onder 2 • te huffs behoort, is bedenkelijk krank.
,

In de menschenvvereld streffen we 1 en 3 het meest
aan : MEDELIJDEN en NIJD. Het zeldzaamst komen 2 en
4 voor. Diep moet iemand dan ook gezonken zijn, om
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zich te verheugen in eens anders leed, maar zees
hoog schijnt iemand te moeten staan om reine blijdschap te gevoelen over eens anders voorspoed.
De maatschappij moet in al hare uitingen, in al de
motieven, die haar bewegen, doordrongen worden van
harmonisch medegevoel. Och, de stroom der maatschappij is met slechts een dun vliesje zedelijkheid
bedekt. Er is nog zooveel hardheid en ruwheid. De
menschen staan nog zoo op zichzelf. Er is nog zooveel onbegrepen leed nog zooveel opgekropt lijden;
nog zooveel onverstane smart. De menschen kunnen
nog zoo wroeten in elkanders ingewanden.
Mede te werken door woord en daad en voorbeeld
om de menscheliike blijdschap te verhoogen en de
menschelijke ellende te verminderen, is de schoone
tack, welke te vervullen eene voorwaarde is om een
goed mensch te zijn. Maar zulk een leven is een bloern,
die slechts groeien en bloeien kan op den bodem van
een fijn en ontwikkeld medegevoel.

De eerste school van het medegevoel is het gezin.
Wanneer hies den lid lijdt, lijden alle leden. Hier is
de vreugd van den de vreugd van alien. Hier worden
alien doordrongen van de warmte des onderlingen vertrouwens. Die warmte gnat uit van de moeder en vrouw
tot den man en de kinderen, als van het middelpunt naar
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den geheelen omtrek. Niet te berekenen is de invloed,
dien het opgroeien in den schoot des huisgezins op
de vorming van het gemoed heeft. Och, ik wil gaarne
gelooven, dat er misschien gevallen zijn, waarin het
verblijf op eene kostschool voor het kind onvermijdelijk is. Maar dat men toch nimmer tot dien stap overga,
dan nadat die onvermijdelijkheid afdoende gebleken zij.
In de jeugd kan het gemoed nog vloeiend worden
gemaakt. Hoe ouder de mensch wordt, hoe moeieltjker dit is. Wordt de mensch reeds in zijn jeugd door
een leven te midden van vreemden gedrongen tot
voorzichtigheid, tot wantrouwen, dan komt in het
karakter eene plooi, die er niet licht weder uitgaat en
die er liever niet in komen moest. Het kind moet de
menschen, die het omringen, geheel en onbezorgd
kunnen vertrouwen, en dat kan alleen wanneer het
groot wordt in het gezin zijner ouders.
En daarom : veel missen zij, die jong hunne moeder
moeten missen : een hart nl. waaraan zij zich met al
het vertrouwen hunner jonge ziel kunnen nedervlijen.
Wel is uw roeping hoog, Gij, die de plaats dier
weggereisde moeder komt innemen. Laat het hart der
kinderen, graag om zich te openen, zich openen voor
U, gelijk de bloem zich opent voor de zonnestraal.
Cet age est sans pitié ! Dat is gezegd van de kinde
ren. En niet geheel ten onrechte. Bij kinderen treffen
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wij vaak de afschuwelijkste der combination: vreugd
over smart aan. De lichamelijk zwakke of gebrekkige,
de slecht gevoede en slecht gekleede leerling, heeft
dikwijls eenen strijd te voeren van den tegen alien.
En geen pen zal het lijden beschrijven van den
onderwijzer, op wien de jeugd het gemunt heeft. De
daglooner, die zijn brood verdient met steenen dragen,
is te benijden boven deze. Van hoeveel beschaafde,
smaakvolle, geleerde, ernstige mannen is het leven
niet vergiftigd en wordt het niet nog voortdurend vergiftigd door de jeugd. Hoevele onderwijzers bij lager,
middelbaar en hooger onderwijs, van wier bekwaam
heid en ernst niets clan goeds kan gezegd worden,
zien niet reeds des Zaterdags-middags als tegen een
hoogen berg op tegen den Maandag, die hun weder
het dagelijksch lijden brengen zal. Zeg : dezen moesten
een anderen werkkring kiezen, en gij hebt in sommige
gevallen gelijk. Maar dit neemt niet weg, dat de jeugd
tegenover hen onbarmhartig is, en dit slechts wilde
ik beweren.
Vroeg verneme het kind, dat misbruik van kracht
tegenover den zwakkere LAF is; dat de sterke den
zwakke niet mag verdrukken, maar hem moet beschermen. Een knaap, die een dier plaagt en pijnigt, die
mededoet in het verdrukken van een beschroomden
of gebrekkigen medeleerling, moet tot het besef worden gebracht : dat hij zich verachtelijk gedraagt. Van
-
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der jeugd af moet het den mensch worden ingeprent :

dat vreugd over smart kortweg een laagheid is.
En zoo is het ook noodig, dat het kind leere zijnen onderwijzers eerbied te betoonen. Vooral de zonen van rijke
menschen moeten van hunne ouders zelf vernemen, dat
men zijnen leermeester, al wordt deze ook voor zijnen
arbeid bezoldigd, levenslange dankbaarheid verschuldigd
is ; dat er tusschen leermeester en discipel een andere,
een hoogere band is, clan die van het loon.
Om voor iemands smart of vreugcl medegevoel te
hebben, is het noodig, dat wij zijne omstandigheden
kunnen begrijpen en wegen. „Ik kan er zoo in komen,
wat hij moet gevoelen, want zelf heb ik het ondervonden," hoort men wel eens zeggen. Voorzeker, ervaring is ook hier de beste bron van kennis. En indien
wij zelf niet hebben verkeerd in de duizenderlei toestanden van „het rijke menschenleven," dan moeten
wij otn ons in eens anders toestand gemakkelijk te
kunnen verplaatsen, de menschelijke vreugde en smart
van nabij en net belangstelling hebben aanschouwd.
Wie zelf een kind heeft verloren, verstaat de smart
van hen, wier kind wordt uitgedragen. Wie zelf ziekte
kent, verstaat het leed van den kranke. De sterk gespierde man kan zich weinig voorstelling vormen van
wat de zwakke lijdt ; de rijke kan zich moeielijk in
den toestand verplaatsen van iemand, die een gulden
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te kort komt. Daarom moeten wij onze kinderen nu
en dan eens met ons nemen, als wij werken van barmhartigheid verrichten, opdat zij de menschelijke ellenden
met eigen oogen kunnen aanschouwen.
Nog een tweetal opmerkiugen worde hier gemaakt.
Ten eerste : onthoud zooveel mogelijk uwen kinderen
het verhaal of schouwspel van wat wreed is.
Ten tweede : wijs nooit hulp af, die uw kind u bieden wil, ook al is die hulp overbodig, of zelfs hinderWk. Het beginsel, waaruit het kind hier handelde —.
hulpvaardigheid — is goed het kind faalt alleen in de
wijze, waarop het dat beginsel toepast. Maar het houdt
deze twee niet uit elkander en zoo zoude uw verbod
iets goeds in het kind kunnen verstikken.
Behalve het huisgezin moet ook de school het medegevoel bij de kinderen trachten op te wekken. Daartoe
biedt zij tweeerlei gelegenheid : den omgang met de
medeleerlingen en het onderwijs. wij maakten boven
reeds de opmerking dat een zwak kind dikwijls door
*le makkers wordt verdrukt. Hiertegen moet streng
worden gewaakt. Daarenboven moet er in de school
een geest van onderlinge welwillendheid en hulpvaardigheid heerschen. Dit komt mij voor de groote zedelijke beteekenis van de Bell-Lancastersche methode
te zijn, dat zij gebou wd is op onderling hulpbetoon
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en daardoor vormend werkt op het gemoed der leerlingen.
Maar ook het onderwijs zelf moet dienstbaar gemaakt
worden aan dit doel. Vooral leenen zich hiertoe Geschiedenis en Aardrijkskunde. De aandacht van den
leerling moet worden gevestigd op de groote werken
van barmhartigheid en menschelijkheid ; op wat er gedaan werd en nog gedaan wordt voor blinden en doofstommen, voor gebrekkigen en noodlijdenden ; op daden
van zelfopoffering en grootmoedigheid. En wanneer de
onderwijzer vertelt — dan doen zich duizend gelegenheden voor om de luistergrage jeugd warm te maken
voor groote en schoone karakters ; om haar te vervullen
van deernis met het leed der ongelukkigen en van blijdschap over de vreugde der gelukkigen. Zoo moet er van
alle kanten worden gearbeid, om de jeugd het Kainsantwoord te leeren verfoeien en om haar medegevoel
te verfijnen en te ontwikkelen.
Och ! onze kinderen zullen geleerd genoeg worden.
Er wordt licht genoeg ontstoken. Maar zij kunnen wel
wat meer WARMTE verdragen.
Helaas ! wie schrijft over de ontwikkeling van het
medegevoel, mag bier niet eindigen. Hij moet nog
wijzen op eenen wel zees sniartelijken, maar niettemin
duren plicht. Het kind moet, naarmate het meer het
tijdperk der volwassenheid nadert en de wereld bin-
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nentreedt, tegen veel dat den mensch in die wereld
overkomen kan, worden gewaarschuwd.
Immers, de menschenwereld is niet als de kleine
wereld van het huisgezin. Zij is niet geheel en al to
vertrouwen. Het is treurig dat het zoo is, maar toch
is het zoo „ik heb veel ondervonden" beteekent zooveel als : „ik ben dikwijls bedrogen." De wereld is zelfzuchtig, en zelfzucht is de moeder van bedrog.
Wie met een open en vertrouwend hart de wereld
binnentreedt, dien kunt a met zekerheid voorspellen,
dat hem veel lijden wacht.
Wat geschiedt er dikwijls, wanneer de ijskoude wind
van de menschelijke zelfzucht, dat is van bedrog en
geveinsdheid en jaloezie, met zijn bevriezenden adem
heenstrijkt over het argelooze, geopende hart ? Dat dit
hart zich dan voor goed sluit. De mensch trekt zich
dan in zichzelf terug. Hij zondert zich of en neemt
geen deel meer in het algemeene leven, althans niet
meer dan strikt noodig is.
Dit is jammer.
Jammer voor de maatschappij, maar vooral jammer
voor hem zelf. Immers, indien de mensch zich niet meer
bekommert om de menschen, ondervindt hij spoedig, dat
de menschen zich niet meer bekommeren om hem. En
eenmaal uit den kring getreden, komt men er, indien
ooit, dan althans slechts met groote moeite weder in.
Een wijs opvoeder kent deze gevaren en tracht zijn
7

98

MEDEGEVOEL

kweekeling er voor te behoeden. Hij zegt hem, dat de
warme openhartigheid, die heerschte in den huiselijken
kring, niet kan worden volgehouden in de groote menschenwereld. Hij leidt hem in de geheimen der samenleving in en spoort hem aan, niet om de menschen te
wantrouwen, maar om met zijn vertrouwen spaarzaam
te zijn, ondoorgrondelijk te zijn tot op zekere hoogte.
Dit nu moeten wij onzen kinderen, als zij de grenzen
van hunne jongelingsjaren naderen, leeren, opdat zij des
te meer nuttig kunnen zijn voor diezelfde menschheid,
die, openbaarden zij zich geheel, de edelste hunner
pogingen zou doen mislukken.

Ix
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p waarheid is de mensch aangelegd. Er is geen
evenwicht in zijne geest, zoolang hij voor de
waarheid nog niet knielt. Stiptheid, juistheid,
nauwkeurigheid doen hem aangenaam aan. Omgekeerd verwekt het onjuiste, het slordige, het
onware een gevoel van leed.
Een groot deel van des menschen levensgeluk ligt
in het kennen, erkennen en herkennen ; in het begrijpen der dingen ; in het zien van de waarheid. Herkennen wij iets of iemand niet, dan maakt dat ons
wrevelig. Als wij overwegen en tot geene zekerheid,
tot geene beslissing kunnen geraken, dan komt een
zwaar gevoel van vermoeidheid en verdriet over ons,
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dat plotseling in een gevoel van blijdschap overslaat,
wanneer wij tot zekerheid zijn gekomen. Ja onzekerheid is zoo zwaar te dragen, dat de mensch ten slotte
boven haar — en onzekerheid laat toch de kans op
een goed einde nog open — de zekerheid van eene
ongunstige oplossing kiest.
Het vinden der waarheid verblijdt den mensch, onverschillig op welk gebied hij haar heeft gezocht. Elke
studie is heerlijk. Wie smaalt op deze of gene vveten
schap, geeft daardoor slechts het bewijs, dat hij bekrompen is en zich nooit eenige ernstige moeite heeft
gegeven, om in die wetenschap te huis te geraken.
Jets — wat dan ook — te leeren kennen, zooals het
is, ziedaar eene bron van waar en hoog genot. Zoodra
de mensch macht over eenig onderwerp verkrijgt, verkrijgt dat onderwerp macht over hem. En hiervan is
niets uitgesloten. Zelfs een onderzoek naar het geloof
in spoken, grondig en ernstig ingesteld, zou den onderzoeker boeien.
Is het ware nuttig — is het nuttige waar? Ziehier
een tweetal vragen, naar de oplossing waarvan wij
niet zullen zoeken. Het antwoord hangt met diepzinniger vraagstukken samen dan men oppervlakkig
wel zou meenen. Eene andere zaak is het evenwel, of
eene juiste voorstelling van de werjcelijkheid wel altijd

GEVOEL VOOR HET WARE

101

met ieders wenschen strookt. Heeft de mensch met
de werkelijkheid geen vrede — wat hij nochtans ten
slotte wel moet dan geeft hij wel eens van haar eene
valsche voorstelling: men zegt dan dat hij liegt.
Zoo bedenkelijk als het gebrek aan waarheidsliefde
zijn weinig gebreken. Wie in staat is tot een leugen
heeft op zijn karakter eene leelijke vlek. Juister gezegd : hij mist karakter. Want het eerste kenmerk
van karakter is: waarheidsliefde. Wie liegt, houdt op
achtenswaard te zijn. Niet meer een voorwerp van
onze achting, wordt hij een voorwerp onzer deernis.
Vele fouten kan de zvvakke mensch begaan. Over des
naasten feilen te oordeelen met zachtheid is plichtmatig. Wie zelf staat, zie toe dat hij niet valle. —
Maar door de ziel van den leugenaar loopt een valsche
draad. Alle andere deugden worden bedorven door die
eene foot.
En omgekeerd : hoe diep de mensch moge gezonken
zijn, zoolang hij nog de waarheid spreekt, is zijn toestand niet hopeloos. Die eene deugd houdt hem boven.
Niemand meene inmiddels, dat waarheidsliefde zich
het best uit in hardop te denken, wanneer en waar dan
ook. Evenmin meene men, dat liegen alleen bestaat in
het spreken van onwaarheid. Er zijn leugenaars, over
wier lippen nog nooit eene onwaarheid is gekomen.
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Onbewust wordt dat dan ook gevoeld en komt het uit
in de taal. Men zegt van iemand :
dat hij waar of onwaar
Thans komen wij tot ons doel : de opvoeding. Onze
kinderen moeten opgroeien tot menschen, die bovengenoemde lofspraak verdienen ; tot menschen, die waar
ZIJN. Hun gevoel voor de waarheid moet ontwikkeld,
verfijnd worden.
Wij staan hier voor eene zaak, die even moeielijk is
als gewichtig. Vele ouders, die hunne task ernstig opvatten, bevinden zich in verlegenheid wat te doen,
wanneer zij hun kind op een leugen betrappen. Wie
door ambt of betrekking de vraagbaak der menschen
is, ontvangt dikwijls verzoek om inlichting, hoe in zulk
een geval moet worden gehandeld.
Kinderen maken zich dikwijls schuldig aan het spreken van on waarheid. Onderzoeken wij, wat bij lien de
oorzaken van de leugen
Vooreerst, en dit zal misschien voor sommigen mijner
lezers verrassend zip, is het liegen vaak een ziektever
schijnsel. In November 1882 hield Dr. C. E. Bourdin,
een bekend psychiater te Parijs, over dit onderwerp
twee voorlezingen. Daaiin vestigt hij de aandacht op
het feit, „dat het liegen soms een soort van moreel
delirium is — waarbij de arts vaak met zijne eigene
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kunst verlegen wordt en ten laatste voor dit, als voor
andere vreemde raadsels, de armen slap laat hangen."

Ten tweecle bezondigt men zich aan de waarheid nit
traagheid. De waarheid staat daar als de Egyptische
Isis, gesluierd. Slechts arbeid vermag dien sluier op te
lichten. Wie niet genoeg vlijt en vooral, wie niet genoeg geduld bezit om dien arbeid te verrichten — zegt
maar iets om er af te komen, en . . . de leugen is
geboren.

Ten derde ontstaat de leugen uit vrees. Lit vrees van
iets begeerlijks niet te zullen bekomen of iets onaangenaams te zullen moeten ondergaan.
Wat is het kind — we vergeten dit te veel zwak
en hulpbehoevend ! Het hangt in alles van de ouders
af. Van hen ontvangt het zijn voedsel, zijne kleeding,
zijne vermaken. Wat het bekomen zal, hangt dikwijls
af van de wijze waarop het kind zijne behoeften voorstelt, zijne belangen bepleit, zijnen toestand schetst.
Daarenboven: het kind is niet sterk genoeg om zware
straffen te dragen. Hoeveel moed heeft de knaap niet
noodig om eenen dienst, die hem wordt gevraagd, of
eenen arbeid, die hem wordt opgelegd, te weigeren.
Het kind is tegenover ouders en onderwijzers de afhankelijke, de zwakkere, de mindere. Dikwijls is er
voor een kind weg noch uitweg dan een leugen.
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Ten vierde voert zijne levendige verbeeldingskracht het
kind soms, ja dikwijls, tot het spreken van onwaarheid.
Het doet — zelfs op zeer jeugdigen leeftijd — verhalen, waarvan niets of slechts een gedeelte waar is.
Ten laatste weet het zelf den weg niet sneer te vinden.
Ten vijfde ligt de oorzaak van het liegen in de zucht
om eenen of anderen hartstocht bot te vieren — in een
beclorven gemoed.
Een drietal vragen wensch ik te bespreken.
A. Hoe kunnen de ouders het gevoel voor de waarheid bij hunne kinderen bederven ?
B. Hoe kunnen zij het ontwikkelen ?
C. Hoe kunnen zij de onwaarheid in hunne kinderen
bestrijden ?
A. Hoe kunnen ouders het gevoel voor waarheid bij
hunne kinderen bederven ?
Door hun voorbeeld.
In menig gezin verbergt de vrouw iets voor den
man, de man iets voor de vrouw. Dat weten de kinderen, en bier mag met reden worden gevraagd, hoe
men verwachten kan, dat een kind zal opgroeien tot
een waar mensch, met zulke voorbeelden voor oogen.
Wie in den spoortrein den leeftijd van zijn kind te
laag opgeeft, bederft voor een paar gulden, wat hij
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voor al het goud van de wereld niet bederven mag :
het karakter van an kind. Wie zelf zijn kind gebiedi,,
of in des kinds tegenwoordigheid de dienstbode gebiedt,
aan den bezoeker te zeggen, dat de heer des huizes
afwezig is — verspeelt het recht zich te beklagen over
eene onwaarheid van zijn kind.
Laat u niet uit in sterke en overdreven bewoordingen.
„Dat lafaards zweren" — zoo zegt Brutus, als Cassius
de samenzweerders eenen eed wil laten afleggen -„een eed worde gezworen bij eene verdachte zaak."
Sterke uitdrukkingen doen aan de waarheid slechts
schade ; verhinderen, dat in der kinderen hart de overtuiging wortel schiet, dat de waarheid in zichzelf
machtig genoeg is.
Het gevoel voor de waarheid bederft men, door zelf
waarde te hechten aan den schijn ; door rneer te willen
wezen in de oogen der menschen dan men is.
Tot onwaarheid brengen we het kind door onverstandige gestrengheid. Laat uw kind u niet behoeven
te vreezen. Laat zijne individualiteit zich onbezorgd
kunnen ontplooien. Laat het weten, dat gij zijn vriend
zijt, die niets liever wenscht dan zijn waarachtig welzijn ; vveten, dat aan uw hart vergeving is te vinden voor
elken misslag ; troost voor elke droefheid. Uwe hand
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zij vast, maar niet gestreng. Wees voor uw kind teeder.
Tot onwaarheid brengen wij het kind door het te
stijven, wanneer zijne verbeelding het voert tot onwaarbeid. Vooral moeders hebben zich dezen wenk aan te
trekken. Te goeder trouw voorzeker, maar toch zeer
misplaatst, zijn zij vaak trotsch op doze verbeelding
hunner lievelingen. Zij lachen dan ter sluiks tegen de
omstanders over deze „schranderheid", en zijn inmiddels bezig het waarheidsgevoel in hun kind te bederven.
Dat gevoel wordt ook bedorven door onderwijs, dat
niet ordelijk, geleidelijk en bevattelijk gegeven wordt.
Onderwijs, dat boven de bevatting der leerlingen gaat,
verstornpt (V); maar het doet nog meer : het voert
tot leugen. Het kind, dat de opgegeven taak toch moot
volbrengen, maar het niet kán, wordt gedwongen elders
hulp to zoeken en zich to tooien met geleende veeren.
Elk rekenkundig vraagstuk. dat door eenen medeleerling
wordt opgelost, is een leugen, die het kind begaat,
maar die ter verantwoording ligt van het onderwijs.
Ten slotte kan men het gevoel voor de waarheid bij
het kind ook bederven door verkeerde beginselen uit
to spreken. De kinderen ontvangen hunne beginselen
omtrent good en kwaad o. a. van hunne ouders. Zij
zijn goede luisteraars, en menig woord, door ons daar-
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been geworpen, wordt voor hen een levensregel, waar van zU nooit los worden. Dat een leugen met een
goed doel geoorloofd is; — dat ieder oneerlijk is in
eigen nering; — dat een mensch niet al te eerlijk
moet zijn; ziedaar maximen, waarmede het kind
nooit door ons in kennis mag worden gesteld, en die
het nooit door ons mag hooren bespreken, dan op afkeurende wijze.

