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SAMENVATTING 

Het dramatiseren is een vorm van spelend handelen waarbij de spEder 
vol spanning het gedramatiseerde beleeft. Bij het dramatiseren is spra
ke van imiteren, identificeren en dialogiserend spreken. 
Veel volken kenden vanouds het samengaan van.spel en cultus. De culti
sche verrichtingen werden beschm;twd als effect sorterende handelingen. 
Men dacht langs die weg goede gaven van zijn goden te ontvangen en 
kwade invloeden te kunnen weren. 

Zoals het antieke klassieke drama zich heeft ontwikkeld uit de gods
dienst van de Grieken, zo is het christelijke drama ontstaar:t uit de li
thurgie van de Roomse kerk. Naar analogie van wat buiten de kerk te 
vinden was aan dramatische vertoningen, ging men in de kerk er al 
vroeg toe over lithurgische en semi-lithurgische spelen u:it te voeren. 
Verklede priesters waren aanvarikelijk de uitvoerenden en deze maak
ten gebruik van lithurgis che dialogen. 
Van fv.ndamentele betekenis was de invoering van de troop. 
Aan de originele tekst uit de bijbel werden zodanige toevciegingen gege
ven, dat er een echt actueel, levendig gesprek ontstond. Hier ligt het 
begin van het lithurgische drama of spel, dat eerst in de kerk, later 
buiten de kerkmuren een grote rol heeft gespeeld bij de godsdienstige 
vorming van de massa. 

De lithurgische spelen werden aanvankelijk opgebouwd rondom de grote 
heilsfeiten van Pasen en Kerstfeest. Deze heilsfeiten werden ludiek
dramatisch herhaald. Het grondpatroon voor dit herhalingskarakter 
ligt in de mis of in het misoffer. Dit herhalingskarakter is in strijd 
met Gods Woord. . 
We denken in dit .verband o. a. aan de duidelijke heilshistorische taal 
van de brief aan de Hebreeen. 

In de loop der eeuwen breidden de lithurgische spelen zich uit in aantill 
en omvang. Men nam steeds meer spel-gewoonten over uit de profane 
wereld. Het dramatiseren werd beschouwd als een uitnemende aan-. 
schouwelijke methode van onderwijzing voor de mens. 
We hebben hier met een bekerings -taktisch motief te maken. . 

Omdat het dramatische spel eigen eisen stelt, ligt het voor de hand dat 
de inhoud van bijbelgegevens ingrijpende verandering onderging. Het 
bijbelse spel werd steeds meer volksvermaak. 

Doordat de scholen van de middeleeuwen veel gebruik maakten van 
leerstof en methodiek van de klassieken, kende men ook in de scholen 
(vooral de Latijnse scholen) het dramatiseren als onderdeel van het 
leerplan. In de 16de eeuw werd het uitvoeren en lezen van bijbelse en 
klassieke stukkep. een integrerend bestanddeel van het.schoolonderwijs. 

Reformatoren, waaronder in de eerste plaats Luther, hebben geijverd 
voor intensief gebruik van schooldramatiek. Men zag in het spelen een 
zedelijk en godsdienstig vormingsmiddel bij uitstek. Voorstanders van 
de Reformatie zagen er bovenal een middel in om de bijbelkennis op 
boeiende wijze over te brengen en in polemische stukken strijd te voe
ren tegen Rome. 

Naarmate onder invloed van het Humanisme het formele vormingsdoel 
sterker werd, ontaardden de bijbelse spelen en tendeerde het school
drama naar volkskomedie. 
In gebieden waar de Reformatie vaste voet kreeg, ontstond een uitge
breide schooldramatiek met bijbelse stukken. Publieke uitvoering van 
deze stukken moet .men ook zien als een publikatiemogelijkheid van die . 

. tijd. 

De schooldramatiek heeft gebloeid tot ongeveer 1620 ... 
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Bij de ontwikkeling van het schooldrama hebben de Broeders des gemenen 
levens vanuit Nederland een grate rol gespeeld. In Nederland bereikte 
de schooldramatiek omstreeks 1530 een hoogtepunL De strijd der gees
ten van de 16de eeuw weerspiegelt zich hierin. Dit is vooral te zien aan 
de hand van de vele· bewerkingen van de gelijkenis van De verloren Zoon. 

Het dramatiseren van bijbelse stof kan men beschouwen als een leer
vorm met eigen karakter. Uit psychologisch-didactisch gezichtspunt be
zien is het een methode van leren door imitatie, identificatie, memori
satie, conversatie, zelf.ontdekken, spel en (dikwijls) vrije expressie. 

Het is vooral Hausmann geweest, die leren en dramatiseren als een 
eenheid zag. Het dramatische gegeven in de mens is volgens hem een di
dactisch oerverschijnseL 
Voorstanders van vernieuwing van onderwijs en opvoeding in de 20ste 
eeuw accentueren de grate opvoedende betekenis van het spel en de vrije 
expressie voor de jonge mens. Er groeit een spelpsychologie en peda
gogie(k), die ook invloed heeft op de methodiek van het godsdienstonder
wijs en op de jeugdverenigingen. 
De hedendaagse aanbevelingen voor spel met de bijbel berusten op psy
chologis ch -didactis che grondmotieven. 

Bij de waardebepaling van deze dramatische leervorm bij het godsdiensf
onderwijs nemen we bewust stelling tegen de "child-centered" opvat
tingen van R. Goldman en zijn methode van onderzoek. 

Wie het eigen'karakter van Gods Woord wil bewaren, daarvan niet wil 
afdoen noch daaraan wil toevoegen, zal zijn waardebepaling niet funde
ren in wat aan psychische gegevens (bel evingen, wensen, fantasieen, 
spel-interessen) in het kind aanwezig is. 

Bij het dramatiserend vertolken van bijbelse stof ontkomt men er niet 
aan, het karakter van de heilsgeschiedenis aan te tasten. Het ludieke 
imiteren, identificeren en actualiserend presenteren doorkruisen en on
dergraven het heilshistorisch-christo centrisch karakter van Gods 
Woord. 

-Bij alle waardering, die me·n bij opvoeding en onderwijs kari toeschrij
ven aan spel-activiteiten van jeugdigen, zijn we van oordeel, dat toe
passing ervan bij het godsdienstonderwijs voor jeugdigen het rech'te in
zicht in Gods Woord alleen maar zal belemmeren. Nadere bezinning op 
de pro-argumenten van voorstanders van bijbelse spelen leidden ons 
tot een contra-stem. 

