
HOOFDSTUK IV 

OVER HET PROBLEEM VAN DE LEERVORM BIJ OPVOEDING 
EN ONDERWIJS 

Zie voor voetnoten uit dit hoofdstuk pagina 81 

A Algemene orientatie en motivering van de keuze 

Om tot een verantwoorde analyse en plaatsbepaling te komen. 
van het "dramatiseren", is het gewenst in eerste instantie verschillen
de leervormen toe te lichten. 

De keuze voor een ·bepaalde leervorm is een essentiele en be
langwekkende aangelegenheid voor opvoeding en onderwijs. We zullen . 
de eenheid van opvoeding en onderwijs steeds in het oog moeten houden. 
De keuze van de leervorffi:, in de zin van "behandelingswijze van de 
leerstof", kan van verschill€mde factoren afhankelijk zijn. We denken 
aan "oude" en "nieuwe" opvattingen op het terrein.van opvoeding en on
derwijs •. 

In de leervorm hebben we te doen met het totaalkarakter van 
de positie van de leermeester, de leer ling en de leerinhoud of leerstof. 
Binnen het raam van dit genoemde drietal voltrekt zich het opvoedings :
en leerproces. De keuze voor de leervorm kan worden bepaald door 
een opvoedingsdoef, .leer-psychologische uitkomsten, het karakter van 
de leerstof. · 

Pedagogiek en didactiek waren van ouds nauw ·met elkaa,r ver
bonden, ~a min of meer synoniem. Pas in de 17de eeuw komt de didac
tiek als 'wetenschap"· van h.et onderwijzen op gang. Het was Comenius 
die in zijn "Didactica Magna" van 1657 het pleit voerde voor een nieuwe 
methode van onderwijzing. "Met zijn nieuwe didactiek had hij een dui
delijk opvoedingsdoel voor ogen. Immers, langs deze weg wilde hij de 

· christelijke gemeeris chap licht, v·rede en rust s chenken. Comenius' 
didactiek was v6rmingsleer. . · . . 
Vooral onder invloed van Herbart (1776-1841) is een belangrijke stap 
gezet ·op de weg naar emancipatie van de didactiek. Zijn systematisch
methodologische· opbouw berustte op algemeen-psychologische gege
vens. Herb arts 11 onderrichtsdidactiek" is nauw verbonden met zijn ze
delijk bepaald vormings(opvoedings)ideaal. Ook hier de nauwe samen:
hang van opvoeding en onderwijs. 

De Reformbeweging, ook wel anti-Herbartbeweging genoemd, 
verschafte nieuwe impulsen voor de didactiek. Ontwikkelings-psycholo
gische en leer-psychologische gegevens gaven nieuwe en vernieuwde 
belangstelling voor de te kiezen methode voor opvoeding en onderwijs. 
Hausmann wijst er in zijn ''Voraussetzungen eines neuen Ansatzes in 
der Methodenlehre" op, dat sedert bovengenoemde tijd de theorie om
trent de onderwijsmethode behoort tot de neteligste onderwerpen van . 
de didactiek. (2) · · 

· Hoewel een toename van belangstelling voor didactische aan
gelegenheden is toe te juichen, s chuilt er ook een gevaar in de emanci
patie van de didactiek. Immers, uitgebreide leerpsychologische onder
zoekingen, research-resultaten, vragen z6 de aandacht, dat de peda
gogiek een stiefkind dreigt te worden. Studies als van Melton (3), Hil
gard (4) en Witherington {5) kunnen ons ervan overtuigen dat het mense
lijke leren een complexe en bewonderensw aardige aangelegenheid is. 
De pedagoog evenwel zal in het oog moeten houden dat opvoeden niet 
een pedo-technische zaak ·~·an· sich" is, maar ethisch-godsdienstig ge
normeerd moet zijn {en is). · 

Dit laatste zien we voortdurend in de loop der geschiedenis 
bevestigd. Zo moest Socrates zijn maieutische methodiek met de dood 
bekopen. Herbarts leerwijzen, eens verafgood, werden later als "zie
lemoordend'' verguisd. 

- 67 -



We zullen er steeds oog voor moeten hebben, dat we in de leervorm 
het ontmoetingsveld hebben van pedagogische idealen en principes Em 
psychologisch-didactische gegevens. Zo kan een pedagogisch d6el de 
keuze voor een bepaalde leervorm beslissend doen zijn. Gelet op ver
schil in doel en aard van het basisschoolvak kan men zeggen, dat de me
dedelende leervorm beter past bij het godsdienstonderwijs dan bij het 
tekenonderwijs. 
In de praktijk van opvoeding en onderwijs kan het z6 gelegen zijn, dat 
een bepaalde leervorm, hoe .belangrijk overigens, voor een bepaald 
"leervak'' wordt afgewez.en, We denken in dit verband aan het gebruik 
van het "s·pel" als actuele ·leervorm. 

Men he eft in· de loop der tijden vers chillende pogingen gedaan 
de bestaande leervormen te rubriceren. Men kan daarbij uitgaan van 
het criterium: wat is het aandeel of de activiteit van de onderricht ont
vangende leerling? Dat doet b. v. Dolch, als hij onderscheidt in "Dar
bwtendgebende", ttHerausholend-erorterndett, tt Anreizend-aufgebende" 
leervorm, 
Wij geven hieronder, een enigszins eigen indeling in verband met de 
activiteit van het dramatiseren. Dit is te beschouwen als een poging om 
deze activiteit verantwoord didactisch te duiden. 
De indeling is als volgt: 

a. Het leren door imitatie en memorisatie. 
b. Het leren door conversatie en zelf-vinden. 
c. Het leren door spel en vrije expressie. 