B. Hoe kunnen wij het waarheidsgevoel bij onze
kinderen ontwikkelen?
Wij zagen dat de leugen geboren wordt o. a. uit
traagheid. Gewennen wij onze kinderen aan arbeid,
aan zelf denken. Niet geheel terecht wordt er onderscheid gemaakt tusschen onderwijzen en opvoeden. Onderwijzen is : den leerling te leeren waarheid zoeken.
Daardoor wordt hij van zelf vervuld van liefde voor
de waarheid: d. i. bij wordt opgevoed.
Een goed onderwijzer zal, zooveel hij kan, den leerling de waarheid zelf laten vinden. Is het kind zoover
gekomen, dan voegt zich bij de blijdschap, die de waarheid wekt, ook de blijdschap van het verhoogd zelfgevoel. Het resultaat komt ten bate van het karakter.
Het is eene zaak van groot geduld en van veel zelfverloochening, den leerling dezen weg te doen gaan.
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In hooge mate leent de wiskunde zich tot deze wijze
van behandelen. De onderwijzer kan den leerling de geheele wiskunde zelf laten vinden. Maar deze wijze van
handelen doet geen snelle vorderingen maken kweekt
geene leerlingen, met wie de onderwijzer spoedig schitteren kan. Wie zoodoende in vijf jaren tijds — een
cursus onzer hoogere burgerscholen — slechte de vlakke
meetkunde behandelde, zoude nog ver zijn gekomen.
En toch — deze wijze van handelen zou schoone vruchten dragon. De leerling, in wien langs dezen weg de
lagere wiskunde geboren is — want hem werd de kennis niet aangebracht, zij werd in hem geboren — leert
al het overige zeer snel en, indien noodig, zonder
verdere hulp. Maar vooral — en hierom is het ons
thans te doen hij krijgt eerbied voor de waarheid.
Ook andere vakken zijn in rneerdere of mindere mate
geschikt zoo te worden onderwezen. Een onderwijs,
dat, waar het maar mogelijk is, den leerling voortdurend tot zelfwerkzaamheid aanzet, hem zijne traagheid doet overwinnen een onderwijs, dat tintelt van
liefde voor stiptheid, moet in den leerling het gevoel
voor de waarheid ontwikkelen.
Jets van de waarheid te hebben gevonden, zelf te
hebben gevonden, en dat langs den weg van stalen
vlijt en geduldigen arbeid, ziedaar eene der edelste geDietingen voor den starveling weggelegd, De mensch,
uit het paradijs verjaagd om te arbeiden, hervindt door
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den arbeid zijn paradijs , het paradijs van de waarheid.
Goed onderwijs is er op gericht het kind tot den arbeid
te prikkelen.
Wijzelf kunnen het gevoel voor waarheid bij onze
kinderen ontwikkelen door zelf waar te zijn. Onze mond
uite niets dan het eenvoudige woord, dat zijne bevestiging vindt in de daad. Ons leven zij niet boven onze
krachten. In ons gezin heersche orde, matigheid, eenvoud. Ziedaar rnachten, voor welke de leugen de vlucht
neemt. De ernstige, zedelijke persoonlijkheid des vaders
doordringe het geheele gezin van den geest der waarheid, voor welken ten laatste iedereen zich buigen moet.
Die geest verspreidt zich dan door duizend onzichtbare
kanalen en maakt zich meester ook van het kinderhart.

C Hoe kunnen wij de onwaarheid in onze kinderen
bestrijden ?
Zullen wij hies ver komen met belooning of straf ?
Ik geloof het niet. In het algemeen moet een kind nief
in de meening komen, dat iets slecht is, omdat het
gestraft wordt. lets is slecht, kortweg omdat het slecht
is. En zoo moet ook de leugen als in zichzelf afschuwelijk worden afgeschilderd. Nooit moet in het gezin
worden gesproken over de leugen, dan als over iets
verachtelijks.
-
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De eerste maal, dat een kind zich aan eene onwaarheid schuldig maakt, zij men ten hoogste verwonderd
over dat feit. Gebeurt het meer, dan zegge men het
kind, dat het zich heeft te schamen. En eindelijk doe
men den leugenaar gevoelen, dat hij onze achting heeft
verbeurd.
Het is verkeerd door straf een kind tot het belijden
van de waarheid te dwingen. Het feit, dat hij als ]eugenaar bekend staat, moet straf genoeg zijn en is dat
dan ook werkelijk.
Gevaarlijk is het : wantrouwen aan den dag te leggen,
wanneer een kind voor het een of ander verontschuldigingen bijbrengt, in welke verontschuldigingen geen
onwaarheid te ontdekken valt. — Zoodra A bespeurt,
dat hij het vertrouwen van B verloren heeft, is het
met den invloed van B op A gedaan. Zoo is het ook
tusschen ouders en kinderen. Men moet steeds weer
beginnen met het kind te gelooven.
Volgehouden wantrouwen maakt ten laatste den
"meest waarheidlievenden mensch tot leugenaar.
Wat door Dr. Bourdin wordt beweerd van den arts,
nl. „dat hij vaak, staande voor de raadselen, de armen
slap laat hangen en met zijne eigene kunst verlegen
wordt" — dat kunnen wij ook zeggen van vele ouders.
Ook op zielkundig gebied zijn. raadsels. Dit mag even-
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wel geen reden zijn om het zoeken naar eene oplossing
te staken. Wellicht zullen wij eenmaal van de roerselen der menschelijke ziel, ook der kinderziel, meer
weten dan thans; en zullen wij dan ook met grootere
beslistheid den te bewandelen weg kunnen afbakenen.
Maar wat ons nog ontsluierd moge worden, dit kunnen wij toch reeds met zekerheid aannemen, dat het
voornarne middel om waarheidsliefde in te boezemen
aan de jeugd, ligt in den ernst van het gezin ; ligt in
de zedelijke beteekenis der ouders; ligt in het refine
oog van den varier.

X
GE VOEL MOH HET SCHOONE

an onze vijf zinnen gezicht, gehoor, reuk,
smaak en gevoel noemen wij de laatste Brie
lagere, de eerste twee hoogere zinnen.
Voor datgene nu, dat door middel van de hoogere
zinnen tot ons komt, dat wij dus waarnemen met
oog en oor, hebben wij de onderscheiding schoon en
niet-schoon. Voor wat wij door middel van de lagere
zinnen waarnemen, hebben wij deze onderscheiding niet.
Wij kunnen niet spreken van schoone geuren wel
van schoone kleuren.
Dikwijls noemt de een lets schoon, waaraan de ander
dien naam ontzegt. Op het gebied van het schoone
ez
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zijn de meeningen vaak verdeeld. Volgens het spreekwoord kan men over den smaak niet twisten, en is
er dus geene zekerheid te bekomen of wij iets al dan
niet schoon behooren te noemen.
Het zou er droevig uitzien, indien dit zoo ware.
Onzekerheid verlarnt. Ontzegt iemand aan een voorwerp de eigenschap schoon, dan moet men het recht
hebben hem gelijk te geven of te beweren, dat zijn
schoonheidsgevoel niet genoeg ontwikkeld is.
Welnu, er zijn voorwaarden, waaraan iets moet voldoen om schoon te kunnen worden genoemd. Er zijn
schoonheidswetten. En behalve de schoonheidswetten
bezitten we nog eenen maatstaf. Dat nl., wat de eeuwen
heeft getrotseerd ; wat in de loop der tijden de bewondering is blijven wekken ; wat niet opgehouden heeft
schoon te zijn in de schatting van vele elkander opvolgende geslachten dat hebben wij het recht als maatstaf voor het schoone aan te nemen.
Wanneer kan men zeggen, dat iemands schoonheidsgevoel ontwikkeld is ? Wanneer het schoone hem spoedig
in het oog (en in het oor) valt. Maak eene wandeling
met eenen schilder, en gij zult bemerken hoeveel meer
van hetzelfde landschap wordt gezien door zijn oog
'clan door het uwe. Ga met uwen tuinman den tuin in
en indien gij u tegenover hem niet groot wilt houden,
moet gij bekerinen, dat er in uw eigen tuin meer te
8

114

GEVOEL VOOR HET SCHOONE

genieten valt voor hem dan voor uzelf. Wandel zoo
ook met een wetenschappelijk architect door eene kerk
hoor een gedicht voorlezen door iemand, die een gedicht voorlezen kan, en gij zult ondervinden dat door
hen alien wordt opgemerkt, wat niet zou zijn opgemerkt door u. En deze ervaring zal u leiden tot de
overtuiging, dat uw gevoel voor het schoone bij een
voortdurenden omgang met deze gidsen veel zou win nen aan omvang en aan diepte.
En zoo zijn wij als van zelf waar wij moeten wezen —
aan de opvoeding. Het schoonheidsgevoel is vatbaar
voor ontwikkeling dus is het plicht die ontwikkeling
bij onze kinderen te bevorderen.
En deze zaak is van groot belang.
Vooreerst omdat het onverantwoordelijk is eene gave,
die de mensch bezit, te laten sluimeren. (III.)
Ten tweede : omdat de mensch, die niet aesthetisch
gevormd is, moeielijk naar buiten kan werken, aithans
niet in groote mate. Achting is voor hem, die zijn
plicht betracht. Wij hebben den daglooner, die zijn
plicht betracht, hooger te achten dan een hooggeplaatste, die zijn plicht verzuimt. Maar al is onze achting voor dien daglooner ook zeer groot, wanneer hij
niet aesthetisch is gevormd, zal zijn omgang zich niet
uitstrekken tot grooten kring.
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En ten derde : wij alien moeten arbeiden en zorgen
en strijden en lijden, en door middel van dat alles nuttig zijn Maar behalve wat nuttig is, bestaat er toch
nog een zeker iets, dat „poezie van het leven" heet.
Hoe strenger de mensch zijn plicht vervult, des te beter ; hoe nuttiger hij zich maakt, des te meer beantwoordt hij aan zijne bestemming; maar daarnaast is
het toch ook waar, dat de mensch niet bestaat voor
het nuttige alleen ; dat hij niet geboren is om in de
vervulling zijner dagelijksche plichten op te gaan. Ook
het schoone heeft zijne rechten. „Spreek niet" — zoo
zegt Koning Lear tot Regan, — „spreek niet van noodig zijn. De armste bedelaars zelfs hebben iets dat
in hunne armoede overbodig zou kunnen heeten."
En zoo is het. Dat „overbodige", dat de armste bedelaars zelfs nog bezitten, is intniddels niet meer overbodig, maar noodig, wanneer men zich op een hoog,
het voile menschenleven beschouwend, standpunt
plaatst. Voor het schoone der kinderen oog en oor te
openen is daarom der ouderen plicht.

Op drieerlei wijze uit zich de zin voor het schoone,
wordt het gevoel voor wat schoon is ontwikkeld, nl:
I. door zelf eene kunst te beoefenen;
II. door dikwijls het schoone in de natuur en in de
kunst te genieten ;
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III. door het gansche leven onder den invloed van
het schoone te brengen.
I. Ons gevoel voor het schoone uit zich, wanneer
men zelf productief kunstenaar is. Zes is het getal der
schoone kunsten, en wel voor elk der hoogere zinnen
drie. Bouw , beeldhouw- en schilderkunst voor het oog;
muziek, dichtkunst en welsprekendheid voor het oor.
De laatste kunst werkt op het oog tevens.
In hoeverre is het nu de plicht der ouders het kind
een of meer dezer kunsten te doen beoefenen ? Van
kinderen, die bestemd zijn kunstenaars van beroep te
worden, spreken we hier natuurlijk niet.
Van deze zes kunsten zijn de twee, die in het midden liggen : — schilder- of teekenkunst en muziek, —
de twee, die het moest worden beoefend. En dit is zeer
natuurlijk. Bouw- en beeldhouwkunst zijn moeilijk door
een dilettant te leeren en voor de dichtkunst is niet
iedereen geboren. Dan blijven behalve de welsprekendheid, die in onze rederijkerskamers beoefend wordt,
slechts de twee bedoelde kunsten over : het teekenen
voor het oog, de muziek voor het oor.
Het teekenen moest dan ook aan iedereen, van het
armste kind tot het rijkste, worden onderwezen. Door
het teekenen wordt het gevoel voor symmetrie, voor
harmonische verhoudingen, voor eenheid in de verscheidenheid, voor schoonheid van lijnen ontwikkeld.
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Duizendmaal jammer is het, dat zoovele teekenlessen
als bij traditie tooneelen van wanorde zijn dat de jeugd
over het algemeen weinig lessen met minder ernst
opvat dan joist die in het teekenen. Om menigen Augiusstal, die in deze wereld nog bestaat, te reinigen
is misschien een Hercules noodig.
Teekenen ligt in de natuur van het kind. Wat doet
het, als zijn taak is afgewerkt ? Beweeg u door de kiasse
en zie -- het kind teekent. Deze aandrift vraagt om
leiding. Daarom : het teekenen moet worden onderwezen
aan ieder kind, en we] : onderwezen met ernst. Vroeger zagen wtj reeds, dat hand en oog er door worden
ontwikkeld. Wat is de mensch, wiens oog niet meten
kan, onbeholpen ? Wie met een gerust geweten een
jaar zien kan tegen een schilderijtje, dat scheef hangt,
is niet geheel en al ongelijk aan iemand, die vrede
heeft met 2 X 2 = 5.
Met bescheidenheid neem ik de vrijheid een voorstel
te doen, dat van invloed zou kunnen zijn op den ernst,
waarmede onze jongelieden in de toekomst hunne teekenlessen zullen opvatten. Men stelle het teekenen in
den rang van die vakken, waarin de leerling zich een
voldoend dyer rnoet hebben verworven, om te kunnen
overgaan tot eene hoogere kiasse, en om voor het
eind examen te slagen. Allereerst zou die maatregel
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worden gezegend door de leerlingen zelf, zoo dikwijls
zij met hun teekenboek gewapend de natuur opzochten,
zoo dikwijls als de schoonheid der vormen zich ontsluierde voor hun oog.

Een tweede kunst, die door leder, niemand uitgezonderd, moest worden beoefend, is de muziek. Velen
zeggen, dat in onzen tijd aan de muziek minstens genoeg gedaan wordt. En zij hebben geen ongelijk. Bezien
wij de zaak wat meer van naderbij.
Onze tijd wordt getiranniseerd door de piano. Er
is dan ook reden waarom geen instrument zooveel
wordt bestudeerd als dit. Op de piano liggen de tonen gereed. Zij behoeven dus door den speler niet te
worden gemaakt. Wie noch muzikaal gehoor, noch
muzikaal talent bezit, kan toch leenen pianospelen. En
ten tweede kan men — waartoe de meeste andere
instrumenten zich niet leenen — op de piano akkoorden
aanslaan. Niet alleen de melodie, ook de harmonie is
door de piano weer to geven. Maar naast deze voordeelen staan nadeelen, waarop te wijzen niet overbodig
is. Ja, men kan de veelkleurige instrumentale muziek
op de piano overbrengen, maar dan herleidt men alle
instrumenten tot dat eerie, en door die herleiding gaat
veel verloren. Men ontneemt aan de muziek hare kleur.
De polyphonie ontbreekt. Door een muziekstuk over
-
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te brengen op de piano maakt men van een schilderij
eene gravure.
Wandelen wij voorbij een huis, waaruit de tonen,
deze maal eens niet van de piano maar van eene fluit,
tot ons doordringen, dan gevoelen wij iets als verademing. Het is zoo : fluit viool, violoncel, zijn hulpbehoevende instrumenten. Maar wie zijn instrument lief
heeft, dankt het, ook zonder begeleiding, uren van
edel genot. Daarenboven wordt er nog genoeg piano
gespeeld, om gemakkelijk eenen vriend, die ons begeleidt, te kunnen vinden.
Eene tweede schaduwzijde van de piano is, dat zij in
de eerste plaats techniek vraagt. Maar techniek en
kunst zijn twee. De tonen, die de piano voortbrengt,
duren te kort om, er den vollen rijkdom des gevoels
in te kunnen leggen. Een goede aanslag kan slechts
iets vergoeden. Meesters van den eersten rang weten
met de geringe hulpmiddelen, die de piano aanbiedt,
wel groote dingen te doen, maar hoeveel meesters van
den eersten rang zijn er ?
Evenwel eene piano is in een huisgezin van
groote waarde.
,

Maar afgescheiden van de waardeering der verschillende muziekinstrumenten verdient de vraag belangstelling, of het wel goed is, ddt er zooveel uren besteed
worden aan het leeren bespelen van een instrument ?
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Onze meisjes geven gemiddeld tien a twaalf uren per
week aan de piano. Geklaagd wordt — en terecht —
over te veel leerstof, te veel inspanning. Zouden wij
niet in de eerste plaats moeten schrappen de studie
van een muziek-instrument? Hierop geef ik met beslistheid een toestemmend antwoord. Hooger belangen
worden in onzen tijd opgeofferd aan de piano. En de
vruchten van de honderden uren aan gamma's en vingeroefeningen besteed, zijn niet in overeenstemming
met de moeite. Te tellen zijn de volwassen mannen
en vrouwen, die de muzikale studien hunner jeugd
voortzetten. En daarom, de studie van een muziekinstrument blijve bestemd uitsluitend voor de aanstaande
toonkunstenaars van beroep, en voor kinderen, wier
muzikaal talent in die mate uitkomt, dat het zich alleen
met geweld zou laten terugdiingen.
poet er dan niets worden gedaan aan muziek ? Ongetwijfeld, en wel, de muzikaal dooven uitgezonderd, door
allen. Laat leder het instrument leeren gebruiken, dat
de natuur hem sehonk : de stem. Evenals het teekenen, moet ieder kind, van het artnste tot het rijkste,
het zingen leeren.
En aan dat leeren zingen, moet het leeren spreken
voorafgaan. Ons yolk rnoet afleeren te spreken met de
keel. De tijd zal wel nog ver zijn, — maar hopen wij
op zijne komst dat alle onderwijzers zelf leeren
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spreken en leeren in het spreken onderwijs to geven.
Op de lagere school moest elke week in iedere klasse
een tweetal wren onderwijs worden gegeven in het
zuiver spreken. In de hoogere klasse zou dit onderwijs dan in verband moeten worden gebracht met het
lezen '). En de aldus ontwikkelde stem zou moeten
leeren zingen.
Dit onderwijs in het goed spreken is niet alleen van
aesthetische, het is ook van hygiOnische beteekenis.
Door eene verkeerde uitspraak ontstaan ziekten der
stemorganen, die slechts door rust en eene betere wijze
van spreken kunnen genezen.
Niet de schrijver beweert dit — het wordt beweerd
door een, vviens gezag op dit gebied meer beteekent
dan het zijne: het wordt beweerd door Mackenzie.
„De behandeling van de ontstoken keel der geestelijken moet aan den arts worden overgelaten, die echter
weinig vermag, tenzij de lijder gedurende eenigen tijd
zijne stem rust gunt. In de meeste gevallen moet de
patient later een cursus in de kunst van stemvoortbrenging doorloopen." 2 )
') Was die Schulen und Gymnasien, von den untersten Klassen an,
versdumen, milssen die Gesanglehrer dem Schiller zuerst beibringen:
die Ausbildung der Sprechwerkzeuge und die Bildung des GehOrs
durch das Studium der Sprachelemente. J. Stockhausen, Gesangsmethode, S. 8.
2 ) Mackenzie, De Hygiene der stemorganen. Haarlem 1889. Blz, 124.
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Nu kan men eerst ziek worden en dan goed leeren
spreken — men kan ook eerst goed leeren spreken en
dan niet ziek wor(len. De laatste weg is de kortste.
Dat in de opleiding van alle aanstaande onderwijzers,
geestelijken en officieren het goed leeren spreken nog
niet is opgenomen, -- is te betreuren.
Indien iemand verwonderd vraagt, of dan niet ieder-'
een van nature spreken kan, hem geef ik ten antwoord
dat iedereen van nature kan loopen, maar dat het
desniettemin noodig wordt geacht de recruten in ,dat
loopen nog eens opzettelijk te onderwijzen.
Ziehier dan twee gewichtige volksbelangen. De oefening van het oog door algemeen ernstig teekenonderwijs, de oefening van het oor door algemeen ernstig
spreek- en zangonderwijs. En door deze twee : ontwikkeling van het gevoel voor wat schoon is.

II. Het schoonheidsgevoel wordt ontwikkeld, wanneer men de voortbrengselen der natuur en der kunst
dikwijls geniet. Haar men moet leeren genieten. Boven
sprak ik van den tuinman, die zooveel meer in onzen
tuin ziet dan wij zelf. Hij houdt zich ook zooveel meer
dan wij met de natuur bezig. Daardoor weet hij er
meer van. Schenk uw kind een bloempotje en laat het
de plant verzorgen. Dan zal het de ontwikkeling dier
plant met aandacht volgen, en zijn oog zal voor de
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schoonheid der natuur opengaan. Begeef u veel met uw
kind in de natuur, en het zal de natuur liefkrijgen.
Waarom worden de musea zoo weinig bezocht ?
Omdat niet velen de schoonheid van een doek kunnen
genieten. Hoe weinigen, ook uit de welvarende standen, worden getroffen door de schoonheid van een
beeld. Van wie Rome en Parijs hebben bezocht, roemen de meesten de kunstschatten, die daar to bewonderen zijn. Maar dit doer velen hunner welstaanshalve.
Sommigen, die eerlijk zijn en daarbij bescheiden, bekennen dat het wel aan hen zal liggen, inaar „dat zij
er zooveel niet aan hebben gevonden." Nog anderen,
en deze zijn onbeschaafd van hoofd en van hart beide,
beweren dat zij meer houden van een goed diner, dan
van al de kunstschatten van Rome. Slechts weinigen
hebben oor en oog voor het schoone. De schorre straatzanger heeft een groot auditorium, de nachtegaal wordt
slechts door een enkel rninnend paar beluisterd. In
onze Tivoli's luisteren alien naar een wals van Strausz,
maar als een lied van Schumann wordt gespeeld, spelen de muziekanten voor zichzelf alleen.
Men moet leeren genieten. En dat vroeg. In huis en
school moet, het kind opmerkzaam worden gernaakt op
wat schoon is.
Hoe, om niet langer to verwijlen bij het algemeene,
hoe leert men het schoone kennen en genieten ? Ik
noem twee middelen. Ten eerste : door vergelijken. Wan-
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neer men veel kunstwerken — gebouwen, beelden,
schilderijen, toonstukken — met elkander y,ergelijkt,
dringt zich van zelf een oordeel aan ons op. Ten.
tweede : door zichzelf te vragen : wat heeft de kunstenaar moeten doorleven, vOOr hij van zijn kunstwerk
afscheid nam ? Wie deze twee middelen te baat neemt,
zal er voor zichzelf en voor zijne kinderen veel vrucht
van genieten.
Wanneer dan eenmaal ons oor en oog gewend zijn
te letten op wat schoon is, moeten wij dikwijls uitroepen : „te midden van hoeveel schoons heb ik geleefd,
en ik heb het niet geweten !" Dan zien wij de kerken
van de stad onzer inwoning, dan zien wij het kerkje
van ons dorp met andere oogen aan. Ik noodig ieder
inwoner van Leiden uit, wanneer zijn oog er nog niet
voor geopend is, des avonds als de maan schijnt naar
de Hooglandsche kerk eene wandeling te maken en van
den zooeven vermelden uitroep ben ik verzekerd.
Wie de oogen opent, heeft veel te zien.
Maar ook dan eerst wordt een zomerreisje een gebeurtenis in het leven. Wie vooraf eenige studie maakt
van wat er in eene stad te zien is, zich door afbeeldingen — die zoo goedkoop zijn, dat ieder ze zich
kan aanschaffen — met de te bezoeken kunstschatten
vertrouwd maakt en dan het origineel opzoekt, die
slaat den rechten weg in voor zich en de zijnen.
Maar daartoe moeten de blinden ziende en de dooven
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hoorende worden gemaakt — en dit is het werk van
ouders, die hunne taak ernstig en edel opvatten.
Het schoonheidsgevoel wordt ontwikkeld door veel
schoons te zien en te hooren. Men rnoest — naar het
schoone woord van GOthe dagelijks ten minste een
klein lied hooren, een goed gedicht lezen, eene schoone
schilderij zien, en ware het mogelijk, eenige verstandige woorden spreken.
Laat iedereen zich er toch van doordringen, dat dit
alles geene zaak is van geld; dat er kosteloos overal
zooveel schoons valt waar te nemen dat het alleen
de zaak is, of men genieten kan en genieten wil.