In de geschiedenis van de kerk heeft men zich gekeerd tegen "stomme" 
beelden, waaraan volksopvoedende kracht werd toegeschreven. Dele
vende verkondiging van Gods Woord verdraagt zich evenmin·met drama-
tisch 11 sprekende" beelden. · 
Wie spelen wil, zie toe dat hij Gods Woord niet 11 verspeelt11

• · 
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SUMMARY 

Dramatization is a form of acting in which the player experiences the 
dramatic scene in a state of great tension. It implies imitation, iden-
tification and speech in dialogue form. .. 
Many peoples knew from of old the combination of cult and play. The 
cultic performances were considered to be effective actions: in that 
way they thought to receive good gifts from their gods and to be able to 
ward off bad influences·. 

Just as ancient classical drama has developed from the religion of the 
Greeks, Christian drama arose from the liturgy of the Roman Catholic 
church. Similar to what was going on outside the church in the way of 
dramatic performances, the church itself very early proceeded to 
perform liturgical and semi-liturgical plays. At the outset dressed-up 
priests .were the actors and they made use of liturgical dialogues. All 
important is the intrusion of the trope. To the original text of the 
Bible such additions were made as to produce a really topical, lively· 
conversation. Here lie the beginnings of the liturgical drama or play 
which, first inside the church, later extra-mural, played such an im
port ant part in the religious education of the masses: 

At first the liturgical plays took as their basis the Redemption of the 
world as accomplished by the Nativity, the Passion and the Resurrec
tion. These crucial facts of sacred history were repeated as a drama
tic play. The basic pattern of this repetitional character is to be found 
in the Mass or in the sacrafice of the Mass. 
This repetitional character is contrary to the Word of God. In this 
connection we would refer to e.g. the redemptive-historical testimony 
of the Epistle to the Hebrews. 

As the centuries passed.by the number and size of the liturgical plays 
increased. Dramatic practices were increasingly secularized. Drama-
tization was taken to be an excellent illustrative method of teaching · 
people. We are here dealing with a motive for conversion tactics. 
Because the dramatic play imposes its own exigencies it is obvious that 
the contents of the biblical events underwent drastic changes. 
The biblical play developed into popular entertainment. 

Because medieval schools freely adopted the subjects taught by the 
Classics and their methodology, these schools, too, were familiar 
with dramatization as part of their curriculum (notably the grammar 
schools). In the 16th century the performance and the reading of bibli
cal and classical plays had become part and parcel of school teachings. 
Reformers, Luther in the first place, were great sticklers for an in
tensive use of school drama. They considered acting pre-eminently 
as a form of moral and religious education. Proponents of the Refor
mation looked upon it first and foremost as a means to bring home 
scriptural knowledge in a fascinating way to people and as a vehicle to 
polemize with RomE!. 

As, influenced by Humanism, the formative element increased, the 
element of devotion decreased and school drama tended towards popular 
comedy. In those regions were the Reformation had obtained a form 
footing arose an extensive school drama with biblical plays. Public per
formances of these plays should also be seen as a means of publication 
in those days. 

School drama flourished till about 1620. From Holland the Brethern of 
the Common Life have played an important part in its development. 
In Holland school drama reached its peak at about 1530. The spiritual 
battle of the 16th century was reflected in it. This is evidenced es
pecially by the parable of The Prodigal Son. 
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Dramatic representation of biblical events may be considered as a 
method of teaching with a character of its own. From a psychologic
didactic point of view it is a method of learning by imitation, identifi
cation, memorizing, conversation, self-discovery, play and (often) 
free expression. It was especially Hausmann who saw learning and dra-: 
matiz at ion as a ·unity. 

According to him innate dramatic instinct of .mankind is a primitive 
didactive phenomenon.· 
Advocates of educational reforms· in the 20th century emphasize the 
gre;3.t educational significance of play and free expression for young 
people. There grows a play-psychology and pedagogy which also in
fluences the methodology of religious teaching at schools and in youth
clubs. 
The underlying motives for present-day recommendations of biblical 
plays are of a p?ychologic-didactic nature. In the valuation of this dra
matic teaching method for religious education we consciously oppose 
the "child-:centred" notions of R. Goldman and his method of investi
gation. 
He who wants to preserve the peyuliar character of the Word of God, 
who does not want to take away from it, nor add to it, should not base 

. his valuation on that which is present of psychic data in the child. 
(experiences, de.sires, phantasies, interest in play). 

In the dramatic representation of biblical events there is no getting 
away from interfering with the character of redemptive history. The 
burlesque, identification, and an actuaiizing presentation run counter 
to and undermine the redemptive-historical and Christ-centred charac
ter of the Word of God, 

With all appreciation·that could be ascribed to play-activities in edu
cation we hold that their application in religious teaching for young 
children will only be an obstacle to the proper understanding of the Word 
of God. Further reflection oh the arguments in favour of biblical plays 
led us to a dissenting vote. 
In the history of the church the "dumb" images, which were credit~d 
with the power to edify the masses, were opposeq by the Protestants. 
The living proclamation of the Gospel is likewise at variance with dra-
matic ally "speaking" images. . · · 
He wh,o wants to play take heed lest he. forfeit the Worq of God, 
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INHOUDSOPGAVE 

Motivering van de keuze 

Terreinverkenning 

HOOFDSTUK I 

OMSCHRIJVING EN ANALYSE VAN DE BEGRIPPEN 
11 DRAMA" EN "DRAMATISEREN'' . 

Drama meer dan ''handeling11
• Simons 1 idee van ~en zich 

ontwikkelende handeling. Schnell: wat zich innerlijk vol
trekt. Van der Kun: het leven in handelingen uitgebeeld. 
Dramatiseren als: a Ret spanningsvol, belevend, spe
lend handelen, b Ret esthetisch en empathisch karakter, 
c Ret dialogiserend spreken,. d Ret gegeven van imi~tie 
en identificatie. 

HOOFDSTUK II 

9 

12 

14 

OVER RET DRAMATISEREN VAN RELIGIEUZE ONDERWERPEN 17 

A Eenheid van het s acrale en profane in cultis ch- 17 
dramatische handelingen 

Cultus en spel. Stumpfl' s scheppingsged~chte bij culti
sche handelingen. Huizinga: effect-sorterende, heilige 
handelingen. Cultische. oorsprong van het "Heiligen spel. 
Dramatische dialogisering. Aischylos. Van ernstspel 
naar "vermaak" • 

B Christelijte lithurgie en dramatisering · 

a Fundamentele verschillen tussen Oud- en Nieuwstesta-:
mentische eredienst en cultisch-dramatische voorstel-
lingen in de pag'8ne wereld, Oudtestamentische offer-
dienst contra Dionysiusaltaar en Romeinse s·chouwbur~. 
Mededeling van heilsfeiten, geen mythische "herhaling '. 
Geen identificatie bij de Oudtestamentische priester. 
Het ontbreken van de dramatische dialoog. 