Voorondersteld is, dat bij deze indeling of verdeling geen sprake is 
van absolute scheiding of tegenstellii;J.g. In a, b en c worden onderschei
dingen gegeven, die in de leerp;raktijk een eenheid vormen. 

Na bespreking van deze leervormen schenken we aandacht aan 
de ges chiedenis van opvoeding en onderwijs. We achten het voor een 
juiste beoordeling van het •'dramatiserentt nodig gebruik te maken van 
een historisch kader. Op deze wijze krijgen we ook een aansluiting bij 
·de voorafgaande hoofdstukken. Tevens krijgen we de gelegenheid leer
vormen te bezien in het licht van het geestelijke klimaat dat in zekere 

·tijd een stempel zette op opvoeding en onderwijs. · 

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

a Het leren door imitatie en memoris atie 

al Begrip en functie-omschrijving van de imitatie 

Imiteren is· een actie van de menselijke geest, die berust op 
de drang,. de intentie, om identiek nate doen, wat het waargenomen 
voorbeeld v66rdeed, Deze drang zien we al bij het zeer jon¥e kind, 
Zodra het psychisch ontwaken een feit is, de buitenwereld I aanspreekt" I 
onderneemt het kind de eerste pogingen tot nadoen. Auto-imitatie en 
imitatie van acoustische en optische waarnemingen worden beantwoord. 
Het in hoge mate geb6eid en geemotioneerd-imitatief bezig zijn is een 
aanwijzing dat we met een t6taalactie hebben te doen. Imiteren is inner
lijk beleven, (K. Groos) 

In de ontwikkelingsgang van de mens groeit het imiteren van 
spontane, onbewuste, vaag gecontrolee.rde actie tot bewust, intentio
neel handelen. Eigen handelen wordt vergeleken met het voorbeeld, 
Door toegepaste controle wordt imiteren navolgen, Navolgen wordt 6p
volgen, als een exact omschreven opdracht wordt gegeven, Het sponta
niteitskarakter van de handeling kan dan min of meer op de achtergrond 
geraken. Zodra wij een opdracht verstrekken, zijn wij bij een leer- en 
opvoedingssituatie beland. Hierbij is contact (met dingen en mensen) 
v6orwaarde, · 
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Na deze summiere toelichting op het verschijnsel willen wij 
trachten de betekenis van het imiteren nate gaan voor opvoeding en on
derwijs. 
Reeds Aristoteles heeft erop gewezen, dat de mens het meest imiteren
de schepsel is. Het imitatie-instinct stelt de jonge mens in de gelegen
heid zijn eerste lessen te leren. Ook acht hij de menselijke kunsten 
gefundeerd .in deze menselijke drang. Hier moet vooral aan de drama-
tische kunst worden gedacht. . . . . 

Terwijl men in kringen van opvoeding en onderwijs in de loop 
der eeuwen veelvuldlg gebruik maakt e van de in de· pupil aanwezige 
drang tot nabootsen en nav:olgen, verscheen in 1907 een interessante 
studie over de betekenis van de imitatie in de culturen. (7) Deze socio
logis che s tudie van Tarde, gei'nspireerd door cultureel- anthropologi
sche gegevens, onderstreept de fundamentele betekenis van de imitatie 
voor de gemeenschap. In zijn voorwoord geeft Tarde te kennem,dat hij 
het begrip imitatie breed wil opvatten. Imitatie moet volgens hem niet 
speciaal worden gereserveerd voor een bewuste of onbewuste, een ge
wnde of n1et gewilde actie van de geest: imitatie is vooral een sociaal 
bepaald verschijnsel. (8) . 
Hij gaat hierbij zo ver, dat hij op de vraag 11 Qu'est-ceque la·soch~te11 

· 

antwoordt: '' C 1 est l'imitation". {9) En een sociale groep is 11 une collec
tion d 1 etres en tant qu 'ils sont en train de s 'imiter entre eux. . • leurs 
traits communs so'nt des copies anciennes d'un meme modele. 11 (10) 

. In zo'n gemeenschap is de organisatie slechts middel.; 11la repetition 
generative ou imitative, est le but." (11) 
Hoewel Tarde ook spreekt van individuele initiatieven in verband met 
uitvindingen in bepa'alde culturen (12), valt het accent te .sterk op de 
imitatie met de "repetition universelle11

• Dit is ov.erigens begrijpelijk, 
als we denken aan "primitieve" cultuurvolken, die een grote mate van· 
uniformiteit en conformisme bezitten. In Tarde's tijd werden deze cul
turen·.:voorwerpen van· onderzoek. 
Na Tarde's studie is het onderzoek naar de betekenis van de imitatie 
voor het leren uitgebreid, verdiept. Dit is b. v; het geval bij het werk 
van Muller en Dollard "Social learning and imitatioiJ,. 11 (13) · 
Zij wijzen erop, dat het begrip allang in de sociale theorie en praktijk 
is benut en dat dit sleutelbegrip onderwerp is geweest van systemati
sche di~cussie. Zij willen met hun studie een·voorbeeld geven 11 how 
certain complicated aspects of human relations may be analyzed and 
understood in terms of the principles and conditions of learning. 11 (14) 

Uit deze en andere studies blijkt duidelijk, dat imitatief ge
drag een noodzakelijke leervorm is die eensdeels voortkomt uit een 
spontane innerlijke beho~fte, anderzijds een sociaal milieu nodig heeft. 

a2 Over de samenhang van imiteren en memoriseren 

Het ligt voor de hand het memoriseren in een adem te noemen 
met het imiteren. Het herhalingskarakter van het imiteren is ook bij 
het memoriseren aanwezig. Voor beide leeractiviteiten speelt stereo
typie een grote rol.Door stereotiep handelen, zeggen, (<;>pzeggen) ver
werft de pupil vaardigheden en kennis. 
Memoriseren v~ronderstelt het gebruik van woorden. Inprenten is be
perkter ·van inhoud. Een figuur wordt ingeprent, verbaal materiaal 
gememoriseerd. . 