III. Het gansche leven moet gebracht worden onder
den invloed van het schoone. Willen wij dit doel voor
onze kinderen bereiken — en dat zoude zeer de moeite
waard zijn — dan moeten wij zelf hierin voorgaan.
Van ons leven blijven na aftrek van den dagelijkschen
arbeid stukken over, en die moeten we wijden aan
het gezellig verkeer. Voor dat gezellig verkeer is de
kunst. Maa• behalve die to en, waarmede wij, om zoo
te zeggen, doen kunnen wat wij willen, moet alles
toch geadeld an door het schoone.
En dan noem ik in de eerste plaats onze woning.
Ook de geringste but kan blijven dragen van goeden
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smaak. Niet alleen de woning van den rijke, ook die
van den daglooner kan een behaaglijk aanzien hebben.
De welvarende bezitte in elke kamer een kunstwerk
of eene afbeelding van een kunstwerk. Vooral wake
men tegen overlading. Waar de wand is gevuld met
schilderijen, platen en portretten, worden deze daardoor
verlaagd tot den rang van behangsel.
Ten tweede komt de kleeding bier in aanmerking.
Aan de eischen van reinheid en orde moet in de allereerste plaats worden voldaan. Het is alsof rein linnengoed terugwijst op eene seine ziel. Slordigheid vloekt
tegen schoonheid. Heilzaam is het, wanneer de mensch
reeds in zijne jeugd zich op de beoefening dier twee
deugden leert toeleggen. Voorts moet er werk worden
gemaakt van de kennis der kleurschakeering. Een
groene japon met blauw afgezet is niet aan to zien.
Roode linten op een groen kleed, ziedaar jets dat in
hooge mate leelijk is. De kennis van alle Hollandsche
Graven met die van de stations aan den Staatsspoorweg
er bij geef ik gaarne voor wat kennis van de harmonie der kleuren.
En ook strijdt tegen het schoone alle overlading. Een
kamer mag noch een meubelmagazijn noch een rariteitenkabinet wezen. En een mensch geen uitstalling
van kleederen, kleuren en versierselen. De goede smaak
bemint eenvoud en soberheid. Een hoogleeraar had de
goede gewoonte, wanneer de studenten hem schetsen
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hadden geleverd, bij gezwollen volzinnen op den kant
te schrijven : „hoe mooi !" Dit „hoe mooi !" is ook van
toepassing op eene kleeding, die zich door schelle kleuren en overlading van sieraden onderscheidt.
Het gansche leven onder de macht van het schoone.
Ook onze woorden. „Dat heb ik in de woning van
mijne ouders nooit gehoord," ziedaar wat het kind
zijn leven ling moet kunnen getuigen van ruwe woorden en dubbelzinnige uitdrukkingen.
Het schoone in het leven. Ook in het kinderleven.
Wederom komen wij hies op de zaak van het schrijven. Aanleg of geen aanleg : iedereen kan duidelijk en
ordelijk leeren schrtjven. De onderwijzer, die het wil,
kan al zijne leerlingen zoover brengen, dat zij nooit
eene letter op het papier zetten, die het oog beleedigt.
En zoo ook moeten orde en reinheid worden betracht
in de behandeling der leermiddelen, der boeken en papieren. Daarmede wordt de eerste grondslag gelegd
voor de liefde tot het schoone. Aanhoudende zorg en
toezicht worden hiertoe van ouders en onderwijzers
vereischt, maar later zullen de kinderen er dankbaar
voor zijn.
En zoo zijn wij, als zonder het te willen, genaderd
aan een onderwerp, waarmede ik dit hoofdstuk wensch
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to besluiten, nl. het verband tusschen het goede en het
schoone. Is er verband ? Het wordt ontkend. Schoon is —
zoo zegt men — wat het ontwikkelde oor en oog behaagt,
onverschillig of het nuttig is of schadelijk, voordeelig
of nadeelig, zedelijk of onzedelijk. Dieper wil ik op deze
zaak niet ingaan. Maar wel leg ik er den nadruk op, dat
de schoonheid eischt: orde, harmonie, evenwicht. Brengen wij het gansche leven onder den invloed van het
schoone, dan zal dit zich uiten in ons spreken en
schrijven, in onzen toon en in onze tijdverdeeling. Maar
dan zijn wij reeds op het gebied van het zedelijke.
Ms van zelf zullen dan in de praktijk de begrippen
van goed en schoon elkander dekken.
Maar er is meer. wij besp•aken het schoone in de
natuur en in de kunst. Ook de zedelijkheid laat zich
beschouwen uit het oogpunt van het schoone. Ja, goed
zijn is plicht. Ongetwijfeld. En hoog staat de mensch,
wiens plichtbesef zoo machtig, wiens geweten zoo helder is, dat hij voor de vervulling van den plicht alles
doet wijken. Zij, in vie dat plichtbesef het krachtigst
leeft, zijn het zout der maatschappij. Maar boven de
deugd, die wordt beoefend uit plichtbesef, staat de
deugd, voortvloeiende uit de ziel, die haar betracht
van wege hare schoonheid.
Het hoogste standpunt op zedelijk gebied is dat van
den mensch, die zich met even groote walging afwendt
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van de zonde, als hij zich afwendt van krijschende en
dissonneerende klanken ;
die de waarheid liefheeft met de liefde, die hij toedraagt aan eene symphonie van Beethoven ;
die de eerlijkheid bemint als eene Madonna van Rafael ;
die aangetrokken wordt door kuischheid en trouw
als door de kathedralen van Keulen en Straatsburg.
Wij laten de vraag rusten, of al wat schoon is ook
zedelijk goed is. Met nadruk evenwel beweren wij, dat
al wat zedelijk goed is, schoon is. De oogen der jeugd
to openen voor dat schoon — ziedaar van de opvoeding
het gewichtigste gedeelte.

9

XI
GEV OEL VOOR HET GOEDE

► iever breng ik mijn kind naar het graf, dan
dat ik het zie groot worden voor de zonde" —
ziedaar een gezegde, dat in den mond van ons
Yolk leeft, en dat ons yolk siert. Voorzeker, wij
hopen voor onze kinderen alles goeds. Dat zij
welvarend mogen worden, dat zij talenten en gaven
mogen bezitten een sterk lichaam en eene schoone
toekomst. Maar wie het hart op de rechte plaats draagt,
wil, als het noodig is, dat alles prijs geven, indien
zijn kind maar goed worde, d. i. zedelijk rein. Dieper
smart is er niet voor ouders, dan hun kind zedelijk
verdorven to zien. De volksspreuk is waar : ons kind,
liever in den lijkwagen dan in dien der gevangenen.
n )i
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De mensch kan gelukkig zijn zonder talenten, en
zonder wetenschap, en zonder rijkdom ; maar zonder
gemoedsvrede kan hij niet gelukkig zijn. Het geweten
laat zich niet omkoopen door goud; niet tot zwijgen
brengen door kunstgenot; niet afschepen door kennis.
En ontloopen kan een mensch het ook niet. Het gaat
met ons mede over land en over zee ; mede naar onze
legerstede ; mede in onze droomen; het staat ons op
te wachten bj ons ontwaken. Als het ons verwijten te
doen heeft, vergalt het ons het liefste, dat wij hebben :
den kus onzer vrouw, de omhelzing van ons kind,
elke bete broods. Deze hoogst eenvoudige waarheden
kennen wij alien -- en toch is er niemand, die ze niet
nu en dan vergeet — ook in het stuk der opvoeding.

Bezien wij de zaak een weinig meer van nabij.
leder heeft het beset' in zich, dat hij gehouden is te
doen, wat hem zedelijk goed toeschijnt. Er is verschil
tusschen menschen en menschen in de bepaling van
wat goed is; maar heeft iemand eenmaal voor zichzelf
uitgemaakt, dat dit of dat goed rs dan gevoelt hij voor
zich de verplichting, dit nu ook te moeten doen.
De stem, die ons zegt: gij zult doen wat u goed toeschijnt en laten wat u voorkomt kwaad te zijn, die stem
noemen wij het geweten. Dat geweten kan ruim zijn
of nauw ; grof of teeder; wakker of sluimerend — maar
,
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iedere mensch bezit het, en wanneer het soms slaapt,
is het orn te zijner tijd met indrukwekkende helderheid fe ontwaken.
Ik vermoed, dat de aandachtige lezer eene vraag op
(16 lippen heeft. Indien, zoo zal hij zeggen, het geweten
niets meer doet dan ons zeggen, dat wij gehouden zijn
te doen wat ons toeschijnt zedelijk goed te zijn, van
waar zullen wij dan kunnen weten, waarin nu eigenlijk
dat zedelijk goede bestaat ? Evemnin als alle menschen
hetzelfde schoon of leelijk noemen, evenmin zijn de
menschen het er over eens wat goed is. Een Messenier
te dooden gold bij de Spartanen als goed — wij oordeelen dat die gewoonte gruwelijk was en wreed. Een
halve eeuw geleden nog zag de wetgevende macht bij
ons yolk in de doodstraf geen zedelijk kwaad. Thans
is die doodstraf als ongeoorloofd afgeschaft.
1k antwoord : langzamerhand komt de menschheid
tot meer volledige kennis van het goede. Soms staan
er geesten op, die haar eene groote schrede vooruitbrengen op dien weg. Al worstelende komt zij tot
meer klaarheid omtrent goed en kwaad. En nu zoude
ieder zonder hulp wel tot kennis van wat goed is
kunnen komen, evenzeer als hij de geheele wiskunde
kan uitvinden uit zichzelf. Maar hij zou het niet heel
ver brengen zonder onderwijs.
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limners datgene, waarvoor de menschheid op het
gebied der wiskunde duizend jaren noodig had om het
te vinden, leeren wij van eenen onderwijzer in een enkel
uur. Zoo is het ook met het goede. Wat de menschheid eerst na een zoeken en strijden van vele eeuwen
vond, dat leeren wij als goed beschouwen door het
onderwijs van eenen enkelen dag.
In het kort: behalve door onzen persoonlijken aanleg
om het goede te vinden, leeren wij het goede kennen :
door de maatschappij, waarin wij leven, en die met
een zeker aantal zedelijke grondstellingen bezwangerd is;
door opvoeding ;
door onderwijs ;
door de groote meesters op zedelijk gebied.
Onder de menschen, met wie wij omgaan, zijn er
sommigen van wie wij getuigen : deze mensch bezit
eene fijne ziel. Daarmede willen wij dan te kennen geven,
dat zoo iemand fijn onderscheid weet te maken tusschen goed en kwaad. G-rof noernen wij iemand, wien
dat onderscheid niet spoedig in het oog valt.
Snel en ook in het kleine dat onderscheid te kunnen
zien, is het kenmerk van een ontwikkeld zedelijk gevoel. Er zijn weegschalen op welke alles, wat beneden
het hectogram is, geen invloed meer heeft ; de chemische
balans van 011and slaat nog door IA een overwicht van
een tiende milligram.
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De eerste school, waarin het kind in het goede wordt
onderwezen, is het gezin. Daar ontvangt het de eerste
indrukken; daar ontvangt het de eerste begrippen orn •
trent goed en kwaad.
Een kind heeft nog geen eigen zedelijk oordeel. Dat
van zijne ouders is het zijne. In alles van de ouders
afhankelijk, hangt het ook van hen of in zijne zedelijke
voorstellingen. Wat de vader doet en zegt is goed, is
navolgenswaardig, is volmaakt. Als zijn vader iets
doet, mag het kind het ook doen.
Wie hierover een oogenblik nadenkt, bemerkt van
hoeveel gewicht onze woorden en daden zijn.
.

HET LEVEN DER (WADERS IS VOOR HET KIND MET MEER
OF MINDER DAN DE ZEDENWET.

Ik geloof niet, dat er een vader of moeder is, die
aan dit feit zonder ontroering kan denken.
Toch is doze waarheid aan de rneeste ouders niet
onbekend. Dit komt althans uit, wanneer men bij het
voeren van sommige gesprekken, of het gebruiken van
sommige woorden elkander een oogje geeft, dat beteekenen moot „Denk er orn, dat het kind er bij is." Ik
meende, dat uitdrukkingen en woorden, die om hunnen
onzedelijken zin niet mogen gebruikt worden in de
tegenwoordigheid van een kind, evenmin mogen worden uitgesproken buiten zijne tegenwoordigheid.
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Het respect voor het kind, dat in dien oogwenk
spreekt, is evenwel te prijzen.
Maar nog iets. Niet alleen uit onze woorden en da den drinkt ons kind zijne begrippen omtrent goed en
kwaad in; het ontvangt die begrippen uit den geheelen geest, die in ons gezin heerscht. En die geest
komt tot hem, gelijk wij reeds vroeger opmerkten,
door duizend onzichtbare kanalen. Fijner opmerkers
dan kinderen zijn er niet. Hunne jonge ziel, nog niet
verzadigd van opnemen, is graag om te ontvangen.
Die ziel bezit nog weinig beelden, en daarom is de
helderheid, waarmede alles zich in haar weerkaatst, groot.
WEES DAAROIVI ZELF, \VAT GIJ WILT DAT UW KIND
ZAL ZIJN.

Een niet te berekenen invloed op de zedelijke begrippen heeft voorts het vertellen. Gezegend wiens moeder goed vertellen kon. En hier kom ik nog eens terug
op het schemeruurtje, dat ik in V. bes prak. Neen,
neem dat schemeruurtje uit het leven uwer kinderen
niet weg. Maar gebruik het, om in hun hart de kiemen
te leggen van al wat goed is. Geef dan les in de moraal, reeds aan den driejarige. Spreek vooral het meest
over lieve kinderen.
In het algemeen moet over het kwade slechts bij
uitzondering worden gesproken. Wat eens iemand ge.
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zegd heeft van den laster : dat hij schade toebrengt
aan dengene, die hem uitspreekt; aan dengene, over
wien hij wordt uitgesproken en aan dengene, die er
naar luistert, — dat is van het kwade in het algemeen
waar. Het luisteren naar het verhaal van eene of andere slechte daad werkt niet gunstig. Boekjes met geschiedenissen van ondeugende jongens en meisjes zijn
in beginsel of te keuren. Zij maken den lezer met het
kwaad gemeenzaam.
Mocht het besef, dat wijzelf het boek zijn, waaruit
onze lievelingen de deugd leeren kennen, ons diep
doordringen. Mocht het van alle ouders de ernstige
wil zijn, den stralenkrans, waarin zij voor hunne kinderen zijn gehuld, ook te verdienen.

De kinderen ontleenen hunne begrippen omtrent goed
en kwaad ook aan diegenen, met wie zij omgaan. Hier
hebben wij te doen met dienstboden en schoolmakkers.
Indien ergens, dan gevoelen de ouders hier de beperktheid hunner krachten. Door dezen omgang is in menig
jong hart vergift ingedroppeld. Met verstand te waken
is het eenige, dat wij kunnen doen.
Behalve de opvoeding moet ook het onderwijs behulpzaam zijn aan de ontwikkeling van het gevoel
voor het goede. Het lager onderwijs moet bevorderlijk
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zijn aan de aankweeking van de deugd. Maar dit is
niet voldoende. Er moet opzettel ij k onderwijs in
worden gegeven. Velen denken daar in onzen tijd anders
over. Zij doen hun kinderen onderwijzen in alle vakken
van wetenschap en in de muziek, maar niet in de kennis
van wat goed is. Zij meenen, dat kennis van de andere
vakken en gevoel voor het schoone voldoende zijn.
Maar hunne meening is valsch. Eene groote mate
van kennis en wetenschap bewijst niets voor een ontwikkeld zedelijkheidsgevoel. Vaak gnat groote geleerdheid samen met weinig zedelijk gevoel. Eveneens gaat
de kunst dikwijls gepaard met achterlijkheid in het goede.
Gelijk het gevoel voor het schoone ontwikkeld moet
worden door onderwijzers, zoo ook dat voor het goede.
Hier an menschen noodig, die daarvan hun werk en
studie maken menschen, die aan deze taak hun leven
wijden. En het onderwijs, dat ik hier op het oog heb,
moet door de ouders in eere worden gehouden en gesteld op de plaats, waar het behoort, nl. op de eerste
plaats. Want bij de ontwikkeling van geen enkelen
aanleg heeft de mensch zoo groot belang als bij die
van zijn zedelijk gevoel.
Hoe droevig in dit opzicht de toestand in onzen tijd is,
is moeielijk to zeggen. Uitblijven zullen de gevolgen niet.
Spreek met velen onzer tegenwoordige jongelieden
van twintig jaar over honderd onderwerpen en gij ontvangt dikwijls goede antwoorden. Maar gij komt niet
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op het onderwerp, dat wij thans bespreken, of hunne
redeneeringen raken kant noch wal. Hunne ouders hebben hen er dan ook niet in laten onderwijzen. Of, `vat
ook niet zeldzaam is, de kinderen hebben zich zoolang
tegen dit onderwijs verzet, dat de ouders eindelijk hebben
toegegeven en hen aan de leiding van den predikant
hebben onttrokken. Of dit laatste mogelijk zou geweest
zijn, indien de gansche maatschappij en het gezin,
waaruit deze knapen zijn voortgekomen, doordrongen
waren geweest van het belang der zaak, betwijfel ik.

1k noemde ook de groote meesters op zedelijk gebied
als de bronnen, waaruit wij onze kennis aangaande
goed en kwaad kunnen putten. En daarom moeten wij
onze kinderen met hen in aanraking brengen. Het is
hier als met het schoone. Een bezoek aan een museum
van schilderijen veredelt den smaak. Een bezoek aan
de helden op zedelijk gebied veredelt het zedelijk gevoel.
Wat de zieners en profeten der menschheid hebben
gezien en geprofeteerd, mag den mensch niet onbekend
blijven.
Wat meer zegt: zal het zedelijk peil van den mensch
niet dalen, zijn zedelijk gevoel niet verstompen, dan
moet hij voortdurend met deze groote persoonlijkheden in
aanraking blijven, zijnen geest voortdurend verfrisschen
aan hunnen geest.
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Het onderwijs, waarover ik zooeven sprak, heeft tot
taak, het kind gedurende de zes jaren, die op zijn
twaalfde levensjaar volgen, over die helden te spreken.
Maar ook het huisgezin heeft hier eene taak. Elken
morgen zij het uur van het ontbijt eene stille ure, die
het geheele gezin vereenigt. Het huisgezin, waar de
een zOo Mat en de andere zOo laat te voorschijn komt,
wordt niet door eenen goeden geest bezield. Als alien
dan gezeten zijn, leze de vader een stuk voor uit de
gedachten, door een van de groote voorgangers te boek
gesteld. Dat stuk zij kort, duidelijk en aangrijpend.
Wie zijn gezin zoo den dag heeft leeren aanvtngen,
op diens graf zullen zijne kinderen, volwassen geworden,
tranen schreien van dank.
Hier is het de plaats om de behoefte uit te spreken
aan een goed boek, dat een duizendtal bladztjden bevat,
waarvan er elken morgen eenige in het gezin kunnen
worden gelezen. Er zip vele van die boeken, maar er
is niet een, dat niet in een of ander opzicht ongeschikt
is. De waarde van zulk een werk is, indien het goed
is, niet te berekenen. VVie aan de samenstelling eenige
levensjaren gaf, zoude, indien hij in zijnen arbeid slaagde,
dat slagen niet te duur hebben betaald.
Boven alle boeken, die voor morgen-lectuur zijn bestemd, blijft de Bijbel aan te bevelen. Jammer dat
wij in dit heerlijke boek hier en daar op een woord
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stuiten, date niet hardop kan worden gelezen. Bij zulk
een tekst gekomen, houdt de vader gewoonlijk met
het lezen even op, en zoekt de zaak te redden, door
zelf een paar woorden er bij to maken. Maar de schalksche zoon of dochter heeft begrepen wat er gaande is.
Men tracht over 's vaders schouder to zien, welk hoofdstuk voorgelezen wordt, en zoekt na, afloop van het
ontbijt de geincrimineerde bladzijden weer op.
Wil men dit alles voorkomen, welnu, men wijde
elken avond een kwartier aan het doorzien van wat
men den volgenden morgen lezen zal.
Naast den Bijbel noem ik nog twee boeken, voor
morgen-lectuur uitnemend geschikt : de Apocriefe Boeken des Ouden Testaments en de „Navolging van
Christus" van Thomas a Kempis.
Van de Apocriefe Boeken vestig ik vooral de aandacht op het boek Jezus Sirach. Van de „Navolging
van Christus" is een zees aangename Nederlandsche
uitgave bezorgd door onzen Hasebroek.
Het lezen des morgens aan het ontbijt heeft nog
eene andere vrucht dan die in het lezen on hooren
lezen zelf ligt. — Door het vol te houden, het niet
eene enkele maal over te slaan, komt er orde in onze
woning en wordt onze energie versterkt. Want iets
vol to houden, al is het op zichzelf een kleine zaak, is
moeielijk.
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Het onderwerp, waaraan dit fragment is gewijd, is
rijk. Nog is te spreken over lectuur, over den inhoud
van liederen, over tooneel, over het van buiten leeren
van korte spreuken. Dit alles zij aan het nadenken
van den lezer overgelaten.
Maar nog eene enkele opmerking : laten wij toch nooit
ofte nimmer de deugd vervelend maken.
„Zedenlessen," zegt v. Koetsveld, „zijn hagelsteenen
op een olifant: zij treffen het dier niet, mar zij vervelen hem."
In onze woning moet de geest van blijden arbeid
heerschen. Bij dien geest slechts is de deugd gebaat.
De verveling is de moeder der zonde.
Soms gebeurt het, dat, ondanks alle toewijding der
ouders, het kind toch zedelijk verongelukt. Tot die
ouders heb ik twee dingen te zeggen :
te hebben gedaan wat men kon, is de beste troost
in 's levens smart, en ook :
als men heeft gedaan wat men kon, dan wordt het
woord van Tagaste's bisschop tot de moeder van Augustinus bewaarheid : „het is niet mogelijk, dat een kind
van gebed en tranen verloren zou gaan."

XII
BLIJMOEDIGHEID

ti

(

n sommige huizen heeft de deur, die van de
gang tot den tuin toegang geeft, ruitjes van
verschillende kleuren. Ziet men door het groene
dan is de tuin groen; door het gele, dan is de
tuin geel ; door het roode, dan is hij rood.

Die tuin is de wereld.
Die toeschouwer zijt gij.
Het ruitje, waardoor gij ziet, is uw stemming.
Vandaar dat een en dezelfde wereld aan A. anders
voorkomt dan aan B.; vandaar dat wij over dezelfde
zaak heden anders oordeelen dan wij het gisteren deden.
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Niet in de wereld, waarin hij geboren is, leeft de
mensch hij leeft in de wereld, die geboren is in hem.
Hieruit volgt, dat 's menschen stemming, dat de toon
van 's menschen gemoed van belang is voor zijn geluk.
Het leven is een last of een zegen, de aarde is een
tranendal of een lusthof, al naar mate de mensch
droefgeestig is of blijmoedig.
En verder is blijmoedigheid eene noodzakelijke voorwaarde voor krachtigen arbeid en voor het goed voibrengen van de levenstaak. Voorwaarde ook tot eene billijke
beoordeelirig van zaken en personen. Daarom is zij nog
lets anders dan een zegen : blijmoedigheid is PLICHT.
Veel blijmoedigheid, veel vreugde is er niet in omen
tijd. Daarom zoekt men zoo zenuwachtig naar het
surrogaat er van, naar vermaak. Schromelijke vergissing, wanneer men deze twee verwart. Want de vreugde
is massief goud — het vermaak is slechts verguldsel.
Blijmoedigheid en vreugd drukken eenen blijvenden toestand uit, — het vermaak omvat eenen bepaalden tijd,
heeft begin en einde, en staat als zoodanig buiten den
mensch. Het vermaak heeft ten doel : to komen na den
arbeid, — maar de vreugde en de blijmoedigheid begeleiden den arbeid en bezielen dien met kracht en met leven.
Waar het vermaak den dienst moet verrichten van
de vreugd, daar is het droevig gesteld. Vreugdeloos
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vermaak is laf, vernedert den mensch en laat een
ledig achter. Dada alleen vervult het zijn taak en is
het niet misplaatst, waar het een leven van blijmoedigen arbeid tot achtergrond heeft.
-

Indien nu iemand meent, dat inwendige levensvreugde,
dat blijmoedigheid alleen kan ontstaan waar welvaart,
en voorspoed heerschen, dan dwaalt hij. Niet lang behoeven wij te zoeken om te midden van de kwistigste
weelde eenen somberen mensch te vinden. Wij weten
immers alien wat achter „de gevels van de huizen"
zoo al verborgen is. Neen, blijmoedigheid is een schat,
die dikwijls aangetroffen wordt waar andere schatten
ontbreken een schat, dien de mensch zich moet veroveren op zichzelf, op zijn lot, op zijne zinnen een
schat — en zoo komen wij tot ons onderwerp — in
de verovering waarvan de opvoeding den jongen mensch
kan en moet te hulp komen.