18 

b Toepassing van de herhalingsgedachte in de christelijke 19 
eredienst. Herhalingskarakter bij de mis. Actuele pre-
sentie. Byzantium en opbloei van lithurgische spelen. 
Dramatisering bij kerst- en paasspelen. 

c Vanwaar de religieuze. spelen? 19 
Younif en het verb and tussen spelen en lithurgie (' 1 addi-
tions'), Brinkmann: samenhang van mis en lithurgisch 
"spel". _ . 
Opkomst van de dramatische dialoog in de troop. -Troop 
niet in de bijbel. Fundamenteel verschil tussen my-
this ch en "ges chichtlich" denken~ 

d Waarom dramatisch, lithurgisch "spel"? 20 
Overname uit de pagane wereld. Baumstark en de paas
zondag-vigilie. Amalgamering, uitkomend in hymnen, 
sequenzen en tropen. Volk-opvoedend motief bij ge-
bruik van drainatische vormgeving. Dramatisering als 
aanschouwelijke methode van onderwijzing. Verande-
ring van vorm en inhoud, Lithurgische verandering 
naar Baumstark, Rijkere lithurgie? Zwakheid van het 
vlees. 
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C Enkele hoofd~omenten uit de geschiedenis van het 
dramatiseren van bijbelse onderwerpen 

a Het godsdienstig theater van de vroeg-christelijke 
tijd tot de periode van het Humanisme. 

21 

l. Overgang van het Griekse naar het Romeinse 21 
theater; functies ervan en reacties; Byzantijnse 
·ouverture. Verandering van het 11 plechtige" mythe
karakter. Grieks "h6ren11

, Romeins "zien11
• 

Uitbeelding v:an het Ieven. Reacties van de kerk op 
pagane spelen • 

. 2 Invloed van het Grieks-Romeinse theater op het 22 
paasspel van de 1 Ode eeuw. Grieks e tragedieheld 
en de opgestane Christus. Van dramatofd misoffer-
ritueel naar paasspel. Schwieterung en zijn toelich-
ting op dramatische verrichtingen op Goede Vrijdag 
en Paasmorgen. Dramatische wending in de eleva-
tio. Actualisering van wat "verleden11 was. Van 

· troop naar dramatische scene. (Tutillo) Priester en 
koren als gesprekpartners. Gregor: Verbinding van 
dialectiek en ceremonien leidt tot theater. 

~ Met de overname van dramatische vormgeving, ver- 23 
andering van inhoud; uitbreiding van het aantal aan 
de bijl:;lel ontleende onderwerpen. Verwereldlijking. 
Inhoudverandering bij 11 Christus paschon11 uit de 
llde of 12de eeuw. Medea verzen en bijbelteksten. 
Niet-bijbelse stoffering. Realistiek en volkse ver-
vlakking. Verschillende wijzen van opluistering. 
ldentificatie met de lijdende Christus. 
Wedloopsc~ne als volks-humoriserend gegeven. Nar
feesten in de kerk. Realistiek, pathetiek en komiek 
bij "bijbelse11 spelen. Bekeringstaktische overwe
gingen. Ontkersteningstragiek, gevolg van amalgame
ringstactiek. 

b Het dramatiseren op de scholen; invloeden van het klas- 26 
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sicisme op de leerstof en .de methodiek 

1 Strijd tussen christendom en Humanisme.· Leerstof 
van klassieken op de scholen. Invloed van de retho
rica. Contact met klassiek- dramatische werken. 
Verzet van Hrotsvitha van Gandersheim. (.2de helft 
lOde eeuw.) 

2 Enkele hoofdtrekken bij het lere1;1 op de scholen. 27 
Overdragen en memorisatiemethode. Weinig didac-
tische vrijheid. Pogingen tot ·veraangenaming van het 
onderwijs. Weinig informaties over dramatische ac
tiviteiten op de scholen. Toenemende betekenis van 
klassieken. Studenten en spelen. 

3 Het dramatiseren v~ bijbelse stof onder invloed van 29 
het baanbrekend Humanisme. Gewijzigd mensbeeld 

· en opvoedingsideaal. Boyd: niet zozeer wedergeboor
te dan wel revolutie. Seculariseringstendens bij re
naissance. Kindermann: "Festzugcharakter" van 
renaissance toneel. Mysterie vervangen door echt 
mensenleven. Humanistisch schouwtoneel contra 
godsdienstig toneel van de middeleeuwen. Accentue
ring van de mens: zijn vrijheid en vrolijkheid. Het 
zoeklicht op Lukas XV. Gnapheus' "Terentius chris
tianus". Aandacht voor de bijbel Opvoeding bij Refor-



matie gezinden en dramatische vormgeving. 
Luthers ijver voor dra:inatiek en gebruik van de 
bijbel, Groei van ·het school we zen in de 16de .eeuw. 
Toename van de spelen op de scholen. Het drama:
tiseren verplaatst van de kerk naar_ de school. 

HOOFDSTUK lll 

HET SCHOOLDRAMA 

A Algemene orieptatie inzake b~tekenis, doel, functies 
en uitgebreidheid van de schooldramatiek 

32 

a Inleiding. Het schooldrama als bijzondere leeractivi- 32 
teit in de scholen. Zedelijk-godsdienstig en esthetisch ... 
vormingsmiddel. Bronnen·o:ver het schooldrama van 
literair-historiscl].e aard. 

b 1 Algemene kenmerken van het schoo1drama. 
Schooldrama drukt het doel uit: bestemd vcior de 
schooljeugd. Niet vermaak het doel in tegenstelling 
met de volkskomedie. In de scholen overgang van 
de Latijnse taal naar de volkstaal. Verandering van 
leerstoL Door de Reformatie meer bijbelkennis in 
de scholen. Als het schooldoel terugwijkt, tendeert 
het schocildrama naar volkskomedie. 

2 Over de betekenis van het schooldrama 
Bloeitijd van de 1()de eeuw tot de 30-jarige oorlog. 
(1618). Met het schooldrama wijsheid van de klas
sieken en dramatische vormgeving. Dramatische 
vorm, toegepast op bijbelse leerstof. Beoefening 
van de voordrachtskunst. Emulatie en selectie van 
leerlingen. Publieke opvoeringen door schoolleer
lingen. Naast schooldoel: volksopvoedend karakter. 
Polemische stukken van reformatorisch gezinden• 
Invoering van'.het spel en de dialogische leervorm in 
de scholen. Vermenging van klassiek en bijbelse stof. 