Voor ons besef heeft het memoriseren in de weg van herhaal
delijk-hetzelfde-zeggen een zekere leersleur in zich. Dit heeft zijn 
oorzaak in het feit, dat de leerintentie zich niet richt op de zin, de be
tekenis van wat men leert. De lerende persoon heeft de intentie om 
letterlijk te kunnen reproduceren. Bovengenoemde indruk wordt ver
sterkt, doordat het memoriseren tot -stand komt in de weg van onesthe
tische IT dreun11

, mOnOtOne Opzegstijl. 
Tochmoeten we deze leervorm niet onderschatten in zijn be-
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tekenis. We hebben hier met een universeel verschijnsel te doen. Aan 
de ene kant herhaalt en memoriseert het lerende kind spontaan datgene 
wat aantrekt. Voorts eist men in nagenoeg alle tijden en culturen, dat 
de jongem~ns bepaalde kennis en zekere vaardigheden in de weg van 
stereotiep herhalen vastlegt. 
In deze lijn gaf men les in de leerschool van de rabbijnen van het Oude 
Testament. De Mohammedaanse wereld leert zo de vele koranteksten. 

Hoewel het memoriseren dikwijls op verzet stuit bij de leren
de persoon, wordt het doorgaans geeist. Die eis om te leren berust op 
de door de opvoeders toegepaste selectie; bepaaJ.de leerstof of kennis 
moet beslist door en door worden gekend. Soms hangt het letterlijk 
moeten kennen samen. met de grote waarde van de leerinhoud: zodra er 

· iets wordt ve~anderd, verliest de leerinhoud zijn essentiele kracht. 
Dit doorslaggevende motief treffen we aan bij het godsdie'nstonderwijs 
In Deut. 12:32 en Openbaring 22: 18 en 19 wordt met nadruk gezegd, 
dat van deze woorden Gods niets mag worden afgedaan en ·niets daar
aan mag worden toegevoegd. Daaruit is deels te verklaren dat men in 
christelijke opvoedingskringen het letterlijk van buiten leren veel toe
paste. 
Interessant is in dit verband te vermelden, dat het Hebreeuwse "sha
nah" de betekenis heeft van herha:I.en en van onderwijzen. 
Zo blijkt het memoriseren meer te zijn dan een zin-arme techniek. 

In culturen die nagenoeg geen geschreven bronnen bezitten, 
_ krijgt het memoriseren en het letterlijk overdragem-.van onontbeerlijke 
cultuurgegevens (mythen, sagen, liederen, rituele voorschriften) een 
bijzondere stimulans. 
De toepassing v~m de leeractiviteiteri van imitatie en memorisatie moet 
dan ook worden·beoordeeld in het licht van de cultuuromstandigheden, 
waaronder ze plaat s vindt. We achten het niet juist ze enkel vanuit 
leer-psychologische merit-es te beoordelen. 

Bovengenoemde leervorm vindt iri ruimte mate toepassing bij 
het dramatiseren. In· de eerste plaats beleeft het cipgroeiende kind zijn 
i:mitatieve_acties in de spelsfeer, die ook bij het dramatiseren opval
lend is. Houdipgen, zegswijzen,_ situaties van de medemens, het zijn 
evenzovele "voorbeelden", die dienst doen bij dramatische spelen. 
Het verbaal bepaalde memoriseren van teksten is een integrerend be
standdeel bij het dramatiseren. Dramatiseren veronderstelt dikwijls 
exact kunnen reproduceren van een tekst, die vanwege het zedelijke, 
godsdienstige of sociale karakter het eigendom moet worden van de 
dramatiserende persoon. Niet de spelvorm is in dit geval primair, 
maar de te memoriseren inhoud bepaalt de pedagogische merites. 

- Tegen bovengenoemde leeractiviteiten zijn voortdU:rend beden
kingen ingebracht. Deels terecht: imitatief4gedrag is geen inventief ge
drag en memoriseren kan zelfstandig benaderen van de leerstof belem
meren. Dit neemt niet weg, dat deze leervormen als constituanten van 
"exemplarisch" leren fundamenteel zijn voor opvoeding en onderwijs. 
(15) . 

b Het leren door conversatie en zelf ontdekken 

b 1 Begrips- enfunctieomschrijving van conversatie 

Geeft de onder a besproken leervorm de mogelijkheden tot 
"sociallearning11

, hoeveel te meer de conversatie. _ 
Onder conversatie verstaan we het geheel van de gesprekken die be
-paalde personen met elkaar voeren.Het woord is het medium en geeft 
de mogelijkheid gedachten, gevoelens uit te wisselen, contacten te leg
gen _pedagogisch-didactisch te beinvloeden, We gebruiken het woord 

' . al rt k11 ''d"al tt t conversatle, omdat woorden s gespre , 1 oog een wa gespe-
cialiseerde inhoud hebben gekregen. Een ander motief is. dat het ge-
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woon-mef-elkaar-prateri in het eerste opvoedings!Jlilieu het kind in zijn 
prille jaren opvoedt. . 
Conversatie veronderstelt geestelijk contact, sympathetische relaties 
en dikwijls banden van liefde. Ook ligt in conversatie het .element van 
vrijwilligQ.eid, vrije keuze van onderwerpen en opbouw. · 