Is de opvoeding daartoe bij machte ? Dat wij het
onderzoeken.
Tot eene blijde stemming werkt merle een gezond
lichaam. Gevoel van kracht stemt ons aangenaam.
Pijn ontstemt. Dikwijls heeft de humeurigheid van een
kind geene andere oorzaak dan de komst van een tand
of slaap. En ook volwassenen zijn dikwijls gemelijk,
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alleen door den toestand van hun lichaam. Nu ligt het
voor de hand, dat die opvoeding tot blijheid van gemoed zal voeren, die het lichamelijk welan van het
kind behartigt. Wie voor de gezondheid van zijn kind
zorgt, werkt daarbij, behalve voor het heden, ook nog
voor de toekomst, want voor den welstand van het
lichaam zijn de eerste jaren de gewichtigste.
Moeielijk is de taak dies ouders, wier kinderen met
een kwaal of gebrek ter wereld komen. Het zij mij
vergund hun hier te wijzen op een tweetal fouten, die
dikwijls in zulk een geval worden begaan ; die zees
begrijpelijk zijn, maar die niettemin fouten blijven.
Men is nl. gewoon, een kind, dat een zintuig mist,
le te beklagen en
2e in alles te helpen.
Maar medelijden vernedert en huip belemmert de
ontwikkeling der vermogens, die wel aanwezig zijn.
Welke weg moet dan worden gevolgd ? Het menschelijk lichaam is zoo ingericht, dat het eene orgaan het
andere bijna kan vervangen. Men ontwikkele bij den
gebrekkige de organen, die hij heeft, leere hem woe
keren met zijn kapitaal, al is dat kapitaal ook kleiner
dan dat van anderen ; doe hem de grootste mate van
onafhankelijkheid bereiken, die voor hem mogelijk is.
Gesteld wij brachten een bezoek aan de maan en
troffen daar menschen aan met een zintuig meer dan
wij hebben ; — een zintuig, waardoor zij alles konden
10
,
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zien, op welken afstand en waar het zich ook beyond.
Indien deze maanbewoners ons dan beklãagden en ons
alien arbeid uit de hand namen, zouden wij niet zeggen : „laat ons met vrede, wij zullen met de zintuigen,
die wij hebben, al zijn die minder in getal dan de uwe,
ons pogen te redden en gelukkig trachten te zijn ! ?"
Welnu, geltjk wij tot die maanbewoners, zoo staan
zij, die slechts vier zintuigen hebben, tot ons 1 ).
Wij kennen ze, de lijders en lijderessen, over wier
lippen nooit een klacht komt, ja, die dikwijls nog tot
troost en opbeuring zijn van wie gezonder en sterker
zijn dan zij zelf; wier voorbeeld beschamend is voor
alle 'neer bedeelden.
De blinde Wilson gaf in het jaar 1820 een boekje
uit, waarin hij het: leven van zichzelf en van vier-envijftig andere blinden beschreef. Onder die vier-en-vijftig
komen voor: dichters, musici, professoren en leeraars,
ingenieurs, wis- en werktuigkundigen. En van alien
wordt gezegd, dat zij hun lot droegen met bltjmoedigheid.
Het lichaam onzer kinderen te verzorgen en te harden ; het gebrekkige kind te leeren in de hoedan igheid zijner zintuigen vergoeding te vinden voor wat
1

) Cornhill Magazine, 1863.
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het in de hoeveelheid dier zintuigen te kort komt —
ziedaar wat de opvoeding doen kan in het belang van
eene blijde gemoedsstemming.

Maar er is meer. Reeds vroeger hebben wij, in een
ander verband, er op gewezen, dat verwarring den
mensch wrevelig maakt.
Het chaotische leidt tot verdriet, gemelijkheid, slecht
humeur, prikkelbaarheid. Orde, daarentegen, verkwikt;
geeft rust; maakt blijde. Daarom moet men in het
belang der blijmoedigheid het kind aan orde gewennen,
en zoo gewennen, dat zij hem worde tot natuur. Eindelijk houde toch eens het misverstand op, dat orde
bekrompen en wanorde geniaal is. Orde en eentonigheid zijn twee. Orde is eenheid, maar in die eenheid
is plaats voor de rijkste verscheidenheid. Wanorde
noodzaakt tot krachtsverbruik zonder nut. Wanorde
baart onvoldaanheid en spijt.
Maar — van gezondheid en orde gezwegen ik
wil u eenen engel noemen, die den mensch niet aanraakt met zijnen tooverstaf of hij brengt hem tot vrede ;
die van alle menschelijk verdriet het grootste deel
vermag te genezen en het andere deel kan verzachten ;
die rust geeft in den strijd, troost geeft in het berouw,
die der wroeging een haver angels uittrekt; die steunt

148

BLIJMOEDIGHEID

en staalt die in het menschelijk gemoed de fontein
doet springen van stille blijdschap — ik bedoel den
engel, wiens naam is : ARBEID.
Arbeid — ziedaar een van de voornaamste machten,
die de stemming van den mensch beheerschen. Laat
ons toezien, dat onze kinderen den arbeid leeren liefhebben. Indien andere middelen to kort schieten, laten
wij hen dan desnoods tot arbeid dwingen. Is het werk
volbracht, dan komt de vrede vanzelf.
Het leven der meisjes in het tijdperk, dat zoo wat
komt met het negentiende levensjaar, kenmerkt zich
dikwijls door gemis aan eene blijde stemming. Men wil
smart, men wil spanning. Arbeid is hier de naam van
het geneesmiddel arbeid en nogmaals arbeid.
Scheppen is eene der grootste genietingen, misschien
wel de grootste. Te zien op het voltooide gewrocht onzer
handen of onzer gedachten maakt zalig. Hoeveel pessimisme zou er minder zijn in de toekomst, indien wij
alien eens onze zonen en dochteren in gloed konden
brengen voor een leven van aanhoudende werkzaamheid!

„Laten er altijd wenschen overblijven," zoo predikt
de wijsheid — en tegen deze prediking wordt door
sommige ouders ten opzichte van hunne kinderen gezon digd. Men geeft den kinderen, wat men maar geven kan,
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en dekt zich met de overweging, „dat men niet weet
wat hun later te wachten staat en dat zij dus nu maar
moeten genieten wat zij genieten kunnen." Nu, wat
hun later te wachten staat, weet ik wel. Zij zullen
door al dat genieten in hun jeugd later onverschillig
zijn voor kleine genoegens; ongevoelig zelfs voor groote
genietingen ; afgestompt ; oud voor hunnen tijd ; zij zullen
spoedig zijn, wat men met een vreemd woord noemt:
„blase." Zij zullen weinig vergenoegdheid hebben over
veel, — en toch, het is in het belang der blijmoedigheid
dat de mensch veel vergenoegdheid hebbe over weinig.
De jongeheeren Kegge, negen en tien jaren oud, hadden reeds een zilveren cylinder-horloge. Papa zal hun
wel op hunnen twaalfden verjaardag een gouden hebben
geschonken. Hoe de oude heer later daarlia nog climax
heeft kunnen brengen, gaat mijn verstand te boven.
Wel begrijp ik, dat hij het levensgeluk zijner kinderen
bedierf.
Och, dat wij toch iets voor later bewaren ! Hoe beerlijk, wanneer het genot van den Rijn iernand nog wacht,
wanneer hij reeds twintig jaren telt ; wanneer hem dat
genot is bewaard voor zijn huwelijks-reisje. Hoe heerlijk,
wanneer eene reis naar Zwitserland een ideaal is, voor
de verwezenlijking waarvan wij langen tijd onze spaarpenningen moeten verzamelen, en dat ons deel wordt,
wanneer we de dertig reeds voorbij zijn. Het is wel
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jammer, dat de omstandigheden ons dikwerf te machtig
zijn en wij genoodzaakt worden op dit punt of te wijken van ons beginsel.
Arm is de mensch, die heeft uitgenoten. Daarom —
opdat we terugkomen op het onderwerp van dit hoofdstuk — in het belang van eene blijmoedige stemming
des ganschen levens, late men de kinderen niet tejong
genieten. En stellig en zeker niet genieten, wat aan
hunnen leeftijd niet past. Veel moet worden geschrapt ;
ik noem slechts gene zaak : het kinderbal. De afschaffing daarvan vraag ik in het belang der kinderen.
Wanneer de opvoeding door dit beginsel wordt bestuurd, zal elk levenstijdperk zijne eigenaardige genoegens aanbieden ; zullen er wenschen overblijven, aan
welker verwezenlijking te arbeiden bijdragen zal tot
des levens blijdschap.
Die blijdschap wordt ook verhoogd door muziEK en
poRziE. Reeds rhythmus, en de rhythmus is toch in beide
het laagste element, reeds rhythmus brengt het binnenste van ons genioed in beweging. Muziek en poezie
moeten in ons huffs worden aangetroffen, worden beoefend. Als kinderen van den gezin te zamen zingen,
wordt de broederband toegehaald ; de liefde wordt inniger ; de blijdschap koint koesterend in het gemoed ;
de grond wordt gelegd voor heerlijke herinneringen in
later tijd. Want als broeders en zusters elkander na
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jaren scheidens ontmoeten, duurt het niet lang of zij
herinneren elkander : „weet ge wel, toen we dat en
dat lied samen zongen ?"
0, laat er toch in ons huis worden gezongen ! Een
lied geeft den overkropten boezem lucht, herstelt de
verloren stemming.
En de poezie wone er tevens. Verzen worden over
het algemeen niet gaarne gelezen. Aan wie de schuld
Dat het kind in zijne jeugd liefde leere koesteren voor
poözie ! Men late het schoone gedichten van buiten leeren. En in de eerste plaats de schoonste onzer psalmen. Een lied, een gedicht, een psalm, ziedaar een
steun in 's 'evens drang.
Eens bezocht ik een stervende, die vijf-en-tachtig
jaren oud en daarbij doof was. Te spreken tot een
stervende is moeielijk, maar hem de woorden toe to
schreeuwen, ziedaar iets onmogelijks. 1k zette mij neder
aan het voeteneinde van de bedstede en zweeg. Ook
drie kinderen van den zieke, zeif reeds lang volwassen,
zaten zwijgend neer. Daar sloeg de stervende den blik
op, en mij ziende, kwam er eene gedachte in zijne ziel.
En langzaam klonk het van zijn lippen :
'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn nooden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wij1 Gij mijn rechterhand woudt vatten.
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Gij zult mij leiden door Uw raad,
o God, mijn heil, mijn Toeverlaat!
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Nooit genoot ik den drie-en-zeventigsten psalm als
toen. Zwijgend en eerbiedig luisterden wij naar hem.
Beter troost dan die in dezen psalm is vervat, had ik
hem niet kunnen geven. Maar meer : die man troostte
zelf ons.
1k drukte hem de hand en ging ernstig gestemd
heen. Aan dat sterf bed had ik geleerd van welke waarde
het is, kinderen de psalmen en liederen van buiten te
laten leeren, die uit de borst van de edelsten van ons
geslacht zijn gevloeid, en die duizenden aan duizenden
hebben gesteund en getroost. De mensch kan niet leven van brood alleen.

De geboren vijanden der blijmoedigheid zijn de hartstochten. Later komen wij daarop terug. Maar ik mag
er bier niet geheel van zwijgen. De hartstochten moeten worden bestreden, wil onze stemming niet van
ons wijken. Hoe zij kunnen worden beoorloogd, en wat
daartoe in de macht der ouders staat, dat bewaren
wij voor een volgend hoofdstuk. Te meer laat dit ons
plaats om nog de aandacht te vestigen op het volgende.
Er is een wet, waarvan ik niet weet of Darwin haar
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met dezelfde woorden heeft uitgesproken, maar waarvoor hij toch de feiten heeft aangewezen. Ik zou hair
aldus willen formuleeren :
dikwifis is het gevolg nog in voile werking, wanneer

de oorzaak reeds lang is verdwenen.
Deze wet is van voile toepassing op hetgeen wij
thans behandelen. Als onze jeugd met de daarin ontvangen indrukken reeds lang is voorbijgegaan, werkt
zij nog na. Eene blijmoedige jeugd maakt den mensch
blijmoedig van aard voor het geheele leven.
Daarom, laten wij de zon doen schijnen in het leven
onzer kinderen. Daarmede bedoel ik niet ik heb het
reeds gezegd — dat zij veel moeten genieten. Maar de
toon van ons gezin, de geest van ons huis moet blijde
zijn. Er moet in ons huis een warme atmosfeer heerschen. Niemand moet ons vreezen. Onze tegenwoordigheid moet de vroolijkheid niet plotseling doen verstommen, maar omgekeerd : blijdschap wekken. Dat zal
zoo zijn, als wij onzen plicht kennen en leven voor en
in ons gezin.
Houden wij ook, in het belang eener blijmoedige
stemming, in navolging van het goede voorbeeld door
de Roomsch Katholieke kerk ons hierin gegeven, de
heilige dagen in eere. Moeders verjaardag is Allerheiligendag. Dan volgen die van vader en van de kinderen.
En dien der dienstboden mogen wij evemnin vergeten.
Och, ik weet wel „dat de mensch eigenlijk alle dagen
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van het jaar jarig is," maar ik wil het niet weten, en
bloos over deze domheid niet.
Voorts : St. Nicolaas. Eindelijk elke Zondag, die in
ons gezin een waarachtig heilige dag zij.
En dan — nemen wij van onze Duitsche naburen
den eeredienst der bloemen over. Komt, flegmatische
medemenschen ! verzaakt uw flegma eens voor een
dag, plukt eens in de vroegte eene roos en zet Naar
op de tafel naast het ontbijt uwer vrouw. De kinderen
zullen uw voorbeeld volgen, zonder dat gij het hun
behoeft to bevelen.
Zonder raadselen en vragen is het menschelijk leven
niet. Dikwijls vermeerdert de wetenschap de smart,
dikwijls groeft de ervaring diepe lijnen in het gelaat.
Uit het paradijs der jeugd wordt menige volwassene
verdreven als de strijd des levens komt. Maar wat ons
ontnomen worde, de herinnering blijft ons bij. Gelukkig,
die in de herinnering aan eene zonnige jeugd een ster
bezit in 's levens duister.

Ten slotte : er zijn menschen, wier leven voorbij
gaat in eentonigen arbeid. Elke dag gelijkt bij hen op
den anderen en zij hebben geen ander verschiet dan
dat dit zoo blijven zal tot hunnen laatsten snik. Daaren boven leven zij in aanhoudende zorg en leiden een

BLIJMOEDIGHEID

155

schamel bestaan. Toch zijn zij nooit anders dan blijmoedig gestemd. Vraagt gij hun naar het geheim daarvan, dan ontdekt gij, dat hunne wereld van arbeid en
zorgen eigenlijk de wereld niet is, waarin zij lever). Zij
leven in eene andere wereld, zij leven in de nabijheid
van hun hart!
Onder al de wederwaardigheden van het leven heeft
de blijmoedigheid geen rijker bron dan een god sdienstig hart.

X I II
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terker dan wie een stad inneemt is hij, die
51 1 'r1"c zichzelf, d.
zijne aandoeningen en hartstochten weet te beheerschen.
Zoo moeielijk is het.
En — als al wat moeielijk is — slechts zelden
vertoont zij zich, de volkomen heerschappij over het
lager ik.
Wel zou het te wenschen zijn, dat zij meer in bedwang werden gehouden, die aandoeningen en hartstochten, die niet zonder reden worden vergeleken bij
een ros, dat moet worden „betoomd". Want als een
ros zijn berijder, nemen zij den armen mensch dikwijls mede, struiken door, heggen over, den afgrond in.
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Doof kunnen zij den mensch maken en blind. Doof
voor de vermaningen van ouders en vrienden, voor de
tranen en gebeden van vrouw en kind ; blind voor de
voorbeelden van ellende, blind voor eigen rampzalig
einde. Zij maken den mensch tot hunnen slaaf.
En meen nu niet, dat gij dezen slaaf tot een vrije
kunt maken door redeneering. De hartstocht spot met
de redeneering. „Ik weet," zoo kunt gij den vader, die
honger en armoede over zijn gezin brengt, hooren zeggen — „ik weet, dat ik het geluk van vrouw en kinderen verwoest ; ik weet, dat ik vermoord, die ik liefheb,
maar ik kan den drank niet laten."
De slaaf van den hartstocht doet wat hij niet wil
en wil wat hij niet doet. Ja, als de hartstocht is bevredigd, dan komt het berouw, dan komen de goede
voornemens, de beloften, de eeden. Maar morgen komt
de slang van de begeerte weder aanschuifelen, den kop
als onmerkbaar om den hoek stekende, om na een
korten strijd meesteres te blijven van het terrein en
den zwakken mensch, gen,* gisteren, te persen tusschen hare kronkelingen. Neen, redeneering helpt tegen
den hartstocht niet, of niet veel.
Van alle menschelijk leed mogen wij drie vierden
schrijven op rekening van de hartstochten en aandoeningen. Deze twee hebben zonen en dochteren doen
verloren gaan ; vaders en moeders beroofd van de liefde
en den eerbied hunner kinderen ; schitterende verledens
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verwoest; schoone toekomsten bedorven ; teedere liefde
gewond; onwrikbaar geloof beschaamd ; vaste hoop geslagen in het aangezicht. Zij hebben met mannen en
vrouwen, die een zegen hadden kunnen zijn voor de
maatschappij. gevangenissen en krankzinnigengestichten ; met jongelingen, die voor een lang en roernvol
leven bestemd schenen, de kerkhoven bevolkt.
Wanneer nu tegen deze twee vijanden van het menschelijk geluk geen redeneeren helpt, wat, zoo vragen
wij, — want gefnuikt moeten zij worden — wat helpt dan ?
Zoeken wij het karakter en het ontstaan van de ziekte ;
misschien vinden wij, ddt zoekende, tevens het geneesmiddel.

Tot het karakter der gemoedsaandoeningen behoort,
dat zij plotseling is. Effen en kaim is de zee. Eensklaps verheft zich de storm.
Een tweede kenmerk is, dat de gemoedsaandoening
al wat verder in het bewustzijn van den mensch leeft
voor het oogenblilc onderdrulct en als het ware op
nonactiviteit stelt. Drift, schrik, toorn, verontwaardiging, angst, verlegenheid, zij komen plotseling op in
het gemoed en drijven al het andere er uit. De zachtmoedige mensch vergrUpt zich, in drift, aan een ander;
de vroomste misbruikt, als hij schrikt, Gods naam ;
de beschaafdste wordt, als hij in woede ontsteekt,
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ruw; de geleerdste is onhandig en zegt domme dingen,
wanneer hij verlegen is.
Nu zou het niet goed zijn, wanneer de mensch voor
geenerlei aandoeningen vatbaar ware. De schoonste
levensbloemen zouden clan voor hem hebben opgehouden to bloeien. Een onaandoenlijk mensch leeft slechts
voor een deel. Daarenboven zijn er aandoeningen, als
blijdschap, verrukking, bewondering, die even zoovele
bewijzen zijn van onzen adeldom. Maar elke aandoening moet in evenwicht worden gehouden door de rede.
Medegesleept mag de mensch worden, man slechts tot
zekere grenzen.
Hoe zal men nu een kind, dat aanleg heeft voor deze
of gene aandoening, b. v. tot opvliegendheid, daarvan
genezen ? Wij moeten ons bier laten onderrichten door
de natuurwetenschap. Deze leert ons, dat een lichaams •
deel, hetwelk niet gebruikt wordt, vermagert, atrophieert. Zoo is het. Een vennogen der ziel, een neiging of
aanleg van den mensch, die niet aan het werk wordt
gezet, ook die neemt af, verstompt. Wilt gij uw opvliegend kind genezen, neem dan zooveel mogelijk alles
uit den weg, dat hem zou kunnen doer opvliegen. De
uitbarstingen zullen dan minder hevig zijn, wanneer
later eene aanleiding zich mocht voordoen. Eindelijk
zullen zij geheel wegblijven. De aanleg is afgesleten,
omdat hij niet werd gebruikt.
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Hier vertoont zich dikwijls verschil in opvatting
tusschen den vader en de moeder. De moeder nl. zal
het kind ontzien. De vader daarentegen meent : het
kind moet, ondanks de aanleiding tot opvliegendheid,
zich toch betoomen, alleen orndat hij, de vader, dat
wil. De moeder wil het vuur doen uitgaan door gebrek
aan brandstof de vader wil, dat het vuur, al ligt er
brandstof op, toch niet zal branden. En zoo volgt de
moeder dikwijls van nature en zonder er rekenschap
van te geven, den wijsgeerigen weg.
Is evenwel de aandoening eenmaal dam ; heeft de
uitbarsting plaats, dan helpen geen woorden, geen
bedreigingen, geen slagen. Dan is het eenige middel:
AFLEIDEN, een middel, dat al weder het meest door
de moeder wordt toegepast. Het afleiden van de aandacht naar een ander voorwerp of naar eene andere
persoon bedaart de opvliegendheid, stilt den toorn,
neemt de verlegenheid weg. Dat dit middel helpen
moet, volgt uit den aard der zaak. Eene aandoening
verdrijft alle andere voorstellingen plotseling uit het
bewustzijn. Roept men nu die andere voorstellingen
in het bewustzijn terug, dan moet de gemoedsaandoening verbleeken. Daarom moet men dan de aandacht
van het kind zooveel mogelijk naar die zaken of personen heenleiden, waarin het veel belang pleegt te stellen. Die personen en zaken zijn dan als zoovele voegen
.
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in het harnas der gemoedsaandoening. En juist in die
voegen moet men het kind treffen.