3 Over de uitgebreidheid van de schooldramatiek 
Moeilijkheden bij de vaststelling. Veel werken van 
schrijvers uit de schoolwereld. verloren.gegaan. 
Centra in Elzas, Saksen, Noord-Duitsland. Steden: 
Straszburg, Zwickau, Leipzig, Hamburg, Rostock, 
Elbing. Invloed van de "B.roeders des gemenen !evens" 
van Nederland. Vooraanstaande personen als Hegius, 
Murmel1ius, lVIacropedius, Gnapheus. Activiteiten ten 
gunste van gebruik van leerstof van klassfeken. Vanuit 
·Deventer invloed naar het noorden en zuiden. 

32 

33 

35 

c Bet dramatiseren van bijbelse .stof; karakter en doel 3 6 
Opbloei van het bijbelse schooldrama in Luthersgezinde 
kringen in .Duitsland. Strijd v6or de bijbelse leer tegen 
Rome. Geloofsstrijd op de "plankEin". Verschil tussen het 
Latijnse schooldrama en bijbelse !=Jtukken :in de. volksta,al. 
Luthers aanbevelingen voor het gebruik van komedies in 
zijn "Tis.chreden". Acceptatie. van de drqniatische leer-
vorm, .. maar ook .van.klassieke ·komedies.in de school. 
Voorzichtig en afwi~zend standpupt bij calvinistisch .. gezin-
den. De jeugd leert 'spelen'.' met bijbelse stof. ·: 

-· 153 -



B Het Nieuwlatijnse en bijbelse schooldrama: nadere 37 
bezinning over vorm en inhoud in verband met het 
opvoedingsdoel 

a Het Nieuwlatijnse schooldrama 38 
Kenmerken: leren van de Latijnse taal, formeel opvoe
·dingsdoel, Opvoeringen ook voor ouders, autoriteiten, 
in de Latijnse taal. Groot verschil met volksspelen. 
Stukken vaak door rectoren en preceptoren geschreven. 
Stukken zijn leerboeken van de school. Uitgebreide 
memorisatietechniek. Het "spel'' als publiek controle-
middel. Dramatische bewustwording; in de scholen. 
Dramatische activiteiten in schoolverordeningen voor
geschreven. Door invoering van emulatie, dramatise-
ren activiteit voor alle schoolleerlingen, 
Men lette ook op de "zedelijke" inhoud (pro- en epiloog). 

b Het bijbelse schooldrama 39 
· Naast overeenkomst met het Nieuwlatijnse drama grote 

verschillen Doel: de waarheid Gods leren kennen. Ge
bruik van de Hmdstaal; Spelen niet meer gebonden aan 
kerkelijke hoogtijdagen. Gebruik door humanisten en 
reformatie gezinden. Toenemende amalgamer.ingstendens. 
Het thema van de verloren zoon: de verloren zoon wordt 
scholi~r. 

C Enkele vertegenwoordigers van het Nieuwlatijnse school- 40 
drama. Kenmerken van hun werk, mede in verband met 
het verwerken van gegevens uit de bijbel 

a Hrotsvitha van Gandersheim: een bevreesde non. Haar 40 
doel: bescherming van de leerlingen tegen de zedelijke 
gevaren door gebruik van klassieke leerstof. Haar lees
drama's. 

b Konrad Celtis. (1459-1508): een humanistisch school- 41 
hervormer, man van wetenschap, 
Contacten met klassieke ·bronnen in Italie: overname yan 
de dramatische leervorm, I.Tver voor komedie en trage
die•· Humanistisch vormingsdoel. Karaktervorming. 
Invloed op het universitaire leven. 

c Jakob Wimpfeling. (1450-1528): Humanistisch schoolher- 41 
vormer. 
Leerling van Dringenberg; invloed van de "Broeders". 
Zijn "Dialogi puerilis" en studentenspiegel "Stilpho" (1480). 
Rector van universiteit in Heidelberg. Heidelberg drama
tisch centrum •. Via Luther en Melanchton toenemende 
ijver voor dramatisering. 

d Gnapheus (1493-1568) en Macropedius (1475-1558); de in- 42 
vloedrijkste schooldramaschrijvers uit Nederland. 
De Voider's sympathie voor de Reformatie. Rector in 
Elbing, Zijn "Acolasttisu van 1529. Haupt's getuigenis: 

. bijbelse stof geslaagd in klassiek komediekleed. De "Te
rentius Christianus". Macropedius uit de "Broederschool'.'. 
Rector in Utrecht (1539-1552). De "Asotus", Europees 
vermaard werk. Humanistische bewerking van bijbels 
thema. 

e Sixt Birk (1501-1554) en Thomas Naogeorgus (1511-1563): 43 
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tegengestelde figuren in de schooldramatiek. 
In Nederland omstreeks 1530 hoogtepunt van bijbelse 
schooldramatiek. Geldenauers~ invloed. Welsprekend
heidsideaal. ~aogeorgus 1 strijdstukken "Pammachius" en 



"Mercator". Het schooldrama illustreert de strijd 
der geesten in de 16de eeuw. 

-D De Reformatie in Duitsland,. Frankrijk en Zwitserland 44 
en het dramatiseren van bijbelse stof 

a Betekenis van de Reformatie voor het schoolwezen; 44 
aandacht voor de Heilige Schrift; Motieven voor ge-
bruik van de bijbel in dramatische vertolking. ·Ver-
schillende them a's. :Pe symboliek van de "jongste" en·· 
de "oudste" zoon.uit Lukas XV. Verhumanisering van 
bijbelse stof. Dichtbij en veraf van de bijbel. Ontwik-
keling als bij de godsdienstige spelen in de Middeleeuwen. 
Teruggang uit de scholen. 

b ·1 Achtergronden van.het spelen bij Luther e. a. Luthers 45 
aanbevelingen en beroep op de "bijbel". · 

2 

c 1 

Een humanistische achtergrond. Luther en de ambts
dienst van de mens. Plaats van het huwelijk in ver
band met komediethema's. Beroep op de apokriefe ·· 
boeken Judith en Tobias. Wittenberg en "neutrale" · 
komedies. 