Bij het jong.e kind maakt ·het imitatief naspreken al gauw plaats 
voor het ze~f opbouwen vari "primitieve" verhalen. De natuurlijke op
voeders zijn de informatiebronnen bij uitstek. Zij hebben ook de inten-
tie om op deze wijze het kind te onderwijzen. · · 
Ontwikkelings-psychologisch gezien verandert het vrije met elkaar bah
belen al gauw in bewuste inkleding van de conversatie·: er heeft geeste
lijke uitwisseling, ·overdracht plaats. De opvoeder wil "erziehen"", op
trekken naar een hager niveau. Zo groeit het echte leren als "Verbesse
rung oder Neuerwerb von Verhaltens-und Leistungsformen und ihren 
Inhalten." (16) Het leren is. nog l)J.eer volgens Roth, namelijk "die 1\n
derung bzw. Verbesserung·der di~sen Verhaltens- und Leistungsformen 
vorausgehenden und sie bestimmenden seelischen Funktionen des Wahr
nehmens und Denkens, des Fiihlens und W ertens, des Streb ens und -
Wollens, also eine Veranderung der inneren Fahigkeiten und Krafte 
aufgebauten inneren Wissens-, Gesinnungs- und Interessenbestande 
des Mens chen". (17) 

Deze attitudeverandering wordt inzonderheid bevorderd, als 
het gesprek zodanig wordt ingekleed, dat e·r wordt gedialogiseerd, ge

. discussieerd en gedisputeerd. Interventie en appel (b. v. door v:raag, 
6p- en aanmerking) maken deze leervorm boeiend en ·ze bevordert ken
nis en inzicht. 

De laatste decennia wordt door vernieuwers van het onderwijs 
ijverig gepleit voor het invoeren van het leer- en klassegesprek en de 
dialogische leervorm. Grondmotief is: de leer ling een grater aandeel 
te geven in het leren. Men wil het leren.minder gezagsmatig, van 
"bovenaf" leiden, maar het vanuit de behoeften en wensen van de leer
ling gestalte ·geven. Bij de dialogische leervorm zien we een b~paalde 
spanningsverhouding·tus~en de activiteiten van de onderwijzer end~ leer-
ling (klas). · - - · · · 
Die spanningsverhouding is afhankelijk van het karakter van de dialoog. 
Soms is alleeri maar sprake van een dialoogvorm. Dat is b. v. het ge
val met de Cat_echismus: vraag en antwoord hebben een van te voren 
vastgesfelde inhoud en richting. Vanwege de afwezigheid van het vrije 
spreken kan in zo'n geval beter worden gesproken van een memorisa
tie leervorm dan van een dialogische leervorm. 
We zijn-hier beland bij een fundamenteel vraagstuk voor opvoeding en 
onderwijs, n.l. dat van de antinomie tussen autoriteit en vrijheid. (18) 

b 2 Over de samenhang van conversatie en .zelf-vinden 

In de conversatie ligt de mogelijkheid besloten zelf te vinden, 
zich vrij te uiten. Dat komt op verschillende manieren ·tot uiting. Het 
zelf opbouwen van zinnen, het zelf bedenken van vragen, het ·maken van 
tegenwerpingen, het concluderen, induceren en deduceren illustreren 
het zelf-vinden. De samenhang ligt in het vrijheidskarakter. 

In onze dagen devalueert het autoritaire leren en opvoeden. 
De onderrichtsdidactiek maakt plaats voor vormingsdidactiek. De eer
ste bediende zich veel van leren-op-gezag en de memorisatie-technie
ken. Vormingsdidactiek daarentegen zoekt leren-in-vrijheid, wel 
initiatieven van de pupil in werking stellen, ijvert wil voor zelfont-

. plooiing en zelfontdekken. · 
Dit heeft ingrijpende gevolgen voor opvoeding en onderwijs. 

We typeren te zwak en te onjuist, als we zeggen dat zich alleen een di
dactische veranderip.g voltrekt. Er is· een ethische crisis gaande • 
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Ret is zonder meer duidelijk, dat het dramatiseren een leer
vorm is, waarbij het gesprek een grote rol vervult. Dialogen, mono
logen, vraag en problee·mstelling zijn hier schering en inslag. 
We merkten, reeds eerder op, dat verschillende dramatische werken 
niet anders zijn dan "leerboeken", die door jongeren moeten worden ge
leerd en gereproduceerd. Maar we kennen ook de huidige lekespelen 
en sociodramatiek, waarbij de leerlingen, zelf ensceneren en hun initia
tieven bepalend zijn. 

Toepassing ·van-deze werkwijze bij het godsdieristonderwijs 
werpt allerlei vragen op. We .denken aan "vrije" interpretatie van bij
belgedeelten en ludieke vormgev~ng. Een en ander culmineert in het 

· leergezag van de bijbel en de leeropdracht van de opvoeder. 

c Ret leren door spel en vrije expressie 

c 1 Begrip en functie-omschrijving van het spel . 

. Leren voltre~t zich in het klimaat van spanningsverhouding 
tussen lust en onlust. De problematiek rondom de te kiezen leervormen 
hangt nauw samen met de te verwachten beleving van lust of onlust bij 
de leerling. We bevelen immers graag werkwijzen aan, die de leer
ling :prettig vindt, waaraan hij lust of vreugde beleeft. 
Welnu, het spel verschaft het kind veel vreugde. Chateau zegt: "Le jeu 
-et plus generalement tout veritable jeu humain- est do'nc jouissance ••• 
La jouissance ludique est immediate. Le jeu ne calcule pas le travail •• 
lis tirent toute leur valeur de l'activite ludique elle meme;·la jouissan
ce y naft de cette activite meme ••• " (19) Maar, het spel is meer dan 
vreugdebeleving. Vermeer ziet het spel als '"ontmoetingsvlak" naast · 
gewone pedagogische omgangsverhoudingen. (20) In dit ontmoetingsvlak 
liggen opvoedende mogelijkheden. 
Over de aard, funct:les en zin van het spel 'is veel geschreven. Uit de 
'veelheid van gegevens kiezen we enkele, die voor ons doel waardevol 
zijn. 