Gemoedsaandoening en hartstocht hebben dit met
elkander gemeen, dat beiden voor zich de alleenheerschappij veroveren. Maar naast deze overeenkomst is
ook verschil. De aandoening is iets van een korter of
langer oogenblik, — de hartstocht is iets, dat voortduurt. De aandoening is acuut, de hartstocht is chro
nisch. Daarenboven bevinden wij ons bij de aandoening
op het gebied des gevoels, bij den hartstocht op dat
der begeerte.
Als in het marmer ade•en, zoo zijn ook in de ziel
van den pasgeboren mensch lijnen aanwezig. Niet
als een onbeschreven blad papier komen wij ter wereld. Wij brengen iets mede, dat wij ons naturel
zouden kunnen noemen. Er is verschil tusschen kin deren van dezelfde ouders. Ja, er is verschil tusschen
tweelingen. Staan wij nu onmachtig tegenover dit
naturel ? Kan de opvoeding er niets aan veranderen ?
Het wordt beweerd. Eveneens wordt beweerd, dat
ieder mensch als onbeschreven papier ter wereld komt
en dat de opvoeding almachtig is. Ik meen dat de
waarheid in het midden ligt en de zaak zich aldus
toedraagt :
11
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Met zekeren aanleg, met meer of minder vatbaarheid
voor deze of die indrukken, komt de mensch ter wereld. Dit is zijn naturel, waarmede hij zijn gansche
leven werken moet. Geheel er zich van losmaken kan
hij nooit. Maar op het naturel als bodem vermag de
opvoeding zees zeker iets te schrijven ; in het naturel
kan de opvoeding lets krassen, (Grieksch : charattein),
een beeld, een Icarakter. Het kind begeert. Zoodra deze begeerte is bevredigd,
is zij geeindigd. Maar wordt zij telkens en telkens weder
bevredigd, dan komt er een oogenblik waarin zij voortdtturt, ook nadat zij voldaan is. De begeerte is thans
neiging geworden. Wordt die neiging niet tijdig onderdrukt, dan nog een stadium vender en zij is aangegroeid tot hartstocht.
Natuurlijke drang
begeerte,
neiging,
hartstocht,
ziedaar de vier stadiön van het proces.
Geboren uit den natuurlijken drang om te blijven
bestaan, leeft in het kind de begeerte' naar voedsel.
Voldoe elk oogenblik aan die begeerte, ook dan, wan neer de etenstijd niet daar is; willig steeds het verlangen van het kind naar lekkernijen in ; laat het kiezen
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tusschen deze spijs of die; 1 ) en de begeerte zal veranderen in neiging; nog eene schrede verder en de
hartstocht van den snoeplust is geboren. En wat de
snoeplust in zijn nasleep heeft, dat behoeft niet te
worden aangewezen.
Zonder veel inspanning kan de lezer zelf van elken hartstocht het wordings-proces, van drang tot begeerte, van
begeerte tot neiging, van neiging tot hartstocht opsporen.
En nu heeft ons zoeken naar den aard en de wording
van den hartstocht ons ook het geneesmiddel aan de
hand gedaan. Of juister : niet het geneesmiddel, maar
het voorbehoedrniddel.
Drang, — begeerte, neiging, — hartstocht ;
tusschen deze vier zijn drie stations. Verder dan het
tweede mag de mensch niet komen. En daarom, Ouders!
is het onze taak op dat tweede - station op schildwacht
te staan, opdat ons kind de grens tusschen begeerte
en neiging niet overschrijde. De begeerte mag hare
bevrediging niet overleven.
Wij hebben slechts te waken voor eene schrede,
nl. voor de eerste. Die mag nooit worden gedaan.
') Verfoeilijke gewoonte van vele moeders, die al wat kiemen heeft
gelegd voor latere ellencle! Een kind moet tevreden zijn met en dankbaar zijn voor het voedsel dat het ontvangt. In het verlof om te molten
kiezen tusschen dit en dat ligt het beginsel, dat de mensch leeft om
te eten.
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Neen, laten wij Naar niet sieren met den schoonen
naam van liefde, de zwakke toegevendheid, die het
kind naar zijn eigen ongeluk voert. De liefde weet
streng te zijn. Ja, onverbiddelijk. Zij bezwijkt niet voor
den drang van het oogenblik en denkt aan het waarachtige geluk van het kind, denkt aan zijne toekomst.
Wanneer het kind, dat door de toegevendheid der
ouders een slaaf van den hartstocht geworden is, volwassen zijnde, de oogen open gaan, — weet gij, zwakke
Ouders ! wat dan het loon uwer toegevendheid is ? Dat
gij van uw eigen zoon en dochter het verwijt zult
moeten aanhooren : „Gij hebt mij rampzalig gernaakt.
De oorzaak van mijn ongeluk zijt gij. Gij hadt wijzer
moeten zijn : ik was een kind en wist niet beter."
De zaal is feestelijk versierd en verlicht.
Aan de groote tafel is in het midden het gouden echtpaar gezeten, omringd van kinderen en kleinkinderen.
Daar staat op een gegeven oogenblik de oudste zoon
op, en met de hand aan het glas spreekt hij, met
aandoening in de stem, deze woorden : „Vader en Moeder ! wij zijn alien gelukkig op dit Liw feest. Slechts
twee gevoelens leven thans in onze harten : liefde en
dank. Hoe wij u liefhebben, dat behoef ik u niet te
zeggen. Dat weet gij. Maar hoe wij u dankbaar zijn,
cat wil ik u zeggen, want dat weet ik zelf steeds
beter, naarmate ik ouder word. Ja, wij danken u voor
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uw arbeid en teedere zorgen maar meer nog danken
wij u er voor, dat gij ons hebt gekastijd, dat gij ons
met vaste hand hebt gehouden in het goede spoor,
dat gij onze neigingen hebt bewaakt. Want nu ik zelf
vader van kinderen ben, ervaar ik, dat de liefde van
ouders daarin haar moeielijksten arbeid vindt."
In het niet toegeven aan de begeerten, dan in zooverre die begeerten geoorloofd zijn, hebben wij een
middel gevonden om de geboorte van neiging en hartstocht to voorkomen.
Maar als de hartstocht nu eenmaal daar is? Ms hij
opsteekt uit een hoek, vanwaar wij hem niet hadden
verwacht ? Een tweetal antwoorden ken ik op die vraag :
1". Yoed den hartstocht niet, dan wordt hij zwakker.

Dit middel vonden wij reeds bij de aandoeningen. Het
vuur, waarop geen brandstof wordt gelegd, gaat uit.
Toch, voortdurend is de grootste behoedzaamheid
en werkzaamheid noodig. De hartstocht brengt het
verstand wel tot zwijgen, maar hij scherpt het vernuft
in het vinden van middelen, die hem kunnen voldoen.
Wanneer de booze uit het gemoed verdreven is, komt
hij dikwijls met zeven trawanten terug en herwint hij het
verloren terrein. GOthe beweert dat de hartstocht een
ziekte is, zonder hoop op herstel. Of dus het middel:
„voed den hartstocht niet", een afdoend middel is,
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weet ik niet. Wel weet ik dat de hartstocht, naarmate
hij wel gevoed wordt, toeneemt in hevigheid.
2°. Elke hartstocht laat zich door eenen tegenstrijdigen
hartstocht die sterker is, bedwingen.
Zullen wij dan het eene kwaad verwisselen voor het
andere ? Wie de stelling zoo opvat, doet mijne bedoeling onrecht. Daarom, eerst wat anders.
Men is gewoon elke hevige begeerte, die den mensch
beheerscht, hartstocht te noemen. Ik zou willen voorstellen het woord „hartstocht" alleen dan te gebruiken,
wanneer de begeerte zich naar het ongeoorloofde uitstrekt, maar de hevige begeerte, die zich richt op het
ware, schoone en goede, niet meer den naam te geven
van hartstocht, maar dien van geestdrift. Dit aangenomen, kunnen wij — en daarmede wordt mijne bedoeling duidelijk — onze stelling aldus overzetten :
-

GEESTDRIFT FNUIKT HARTSTOCHT.

Een jongeling brengt zijn leven door in zingenot. Hij
sloopt zijne lichaamskracht. Zijn werkader is al voor lang
doorgesneden. Zijn wil is lam. Een voor een hebben zijne
vrieuden hem verlaten. Die overbleven zijn ongelukkigen
als hij. Niets heeft hem kunnen redden. Noch de vaderlijke
vermaningen en bedreigingen, noch de schande, dat wie
kwamen na hem, hem thans reeds een elnd vooruit zijn.
Eensklaps zien de vrienden vreemd op. Die vroeger
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het laatst bleef, gaat thans het eerst weg. Die tot heden
nooit werd gezien op de college-banken, is thans ge
trouw aanwezig. In alles is bij hem verandering gekomen, zelfs in zijne kleeding.
Wat is er gebeurd ? Hij heeft het reine en onbesmette ontmoet in jonkvrouwelijke gestalte. Die aanraking heeft in hem een walg gewekt van het tot
dusver geleide leven heeft In zijn hart een oordeel
uitgesproken over de vergiftigde atmosfeer, die hij
tot heden begeerde in to ademen. Nu is hij opnieuvv
geboren. Nu is zijne ziel in geestdrift ontvonkt — en
die geestdrift heeft bereikt, wat niets anders kon bewerken, die geestdrift heeft zijnen hartstocht gedood.
Hoe zullen wij dan nu die geestdrift doen ontvonken
bij onze kinderen ? Dat in een volgend hoofdstuk.
Alleen dit nog. Men verwarre de geestdrift niet
met d6 opgewondenheid. Men denke bij geestdrift niet
aan iets, dat veel geraas maakt. Want ziet: de opgewondenheid is als een vuurpijl, die schittert en dan
is uitgebrand, terwiji de geestdrift dit met den hartstocht gemeen heeft, dat zij voortduurt. De opgewondenheid gebruikt woorden, veel woorden, maar de geestdrift is meest stil, zet alle krachten van de ziel aan
het werk, leeft van zelfverloochening en zegent de
menschheid door groote en edele daden.
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ou het te leeren zijn ?
Dat de schrijver het gelooft, blijkt uit het
bestaan van dit hoofdstuk. Voor wie het niet
gelooven, is dit hoofdstuk niet geschreven.
Wij willen hier niet opnieuw den lof van den wil
verkondigen. Van zijne macht is iedereen zich bewust.
Evenwel, te diep kan zij nooit wortel schieten, de overtuiging, dat een goede wil alle bezwaren weet te overwinnen. Die overtuiging toch is een heilzaam verwijt
voor begaafden, — eene heerlijke bemoediging voor
menschen van kleinen aanleg.
Wiens lichaam zwak is, kan het door matigheid verder brengen dan de sterke, die in onmatigheid leeft.
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Desvelijks : de mensch van middelmatige geestvermogens maar met goeden wil vermag meer dan hij,
wien bij een rijken aanleg die goede wil ontbreekt.
Het vraagstuk van den wil is eenen grooten stroom
gelijk, waarvan vele takken uitgaan, die zich weder
vertakken op hunne beurt. Het vraagstuk van den wil
is de bron van andere vraagstukken, en deze weder
van nog andere. En al die vraagstukken zijn moeielijk
als het oorspronkelijke.
Voor de meeste lezers hebben die vragen evenwel
geen belang. Wij roeren ze daarom niet aan, en verzoeken de lezers zich met ores te plaatsen op het
standpunt, waar men van willen spreekt als b. v. van
loopen. Gelijk een kind moet leeren loopen, zoo moet
het ook leeren willen.
Deze beschouwing is van Nader strekking, dan men
oppervlakkig zou meenen. Er volgt uit — om maar
iets te noemen — dat men dus op een kind evenmin
vertoornd mag worden wegens de zwakheid van zijnen
wil, als wegens de zwakheid van zijn beentjes ; dat
men, zwakke beentjes trachtende te versterken en
wanneer ze gebrekkig zijn, ze door heelkundige hulp
trachtende te herstellen, zoo ook den zwakken wll
zal zoeken te versterken en den verkeerden wil zal
beschouwen als iets dat krank is en dus moet worden

genezen.
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Geen sprake van boosheid, wrevel of toorn, — maar
sprake van genezen en versterken. Dit komt mij voor
het eenig juiste standpunt te zijn, waarop de opvoeders
zich hebben te plaatsen. Blijven we — dit eenmaal
aangenomen hebbende — niet langer in algemeenheden,
maar beschouwen wij de zaak meer van nabij.

Op tweeèrlei moet bij den wil worden gelet : op
uitgebreidheid en op
richting.
De wil moet zich uitbreiden, vooreerst in de diepte,
d. w. z. hij moet groote bezwaren aandurven, voor
groote moeielijkheden niet terugdeinzen.
En ook moet hij zich uitbreiden in de lengte. Wat
hij eenmaal heeft aangevat, moet hij niet weder loslaten. Wat hij begint, moet hij voleinden. Ms de wil
zich uitbreidt in de lengte, spreekt men van volharding.
In de tweede plaats moet bij den wil worden gelet
op zijne richting. Wil is als zoodanig een woord van
neutrale beteekenis. Voortreffelijke menschen en buitengewone booswichten — beiden hebben eenen wil van
groote uitgebreidheid.
Het verschil ligt in de richting.
En alzoo spreekt het van zeif, dat groote uitgebreidheid van den wil niet genoeg is; die wil moet zich
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richten op een edel doel. Is een boosaardig mensch
gewapend met eenen sterken wil, wij zouden dien wil
minder sterk wenschen bezit een mensch met edele
gezindheden eenen wil met weinig uitgebreidheid, wij
zouden hem eenen wil van meer intensiteit gunner.
Het ideaai is : een uitgebreide wil, die zich beweegt in

goede richting.
Menschen met zulk eenen wil begaafd, brengen veel
tot stand. Zij zijn de drijfkrachten der maatschappij.
Van hunne persoonlijkheid gnat kracht uit. Zij leven
niet to vergeefs.
Dikwijls begaan zij fouten. Maar die fouten zijn eerder hun roem dan hunne schande. Wie nooit iets
nooit jets aanvat; nooit jets onderneemt; nooit jaagt
naar een doel, — die begaat ook nooit eene fout. Zijn
gansche leven uitgezonderd, hetwelk uit een enkele
groote fout bestaat.
Wie met zulk eenen sterken en goeden wil begaafd zijn,
zien niet altijd de rozen bloeien op hun levenspad. Er
is nu eenmaal geen werking zonder tegenwerking. Maar
zij laten zich daardoor niet afschrikken. Wat hun na
rijp beraad goed, edel en noodig toescheen, vatten zij aan,
en nu houden zij moedig vol, wat zij eenmaal begonnen
nimmer uit het oog verliezende, nimmer latende varen.
In een van des levens beste oogenblikken hebben
zij met het oog van hunnen .geest, bun plan, hun doel,
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hun ideaal aanschouwd, als Dante zijne Beatrice. En
nu dragen zij hun ideaal, gelijk Dante het beeld zijner
geliefde, door hun gansche leven been. Steeds verkrijgt
het meer macht over hen — en eindelijk draagt de
mensch zijn ideaal niet meer, maar omgekeerd : zijn
ideaal draagt hem ; draagt hem over de afgronden des
wisselvalligen en moeitevollen levens; troost hem in
uren van moedeloosheid ; beurt hem op als de last te
zwaar schijnt ; fluistert hem in het oor woorden van
de teederste en innigste liefde. En komt de dood, zijn
levensdraad afsnijdende vOOr het doel bereikt, het plan
afgewerkt, de arbeid voltooid is, dan sterft deze mensch
wel — maar hij sterft als de held op het slagveld.

als dat loopen,
Om nu bij het loopen te blijven
zoo leert de jonge mensch ook bet willen, nl. van zelf.
Hij poogt zijne begeerte om te zetten in daad — en in
dien oogenblik wIL hij.
Houdt ge uw kind steeds in windselen gebonden,
het zal niet leeren loopen. Belet gij uw kind te willen,
ook het willen zal het niet leeren. Daarom beet de
eerste regel voor de ontwikkeling van den wil :
G1J ZULT DEN WIL VAN HET KIND NIET BREKEN.

Er zijn ouders, zelf in het bezit van eenen krachtigen
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wil, maar zonder heldere opvoedkundige begrippen, die
alleen hun eigen wil doen gelden. Deze ouders wikkelen
den geest hunner kinderen in doeken. Zij voeden hunnen
zoon niet op tot een vrij man. Zij maken hem slaafsch.
Wij laten ons kind loopen, zoover het wil. Aileen
dan houden wij het tegen, wanneer het zich begeeft
waar gevaar dreigt. Welnu, ons kind moet mogen
willen wat het wil slechts wanneer gevaar zou dreigen, moeten wij tusschenbeide komen. Eng is de kring,
waarin het zich aanvankelijk bewegen mag. (Ik spreek
van loopen en willen beide.) Maar steeds breidt die
kring zich uit. Wie dien cirkel, meer dan noodig is,
begrenst, ontneemt zijn kind het middel, waardoor het
kan leeren loopen en .... leeren willen.
Als van zelf zijn wij thans gekomen tot een tweeden regel, nl. tot dezen :
ALLE VERMOGENS GROEIEN, ALS ZIJ IN WERKING WORDEN
GEBRACHT.

Breng dus den wil in werking en hij zal groeien,
hij zal toenemen in de uitgebreidheid, waarvan wij zooeven spraken.
De eerste regel was negatief, gaf aan wat wij niet
moeten doen. Onze tweede regel is positief, aangevende
wat wij wel moeten doen. Welnu, hoe moeten wij dan
den wil aan het werk zetten ?
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Wij moeten van het kind iets eischen. Wij en die
het onderwijzen. Wanneer het kind zijne kracht in
werking brengt, zijne kracht spant om aan den gestel den eisch to voldoen, dan oefent het zijnen wil.
Hier staan wij voor het moeielijke vraagstuk der
gehoorzaamheid. Wij kunnen wel eischen, maar daarmede heeft het kind nog niet gehoorzaamd.
Op des lezers lippen zweeft misschien het woord :
dwang. Wij kennen dat woord. En wij kennen nog een
ander woord, t. w. drang. En beide woorden kunnen
worden vertaald door : straf en belooning. Maar verwacht de lezer in ernst van deze twee eenig heil ?
Dat jonge en volwassen menschen eigenlijk op dezelfde
wijze moeten worden behandeld, daarover is men het
eens. Welnu — zijn de gevangenissen niet gevuld,
meest met recidivisten! Wat heeft de straf, de herhaalde straf uitgewerkt ?
Bezoek eene school en leer. De eene onderwijzer heeft
elken schooltijd een aantal leerlingen, die tot straf langer moeten blijven de ander straft zelden of nooit,
Toch zijn de leerlingen van den laatste de meest gehoorzame.
Ervaren menschen hebben ons het volgende omtrent
de gehoorzaamheid gezegd :
Eisch nooit van een kind wat het niet volbrengen
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kan. Arbeid, die boven iemands krachten gaat, verlamt,
stemt mismoedig en maakt oppervlakkig.
Indien het kind niet onmiddellijk voldoet aan het gegeven bevel, zie hem dan met een verbaasden blik aan.
Gebied noch verbied meer dan eene maal.
Als er gestraft moet worden, laat dan uw straf bestaan in het natuurlijk gevolg van de overtreding.
Niet afgemaakt werk moet worden afgemaakt in den
tijd, anders bestemd voor vermaak. Verwaarloosde
kleederen mogen niet worden vervangen door nieuwe,
voor zij hunnen bepaalden tijd hebben uitgediend. Wie
to laat gereed is, mag niet medegaan, enz.
Niet altijd springt het natuurlijk gevolg eener overtreding in het oog. Dan zoeke men, tot men het heeft
gevonden. Maar nooit legge men als straf op, wat niet
met de overtreding in verband staat. Wie den knaap,
die zijn rijwiel door eigen schuld onbruikbaar heeft
gemaakt, eerst ruwe woorden en slagen toedient, en
hem daarna een nieuw rijwiel geeft, brengt hem een
schok toe, verbittert hem, — en draagt inmiddels
zelf de natuurlijke gevolgen van de fouten zijns zoons.
Geef den jongen noch ruwe woorden, noch eene kastijding, maar laat hem uit eigen spaarpenningen de

176

LEEREN WILLEN

kosten bestrijden, en zoo die spaarpenningen niet toereikende zijn, laat hem dan zonder rijwiel.
Kunt gij het natuurlijk gevolg eener overtreding niet
vinden, dan besta de straf daarin, dat gij uw kind
eenigen tijd met koelheid behandelt. Of juister, dat gij
het eenigen tijd uwe gezellligheid onthoudt. Zal dit
doel treffen, dan moet de gewone levenstoon warm
zijn. Wie van zijn kind werk rnaakt, wie persoonlijk
een bron van levenswarmte voor hem is, die behoeft
dat kind niet te straffen met woorden of met slagen.
Het onthouden dier levenswarmte is straf genoeg. Maar
men late dit weder niet te lang duren. Aan onze koelheid of stipt gezegd, aan ons stil-zijn, mag het kind
niet gewoon worden.
Voorts leert de ervaring, dat de beteekenis, de indruk der straf, niet afhangt van hare zwaarte, maar
van de regelmatigheid — de consequentie — waarmede zij wordt toegepast. Wie straft naar eigen luimen,
ontneemt aan de straf hare beteekenis. Het kind ont
vangt den indruk, niet gestraft te worden wegens zijne
overtreding, maar omdat zijne ouders of onderwijzers
slecht gehumeurd zijn. Neen, als de schaduw aan het
licht, als de warmte aan de vlam, zoo moet de straf
gehuwd zijn aan de overtreding. En die straf moet
bestaan in het natuurlijk gevolg van het gepleegde felt.
Zoo immers gaat het in de wereld ook. Aan de on-

LEEREN WILLEN

177

matigheid is met ijzeren noodzakelijkheid de straf der
ziekte; aan traa,gheid die der onkunde en armoede;
aan leugen die der schande verbonden.
Indien wij zoo straffen — naar het voorbeeld der
natuur — dan zullen wij ten eerste de schokken vermijden, die elk opvliegen, elke kastijding, elk dreigen
en schelden noodzakelijk te weeg brengen. En ten
tweede zal het kind nooit verbitterd worden — want
zijn verstand zal hem zeggen, dat wij in ons recht zijn.
Indien wij wenschen, dat onze kinderen gehoorzaam
zullen zijn, laat ons hun het gehoorzamen dan gemakkelijk maken. Reeds wees ik er op, dat wij onze eischen
Diet te hoog moeten stellen. Gelijk het verstand, zoo
komt ook de wil met de jaren. Evenmin als verstandelijke vroegrijpheid is zedelijke vroegrijpheid een winst.
Een kind is nog maar een kind.
Maar vooral, laat ons de gehoorzaamheid van ons
kind steunen door de inrichting van ons huisgezin. Als
daar alles geregeld en ordelijk toegaat ; wanneer daar
de geheele machine werkt alsof alle raderen geolied
zijn, dan wordt het gehoorzamen -- om een woord te
bezigen dat bij sommigen onzer landgenooten veel
wordt gebruikt dan wordt het gehoorzamen eene
,,van-zelfheid." Waar alles ordelijk geschiedt, wordt
het moeielijk, ja, onmogelijk voor een om buiten de
orde te gaan.
12
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Laat een vermogen in werking komen, en het groeit.
Daarom moet het kind niet meer geholpen worden
dan strikt noodzakelijk is. Wat het zelf kan, moet het
ook zelf doen. Tell zei tot den knaap, die hem verzocht den boog in orde te maken, dat een goed schutter steeds zichzeif helpt. Langs dien weg leert het
kind (en de volwassene evenzeer) beseffen, hoe groot
het kapitaal zijner kracht is. En te weten hoe rijk
men is, geeft eene beslistheid, die zich weder omzet
in nieuwe kracht.
Laat ons ten slotte niet vergeten, dat een gezond
sterk lichaam van grooten in vloed is op de vaardigheid van
den wil. Ziehier de zedelijke beteekenis van de gymnastiek. Lucht en beweging drijven de loomheid uit de leden.