Uitbreiding in Lutheraanse kringen. Karakterveran
dering van de stuk},{en. UitbreidJn~J:· van het aantal. 
Jozef- en"Verloren zoon"-dramatief.:· Zedelijk
maatschappelijk d.oel eri wapen tegen "Rome". 
Spelen een "adiaphoor"? Doel van het spelen wordt 
steeds meer: aa.pleren van v.rijmoedigheid. 

Acties ~n reacties in Frankrijk (Zwitserland) bij het 
gebruik van bijbelse stof in dramatische vorm. 
Houding ten aanzien van het toneel in calvinistisch 
gezinde kringen in Frankrijk; Het toneel als publi
citeitsmedium. Het "toelaten" van het spelen. Gods-
dienstig en politiek doel. · 

46 

47 

2 Theodore de Beze: "Tragedie fran~aise du Sacrifice 49 
d1Abraham" 1550. 
Doel en achtergronden van het stuk. Keegstra: voor 
het eerst een stuk met psychologie. Vermenging van 
het profane en heilige. 

3 . Tegenstand van calvinistische zijde. 51 
Korte tijd van bloei. Tegenstand van "Freres Parfait". 
Calvijn en Farel. Cop's reactie op toelating van bij-

. bels spel in G.en~ve • Synode van Poi tiers: Ontwijding 
van de Heilige Schrift door de. spelen. Men mag niets 
aan de bijbel toevoegen. W el preken, niet spelen. 

E Het schooldrama in Straatsburg 53 

a De situatie v6or de werkzaamheden op schoolgebied van 53 
Sturm. 
Wimpfelii1g1s vooropvoeding. Griiginger1 s "Straszburger" 
Terentius. Een humanistische voedingsbodem. 

b De betekenis en invloed van Sturm voor de schooldramatiek. 53 
Sturms verleden en zijn humanistisch opvoedingsdoel. 
Waterinks oordeel over de befnvloeding van Sturm door 
de "Broeders". Contact met Melanchton en Butzer. Onder
wijshervormer. De acht klassige school en leeractiviteiten. 
Veel Latijn, v.i'einig godsdienstonderwijs. Esthetisch-huma
nistisch vormingsideaal. Geen polemiek in de stukken . 

. Schooldramatiek leidt tot beroepstoneel buiten de school-
muren. - 155 -



c De schooldramatiek integrerend bestanddeel van het 55 
schoolleerplan. Wijze van beoefening in de school. 
Oefening-per "groep". Selectie·in verband met leer-
doel en publieke opvoeringen. 

d Het schooldrama een aflopende zaak voor de school. 56 
Na Sturm groei van het echt theatrale karakter van de 
stukken. Bijbelse stukken en effectbejag. Briilov, be-
ijveraar voor een volwaardig toneel zonder schoolop
voedingsfunctie. 

F Het thema vari de·"verloren zoon" in het schooldrama: 57 
illustratie van de geest van synthese 

a Waarom zoveel aandacht voor_ deze gelijkenis? 57 
Een apologie voor de Reformatie. Tendens naar een 
nieuwe onderwijsvorm. Dramatische bewustwording. 
T~gen slechte "volks e" spelen. . 

b Bewerkingen in de 14de en 15de eeuw: een volks substraat. 58 
De vagebond literatuur van vroeger. Wimpfelings 
"Stylpho" en Murners "Schelmenzunft". 

c 1 Een reformatorisch-polemische bewer:king:·Burkard 
Waldis' "De Parabell vam vorlorn Szohn •••. " Gericht 
tegen Rome. Optreden van het kind als symbool van 
het reine Evangelie. De "prediker". De slechte le
vensweg van de verloren zoon. Realistiek. Duiding 
van de oudste zoon: "Eynszedell" en contra goede
werkenleer van Rome. E.en stuk met psychologisch
dramatische effecten. Toch weinig navolging. Te po-
lemisch? Spenglers oordeel over het stuk. · 

2 Gnapheus' "Acolastus" enMacropedius' uAsotus": 
karakterstukken. · 
Voorzichtige bewerking.· Het terentiaanse kleed om 
Lukas XV. Acolastus als d.e "teugelloz·e". Het optre
den van de spitsboef naar analogie van Terentius' 
"Gnatho". De gechristianiseerde Terentius. Demora
liserende scenes. Macropedius: veel toevoegingen 
aan de bijbel. Invoeging van de stervende mens in re
tarderende trant. Het bijbelverhaal wordt moralise-
rend-humanistisch van aard. · 

3 Latere bewerkingen van het thema: toenemende ver
humanisering. Binder, Ackermann. Michel's oordeel 
over de actualisering van de vastennachtsspelen door 
bijbelse _dramatiek. De volkshumorist ipche bewerking 
van Sachs. Het schoolbestek wordt verlaten. Knapen
spiegel. Slechte reductie van wat de bijbel zelf gaf in 
de gelijkenis. Doel van de gelijkenis. 
Specimen van humanistische pedagogiek met tendens 
het onderwijs te verbeteren •. Toepassing van het'"spel11 

bij het godsdienstonderwijs: eenspecifiek pedagogisch
didactisch probleem. 

HOOFDSTUK IV 

OVER HET PROBLEEM VAN DE LEERVORM BIJ OP.VOEDING 
. EN ONDERWIJS 
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. . . 
A _Algemene orH~ntatie en motivering van de keuze. 

De keuze voor de wijze van leren een essentii:He aange
legenheid voot opvoeding en onderwijs. 

67 



Indeling van de leervormen of ·van het leren: · 
a. Door imitatie en memorisatie. 
b. Door conversatie en zelf-vinden. 
c. Door het spel en vrije expressie. 

B Een indeling van de leervormen, met gerichtheid op -
het dramatiseren. 

a Het leren door imitatie en memoris atie 

1 Begrip ·en functieomschrijving van de· imitatie. 
Betekenis van de imitatie voor opvoeding en orider- , 
wijs. Opvattingen van Tarde, Muller en Dollard. 

2 Over de samenhang van imiteren en memoriseren. 
Motieven voor letterlijk leren. Voordelen en be
zwaren tegen deze wijze van leren. 

b Het leren door conversatie en zelf-ontdekken 

1 Begrip en functieomschrijving van conversatie. 
·over monoloog en dialoog. Attitudeverandering 
door het gesprek. Spanningsverhouding tussen acti
viteit van onderwijzer en leerling bij de dialoog. 

2 

Autoriteit contra vrijheid. 

Over de samenhang van conversatie en zelf-vinden. 
In de convers atie de mogelijkheid zelf te vinden. 
Dramatiseren en het. gesprek. Lekespelen en socio
dramatiek; leerlingen moeten zelf-opbouwen, 

c Het leren door spel en .vrije expressie 

1 Begrip en functieomschrijving van het spel. Spel 
als aangename bezigheid. Chateau: jouissance lu
dique. Scheuerl en de verhouding leren-spelen. 