Vermeldenswaard is wat Huizinga zegt over het spelverschijn
sel en de betekenis ervan. In zijn uitvoerige omschrijving valt ons het 
volgende op: •.. een vrije. handeling, "niet gemeend", •.. roept 
gemeenschapsbanden.in het leven .•. (21) 

In de discussies over de waarde van het spel voor opvoeding 
en onderwijs heeft men getracht het spelen en het leren met elkaar te 
vergelijken. Scheuer! wijst op de doelgerichtheid van het leren in ver-· 
band met toekoinstige situaties. Leren h~eft een anteciperend karakter. 
Om pedagogiek te zijn moet de "Spielpadagogik" "tiber das blosze 
Gewahren-lassen der kindlichen Natur hinausgehen". (22) 
Heeft Scheuer! de verdienste, te hebben gewezen op de pedag6gische 
konsekwenties van verschillende soorten spel, Guyer bespreekt het 
spel meer van de leerpsychologische ka.r!t. . . 
Guyer wijst op het vrijwilligheidskarakter van de imitatiespelen .en ziet 
de nabootsing als "Element. des Lernens";· omdat daardoor het leren . 
van het kind in de prille jaren mede wordt bepaald. (23) Ret spelen is een 
vorm van zelf-leren.- Hoewel de rol van de nabootsing in het spel voor 
het leerproces moeilijk is af te grenzen, is de nabootsing '' eigentlich 
eher eine· Art des Lernens als ein Element desselben". (24) . . 
Ret verschijnsel van het spelend nadoen is zo. uit gebreid rr •.• sie kann 
in vorgeriiktem Alter bis in die politische, konfessionelle und astheti
sche Uberzeugung mit hineinspielen"., (25) 
Ret leren dat tussen spel en arbeid in staat, heeft deel aan de vr6lijk
heid van het spel en aan de ernst van de arbeid, Volgens Guyer is leren 
spel noch arbeid. Hij motiveert dat zo: Ret leerproces vertoont afzon
derlijke stadia, trappen, het spel niet. Men kan niet van een spelproces 
spreken. Ret spel kent wel spanning en ontspanning, maar geen gede-
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termineerdheid, geen definitief einde,- Ret leren d. e. t. is gedetermi
neerd, zoek:t leerresultaat. 

- Zowel bij het spel als bij het leren moeten weerstanden worden 
overwonnen. Dat gebeurt bij het spellangs pathetische weg, met ge
bruikmaking van fantasie en illusie', bij het leren op gnostische wijze. 
Wat gebeurt er met de spelende persoon zelf? Rij verandert zich fik
tief, niet werkelijk; hij ondervindt ni~t de dwang."Man ist im vollen 
Sinn des Wortes Partner· das heiszt·man darf bei aller Illusi9nierung 
der bleiben, der man ist, Im Lernen hingegen musz ·sich das Subjek:t 
illusionslos verandern, und.es musz dies wirklich und unter· allen Um
standen. rr (26) 
Samenvattend zien we bij het spel het ontbreken van een proces en gede
termineerdheid. Ret is pathisch-illusief en "vrijblij.vend": men kan 
blijven die men is, ·Met deze:laatste typering zijn de pedagogische me
rites problematisch geworden •. Evenwel, bij het bepalen van de pedago
gische betekenis van het spelen zullen we allereerst aandacht moeten _ 
hebben voor di't of dat bep-aalde spel. Er zijn spelen waarbij het kind 
vaardigheden leert en andere die vanwege het sterk pathische karak:ter 
niet boven spel-situatief belevim uitkomen. Soms is dit laatste het ge
val met toneelspelletjes. 

Dikwijls is moeilijk na te gaan, welke leereffecten het spelen 
heeft. Wat voltrekt zich b. v. in een jeugdige, als hij·in een bijbels 
spel zich identificeert met Jozef of Maria? Leert hij hiervan? Verbe-
tert hij zich? Vervreemdt hij van zichzelf? · 
Deze en andere vragen dringen ons voorzichtig te zijn met algemene 
conclusies. · · · 

Guyer zoekt de indirect opvoedende waarde van het spel in het 
loskomen van krachten door het vrije, het dynamische van het spel. 
_(27) Zeker, krachte:p. komen los. Dit kan evenwel positief of negatief 
zijn, goed of slecht. Waardebepaling van leervormen, i. c. van het spe
len, moet plaats vinden op een ba~is die. breder is dan de leerpsycholo-
gische fundering in onze eeuw. -

· c 2 Over de samenhang Val). spel en vrije expressie 

In verschillende spelvormen is "vrije" expressie opvallend. 
Zowel bij ·het spel als bij de ".vrije" expressie treedt de drang, de 
leerdwang, op de achtergrond. 
Spel en expressie-activiteiten gaan in de eerste plaats van het kind, de 
leerling zelf, uit. Alleen daarom al worden deze leervormen door on
derwijs vernieuwers aanbevolen. 
Expressie is meer dan uiting. Uiting is meer neutraal; expressie is 
gestalte geven aan wa~ men pers66nlijk, innerlijk heeft beleefd, Terwi jl 
het spel dikwijls sociaal is bepaald, heeft de vrije expressie een sterk 
subjectief, persoonlijk karakter. En persoonlijke belevingen kunn.en .. 
niet georganiseerd en voor schoolklassen geensceneerd worden. (28) 

Rebben we met de vrije expressie. "leren" op het oog? Leert 
een kind door uit te drukken (hoe. dan ook) wat het innerlijk beleeft? 
Bestaat er vrije expressie, los van allerlei voorafgaande impressies? 
Dolch williever spreken van "Nacherleben, Miterleben, Nachfiihlen, 
Empfinden'·'. {29) Volgens deze opvatting ligt de bron voor de expressie 
in vroegere ervaringen. · · ... 
Pieters ziet het "vrije" in het persoonlijke, in het niet van buiten af 
ge~Hste, in de spontane vormgeving van wat innerlijk is ervaren. (30) 
Volgens de eerste opvatting tendeert expressie naar reproduceren. In 
het tweede gevalleiden een bepaalde mate van originaliteit en inventi
viteit tot produceren. In de woorden reproduceren en produceren ligt 
het verschil in leerkwaJ.iteit en activiteit indirect uitgedruk:t, 

· Onder invloed van de "Kunsterziehungsbewegu,ng" is de ijver 
voor "vrije" expressie toegenomen. De uiting als zodanig wordt als 
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waardevol, zin\rol, verdedigd. Ook de diepte-psychologische idee van 
het "scheppende onbewuste" speelt·een belangrijke rol. (31) . 