Wij spraken ook over de uitbreiding van den wil in
de lengte, over volharding. Het kind mag niet elken
dag verwisselen van plan en van richting. Daarom
moet het van jongs of gewend worden, elk good voor nemen ook to volvoeren. Dit is het opvoedende element
van elk oordeelkundig onderwijs, dat het den leerling
er in oefent, zich eenigen tijd achtereen bij eene on
dezelfde zaak to bepalen. Voiwassene dames nemen
dikwijls alleen daarom muziekles, omdat zij in zichzelf
de kracht der volharding missen.
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Elke wetenschap, elke arbeid, elke onderneming is
aantrekkelijk aan het begin en schoon aan het einde.
Aantrekkelijk aan het begin, door het nieuwe : schoon
aan het einde, omdat dit een gevoel geeft van overwinning. Maar tusschen die twee polen ligt een moeielijke weg. Och er is al wat arbeid verloren gegaan,
omdat men ophield, voor het einde bereikt was. Want
afgebroken werk is geen werk. Wat niet af is, is niet.
Wij staan alien eenmaal in ons leven aan het voor portaal van eenen of anderen tempel. Dan zijn wii betooverd door wat ons oog ziet en wij willen in dien
tempel dienen. Wij vangen alien den arbeid aan. Maar
weldra zijn er eenigen, die den moed opgeven. Wie
bleven, brengen het tot koorknaap. Maar ook van dezen
neemt het aantal af, telken dage af. Slechts enkelen
houden vol en :ontvangen de priesterwijding. En van
die enkelen is er slechts een, die hoogepriester wordt.
Wie zijn kind leidt met vaste hand, het te huip
komt als het dreigt te zinken, zijn zwakken geest
steunt met de kracht van eigen geest, — die voert
het naar de kroon, welke is weggelegd voor ieder, die
volhardt tot den einde toe.
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it hoofdstuk is eigenlijk een vervolg van het
voorgaande. Daarin bespraken wij den wil in
zijne uitgebreidheid; thans bespraken wij den wil
in zijne richting.
Ook een boosaardig mensch kan in het bezit
zijn van eenen sterken wil en eene ijzeren volharding.
Van Napoleon wordt verhaald, dat hij als kind eenige
uren wachtte op eenen eenzamen weg, om zich to wreken op eenen jongen, die hem beleedigd had en daar
voorbij moest komen. De hartstochten in het algemeen
zetten den wil in hooge mate in beweging. Hoogmoed
en eerzucht, haat en wraak, — welke sterke prikkels
zijn zij niet voor den wil !
.6r:1‘
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Soms maakt men in het onderwijs en in de opvoecling van een dies prikkels gebruik, t. w. van de eerzucht. Men plaatst b. v. de leerlingen naar den rang
hunner bekwaamheid.
Moet dit micldel worden afgekeurd ?
Ik weet het niet.
Het ware middel is het niet. Maar wanneer geen
ander middel helpt, is het misschien beter dat een
kind zijnen wil in spanning brengt uit eerzucht, dan dat
het den wil in het geheel niet spant.
Een tweede middel, dat den wil aanzet en hem in
goede richting stuurt, is — DE NOOD. Honger is een
scherp zwaard. Gebrek maakt trage handen vlug. Vanclaar dat het niet altijd een zegen is uit rijke ouders
te zijn geboren. Vandaar ook, dat rijke ouders meer
dan anderen zich hebben in te spannen om den wil
hunner kinderen in eene goede richting te leiden. Waar
de s t rij d om het bestaan niet behoeft te worden
gestreden, daar ontbreekt een der machtigste hefboomen van den wil. Indien rijke ouders niet met bijzondere en voortdurende toewijding waken voor de wilsvorming van hun kroost, dan zijn de gevolgen bedroevend. Menig geslacht is door dit verzuim uitgestorven.
Al meer en meer neemt dan de weekelijkheid toe; al
grooter wordt de macht der zinnelijkheid ; en het einde is, dat er een enkele afstammeling overblijft, en die
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eene is dan dikwijls een idioot. In China moet van
staatswege tegen een dusdanig beloop — him inderdaad
een v e r loop — de volgende maatregel zijn genomen.
Daar ontvangt de zoon bij zijne geboorte niet den rang
zijns vaders, maar dien rang op den na. De zoon eens
graven is baron ; de zoon eens barons is jonkheer, enz.
Den rang zijns vaders kan hij slechts bereiken door een
examen. Legt hij dat examen niet af, dan blijft hij gedegradeerd. Hier is dus in de plaats van den ontbrekenden prikkel : n o o d, een andere gesteld, nl. die van
het eergevoel.
Twee jongens leeren vioolspelen. Beiden is voorgeschreven dagelijks een uur to studeeren.
De een volgt het gebod trouw op. Dagelijks speelt
hij een uur lang zijne gamma's en etudes. Maar zoodra
heeft niet de schaduw van den minuutwijzer de XII
bereikt, of de knaap werpt de viool neer en stormt
de deur uit naar zijn spel, zijne vogels, zijne konijnen,
zijne liefhebberij.
Deze is het, die wil uit plichtbesef.
Ook de ander speelt, maar hij vraagt evenmin naar
de lengte van den tijd als naar den omvang van de
taak, die hem voorgeschreven werd. Elk kwartier,
waarover hij beschikken kan, wijdt hij aan zijn geliefd
instrument. Is men in de klasse gekomen tot de vierde
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etude, clan heeft hij het geheele boek reeds in de vingers.
Het is hem onverschillig, welke les moet worden gekend, want hij kent all e lessen.
Deze is het, die wil uit geestdrift.
De een staat onder de wet, — de wet staat onder
den tweede. De een is een kind der gehoorzaarnheid,
de ander een kind der vrijheid. De drang tot spelen
komt bij den een van buiten. — bij den ander ligt
die drang in eigen geinoed. De een is den p•iester
gelijk, die om den broode dient, — de ander is de
profeet, wien de nood tot prediken is opgelegd. De
muziek van den eerste zal nooit anders stroomen dan
als water, dat moet worden opgepompt — die van
den tweede stroomt als de fontein, die opspringt uit
het hart der aarde.
Nochtans beide knapen willen, en beide willen
het goede. Maar de wil van den een wortelt in het
plichtbesef, die van den ander wortelt in de geestdrift.
Voorzeker : het hoogste staat de mensch, die voor
het goede geestdrift gevoelt, voor wien het goede
schoon is. Maar toon mij den man, wien het willen
van het goede nooit meer oogenblikken van benauwdheid en tranen kost. louden er menschen levee, die
door het goede in al zijne uitgebreidheid en toepassin-
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gen overwonnen zijn, als onze knaap door zijne viool ?
Waar de geestdrift nog niet trekt, daar *komt het
plichtbesef en eischt. Wenschen wij dus den wil van
het kind te sturen in eene goede richting dan moeten
wij trachten :
le. zijn plichtbesef levendig te houclen, en
2e. zijne geestdrift op te wekken.
Voor de ontwikkeling van het plichtbesef verwijzen
wij naar XI.
Voor de opwekking der geestdrift mogen eenige
opmerkingen hier eene plaats vinden.
Vooreerst dan kan men geene geestdrift hebben voor
lets, dat men niet Dent. Mijnen vijand kan ik liefhebben,
maar voor iemand, dien ik nooit heb gezien en van
wien ik nooit jets heb gehoord, liefde te koesteren,
ziedaar jets onmogelijks. Hoe zal een mensch gloeien
voor geregelden arbeid, voor het huiselijk leven, voor
eene wetenschap, eene kunst, wanneer hij van dat alles
geene enkele of slechts eene gebrekkige ervaring heeft ?
Maar sterker — onbekendheid doet ons niet maar
onzijdig tegenover de dingen staan, onbekend maakt
onbemind.

Evenmin als liefde kan geestdrift worden geboden.
Geestdrift kan alleen worden gewekt door het voorwerp zelf, waarvoor de geestdrift zal worden gevoeld.
En daarom moet het kind in aanraking worden ge-
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bracht met de Bingen, waarvoor wij wenschen dat er
iets in hem zal ontvonken.
Alzoo : breng uw kind tot geregelden arbeid, en weldra
zal uwe aanbeveling overbodig zijn, — de arbeid zal de
taak van u overnemen en zelf het kind tot zich trekken.
Wilt gij uwen zoon het huiselijk leven doen beminnen
boven de koffiehuis-sfeer met hare tabaks- en alcoholwalmen, maak hem het leven in het ouderlijk huis
gezellig, — en dit zal verder voor zichzelf spreken.
Wilt gij dat uw leerling in het leeren genot vinde, —
breng hem tot leeren, en dit zal spoedig zelf zijne belangstelling wekken. Maar bled hem spijze, die hij
verdragen kan. Als de stof zijne bevatting, de taak zijne
werkkracht te boven gaat, dan zult gij zijn verstand
verstompen en zijne werkkracht verlammen.
De tweede opmerking, die wij wenschen te maken,
is deze : geestdrift wekt geestdrift. Geestdrift sleept
mede. Maar hier ztj men voorzichtig. Onder geestdrift
versta ik hier niet : het net sterk gekleurde uitdrukkingen, het levendig en vurig aanprijzen. Dit sleept wel
eens mede, maar het lokt meest tegenspraak uit. Dit
vuur maakt in den regel den hoorder koud. Groote
woorden werken niet veel uit. Neen, ik bedoel de geestdrift, die zich niet uit door te spreken over eene zaak,
maar die zich openbaart door den stillen eerbied,

innige toewijding , waarmede men de zaak behandelt. Die
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geestdrift sleept mede. Hier is het de plaats om de
macht te noemen, die den grootsten invloed uitoefent
op de wilsrichting des kinds, de macht der persoonlijkheid. Waarvoor hebben wij zelf geestdrift, wij, die
zoo vaak klagen over de geringe geestdrift onzer kinderen ? Wat is het voorwerp onzer liefde, wij, die
zoo vurig wenschen, dat onze kinderen zullen beminnen al wat edel en goed is ?
Geestdrift wekt geestdrift. Zij gnat van hart tot hart.
Hoe brandt in onzen e i g e n boezem het vuur, waarvan
eene vonk moet overspringen in de ziel van onzen zoon
en onze dochter ?
Zij behoeven niet tegenwoordig te zijn, de mannen en
vrouwen, die met de warmte hunner ziel de menschheid
zegenen. Van hen te hooren, dat reeds maakt iets wakker in den mensch. Daarom zijn biographieen eene nuttige lectuur voor jonge menschen. Daarom nioeten hun
de groote daden van het voorgeslacht worden modegedeeld. Het onderwijs in de heerlijke geschiedenis des
vaderlands, in die van Israel en Rome kan de geestdrift
doen ontbranden in jonge harten. Nernen wij het toch
nooit aan ouders kwalijk, dat zij willen weten, wie de
man is, die hun kind in die geschiedenissen zal inleiden.

Vaak openbaart zich in den wil eene verkeerde rich-
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ting. Dan zeggen wij van den mensch, dat hij zijn eigen
ongeluk zoekt. Verkeerdelijk wordt dan ook wel gezegd,
dat zoo iemand niet wil. De zaak is, dat er wel gewild wordt, maar niet wat er moest worden gewild.
Wat moet er dan worden gedaan ? Wij moeten het
kwade in den jongen mensch bestrijden, zegt iemand.
Indien men dan maar de middelen er bij wil opgeven.
Maar al te dikwijls staan de ouders machteloos tegenover den onwilligen knaap.
Somrnige kinderen openbaren eene stijfhoofdigheid,
die voor niets buigt — voor geen vermaningen, geen
beloften, geen bedreigingen, geen kastijding. Gij kunt
bun uwe physieke meerderheid doen gevoelen, maar
op dat zelfcle oogenhlik hebt gij eigenlijk uw pleit verloren. Uw kind wil niet naar de school. Het wijkt niet
voor uw bevel. Nu kunt gij, tot het uiterste galreven,
uwen afkeer voor publiek schandaal overwinnen en den
halsstarrige naar de school sleuren, — maar daarmede
is uw kind niet beter.
Dit voorbeeld is genomen uit den schoolleeftijd.
is te vermeerderen met voorbeelden uit alle leeftijden.
Wat thans volgt is geschreven in het voile besef,
dat het papier geduldig is; dat te schrijven over deze
dingen gemakkelijker is dan ze op te volgen.
Beter voorschrift dan : bestrijd het kivade, is dit : blaas
het goede aan. Jets goods is in iederen mensch en in
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ieder kind. Al is dat goede niet meer dan eene vonk,
op die vonk de hoop gevestigd. Hoe minder het kwade
wordt genoemd en besproken, des te beter. Richt u
op het goede in uw kind en tracht dat zooveel mogelijk gelegenheid te geven zich te openharen.
Voorkom ook zooveel mogelijk al wat gij hebt bemerkt, dat eene bui van s.tijfhoofdigheid of onwil pleegt
te doen opkomen. Wat niet worth, gebruikt slijt af.
Maar het groote middel om de richting van den wil
te buigen naar het goede is :
MAAK DAT UW KIND U LIEF HEEFT.

Hiertoe moeten wij ons kind het eerst liefhebben.
De liefde, die van ons hart uitgaat tot ons kind, zoekt
haven oorsprong en keert dus van ons kind tot ons
weder.
Zullen wij iemand bekeeren, dan moet hij ons eerst
liefhebben. teen geweld, geen physieke macht is zoo
sterk als de teederheid, als de weerloosheid der liefde.
Zie: geweld van wapenen, de kracht der spieren —
zij vermogen veel. Toch kunnen zij nooit meer dan de
dingen verplaatsen. Maar hier behoeft niets te worden
verplaatst; hier moet het inwendige van eenen mensch
worden veranderd. En dat kan de liefde alleen.
Er was eens een jongen, met wien geen huffs was
te houden. De ouders zonden hem naar eene kostschool.
Weldra ontvingen zij hem terug. Eene andere school
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werd gezocht en gevonden. Maar weder en daarna nog
herhaaldelijk werd hij heengezonden of ontliep hij zelf
de school. Geen straf kon worden uitgedacht, die niet
reeds op dezen knaap was toegepast. Geen middel was
onbeproefd gelaten. De uitgebreidste volmacht hadden
de onderwijzers van de ouders zelf ontvangen.
Eindelijk kwam hij op eene school, waar de onderwijzer hem nooit strafte, maar hem met voortdurende
zachtheid behandelde, hem met onuitputtelijk geduld
steeds weer vermaande tot werken. De knaap veranderde niet. Het eenige resultant was, dat hij niet
wegliep.
Op zekeren morgen had weder eene hevige uitbarsting
plaats. Hij sloeg om zich heen als ware hij yen wild
crier. Toch — geen straf volgde. Met diepen weemoed
zei de onderwijzer : „ waarom doet ge, wat gij zelf weet
dat niet goed is ? Waarom doet ge mij zoo groot verdriet aan ?" Then sprong de knaap op en schreeuwde,
half krankzinnig : „sla mij, trap mij, vermoord mij,
maar deze zachtmoedigheid kan ik niet langer verdra
gen." En toen brak dit weerspannig gemoed; toen gaf
hij zich gewonnen.
Hier was geen geweld gebruikt. Hier was geen sarrende geiijkmoedigheid van de zijde des onderwijzers
vertoond. Hier was de liefde met al haren weemoed
en al hare kracht aan het woord geweest.
En die liefde had het pleit gewonnen.
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Machtig is de mensch, die eenen sterken wil ten goede
heeft. Beklagenswaardig is hij, wiens wil zwak is; die,
als het moet, niet „neen" kan zeggen. Ongelukkig, wie
het kwade wil.
Wie aan zijn kind gedaan heeft wat hij kon, moet
eindigen met het op to geven. Dat wil zeggen : zijn
pogen. Want zijn kind opgeven mag hij nooit. De vader
in de gelijkenis moest zijn kind laten gaan. Men kan de
kinderen niet vasthouden. Uit kieschheid noemde niemand in huis den naam nog van den verloren zoon.
Maar elken avond zat de vader aan de deur zijner
woning en wendde den blik. naar den kant, dien de
knaap was opgegaan, toen hij de ouderlijke woning
verliet. Neen — de vader had in zijn hart zijn kind
niet opgegeven. Het was hem, alsof de verlorene langs
dienzelfden weg eenmaal zou terugkomen.
En hij kwam terug.
Door de diepten van nood en smart was het eigenzinnige kind heengegaan — en nu was het een ander
mensch geworden.
Z ij n wil was nu geworden 's V a d e r s wil.
De liefde wanhoopt nooit.

XVI
BER.OEPSKEUZE
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it de hand van de menschheid, die vOor hem
,Yb
leefde en van de menschheid, die leeft om hem
heen, ontvangt ieder sterveling bij zijne geboorte
een geschenk. Eenvoudig door to bestaan geniet
ieder de beschaving, die de voorgeslachten verwierven. Van alien arbeid, die om hem heen wordt
verricht, dringt een zegen tot ieder door.
Uit dit feit volgt voor iederen mensch aanstonds
eene zedelijke verplichting, deze nl., dat hij het niet bij
dat ontvang en mag laten. Hij moet geven op zijne
beurt. Iedere mensch is schuldenaar van de menschheid.
Waarin bestaat dan datgene, dat ieder aan de maat schappij geven moet in ruil van wat zij geeft aan
Gv
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hem ? Dat bestaat in niets meer, maar ook in niets
minder dan in het kapitaal zijner persoonlijkheid.
Bezit een millioen, zoodat gij u ruimschoots kunt
voorzien van al wat gij behoeft, zonder iemand te kort
te doen en zonder eenigen arbeid te verrichten, dan
ontheft dit u toch niet van de verplichting eene levens taak te vervullen en wel die levenstaak, waartoe uw
aanleg u geschikt maakt. Wie van het kapitaal leeft,
dat ztjne vaderen verzamelden, zonder zelf een ambt,
eene bediening, een beroep te vervullen, geniet wel van
het kapitaal der menschheid, maar brengt niets in. Hij
ontvangt zonder te geven. Hij is een tafelschuimer der
menschheid.
'EDER MENSCH IS ZEDELIJK GEHO UDEN EEN BEROEP TE
VERVULLEN.
WIE GEEN BEROEP VER ULT MAAKT ZICH SCHULDIG
AAN PLIGHT VERZUIM.

Menigeen, die het zijn eer te na zou rekenen aan
iemand ter wereld verplichting te hebben, neemt zonder blozen van de menschheid het geschenk haver beschaving aan, zonder dat geschenk te betalen met een
enkel uur nuttigen arbeid.
Aan beide polen van de maatschappij, bij de schatrijken en bij de doodarmen, treft men ze aan, de mannen zonder beroep, hen, die wel ontvangen, maar niet
geven. Maar de gevolgen blijven niet uit. Straffeloos
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overtreedt niemand de zedewet. Wie geenerlei beroep
uitoefent, bevindt zich op een hellend vlak, dat hem
naar den afgrond van liederlijkheid en verdierlijking
voert.
Heilzaam is de tucht, die het beroep in de maatschappij uitoefent. De dagtaak van het hoofd des gezins
brengt in dat gezin rhythmus. Zij geeft ook aan dat
gezin beteekenis. Immers, waar de man een nuttigen
werkkring heeft, daar nemen vrouw, kinderen en dienstboden als het ware deel aan zijnen arbeid, wijlzij door
de levensvreugd en de geriefelijkheden, die zij hem
bereiden, hem tot het vervullen van zijne taak in staat
stellen.
Wij mogen alzoo voor de opvoeding stellen als regel
zonder uitzondering, dat rechtgeaarde ouders, al zijn
ze rijk als Croesus, hunne kinderen moeten opleiden
voor een beroep.
Maar wat hebben wij onder het woord „beroep" to
verstaan? Zoeken wij niet angstvallig naar eene bepaling. Elk beroep, dit staat vast, bestaat in arbeid.
En wel in arbeid, die duurzaam is; in arbeid, die elken
dag wederkeert, die een bepaald karakter draagt en die
ten bate komt van anderen. Onder het begrip „beroep"
zou ik willen samenvatten : alle handwerk, ambacht,
post, bediening, nering, bedrijf, ambt, beoefening van
kunst of wetenschap, die in het belang van andere
13
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menschen geschiedt. En ook zoude ik er onder willen
rekenen den arbeid der vermogenden, die het beheeren
hunner uitgestrekte goederen niet overlaten aan anderen,
maar er hun levenstaak van maken, die zoo to bestieren, dat zij een bron van welvaart worden voor
velen. Dat een beroep, hetwelk een onzedelijk doel
beoogt, niet mag worden uitgeoefend, spreekt van zelf.
Tot welk beroep zullen wij onze kinderen nu opleiden ? Die vraag heeft reeds menigen vader en menige
moeder uren en dagen hoofdbrekens gekost. Welnu, het
antwoord op die vraag is : leid uw kind op voor het

beroep, waarvoor het naar zijnen aanleg geschikt is.
Ik verwijs hier naar het tweede hoofdstuk, het fragment over ,Individualiteit".
Niemand komt op aarde zonder eenige gave. leder
brengt lets mede. Dit jets is zijn eigendom, zijne kracht,
zijne individualiteit, — en die individualiteit is de magneetnaald, die op de kompasroos der beroepen het éene
beroep aanwijst, dat het zijne moet worden.
Een hel op aarde is het lot van de beklagenswaardigen, wier aanleg niet samenvalt met hun beroep.
Elke nieuwe levensdag is de bron van nieuw leed en
nieuwen wrevel. Waar beroep evenwel samenvalt met
roeping, daar is het ideaal bereikt.
Hoe onverstandig handelen vele vaders en moeders,
die het levensgeluk der kinderen aan eigen ijdelheid
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en dvv aze inzichten opofferen. Daar loopt een knaap,
die door zijne moeder bestemd is om predikant te
worden. Het kind buigt zich voor moeders wil, maar
de kompasnaald zijner individualiteit wijst steeds op
het woord huzarenofficier. (finds zit een jongeling op
het kantoor van zijnen vader, den notaris, voor den
lessenaar eene akte te kopieeren. Hoe heerlijk zal het
zijn, zoo meent de wijze vader, als deze jongeling
eenmaal in zijne plaats zal worden benoemd. Maar
ach, de cijfers nemen in des jongelings oogen den vorm
aan van notenschrift. Als hij zijnen vader vergezelt naar
de verkooping, voor dien vader de plaats van alle
aardsche zaligheid, dan staat hij er bij als iemand die
er niet bij behoort — al die stemmen en al dat geraas
zetten zich in zijn hoorfd om in eene reusachtige symphonie. Muziek is zijn leven, maar de vader wil dat
hij akten maken zal en des vaders wil moet geschieden.
-

Zie, een kind is niet van was, wij kunnen het niet
kneden, zooals wij willen. En komen daarenboven niet
dikwijls onze wenschen omtrent het beroep onzer kinderen voort uit onze zelfzucht ? Maar zelfzucht is
onedel.
Naar de zee, de ruime, de wilde, oneindige zee
wil de knaap. En nu begrijp ik, dat het hart zijner
moeder bij het vernemen van dien wensch dreigt te
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breken. Vreeselijk is voor haar de gedachte, aan die
wilde baren het kind te moeten afstaan, dat zij heeft
gevoed met zichzelf, dat zij heeft geliefkoosd op haar
schoot, dat haar al zijne geheirnen toevertrouwde, zonder hetwelk zij niet gelooft te kunnen leven. Maar
wanneer de moeder aan het kind dan het offer van
zijn lievelingsdenkbeeld vraagt, en het kind dat offer
ook brengt maar met het brengen van dat offer
den blos verliest, die op zijne wangen bloeide, dan komt
voor de moeder de strijd opnieuw. Och ! de individualiteit laat zich niet wegcijferen laat zich niet ongewroken onderdrukken.
Wie het waarachtige geluk van zijn kind beoogt,
zal niet vragen naar eigen wenschen vader en moeder
te zijn is nu eenmaal synoniem met zelfoffers brengen
en zelfverloochening betoonen.