2 

Opvattingen van 9uyer. Loskomen van krachten. 

Over de· samenhang van spel en vrije expressie. 
Leerdwang treedt op de achtergrond, Leren en 
vrije expressie. Het "vrije" en het persoonlijke 
(Pieters). Invloed kunst-opvoedings-beweging. Dr a
matiseren als spel-leervorm. 

68 

70 

71 

72 

73 

C Toepassing van en toelichting 6p de genoemde leer- 74 
vormen · 

a De periode van de Griekse oudheid tot de tijd van Huma- 74 
nisme en Reformatie. Motieven voor de keuze van een 
leervorm. Socrates .. Israel. Quintilianus. Augustinus. 

b De periode van Humanisme en Reformatie tot het eind 76 
van de 19de eeuw. 
Verzet tegen de scholastieke metho-diek. Meer aandacht 
voor vrije uiting en aangename leervormen. Opkomst 
dramatiseren. Comenius en het spel. Veel motieven voor 
didactisch-pedagogisch gebruik van het spel. Spel als 
schoolactiviteit. Ook toepassing bij geschiedenis. Auf
klarung en heuristiek. Rousseau en aandacht voor het 
kind. Frobel voor vrije expressie en spel. Hamann's 
"Funf Hirtenbriefe das Schuldrama betreffend" 1763. 

c De tijd van vernieuwing van onderwijs en opvoeding vanaf 79 
ongeveer 1890 tot heden. 
Anti-Herbart leerwijzen. Het kind centraal. Dynamiek 
van het leven bevorderen. Langermann: het kind wil d6en 
(niet leren)~ Ontwikkeling ten gunste van "gesprekn en 
"spel". 
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HOOFDSTUK V 

DIDACTIEK EN DRAMATIEK (DRAMATURGIE); 
LEREN EN DRAMATISEREN 

·A Didactiek en dramatiek (dramaturgie). 

·ontwikkeling van deze "vakwetenschappen". Haus~ann 
spreekt van het dramatische als "Didaktische Urpha
nomene". 

82 

a Enkele ontwikkelingsgegevens uit de geschiedenis van 82 
de didactiek: · 
Tot 17de eeuw pedagogiek en didactiek synoniem. 
Comenius-Ratke-Herb art. Wilmann. Procesmatige 
van het onderwijzen en van het leren. Gevaar voor de 
didactiek als "vak" -wetenschap. . 

b Enkele ontwikkelingsgegevens uit de ges chiedenis van 83 
de dramaturgie, ·pathisch gericht bij dramatische 
kunsten. Element van genieting. Hamarm's aanbevelingen 
voor deze "kunst". Zelfstandige wetenschap in qe 18de 
eeuw. Baumgarten. Lessing. 
Toename van psychologische kennis brengt didactiek en 
dramaturgie bij elkaar. Accent op het ''beleven". 

B "Leren" en "dramatiseren": eenheid en vers.cheidenheid. 

a Kenmerken van een leer-onderwijs situatie. 

1. Het aanleren van een thema, een kern. 

2. Het lerel} vertoont een bepaalde leergang, is proces
matig. 

3. Bij een leer-situatie zijn doorgaans enkele personen, 
figuren verbonden. 

4. Bij het leren is ·de taal het mediamieke middel.. 

5. Er is voortdurend sprake van doen, handelen. 

6. De deelgenoten zijn kennend en ook emotioneel
volitioneel, bij het proces betrokken. 

85 

b Kenmerken van het dramatiseren; vergelijking met het &6 
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onder a genoteerde. · 

1. Er wordt een kern, eventueef een thema behandeld, 
uitgebeeld. 

2. Het dramatiseren kenmerkt zich door een bepaald 
verloop van gebeurtenissen. 

3. · Bij het dramatiseren is een aantal figuren, de drama-
tis personae, betrokken. 

4. 1 De taal is ook hier het voertuig. 

-5. Er is steeds sprake van 11 doen", 11 handelen". 

6. De deelgenoten bij het dramatische spel zijn emotioneel
volitioneel en kennend bij het dramatische proces be
.trokken. 

7: Ret spel als belevings- en expressievorm is fundamen
teel bij dramatiseren. Het illusieve spelkarakter fun-
damenteel bij het dramatiseren. · 



C Exemplarische toelichting: vertelling.:-dramatisering 

Overeenkomsten bij een vertelling en een dramatisering. 88 
Verschillen: · 
1. Bij een vertelling domineert de epiek. 2. Verb ale 
aanschouwelijkheid. "Luxe" bij het dramatiseren, ldemti-
ficatie ·bij het dramatiseren, 

HOOFDSTUK VI 

OVER DE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE BETEKENIS VAN 
'HET SPEL IN DE NIEUWE SCHOOLBEWEGING VAN DE 20ste 
EEUW, MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR RET SPEL BIJ 
RET GODSDIENSTONDERWIJS . 

A De leervorm als ontmoetingsveld van pedagogische 
idealen (beginselen) en psychologisch-didactisclie 
gegevens, 

De keuze voor een bepaalde lee~vorm afhankelijk van. 
doelstellingen (pedagogisch) en verworven gegevens 
(psychologisqh), Naar welke zijde zal de balans door
slaan? Toelichting aan de hand van voorbeelden, 

B Verbrede en verdiepte spel-pedagogiek. 

a Lutz' opvatting~n over "Schulspiel", Andere opvattingen 
dan in de 16de eeuw dramatiek in de school. Ret spe1 
moet pedagogisch worden benut, Zijn ontwikkelings-psy
chologische indeling. Betekenis voor de school. 

1. Ret schoolspel als vormings- en onderwijsprincipe. 

2. Ret schoolspel is onderrichts.- en vormingsmiddel.· 

3, Ret schoolspe:i is voorwerp van vorming en onderwijs. 