In het raam van de hedendaagse rrchild-centered"-vernieuwing 
passen het leren door spel en vrije expressie uitstekend. · · 
Terwijl het spel- en de vrije expressie lang behoorden tot buitenschool
se activiteiten, zien we deze leervormen nu binnen de schoolmuren. 

De samenhang tussen spel, vrije expressie ·en dramatiseren 
behoeft weinig toelichting. Dramatiseren is een vorm van spelen. Bij 
vastgestelde teksten die .van buiten geleerd moeten worden, is van 
"vrijerr expressie n~uwelijks sprake. Stukken uit vroeger tijd met'op
zegstijl had den weinig ludieks' naar de hui dige opvattingen. 

Evenwel, de· scholen kennen de rr speel-leerklasrr; het tekenon
derwijs beoefent ijverig ''vrije" expresf?ie; na de bijbelvertaling· wordt 
de innerlijke beleving teruggevraagd in expressie-vormen; bijbelge
deelten worden ludiek vertolkt. 

C Toepassing van en toelichting 6p de genoemde leervormen 

We gaan nu in kort bestek na, op we1ke wijze en in welke mate. 
genoemde leervormen in de loop der eeuwen werden gebruikt voor op
voeding en onderwijs. Wij beperken ons daarbij tot hoofdmomenten en 
hoofdpersone11. · · 
Achtereenvolgens komen aan de orde: 

a De periode v~n de Griekse ouc!heid tot de tijd van humanisme en 
reformatie. · 

b De periode van humanisme en reformatie tot het.eind van de 19de 
eeuw. 

c De periode van vernieuwing v.an onderwtjs ·en opvoeding vanaf onge
veer 1890 tot heden. 

a De periode van de Griekse oudheid tot de tijd·van huma
nisme en reformatie 

Bij veel volken was het een deugd veel te weten en 'veel te kun
nen opzeggen (b. v. bij de Chinezen). Het sociaal-pedagogische doel 
was., de cultuurgoederen van het volk . .te bewaren in de lijn der geslach
ten. Door tekort aan geschreven bronnen was men wel gedwongen ge
heugentraining te geven en de leervorm van imitatie en memorisatie · 
te gebruiken. Het veelvuldig memoriseren was, cultuur-historisch ge-
zien, noodzakelijk en begrijpelijk. · · 

Ook de Grieks-Rome ins e en christelijke onderwijs- en· opvoe
dingspraktijk passen deze leervorm. veel toe. Toch was er van ouds 
wel terdege het inzicht dat "slaafs'' navolgen en opzeggen niet het echte 
inzicht in de geestelijke zaken bevorderde. 
Reeds Soc-rates wilde door gesprek en vraag, door de heuristische of 
maieutische methode, de leerling zelf de·stof laten "veroverenrr. De 
leermeester deed niet meer dan helpen, in geen geval droeg hij zonder 
meer cultuurgoederen over.· 
De door Socrates en Plato toegepaste dialectische methode (Bb) wil 
door middel van intelligent gestelde vragen de ·'.'student" met zichzelf 
in tegenspraak brengen. In de weg van twi'jfel moet hij zelf de denkop-. 
lossing vinden. We hebben hier te doen met het leren door conversatie 
en zelf vinden. · 

· Deze dialogische werkwijze zien we door de eeuwen heen. Er zijn aller
lei variaties in de vorm van vraag en antwoord "spelletjesrr, klas- en 
leergesprek, disputatie, etc. 

Bij Israel van het Oude Testament (en ook in de Nieuws testa-
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mentische tijd) stond het autoritatieve leren voorop. Opvoeden en .onder
wijzen was een zaak van gezag. Bij gezag denken we aan de door God 
verleende bevoegdheid (aa:n ouders, priesters profeten, ambtsdragers 
in het algemeen) en bovenal aan het absolute gezag van de Gods open
bar:ing. De waarheid Gods moest zonder toevoeging of verandering wor
den doorgegeven. (Deut. n van a·-29; Deut. 4: 2; Deut •. 12: 32; Spreu
ken 30: 6; Openb. 22: 19). · 
Bij het leren stond het horen, luisteren op de eerste plaats. Bij het 
leren spelen imitatie. en memorisatie een grote rol. 

Door het eigensoortige karakter van de heilswoorden· van God 
draagt ook het leren een eigen karakter. Het verstaan, geestelijk vat
ten van Gods Woord, ligt in een geheel andere dimensie dan "intellec
tueel" begrijpen bij andere leerobjecten. Verstaan in bijbelse zin is 
blijk van Gods gunst, werking van Zijn Heilige Geest, reden om te 
danken voor wat men van God ontvangen heeft. 

Evenwel, er werd in Israel niet slechts voor- en nagezegd, 
gememoriseerd. De leermeester verklaarde, beantwoordde vragen,. 
wekte de vraaglust ·op, bediende zich van de masjaal of raadselspreuk. 
Hij wekte de leerling op zelf te vinden. 