,

Wij zijn thans twee regels op het spoor gekomen :

ieder kind moet worden opgeleid voor een beroep, en
de individualiteit des kinds is de natuurlijke aanwijzing van de keuze des beroeps.
Tegen den eersten regel kan en mag geenerlei bedenking worden gemaakt. Maar dit is niet zoo net den
tweeden. Integendeel, tegen den tweeden regel verheft
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zich een viertal bezwaren. Laat ons die in het kort
bespreken.
I. Een kind heeft in zich den aanleg voor het een
of ander beroep maar wat staat den ouders nu te
doen, wanneer hun de middelen ontbreken om het tot
dat beroep op te Leiden? Ik verwijs voor dit bezwaar
naar het tweede hoofdstuk. In dit geval is het volgen
van den natuurlijken aanleg moeielijk. 'Poch, iederen
jongen mensch, wiens aanleg meer leiding vraagt dan
zijne ouders hem kunnen verschafren, zij toegeroepen :
wiL ! Neem alle gelegenheden, neem alle uurtjes waar,
en veel is nog te bereiken.
Wanneer iemand van meer dan gewonen en van
scherp omlijtiden aanleg de middelen tot ontwikkeling
moet derven, tracht hij dikwijls zonder onderwijs de
begeerde kennis te veroveren hij wordt autodidact.
De autodidact kenmerkt zich in den regel door eene
frischheid, die maar al te dikwijls te vergeefs bij onderwezenen wordt gezocht. Hij kent en zegt de dingen
op eigene wipe. Maar daarnaast staat, helaas ! dat zijn
leven een leven is van leed. Immers, wat de autodidact levert, is zelden afgewerkt. Het zegel van den
meester blijft ontbreken. Daarbij en vooral : de autodidact mist zekerheid. Dikwijls hoort hij anderen zeggen,
wat al jaren lang in hem leefde, maar dat hij den

198

BEROEPSKEUZE

moed niet had te verkondigen. Hij bestrijdt dwalingen,
die reeds lang bestreden zijn en predikt als nieuwe
waarheid, wat wel nieuw is voor hem, maar voor de
mannen van het vak reeds oud of zelfs verouderd.
Zoo gaat zijn leven voorbij, onder voortdurende teleurstelling en miskenning.
Daarom : wien de nood is opgelegd zichzelf te onderwijzen, dat hij niet verzuime grondig de geschiedenis
te bestudeeren van de wetenschap, waaraan hij zich
wijdt, en geene gelegenheid late voorbijgaan, om aan
welwillende bevoegden raad en inlichting te vragen.
II. Een kind heeft aanleg voor een zeker beroep,

maar het laat zich niet aanzien, dat er voor hem een
plaats te bekomen zal zijn, .wanneer zijne opleiding voltooid is. Om lets te noemen : veertig jaren geleden
waren er voor eene plaats als predikant zestig en meer
sollicitanten. Heden behoort er weder moed toe zijn
zoon te doen opleiden voor arts, ingenieur of candidaatnotaris. Wat moeten de ouders in zulk een geval doen ?
Hoe moeielijk dit geval inderdaad ook zij, wij behoeven niet geheel en al een antwoord schuldig te blOven.
Van tweeön een : of de aanleg van ons kind voor een
bepaald beroep is in zeer hooge mate aanwezig Of
die aanleg is slechts middelmatig. In het laatste geval
kan men zijn kind moeielijk wagen aan de kans om
na voltoolde opleiding jaren lang op eene plaatsing te
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moeten wachten. Maar in het eerste geval, zou ik
het er op wagen. Waar de aanleg in buitengewone
mate aanwezig is, daar breekt de man altijd zichzelf
een baan.
III. Een kind heeft aanleg voor een zeker beroep,

maar men comet om de een of andere reden dat beroep
afkeuren. Soms is een jongen in hooge mate geschikt
voor het beroep van clown, mar daarom zal men
toch de vingerwijzing, die zijne individualiteit hier
geeft, niet kurinen volgen.

IV. Het kan gebeuren, dat de aanleg van een kind
niet nadrukkelijk genoeg uitkomt, dat het niet kiezen
kan. Dan moeten de ouders de keuze doen. En daarom
is het voor alle ouders eene zaak van groot belang
hunne kinderen van de geboorte of te bestudeeren.
Eens verliet een jongeling het ouderlijk huis en
vertrok naar Amerika, om daar to zwerven door de
wildernissen. Tranen en kleur der haren, bitter leed heeft
dit den ouders gekost. Onder den diepen indruk van
deze smart bemerkten zij, dat alle boeken in huis,
waarin reisbesclarijvingen voorkwamen, waren opengesneden en de teekenen droegen van gelezen te zijn bij
het artikel : Amerika. Hadden zij dit vroeger opgemerkt — maar wie kan letten op alles ? — dan zouden zij hebben geweten, wat in alle stilte de ziel van

200

BEROEPSKEUZE

hunnen zoon bezighield. Wellicht zouden zij dan ook hebben kunnen zorgen voor tegenwicht.
Hoe wij de individualiteit onzer kinderen kunnen
leeren kennen, wend in het tweede hoofdstuk besproken.
Nog blijft de vraag over, of wij het kind, dat eene
keuze doet, ten opzichte van die keuze mogen vertrouwen. Zelfkennis is de hoogste wijsheid. Kunnen wij
verwachten, dat de hoogste wijsheid het eigendom is
van ons kind ? Daarenboven gaat een knaap dikwijls
alleen op het uiterlijke af. Indien de officieren minder
fraaie uniformen droegen, zouden er dan niet veel
minder knapen den officiersstand kiezen ?
En ten andere : een knaap kiest een beroep, maar
kan hij al de moeielijkheden, aan dat beroep verbonden,
peilen ? Weet hij op veertienjarigen leeftijd reeds, hoe
zwaar het fluweel van de toga kan drukken op de
schouders ook van den sterksten man ? Welke zorgen
kunnen verborgen zijn onder de schitterendste uniform ?
Ik trek geene slotsom. Ik uit slechts eenen wensch.
Den vvensch, dat aan de vaders en moeders, die ik
onder mijne lezers tellen mag, bij de beroepskeuze hunner kinderen eene groote mate van wijsheid moge zijn
toebedeeld.
Wanneer de keuze gedaan is, dan is de taak der
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ouders nog niet afgeloopen. Het kind moet bij de eenmaal gedane keuze blijven. De rollende steen verzamelt
Been mos.
Het eenmaal gekozen beroep te verlaten, ziedaar
een stap, waartoe niet spoedig mag worden besloten.
De vaste hand van den vader is hier dikwijls noodig.
Volharding is hier de deugd, die moet worden beoefend.
Wanneer de jongeling van beroep verandert, is alle
moeite, aan het eerste beroep gegeven, Of geheel Of
voor een groot deel verloren. Wat niet af is, is niet.
En ook het nieuwe beroep wordt niet in den grond
geleerd. Men begint er te laat mede, wil den verloren
tijd inhalen en levert daardoor niet het beste werk.
De dingen willen hun tijd hebben.
En evenwel te beklagenswaardig is het leven desgenen, wiens beroep niet samenvalt met ane roeping,
om beroepsverandering onvoorwaardelijk af te keuren.
Hier is het zeker beter ten halve te keeren dan geheel te dwalen. Twee dingen moeten evenwel vaststaan vOOr men tot de v@randering besluit : nl. het
onoverwinnelijke van den afkeer van het gekozen beroep en de beslistheid omtrent eene nieuwe keuze.
In den regel dus — en van dien regel mag slechts
bij hooge uitzondering worden afgeweken — moet men
aan de eerste keuze trouw blijven. Maar het woord
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„beroepstrouw" heeft nog eene tweede beteekenis, nl. :
nauwgezette waarneming der beroepsplichten. En zie
hier nu iets, dat onzen knapen niet genoeg kan worden
ingescherpt. Waarin iemand berispelijk zij, op de
vervulling van zijn beroep mag Beene enkele smet kleven. Hoe stipter de mensch zijn beroep vervult, hoe
meer recht hij heeft op dat deel zijns levens, dat buiten het beroep ligt. Dat iemand aanmerking maakt op
onze beroepstrouw, dat is de zaak van dien iemand,
maar Onze zaak is het te zorgen dat hij geen recht
hebbe het te doen.
Man is hij, die zijn beroep waarneemt zonder vlek
of rimpel. Dat moeten wij onzen zonen door woord en
voorbeeld leeren.
Arme zonen van vaders zonder beroep !
Arme zonen van vaders zonder beroepstrouw !
Niet van de hoogte of laagte van zijn beroep hangt
's menschen waarde af.
Er is verscheidenheid van gave.
Maa• 's menschen waarde hangt af van de nauwgezetheid, waarmede hij zijn beroep vervult. Hooger dan
de hoogste beambte, die in zijnen plicht nalatig is, staat
de laagste, die met toewijding zijnen kleinen plicht
vervult.
wie de plichten, aan zijn beroep
Daarenboven
verbonden, volkomen waarneemt, is een vrij man. Om
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hem te berispen, zou men hem onrecht moeten doen,
en tegen onrecht kan niemand zich wapenen.
Gebondenheid aan beroepsplicht is de weg tot vrijheid. Die gebondenheid moet het kind worden voorgehouden als eene der voornaamste deugden. De metselaar
moet ik meen dat de uitdrukking van Spurgeon is —
zijn geweten leggen in elicen steen, dien hij verwerict. Die
regel gaat door voor ieder, die iets te bouwen heeft —
gaat door voor alle werklieden, ook voor die hun loon
niet ontvangen met de week.

Het aantal goede werklieden is klein.

XVII

IN DE SAMENLEVING

emen wij aan, dat onze arbeid is geslaagd, dat
al onze zorgen hebben geleid tot goede resultaten. Ons kind heeft zijne gaven ontwikkeld, zoo
goed en zoo alzijdig dat mogelijk was. Het hart
zit hem op de rechte plaats. Tot iets onedels is
het niet in staat. Het kan iets en wil het goede.
Aldus toegerust -- en wij mogen daarover tevreden
zijn — moet het nu de wereld in, om daar voor zijn
deel to arbeiden aan de groote taak der menschheid.
En nu kan het, ondanks de gaven van zijn hoofd en
hart, toch gebeuren, dat het in die wereld mislukt ;
toch gebeuren, dat iemand met tienmaal minder gegevens het tienmaal verder brengt dan hij.

ONL
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Het is nu eenmaal niet genoeg dat de koopman
goede vvaren te koop biedt, hij moet die te koop bieden

op zekere wijze. •
Om in de maatschappij de krachten, waarover men
te beschikken heeft, te kunnen ontwikkelen; ruilhandel
te kunnen drijven met zijne kennis, zijne kunst, zijne
vaardigheid — daartoe is noodig :
DAT DE MENSCH ZICH IN DE MAATSCHAPPIJ MOGELIJK
MAKE.

De krachten van vele, overigens uitstekende menschen heeft de maatschappij niet willen gebruiken,
eenvoudig omdat die menschen hunn e krachten niet aanboden in die vormen, waarin de maatschappij ze alleen
wenschte te ontvangen.
In zulk een geval ontstaat dikwijls een strijd van
den tegen velen. Soms staat die den boven elk der
individuen, waaruit die menigte is samengesteld. Maar
dit verhindert niet, dat hij bezwijken moet; in het gunstigste geval : dat hij minder invloed uitoefent, dan hij
zou hebben kunnen uitoefenen. Onder den strijd, dien
hij te voeren heeft, en die hem krachten doet verbruiken, welke hij tot betere doeleinden had kunnen besteden, sluipt dan gewoonlijk nog de verbittering in zijn
gemoed. En wie verbitterd is, is verloren. Zenuwlijden
rnaakt ten slotte een einde aan zijn bestaan.
-

206

IN DE SAMENLEVING

Twee zijden heeft 's menschen leven. De eene is ge
keerd naar binnen, de andere is gekeerd naar buiten.
Wat in den mensch omgaat, daarmede bemoeit zich
zijn geweten; met de buitenzijde van zijn bestaan bemoeien zich de menschen.
Langzamerhand is een stelsel van vormen en gebruiken, van zeden ontstaan, in welk stelsel men die
buitenzijde des levens hebbe te gieten, om in de samenleving te worden opgenomen. Men kan een goed mensch
zijn en toch op die zeden in meerdere of mindere mate
geen acht slaan. De samenleving straft dit, wanneer
het te erg wordt, met u buiten te sluiten.
Wie de zeden niet volgt, heet een zonderling.

-

Slechts een oogenblik behoeft men na te denken om
te erkennen, dat een zeker stelsel van zeden en vormen
in de maatschappij, een zekere door allen aangenornene
techniek des samenlevens nuttig is en gemakkelijk.
Nuttig, omdat het in de maatschappij althans den
schijn van de deugd bewaart. Zelfs de Christelijke
nederigheid — de opmerking is van Vinet heeft
geen nederiger taal, dan de taal door de wellevendheid
gebruikt. Men is des anderen ,,dienaar".
Gemakkelijk, omdat daardoor ieder weet, op welke
wijze hij in de samenleving kan voldoen. Waar een
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voorschrift aanwezig is, is het gemakkelijker dan waar
men zeif den weg moet zoeken.
Wie zich naar de voorschriften der zeden gedraagt,
zich naar de vormen schikt; wie dit niet overdreven
doet, maar in gepaste mate, natuurlijk en ongedwongen, zoo iemand noemt men een wellevend, een welopgevoed, een beschaafd mensch. Gaat hij nog een stap
verder en bevlijtigt hij zich om aan de menschen, met
wie hij omgaat, eene gepaste oplettendheid to betoonen,
dan noemt men hem een beleefd mensch.
Of het goed is zullen wij in het midden laten, maar
het is zoo, dat wellevende en beleefde menschen in de
wereld veel voor hebben. Manieren brengen iemand dikwijls verder dan dour verworven kunde. Geen misslag
trekt eerder de opmerkzaamheid, dan een misslag tegen
de vormen. En in den regel wordt geen misslag moeielijker vergeven. Men zwijgt en laat den overtreder los.
De techniek der samenleving berust op de gehoorzaamheid aan drie geboden, nl. :
1. hinder niemand;
2. geef ieder, wat hem toekomt;
3. vraag voor uzelf niet meer dan u toekomt.
Hoe deze drie geboden in de tallooze verhoudingen
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en verwikkelingen van de samenleving moeten worden
toegepast, kunnen wij hies niet nagaan. Hoe fijner de
mensch gevoelt, hoe meer toepassingen hij vinden zal.
Wij willen slechts enkele opmerkingen maken.
Hinder nientand. Onze daad noch ons woord mag het
beschaafde oog of oor van hen, met wie wij omgaan,
beleedigen. Houding, beweging en taal dienen welvoegelijk te zijn. Door de wijze, waarop men zich gedraagt
en spreekt, moet men niet in het oog vallen.
Van Koetsveld laat ergens een vroom man zeggen :
„Ik wilde dat ik mijnen vriend weder hoorde vloeken."
Om verantwoording van die raadselachtige uitdrukking
gevraagd, gaf hij ten antwoord : „Eene schilderij, toevallig met slijk bespat, wend schoongemaakt. Men heeft er
toen en vlek en vernis en gloed te zamen afgeboend:"
Er zijn opene, goede, milde, hartelijke menschen,
maar die zich hebben aangewend deze goede eigenschappen te openbaren op ruwe wijze. Dit is geen
klein gevaar. Die ruwheid moet verdwijnen, maar vaak
gaat met de vlek de verf der schilderij verloren. Het
beste is, te voorkomen dat de schilderij bezoedeld
wordt, — het beste is, den mond onzer kinderen te
bewaken, beginnende met het oogenblik, waarop die
mond het eerste woord stamelt.

Hinder niemand. Boeken vol zijn geschreven over
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de duizenden gevallen waarin, en de duizenden viijzen
waarop dit gebod moet worden toegepast. Wij zullen
ons hier daarin niet verdiepen. Slechts op eene zaak
wil ik hier de aandacht vestigen en den vollen nadruk
leggen : laten wij onzen kinderen vroegtijdig leeren dat
zij niemand in de rede molten vallen. Tegen dien regel
wordt door kleinen en grooten ontelbare malen gezondigd. Slechts weinigen kunnen luisteren, kunnen wachten met spreken tot hunne beurt gekomen is.

Geef ieder de plaats, die hem toekomt. Wanneer in
Sparta de grijsaards binnenkwamen, stonden de jongelingen op. Eerbied voor meerderen in leeftijd moet der
jeugd worden ingescherpt. En die eerbied moet blijken
in de vormen. Wie nooit in gebreke blijft dien eerbied
aan anderen te betoonen, zal daarin levenslang eene
aanbeveling voor zichzelf bij zich dragen. De jongeling,
die in eenen volgeladen wagen zijne plaats afstaat aan
eenen ouden heer, die slechts eene staanplaats kon be
machtigen, neemt alien voor zich in.
Wie ieder naar zijnen leeftijd, en verder naar zijnen rang
en stand weet te behandelen ; wie geleerd heeft zich
nooit eene ruwe uitdrukking of handeling te veroorloven zelfs niet tegen den bedelaar; die heeft het in
{le kunst der samenleving ver gebracht.
Geef ieder de plaats, die hem toekomt. Maar geef
14
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niemand overdreven veel meer dan hem toekomt. Overdreven wellevendheid is onwellevend. Wanneer men
iemand te veel eer bewijst, maakt men het hem benauwd. Door iemand met zooveel woorden te zeggen
hoe hoog men hem stelt en hoe voortreffelijk zijne
deugden en eigenschappen en gaven zijn, wordt men
beleedigend. Wil men toonen, hoe hoog men hem stelt,
dan mag men dit alleen doen door de achting, waarmede men hem bejegent; door de aandacht, waarmede
men naar hem luistert en door zich in een gezelschap
op zijne meening te beroepen.
Vraag voor uzelf niet meer plaats dan u toekomt.

Vooral op de gehoorzaamheid aan dit gebod wordt in
de samenleving nauwkeurig gelet. Wanneer iemand
zijne persoonliikheid meer ontplooit dan hem rechtens
toekomt, wordt hem dit altijd kwalijk genomen. Omgekeerd maakt een gedrag waarin ebne zekere matiging
doorstraalt, maakt bescheidenheid den mensch bemind.
Nooit eische men in de samenleving iets, waarop
men niet ten voile recht heeft. Dan komen de menschen en brengen uit zichzelf meer, terwUl men omgekeerd aan den man, die meer eischt dan waarop hi,
recht heeft, hoe buitengewoon zijne gaven ook mogen
zijn, ook datgene onthoudt, wat hem toekomt.
Met hoeveel nadruk de bescheidenheid ook moet worden aangeprezen, — onze tijd gnat niet onder den last der-
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bescheidenheid gebukt -- men wake toch ook hies tegen
overdrijving. Valsche nederigheid is akelig. Niemand
mag meer vragen dan een bescheiden plaats. Het besef, dat niemand op aarde onmisbaar is, mag ons nooit
begeven. Maar omgekeerd — ons eenmaal verworven
plaatsje in de wereld moeten wij en mogen wij handhaven. Wanneer dit op beschaafde wijze geschiedt, zal
niemand ons dit, euvel duiden.
Evenmin moeten wij toelaten, dat in onze tegenwoordigheid beleedigend worde gesproken over
ONZE OUDERS
ONZEN GODSDIENST OF
ONS VADERLAND.
Wie opkomt voor deze drie, al is hij nog zoo jong
en nog zoo onbeteekenend, en al is de beleediger van
nog zooveel gewicht — hij zal door alle edeldenken den worden gesteund.

KANT heeft twee regels 1 ) voor de praktijk gegeven:
1 ) Was die Weltklugheit betrifft, so besteht sie in der Kunst, unsere
Geschicklichkeit an den Mann zu bringen.
Wenn das Kind der Weltklugheit ilberlassen werden soil, so muss
es sich verhehlen and undurchdlinglich machen, den Andern aber
durchforschen kOnnen.
(KANT. Veber Padagogik. Ed. Leipzig. SIEGISMUND, pag. 101).
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Levenswijsheid bestaat in de kunst om onze bekwaamheden aan den man to brengen.
En ten tweede :

Als het kind in de samenleving treedt, moet het de
kunst verstaan zichzelf niet to laten doorgronden, maar
daarentegen zeif anderen to doorzien.
Den eersten regel bespraken wij in het voorafgaande —
thans nog sets over den tweeden.
Menig jongmensch treedt de wereld in met eon open
hart. HU zoude alle menschen wel gelukkig willen maken op eenmaal, on in zijne ziel laat hij iedereen lezen.
Oudere menschen schudden dan bedenkelijk over hem
het hoofd. Zij weten dat dozen mensch nog veel lijden
wacht. Hij zal worden misverstaan. De wereld is zoo
weinig • gewoon aan onbaatzuchtige toewijding, dat zij
er niet in gelooft, ook waar de toewijding werkelijk
aanwezig is. Ook zal in menig geval de schijn tegen
hem getuigen, on de schijn is van veler oordeel de
eenige grond. Daarom is het noodzakelijk, dat de
mensch niet meer van zijn innerlijk openbare, dan het
belang van de zaak, die hij voorstaat, eischt. Wie zich
onder de menigte begeeft, moet zich niet hullen in
zijn beste kleed. En de schijn moot zooveel mogelijk
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worden vermeden. Waartoe zich gewikkeld in moeielijkheden, wanneer men ze voorkomen kan ?
Men behoeft de menschen niet te wantrouwen. Maar
evenmin behoeft men ze onnoodig te vertrouwen.
Eigen fouten ongevraagd bloot te leggen is onverstandig. Ze te verzwijgen en te verbeteren is wijzer.