91 

92 

93 

b Mirbt's actie voor lekespel. Spel in en voor de school.·· 96 

c Haase's opvatting over spel en muzische vorming. Actie. 96 
tegi:m de oude intellectualistische school. Werkschool
pedagogiek, loot van het muzische leven, De spelende mens. 

d Max Rehm en zijn "Planspiel". 97 
Functies en mogelijkheden van het spel. Bildungsmittel, 
Versuchfeld, Fiihrungsmittel. Ret spel vraagt de gehele 
persoon, bevordert de zaak die men voor ogen heeft, is 
vruchtbare leermethode. Het is leren door handelen, 
Rehm1s kritische riotities bij het spel. De spelers beleven 
goed of slecht alleen maar als "spel". Spel, school en 
leven behoren bij elkaar, 

. C Aanbevelingen v.oor de toepassing van de spel-leervorm 
]Jij vernieuwing van het godsdienstonderwijs. 

a Streven het godsdienstonderwijs te herzien. 99 
Samenhang met algemene tendens het onderwijs te ver-
nieuwen, Een internationale aangelegenheid, Godsdienst
onderwijsvernieuwer Goldman. Uitgaan van het· kind. 
Meer aanschouwelijk en "levend" onderwijs. Acties van 
jongeren: lekespel-groepen en acties. Andere opvatting 
voor de kerk, de school en de jeugdorganisaties. 

b Aanbevelende stemmen uit de schoolwereld. 101 
Vernieuwing vanuit de Kweekscholen voor onderwijzers. 
Aanbev·elingen voor dramatiseren bij bijbelse geschiedenis; 
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reserves: welke.stof "geschikt" hoofdthema. Profanering. 
Aanbevelingen voor verschillende leeftijdsgroepen. 

c Stemmen van voorstanders van het "lekespelr'. 103 
Een internationale aangelegenheid. W erkcentrum voor 
lekespel en creatief spel. Een vorm van moderne "ver-
kondiging" van het Evangelieo · 

d Toepassing van het dramatiseren van bijbelse stof niet 107 
onverdeeld positief beoordeeldo "Saul en David" op de 
Vrije Universiteito Opvoeringen bij bijzondere gelegen-
heden: meetings, bijzondere hoo~tijda~eno Waterink' s 
bezwaren. Eggersdorfer en zijn 'prae' voor het ver-
tellen. Karl Hase: De Heilige Schrift "geschichtlich" 0 

Samenvattingo Aanbevelingen voor dramatiseren bij 
bijbelse stof, berusten voornamelijk op didactisch-psycho
logische gegevens. De spanningsverhouding tussen de dra
matische vormgeving en de bijbelse leerstof is eigensoor-
tig bij het gods dienstonderwijs 0 

· Hoofddoel bij "spelen" was en is: het geheel aannemelijker, 
duidelijker' geloofw aardiger te maken. 

HOOFDSTUK VII 

W AARDEBEP ALING VAN HET DRAMATISEREN VAN BIJBELSE 
STOF 

A Inleiding tot de waardebepaling; orientatie en vast-
stelling van criteria. · 

Belangstelling voor het spel op grond van empirische 
gegevens van het kind. Goldman's onderzoek, Child
centred gods dienstonderwijs. Niet uitgaan van de bijbel. 
Live-themes, De bijbel niet onfeilbaar, Ontmythologise-
ring. Kritiek op zijn visie op het kind, · · · 
Bible-centred onderwijs. 
Wel vernieuwing nodig, maar niet in de onbijbelse lijn van 
Goldman. Criteria voor waardebepaling niet in eerste in
stantie bepaald door psychologische gegevens, maar door 

·de w aarde van de leerstof. (Gods W oord.) 

B Het criterium van de formele en materiele vorming 

Humanistische pedagogiek en hang naar het formele. 
(Erasmus, Sturm.) Secularisering door overname van 
formele doeleinden door christenen, Luther en de neutrale 
komedies. Spelen en "verkondiging". Niet voldoende aan
dacht voor de bijbel zelf. Simmen: spanning tussen kind en 
leerstof. 

109 

111 

C Jiet criterium van het veraangenamen van het leren. 113 

Beroep doen op lustgevoelens van de leerling. Inhoudver-
anderen omwille van speleisen. De dialoogo (Niemann's 
indeling). Volkse invloed op de dialoog. (Sachs, Reuchlin.) 
Men verlaat dikwijls de stijl van de bijbel. Ons gesprek 
niet zomaar toepassen op de bijbel. Afstand tussen God en 
het schepsel. 
Veresthetisering, realistiek, humor, _verandering van de 
bijbel. Aangenaam maken en slechte inhoud. Zedelijke be
zwaren. Prynne 1s zedelijke bezwaren "soete conserfkens". 
Gevaren van veel spelen-wilsinspanning. Verstaan in bijbelse 
zin, "boven"mentaal. Guyer en Ieereffecten. van het aange
name spel. Noodzaak eigen karakter van de bijbel te bewaren. 
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D Het criterium van het doen en zelf vinden 

Het principe van "learning by doing". Kerschensteiner
Dewey-Gaudig. Uhsadel en lithurgische handelmgen door 
het ·kind te verrichten. De he1lsh1stone in het gectmg. Men 
baseert zich op de behoefte om te d6en. Marti en het histo
risch denken van het kind. De bijbel bevat "Zeugnisse 
originaler Offenbarung Gottes". Doen en beperkte mogelijk
heden. Zelf doen en beleven en leerresultaat. De bijbel en 
"onderwijzing" (leergezag). 
Oak hier de bijbelse inhoud in het geding. 

E Het criterium van ludiek imiteren, identificeren en 
actueel presenteren. 

a ldentificatie als actueel gegeven en probleem 

Toename van research: toename van moeilijkheden i. b. t. 
betekenis voor de vorming. Jung. Bandura, Mussen. 
Leer-psychologische onderzoekingen. Van Loggem, voor
barig· waardeoordeel van het dramatiseren. Ethische pro
blemen. 

b Enkele facetten van het leren bij ludieke identificatie 

Ludieke van nret-ludieke identificatie onderscheiden. 

1. De spel-leertaak in verband met voorbereiding en 
uitvoering 

Leren dienstbaar aan executieve speltaak. Primair 
is de spelintentie. Intrinsieke en extrensieke moti
vatie. (van Parreren) De illusieve sfeer bij het leren. 

2. Moment aanpak en integratief leren bij ludieke iden-
tificatie · 

Het aandeel van het persoonlijk belang bij de leerstof. 
Geen gunstige voorwaarden aanwezig voor integratief 
leren. Spel- contra leer-intentie: sporensysteem. 