Het opvoedingsideaal van de aan God gehoorzame mens stond 
tegenover dat van de harmonisch gevormde mens bij Grieken en Romei
nen. Dezen zochten beschaving, welsprekendheid. De grote aantallen 
rethoren (scholen) werkten pedagogisch formalisme in de hand. (32) 

Het is vooral Qui:ntilianus (35-115 na Chr.) geweest, die het 
. welsprekendheidsideaal beklemtoonde. Zijn "Institutione aratoria" 
werd een bron die door latere humanisten ifverig werd bestudeerd. 
Voorts gaf·hij een psychologische fundering voor het leren van het kind. 
Bij de eerste verrichtingen van het kind diende de opvoeder .de imita
tiedrang te benutten voor het aanleren van taal en muziek. De kinder-: 
lijke begeerte·om te imiteren was een aanwijzing voor zijn begaafdheid. 
Van die drang gebruik makend, kon men van de jonge mens .een kunste
naar, een goede redenaar vormen. 
Aanvankelijk moest het geheugen mechanisch worden geoefend. Dan 
volgde de periode van oordeelsvorming, zelfstandige· ordening van ge-: 
dachten, het leren argumenteren, het opbouwen van een betoog. Ook 
hier dus. de methode van zelf vinden. · 

Quintilianus waardeerde het,spel om het vrijwilligheidskarak
ter. Bovendien lag hierin· een middel om karakter en aanleg van het 
kind te leren kennen. In treur- en blijspelen kwam de leerling in aan
raking met het leren door spel en vrije expressie. 

Bij de worsteling tussen christendom en klassicisme is het be
grijpelijk, dat men in christelijke kringen het welsprekendheidsideaal 
en de daarmee verbonden methodiek overnam. Rethorica en dialectica 
werden ijverig bestudeerd. Daarbij kregen conversatie en spel bijzon
dere aandacht. De gevolgen daarvan bleven niet uit. Waterink wijst er
op, dat door het gebruik van het spel ~r een mogelijkheid is voor ont
wikkeling in eenzijdig-formele richting~ (33) Het hullen v.an. bijbelse 
leerstof in het kleed van de klassieken ontaardde in "phrasenloze for
malistiek". (34) 

'Augustinus' (3.54-430) ideaal, om n.l. de gouden en zilveren 
vaten en pronkgewaden uit Egypte in christelijke zin te "heiliged', be-
vorderde bovengenoemde ontwikkeling. · 
Overigens heeft Augustinus zeer duidelijk de rijkdom van de christelij-

. ke leermeester gesteld tegenover de armoede van de heidense rethor. 
De rethor beschikt voornamelijk over formele regels voor de kunst, 
wil formele vorming; de eerste beschikt over het hoogste zede~ijke 
goed dat hij van God heeft ontvan~en. 
In zijn "De catechizandis rudibus 1 geeft Augustinus adviezen over de te 
volgen methode bij het godsdienstonderwijs. Hij beveelt de historisch-
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mededelende leervorm aan, omdat die methode zo in de bijbel voor
komt. De heilsfeiten moeten worden verteld en men moet beginnen met 
het Oude Testament. Daar God door woorden spreekt, moet ook de leer
meester zich van het woord bedienen. Zijn geestdrift en lust moeten de 
leerlingen brengen tot mee-beleven, (35) 

· In de middeleeuwen bloeit de echte schoolopvoeding op met de 
groei van het aantal kloosterscholen. Als centra voor de godsdienstige 
en zedelijke vormingin christelijke zin beoefende men b,ier ijverig de 
zeven vrije kunsten. Naast het memoriseren beoefende men de kunst 
van het spreken. 

De beoefening van de dialectica leidde in de middeleeuws-e 
· scholen tot disputeerkunst. Men koos daarvoor dikwijls een god~dien
stig onderwerp. Zo burgerden gesprekoefeningen en disputen in. Dit 
was de methode om het intellect te scherpen, 
Door de opkomst van de Scholastiek werd de rethoriek teruggedrongen. 
De student moest leren een redenering in syllogistische vorm op te 
bouwen. Een en ander ging gepaard met uitgebreide inprentingsactivi
teiten. 
Bij het onderwijs was men op zoek naar begrippen waaronder de dingen 
kunnen worden gerangschikt. :Qeze sterk intellectualistisch-formalis
tische tendens belemmerde · gebruik van het spel. Dit was slechts bui
tenschools vermaak. 

Terugkeer naar de klassieken bracht opleving van de estheti
sche vorming en aandacht voor de betekenis van ''spelen11

• Tach moeten 
we niet vergeten dat in het veel beoefende 11 opzeggen11

, in de bestude
ring van de dialectiek, de kiemen aanwezig waren voor dramaturgische 
activiteiten in de scholen, 

b De periode van humanisme en reformatie tot het eind 
van de 19de eeuw 

Er· ontstond een algemeen verzet tegen de. strakke methodiek 
van de Scholastiek. Men zocht naar nieuwe methoden~ 
Een van de bekendste ijveraars was Erasmus (1469-1536). Hij wilde 
het leren geleidelijker laten verlopen, de moeilijkheidsgraad verminde-

. reh, slaafs navolgen voorkomen. In humanistische en reforri:latorisch 
gezinde kringen wilde men het'onderwijs voor de l.eerling aangenanier 
maken. · 
Het uitgeven van Latijnse en Griekse schrijvers bevorderde veresthe
tisering en veraangenaming van het onderwijs. Naast uitgebreid me
moriseren groeide interesse voor het gebruik van het spel in de scholen 
en op de universiteiten. We hebbep hierin· een reactie te zien op de 
starre regels van de dialectiek. De technieken van de rethoriek worden 
begeerd. . 