Ziedaar aangestipt niet meer dan aangestipt —
een en ander, dat den mensch in de samenleving kan
te pas kornen. Hoe zullen wij nu onze kinderen zich
dit doen toeOigenen ?
Zullen wij onzen zoon, den avond voor hij voor goed
de ouderlijke woning verlaat, eenige uren over deze
Bingen onderhouden ? Ik zeg niet, dat dit niet moet
geschieden. Maar wie alleen van zulk een gesprek alles
verwacht, is gelijk aan den onderwijzer, die den leerling
een gedeelte van de spraakkunst mededeelt, en dan
meent dat de knaap nu ook in staat is de verkregen
spraakkunstige kennis toe te passen. Meer baat zal hij
er bij vinden den leerling de taal -zelf te laten leeren
en hem aan het einde zelf de regels te laten ontdekken.
Zoo ook hies. Lessen in levenswtjsheid mogen worden gegeven, waarom niet ? Maar men verwachte daar
van alleen weinig heil. Oefen,ingen zijn noodzakelijk.
Gelijk hij eerst goed eene taal kent, die zich bij het
spreken de taalregels niet behoeft te binnen te brengen,
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maar die in die taal denkt, zoo moet ook de levenswijsheid niet lets zijn, dat de mensch zich to binnen
kan brengen, maar dat vleesch en bloed in hem is
geworden. De mensch moet er geen twee soorten van
rnanieren op na houden, eene onder de menschen en
eene voor zichzelf — neen, welgemanierdheid moet
behooren tot zijne natuur, moet zijne natuur zelf wezen.
Dan alleen zal er in zijne houding ongedwongenheid,
natuurlijkheid, waarheid zijn.
Alzoo: geene of weinig lessen, maar voortdurende
oefening en correctie. Geen andere wijze van doen dan
die door de beschaafde vormen wordt gedoogd mag
worden toegelaten. En nu is weder de beste leermeester : het voorbeeld. Last ons kind onszelf nooit anders
dan beschaafd zien handelen. Door afLUISTEREN leert
een kind veel; maar meer nog leert het door afzIEN.
Ten slotte : zoo spoedig mogelijk moet het kind er
op gewezen worden, dat de vormen eene beteekenis hebben. Want hoezeer voor den rechtschapen en denkenden mensch het wezen hoofd- en de vorm bijzaak is,
toch heeft die vorm eene beteekenis en is hij gegrond
op het wezen. Wie dat inziet, acht den vorm niet
meer gering.
Welnu — de vormen der samenleving zijn gegrond
op waarheid. Waar is het, dat ik niemand mag hinderen; waar is het, dat ik niemand onthouden mag wat
hem toekomt; w a a r is het, dat ik geen grooter plaats
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voor mijzelf mag vragen, dan waarop ik aanspraak
heb, Indien ik gasten noodig aan mijne tafel, dan ben
ik waar, indien ik den oudste de eereplaats aanwijs.
Hem elders neder te zetten zou wanverhouding doen
ontstaan tusschen wat hem toekomt en wat ik hem
geef en zou derhalve onwaar zijn.
Door oefening, door voorbeeld, door begrip moet het
kind zich manieren en levenswijsheid verwerven.
Hoe diep de mensch moge zinken ; in welk laag
gezelschap hij moge verdwalen ; wanneer hem langs
den voorschreven weg wellevendheid tot natuur geworden is, zal zij nooit ophouden in hem herkenbaar te zijn.
Het kleed, uit beste stof vervaardigd, zal van de
hoedanigheid dier stof nog de kenmerken vertoonen,
al hangt het, na door verschillenden te zijn afgedragen,
eindelijk in lompen om de schouders van den bedelaar.
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anneer de mensch zich terugtrekt in de eenzaamheid
wanneer hij de oppervlakte des levens, de sfeer,
waarin tijd en plaats heerschen, verlaat en afdaalt
in de diepte van zijn eigen wezen
wanneer hij in die stilte tot zichzelf de vraag richt :
wie ben ik eigenlijk ? —
dan gevoelt hij zich vastgehouden door eene Macht,
tot welke hij ervaart in de betrekking van onvoorwaardelijke afhankelijkheid to staan.
Die Macht doet dan in hem een gericht gaan over
het onwaarachtige. Zij stelt hem den eisch : wees gij
heilig, want Ik ben heilig.
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En hij spreekt het uit, het eene woord, dat hem
verbindt aan den wortel van zijn bestaan, hij zegt: GIJ.
In de diepten van zijn gemoed vindt de mensch
zijn God.
Wanneer dit diepste zelfbewustzijn bij den mensch
sluimert, dan is er in de oppervlakte zijns levens geen
eenheid. Voor die oppervlakte moet hij dan materiaal
van elders halen.
Maar zoo vaak de mensch in de werkelijkheid van zijn
wezen treedt; den bodem zijner ziel bloot woelt; de
tegenwoordigheid van God ervaart, komt de oppervlakte
des levens in verbinding met des levens kern, gelijk
de cirkelomtrek door de stralen verbonden is met het
middelpunt.
Wie alleen aan de oppervlakte leeft, is niet vrij.
Uit bestanddeelen buiten hem moet hij zijn leven
samenstellen. De godsdienstige mensch daarentegen
bouwt uit eigen binnenste zijn leven op, en is vrij als
de Grieksche tempels, die de eenheid van maatstaf in
zichzelf hadden.
Alle vraagstukken zijn to herleiden tot zedelijke
vraagstukken, en alle zedelijke vraagstukken wortelen
in het vraagstuk van den godsdienst.
Wetenschappelijke bepalingen van „godsdienst", als
voor ons tegenwoordig doel ongeschikt, ter ztjde latende,
zoude ik godsdienst willen noemen : leven met God.
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In het leven van den godsdienstigen mensch is niets,
dat naar dienst zweemt. Hij dient God niet, maar hij
gevoelt zich aan God verbonden. Daarom wordt boven
het woord godsdienst de voorkeur gegeven aan reli-

gie, band.
Wat zal dan nu het doel van de godsdienstige opvoeding moeten zijn ? Dit, dat wij in ons kind het
Godsbewustzijn wakker maken dat wij het vormen
tot eenen mensch, wiens uitwendig en inwendig leven
met elkander in voortdurende en levende gemeenschap
staan.
In het vorige hoofdstuk wezen wij er op, dat wij
iemand eene taal leeren, niet door over die taal to
spreken, maar door den leerling in aanraking te brengen met de taal zelf. Zoo zoude ik ook, thans zeggen :
spreek niet met uw kind over den godsdienst, maar

breng het met den godsdienst in onmiddellijke aanraking.
Zoodra het zelfbewustzijn in het kind begint te ontwaken, moeten wij in zijn ziel het Godsbewustzijn
opwekken. Dat zelfbewustzijn wordt wakker, zoodra
het kind het woord „ik" uitspreekt, dat is ongeveer
aan het einde van zijn derde levensjaar. Wanneer het
kind het woord „ik" uitspreekt, moeten wij ook het
woord „God" op zijne lippen leggen — wij moeten het

leeren bidden.
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Dan brenge de moeder het kind zelf ter ruste en
sluite de deur van het slaapvertrek toe. Daar kniele
zij met haar kind neder en doe het met eerbied een
kort gebedje uitspreken.
Zoo huwe zich het heilige aan het teedere worde
het kind in gemeenschap met God gebracht door de
moederliefde,

Moeders ! Behandelt dit gedeelte van uwe tack met
al den ernst en met al de toewijding, die in u is.
Laat mij u eens zeggen, wat die oogenblikken, waarin
gij, met uw kind alleen zijnde, het leert spreken tot
God, beteekenen.
Als aller menschen leven zal ook het leven van uw
kind eenmaal worden aangeraakt door de smart. Dan
zullen er menschen tot hem komen en spreken over
verstrooiing, over arbeid, over deugd. Maar noch verstrooiing, noch arbeid, noch deugd kunnen de smart
haren angel ontnemen.
Alleen, wanneer uw kind dan zal kunnen bidden,
zal er balsem komen in de wonde van zijn hart, berusting in eenen wil, die eens Anderen is.
Als in aller menschen hart, zal ook in dat van uw
kind eenmaal de hartstocht ontbranden. Oogenblikken
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zullen komen, waarin het niet wil wat het doet, en niet
doet wat het wil.
Dan zal alleen het zoeken van Gods nabijheid zijn
drift aan banden kunnen leggen : de geestdrift kunnen
wekken, die den hartstocht doodt.
Als in aller menschen leven, zal ook in het leven
van uw kind miskenning en leed de zon verduisteren.
Dan zal het zijne vrienden leeren kennen. Indien het
dan niet kan bidden, de kracht om te blijven staan
niet kan vinden in eigen borst — zal de bitterheid
komen in zijne ziel, en daarna zal uw kind dalen, want
daling volgt bitterheid als de echo het geluid. Aileen
de godsdienstige mensch kdn dan niet ondergaan.
Als in aller menschen leven zal ook in het leven
van uw kind eenmaal het berouw, de wroeging komen.
Gezegend uw kind, als het van u heeft geleerd zijn
nooden te klagen aan God, want de schuldenlast wordt
alleen dan afgewenteld van 's menschen borst, als de
schuld voor God beleden is.
Wanneer de mensch elken levensdag een wiile zich
afzondert, om de gerneenschap met zijnen God te herstellen, dan wordt in zijn leven voortdurend het verledene afgesloten en een nieuwe toekomst geopend ;
wordt zijn leven eene voortdurende wedergeboorte.
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Dit is de eeuwige jeugd, waarvan Schleiermacher
zichzelf de gelofte deed. In deze eeuwige jeugd ligt
het geheim van de verzoening met het lot. Er is slechts
een gewettigd optimisme, dat van den godsdienst.
Dit alzoo, Moeders ! is de beteekenis van de oogenblikken, waarin gij uw kinderen leert bidden. In die
uren ontsluit gij hun de wereld van het heilige, in
welke de mensch zich kan terugtrekken, zoo vaak het
hem in de wereld der oppervlakte to benauwd wordt;
ontsluit gij hun de wereld, op den bodem waarvan
levenslust en levenskracht opbloeien.
Hoe ver de mensch moge afdwalen, wanneer de
herinnering aan het gebed, dat zijne moeder hem
leerde, weder boven koint, zal er licht komen in de
duisternis.
Meel, dat eenmaal is gezuurd, wordt nimmer ontzuurd.

Het godsdienstige gevoel, dat nu in het kinderhart
is gewekt, moet worden gesteund door den eerbied,
waarmede in ons huffs over God en godsdienst wordt
gesproken. Nooit anders dan met eerbied en nooit meer
dan noodig is, mag Gods naam door ons worden gebruikt. Is dit reeds een eisch der beschaving, het is
ook een eisch van het vrome gemoed. Trouwens : aan
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het vrome gemoed is het ijdel gebruiken van Gods
naarn onrnogelijk.
Maar spoedig nadat het godsdienstig gevoel door het
gebed gewekt is, ontstaat bij het kind de behoefte aan
eene voorstelling van wat het gevoelt. Beter voorstelling
voor het kind ken ik niet, dan die is neergelegd in
het ons bekende kindergedichtje:
De Heer, die in den Hemel woont
En in der kind'ren hartje troont,
Is mij nabij bij dag en nacht,
Houdt over mij getrouw de wacht.

Spoedig zullen wij ook gelegenheid hebben om ons
kind te zeggen, dat God alles ziet en overal tegenwoordig is, ook in het duister en in het verborgene.
Dat de mensch al wat hij heeft heeft ontvangen,
is eene bij uitnemendheid godsdienstige gedachte. Dat
zijn vader wel het geld voor brood verdienen kan,
rnaar dat brood niet kan laten groeien — ziedaar iets,
dat wij niet mogen nalaten ons kind te zeggen, en
wat het dan ook begrijpen kan.
Maar behalve dat wij dit moeten zeggen, moeten wij
het ons kind ook doen uiten door het gebed aan tafel.
Ja, ik weet het, juist uit eerbied voor het gebed
wordt in vele gezinnen aan tafel niet meer gebeden.
E'en gebed uit sleur is stuitend.
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Maar aan wien de schuld ?
In onze gejaagde maatschappij nemen de maaltijden
de plaats niet in, die zij moesten innemen. Tusschen
den schooltijd en den maaltijd in is nog vioolles genomen. De spijs is niet genuttigd of de kinderen moe ten weder voort, naar avondschool of privaatles. Als
onder die bedrijven nog haastig een gebed wordt op
gezegd, is het zeker beter dit bidden aan tafel maar
na to laten.
Maar zulk een maaltijd is niet wat hij wezen moet.
Deze maaltijd is niet meer dan eene voedering. Onze
maaltijden moeten iets anders zijn. Zij moeten zijn :
de hoogtepunten van het familieleven. De maaltijd moet
zijn : het telken dage terugkeerend huiselijk feest.
Aan het ontbijt bereidt men zich gezamenlijk voor
tot den arbeid, die ieder lid van het gezin naar zijn
aanleg en leeftijd wacht. Aan den hoofdmaaltijd, wan neer ieder zijne taak vervuld heeft, keeren alien weder
en storten in den warmen en vertrouwelijken boezem
des gezins de ervaringen van den dag uit.
Daarom — niet overhaast, maar in kalmte zette
men zich aan tafel. Vooraf hebben alien hunne kleeding
in orde gebracht en de sporen van den arbeid van
aangezicht en handen verwijderd.
Wanneer dan allen gezeten zijn ; wanneer er geene
vrees meer is, dat nog een schotel zal worden binnen
gebracht; wanneer alles gereed en in rust is, dan
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spreke een van de kinderen eerbiedig het „Onze Vader !" uit.
Het is niet te berekenen wat het aanhooren van dit
korte en eenvoudige gebed in den loop der tijden al heeft
doen omgaan in de harten van duizenden. Niet te
berekenen, hoeveel verzoeningen tot stand zijn gekomen
door het aanhooren van die eene, merg en been doordringende bede : „vergeef ons onze schulden,
GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZEN SCHULDENAREN."

Geldt dit vooral den hoofdmaaltijd, aan het ontbijt
worde een kort gedeelte uit den Bijbel of eenig ander
stichtelijk boek voorgelezen. wij spraken hierover reeds
in een ander hoofdstuk.

Hierbij kan de huiselijke godsdienst zich bepalen.
In het algemeen maak ik op twee zaken opmerkzaam :
ten eerste dringe men niet te diep in de godsdienstige aandoeningen des kinds in. Openbaart het kind
zelf ons zijne aandoeningen, dan kunnen wij toonen
dat wij die verstaan, en ze zelf ook hebben. Maar
op het punt van den godsdienst mogen wij zelfs tegenover ons kind niet onbescheiden zijn.
En ten tweede : maken wij den huiselijken godsdienst
niet tot iets vervelends of tot iets werktuigelijks. Ook

RELIGIE

225

omdat het zoo kort is, is het „Onze Vader" het volmaakte gebed. Het lezen des morgens dure niet langer
dan tien of vijftien minuten. En wat men leest
begrijpelijk en — op den man af.

Zoo gaan de zes arbeidsdagen voorbij en daarop volgt
de Zondag. Hoe het in acht nemen van eenen wekelijk-

schen rustdag uit een oeconomisch en sanitair oogpunt
aanbeveling verdient, is meermalen aangetoond. Hier
willen wij wijzen op de waarde van den Zondag voor
het godsdienstig leven.
In ons huisgezin moet de Zondag een heerlijke dag
zijn. En dat kán hij zijn. Vooral zij hij geen vervelende
dag. Des Zondags moeten wij ons geheel aan onze
kinderen wtjden. Dat moet voor hen de vreugde zijn
van den rustdag. Op andere dagen moeten wij hen
vaak afwijzen, omdat hooger plichten ons roepen. Maar
de Zondagen moeten hun zijn.
Dan vertoone zich in den boezem van het gezin de
liefde in al hare kracht. Dan heersche er verdraagzaamheid met elkanders gebreken en gewone feilen —
want „vandaag is het Zondag." Dan ga er leven en
vertrouwen uit van alien tot alien.
Aan den morgen van den rustdag hebben de kerkklokstonen, die heerlijke stemrnen uit den hooge, ons
15
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iets te zeggen. Men geve aan die vriendelijke roepstemmen gehoor, en ga met de zijnen naar het be dehuis.
0, ik weet het wel, niet al wat daar geschiedt, kan
voor de rechtbank van het aesthetisch ontwikkelde oog
en oor bestaan. Maar dit zoude alleen nog maar een
reden kunnen zijn om de handen aan het werk te
slaan en pogingen ter verbetering aan te wenden.
Maar hierop wilde ik wijzen, dat elke haard, waarop
Been brandstof wordt gelegd, uitgaat. Ook de haard
van den godsdienst. Al laten wij alleen maar de orgeltonen werken op ons gemoed, dan reeds is onze kerkgang niet vruchteloos geweest voor ons en de onzen.
En daarenboven : geene gelegenheid is er in de gansche
maatschappij te vinden, waar wij zoo worden gewezen
op wat ons ontbreekt, als juist de kerk. Want wanneer wij hier aan onszelf worden ontdekt, weet niemand
het, zelfs de man niet, die het doet.
Men klaagt dat de kinderen niet naar de kerk willen.
Wat op die klacht te antwoorden ? De kerk is ook
niet voor kinderen. En vele ouders hebben hunne kin de'ren voor goed van de kerk afkeerig gemaakt, door
hen tot kerkbezoek te dwingen.
Eerst wanneer het kind eenigen tijd het godsdienstonderwijs van den predikant heeft genoten, begint de
tijd van het kerkgaan aan te breken. Dikwijls is de
liefde voor den predikant drang genoeg tot het kerk-
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gaan. De rede van den eigen predikant, met wiens
woorden en denkbeelden het kind vertrouwd is, zal
dan ook het gemakkelijkst gevolgd en begrepen worden.
Wil het kind nochtans niet, dan geloof ik niet dat
van dwang eenig heil te verwachten is. Men kan weemoedig zeggen : „Kind, ge moet het zelf weten later
zult ge het u beklagen," maar veel sneer kan men
er niet aan doen.
Evenwel — ik geloof, dat tegenzin in het kerkgaan
zelden of nooit zal voorkomen, waar het kind van zijn
derde levensjaar of is opgevoed in den geest, dien ik
beschreef. En vooral dan niet, wanneer het kerkgaan
wordt beschouwd niet als een plicht, maar als een
gunst, die men het kind bewijst.
Hoe dwaas het is, van het kind te verlangen dat
het de kerk bezoeken zal, terwtjl men zelf daarin niet
het voorbeeld geeft, zal wel niet behoeven aangetoond
te worden.
Van grooten invloed op de godsdienstige vorming
van den mensch is de kennis van den Bijbel.
Wie zich heldere denkbeelden wil verwerven omtrent
het recht, gaat ter schole bij de Romeinen; voor het
schoone bestudeeren wij de Grieksche modellen ; en
zoo is Israel het yolk en de Bijbel het boek van den
godsdienst.
Meermalen sprak ik over het schemeruur. Vert el in
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dat schemeruur aan uw kind de bijbelsche verhalen.
Leid hen in in de wereld van Adam en Eva, van Noach
en Abraham, van Jakob en Jozef. Vertel het van Jezus,
die de kinderen liefhad, van den Heiland der wereld.
Maar vertel die verhalen eenvoudig, beminnelijk, in vormen, voor het bevattingsvermogen des kinds geschikt.
Laat de liefde steeds de grondtoon zijn van uwe ver
halen en laat alle opzettelijke moraal achterwege.
Vertel den Bijbel vooral niet angstvallig, want dan
zoudt gij hem niet vertellen, zooals hij zelf verteld wil
worden.
Niet Licht kan de invloed van den Bijbel op het
menschelijk gemoed te hoog worden gesteld. Er is een
reden voor, waarorn dit boek zoo vele eeuwen lang
door de besten van ons geslacht als het boek bij uitnemendheid is gewaardeerd.
Ik kan mij niet weerhouden hier twee coupletten of
te schrijven van de Génestet's „Onvergankelijk", waarin
mijne bedoeling wordt uitgedrukt, beter dan ik het
doen kan.
Zalig, wien in 's levens morgen
't Levend woord der groote Schrift —
Voor de kleinen niet verborgen —
In den boezem werd gegrift!
Wien het vragend oog mocht stralen
Vaak van wonderbaren gloed,
13:j haar heilige verhalen,
Manna voor het jong gemoed!
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Want die indruk kan niet sterven,
En de weerklank van dat woord
Ruischt, waar ooit de voet moog' zwerven,
Door het menschenleven voort:
Echo uit het vroom verleden,
Vol geloof en rein genot;
Wekstem uit der kindsheid Eden,
Moederwoord en woord van God!

Heeft het kind den leeftijd van twaalf of dertien
jaren bereikt, dan moet het opzettelijk godsdienstonderwijs aanvangen. Hier staan de ouders hunne taak of
aan den predikant hunner keuze.
Nu komen voor de godsdienstige vorming zes jaren
aan, die dikwijls zeer moeielijk an.
Die vorming toch ving aan met het gevoel; aan dat
gevoel paarden zich later voorstellingen thans moeten
die voorstellingen gewettigd worden voor het denken.
Gevoel,
voorstelling,
denken,
Ziedaar de drie stadien van het pr ores der godsdienstige opvoeding.
• Maar — het zal in het laatste tijdperk aan het kind
blijken, dat sommige voorstellingen, die wij het gaven
met het oog op zijne bevatting, moeten wegvallen. Ja,
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het zal blijken dat alle voorstellingen, die wij gaven,
slechts voorstellingen en dus gebrekkig zijn.
Dan valt voor velen met die voorstellingen ook de
godsdienst zelf weg.
Maar hier kan ik met ernst terug op hetgeen ik in
den aanvang zeide. Wij moeten in ons kind het gevoel
wakker maken. Want alleen een krachtig gevoel kan den
schok van het wegvallen der voorstellingen weerstaan.
Wanneer iemand eene taal eenmaal kent, dan deert
het hem weinig of de meeningen aangaande spraakkunst en spelling veranderen en of hij inziet dat hij
indertijd te dien opzichte zelf verkeerde meeningen
heeft aangekleefd. De taal kent hij, en daarop komt
het aan.
Wanneer de mensch heeft ervaren, dat het gebed
hem beter maakt, hem troost, hem veerkracht schenkt,
hem verzoent met zichzelf, dan moge het denken hem
sommige voorstellingen ontnemen, nooit kan het hem
zijne ervaring ontnemen, want die ervaring is een felt,
en een feit laat zich niet wegredeneeren.
Het is eene bijna onbegrijpelijke dwaling van vele
jonge mannen dezes tijds, te meenen dat het gevoel
zich moet rechtvaardigen aan het denken — daar juist
omgekeerd : het denken slechts de rol kan vervullen
van secretaris en boekhouder der feiten, ook van het
feit des religieuzen levens.
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Door de branding van den twijfel kan alleen de ervaring van ons eigen gemoed ons heendragen. Wie
God heeft gevoeld, dien schaadt het niet als de voorstellingen wegvallen. Immers hij heeft ervaren, dat die
voorstellingen niet boven de werkelijkheid staan, maar
dat de werkelijkheid staat boven die voorstellingen,
welke immers alle te zamen slechts gebrekkig menschenwerk zijn. Indien elk mugje van eenen zwerm, die
danst in den avondstond, zich eene voorstelling maakte
van den mensch, al die muggendogmatiekjes zouden
dichter de werkelijkheid nabij komen, dan de wijsgeerige stelsels der menschen over God. Maar Hem gevoeld dat heeft de gansche menschheid, van den
fetis-dienaar tot den discipel van Jezus.
Ik eindig dit laatste hoofdstuk, zooals ik het eerste
begon : het is de taak der ouders zichzelf overbodig
te maken.
Maar dan eerst zullen wij kunnen aftreden, onze
taak als voleindigd kunnen beschouwen, wanneer in
ons kind het godsdienstige leven machtig is wanneer
het door den godsdienst het standpunt van zelfbevrik
ding en zelf bepaling heeft bereikt. Zend uw kind dan
waarheen gij wilt, en het zal overal veilig zijn.
,

Wanneer wij des avonds, voor wij ons ter ruste be
geven, nog even naar het bedje van ons kind gaan,
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en het daar zien liggen met de cozen op het gelaat —
dan wordt het ons bang te moede, dan komt in ons
de gedachte op : „kind, gij at nog onbekend met die
wijde wereld — wie weet welke gevaren u in die
wereld nog zullen bedreigen.
En vooral dat 66ne, van alle gevaren het grootste -DE ZONDE.

Wie zal u behoeden, als wij er niet meer zijn ?
Wie zal u de kracht geven, het dikwijls zoo moeielijke
woord „neen" uit te spreken ?"
Brengen wij ons kind tot God.
Wie God in het hart omdraagt, wordt door eenen
schutsengel bewaakt, ook nadat zijn vader en moeder
zijn heengereisd.