3. Het spelen als gesloten taak 

Instelling op het nu. Nuttins 1 opvatting .. Eigensoortig 
toekomstperspectief. Besmetting en verlies van ge
zonde werkelijkheidszin. Spel-mensbeschouwing
toekomstbeeld. 

c Ludiek actueel presenteren 

Actueel en ludiek presenteren van bijbelse stof en "ont
mythologisering", ~thropomorpf ·en anthropopaath 
beleven. Probleemverhouding werkelijkheid-waarheid. 
W aardebepaling en bijbelgebruik bij identificatie. 

d Het gebruik van Gods Woo-rd bij ludieke identificafie 

1. Bezigzijn in de wereld van de schijn. 

Beleven van goed en slecht, zonder aan zichzelf zede
lijke eisen te stellen. Bedekken van eigen zedelijke 
verantwoordelijkheid, Illusief doen, verschilt funda
menteel van doen-naar Gods geboden. Illustreren van 
het zondige !even. Spelen met vuur en zijn boezem 
niet branden? Men gaat in tegen Gods Woord bij deze 
wijze van zedelijk-godsdienstige vorming. 
Tegenstemmen uit het verleden •. 

116 

118 

119 

120 

122 

122 
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2. Exe.mplarisch bezig zijn. 

Het voorbeeld en explicitering. De plaats van het 
voorbeeld bij humanistische opvoeding. Gods 
liefdegeboden concreet opvolgen. 

124 

3. Het heilshistorisch-christocentrisch karakter van 124 
Gods Woord. 

De heilshistorisch-bepaalde stof uit de bijbel, ge
sorteerd .op basis van, voor het spel geschikte 
11 voorbeelderi11 o Het kwaad van nivellering op basis 
van psychische overeenkomsto Door spel wordt het 
bijbels tot;)komst-perspectief weggenomen. Aantas
ting van Gods W oord bij ludieke vertolking van 
heilsfeiten c. a. 
De mis en het herhalingskarakter. Art. 7 van de 
Ned, Geloofsbelijdenis. · 

4. Oude en nieuwe stemmen tegen identificatie. 

Prynne over imiteren, identificeren (11 ick11
- gebruik) 

en bijbelgebruik. Kriekemans over het vlak. van de 
fictie. Jung en splitsing der persoon. De balans der 
waardebepaling moet doorslaan ten gunste van het 
bewaren van Gods Woord. 

F Het criterium van zien en horen 

Zichtbare beelden als boeken. voor leken. Ackerman en de 
kijklust van het publieko Een bekerings-taktisch motief bij 
laten zien. Zien en 11 verkondigen11 (Otto). 

125 

127 

a DE) plaats en betekenis van zien en horen bij opvoeding 127 · 
en onderwijs 

De plaats en betekenis van 11 aans chouwing11
• Comenius, 

Pestalozzi, Bavinck. Bavinck's vraagstelling. Zijn uit
gangspunt en zicht op het kind en de leerstof. Funct:i.e 
van het woord en verhouding tot de zichtbare zaak. Tegen 
child-centred onderwijs. Werkelijkheid in het licht van de 
waarheid. Didactiek en ethiek. 

b Zien en horen bij het godsdienstonderwijs 129 

W at de bijbel van zichzelf getuigt in verb and met zien en 
horen. Israel's dienst een h6ordienst. Horen en geestelijk 
verstaan in bijbelse zin. Geloven i:m horen. Zien niet pri-
mair, Doorzien van de werkelijkheid, door eerst te horen. 
Het bijbels perspectief van geloven en aanschouwen. 

c De balans inzake zien en horen bij het godsdienstonderwijs 129 

Genoeg hebben aan wat ons door God is gezegd. Bezwaren~ 
zedelijke, tegen laten z1en,"Maar -gij, geheel anders 11 o 
Verwerping van het zien bij spel met bijbelse stof. 

G Slotconclusie en perspectief voor het godsdienstonderwijs 

De waardebepaling van het dramatiseren met bijbelse stof 
130 

berust bij voorstanders op psychologische, aan het kind, de mens 
ontleende gegevens. 
Deze fundering wijzen we af. Het doel bij het godsdienstonder
wijs wordt doorkruist door de.leervorm van het dramatiseren. 
De opvoedingsopdracht: Gods Woord te onderwijzen en onver
kort te bewaren, dient langs andere methodische wegen worden 
nagestreefd. 
Het eigen karakter van Gods Woord, de·daarin gestelde heils
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orde en inhoud, worden bij spelactiviteiten, niet juist ge
taxeerd bij de waardebepaling van de leervorm. Er blijft 
bijbels-perspectief, als we ook in methodische zin, ons 
richten naar bfjbels _ opvoeden en onderwijzen. 
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I 

J. A. Comenius 1 verdediging van het , religieuze spel" op grond van 
Spreuken 8 : 30 berust op onjuist gebruik van Gods Woord. 

II 

Wie door genade verstaat, wat vreugde in bijbelse zin is, ontkomt 
aan de , verbijsterende onoplosbaarheid van het probleem: spel ·of 
ernst". (vgl. J. Huizinga in ,Homo ludens", pag. 215.) 

III 

De gedachte dat , het spel op zichzelf, buiten de sfeer der zede
lijke normen ligt", is aanvechtbaar. (vgl. J. Huizinga in Homo ludens" 
pag. 219) 

IV 
De indentificatieproblematiek kan niet worden opgelost zonder con
frontatie met de Decaloog. 

v 
H. Bavincks boek , Paedagogische Beginselen" verdient ook nu de 
volle aandacht. 

VI 
In , Paedagogische Cahiers" no. 7, gaf Brus een goede bijdrage met 
betrekking tot de relativiteit van research op het terrein van op
voeding en onderwijs. 

VII 

J. Flanders' ,Interaction Analyse" biedt waardevolle gegevens omtrent 
activiteiten in leersituaties, maar geeft geen inzicht in de essentie 
van relaties bij leersituaties. 

VIII 

A. Kardiners· idee omtrent de , Basic Personality Structure", met 
name gebaseerd op analyse van de monografie van Cora Dubois , The 
people of Alor", getuigt van simplificering van het mensbeeld. 
( vgl. , The psycholo15ical frontiers of society", A. Kardiner, pag. 

101 - 170 . 



IX 

M. Lutlwrs waardering voor allegorische exegese met betrekking tot 
bepaalde bijbelgedeelten is van invloed geweest op zijn ijver voor het 
dramatiseren van bijbelse geschiedenissen. 

X 

Experimenteel christen-zijn kan geen vindplaats ZlJll yan kerkvernieuw
ing. (vgl. H. A. M, Fiolet in , De tweede reformatie", pag. 162-169. 

XI 

C. G. Jungs bijbelgebruik in zijn , Wandlungen und Symbole der 
Libido" is een illustratie van mythologisering van de bijbeL 

XII 

Zij die koffie weigeren uit Angola, luisteren meer naar , rode· 
rakkers" dan naar de koffie-kdntate van J. S. Bach. 