De humanistische idee van 's mensen vrijheid, de roep om ho
norering van de rechten en mogelijkheden van de enkeling, inspireerde 
tot '.'vrije uiting". De voordrachtskunst werd ijveriR op de gymnasia 
beoefend. Tegenover slaafse navolging stelde men' eigen scheppingen" 
van de hand van rectoren, preceptoren en predikanten. 

Hoewel het "spelen". door jeugdigen in zeer gevarieerde vorm 
voorkwam (n.l. van opzegge.n, reciteren tot echt acteren), kan worden 
gezegd dat in de 16de eeuw deze leervorm in het schoolwezen was op~ 
genonien. Deze activiteit werd passend en nuttig geacht voor de jeugd 
op de scholen. 

.. Er ·groeide zo een specifiek didactische denkwijze, die van de 
.. geleerd-wetenschappelij ke werd onderscheiden, En toen tegen het 

eind van de humanistische periode de afzonderlijke wetenschappen zich 
losmaakten van de metaphysische ontologie van de middeleeuwen, ont
stondim er specifiek didactische, methodologische problemen. (36) . 
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In kringen ·van de reformatie verschilde lfet opvoedingsdoel" 
fundamenteel van dat bij humanistische opvoeders. We zagen evenwel 
ook reeds dat de methodiek bij reformatorisch gezinden en humanisten 
veel punten van overeenkomst bezat. Voor het godsdienstonderwijs ·gold 
maar al te dikwijls, dat de majesteitelijkheid van de bijbel werd tegen
gestaan door de pro:(ijtelijkheid van de dramatiserende methode. 

Met de groei van de volksscholen in de 17de· eeuw vroeg_men: 
"Wat is passend voor het kind?" Aandacht voor het jonge kind hangt on
getwijfeld sap).en met het feit dat men v66r de 17de eeuw in de scholen 
voornamelijk met oudere leerlingen had te doen Cadolescenteh). 

Comenius (1592-1670), grootmeester van de didactiek, schenkt 
inzonderheid aandacht van ·het kind en de method en die voor de opgroei
ende jongemens het meest geschikt zijn. Zijn schoolindeling (in sex
tennH~n) is gebaseerd op ontwikkelingsfasen van de jongemens. De voor
gestane werkwijze corre~eert met de functie die in zo' leeftijdsfase do-
mineert. · 
Zijn opvoeding wordt "natuurlijk" ·door vertrouwelijke omgang met het 
kind en gebruikmaking van het gesprek, de samenspraak, redetwist, 
raadsels en gelijkenissen. Zelfs de leerboeken moeten in de gespreks
vorm worden geschreven, omdat die natuurlijk is en bij jonge mensen 
past. Duidelijk komt zijn interesse voor het didactisch waardevolle spel 
naar voren. 
In: ''Die Schule als .Spiel" (37) heet het: 

"Wir wissen wahl dasz Schauspiele, zumal Lustspiele, von 
manchem aus der Schule ausgeschlossen werden. Doch spre
chen gute Grunde dafUr sie beizuhalten und, wo es keine gibt, 
sie einzufUhren. . · · · 

Denn erstlich wird durch solche gewissermaszen offent
liche Handlungen'vor einem Kreise von Zuschauern der mensch
liche Geist zur Lebendigkeit. starker angehalten, als dies durch 
Ermahnurigen, oder selbst mit der ganzen Strenge der Zucht 
erreicht werden kann. Daher kommt es, dasz alles was be
halten soll, sich durch solche ·lebendige Darstellung leichter 
dam Gedachtnis einpragt, als durch horen oder lesen und das 
auf die'se. Weise viele Verse, Spruche oder ganze Buch.er 
leichter gelernt werden als bei weitem wenigere, wenn man 
sich allein mit ihnen abqulilt. 

Ferner ist es ein ausgezeichneter Sporn fUr die Schiller.; 
weiter, eins nach dem andern zu erstreben, wenn sie wissen, 
dasz entweder Lob fUr ihren Fleisz oder Tadel fur Lassigkeit 
in Gegenwart mehrerer davon_ tragen sollen. 

Ja, die offentliche Probe von der sorgfaltigen Arbeit der 
Lehrer an den ihnen anvertrauten Schillern spornt auch die 
Lehrer selbst an, so dasz sie die VorfUhrungen der Ihrigen 
im Schauspiele .fur eine Ehrensache halten und in dem Eifer 
nicht nachlassen. Viertens erfreut dies die Eltern ebenso, wie 
es sie tiber die Kosten beruhigt, wenn sie sehen, dasz ihre 
Sohne schone Fortschritte machen und offentlich gefallen. 
Funftens offenbart sich auf diest; Weise das Talent, und man 
er.kent schneller, einmal zu welcher Wissenschaft vornehm
lich einer Natur bestimmt ist, andererseits wer von den 
Armen von den Uebrigen einer Beforderung wurdig ist. Endlich 
(was das Wichtigste ist, ·und allein schon Empfehlung des Schau
spieles ausreicht) weil das Leben der Menschen (zumal der 
fUr Kirchen-, Staats- und Schuldienst bestimniten) und solcher 
Art sind ja die, welche die Schule zur Ausbildung .annirnmt) 
in Reden und Handeln aufgeht, so wird die Jugend auf diese 
Weise durch Beispiel und Nacheiferung, ohne Zeitverl ust und 
Beschwerde dazu angeleitet, auf die Verschiedenheit der Ver
hrutnisse achtzugeben, der Verschiedenheit je nach dem Um-
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standen zu entsprechen, die dazu passende Gebarde und Haltung 
anzunehmen, mit Gesicht, Handen und ganzem Korper die 
augenblickliche Empfindung auszudrucken, die Stimme zu ver
andern, und zu wechseln, mit einem. Worte, jede Rolle mit 
Ehren zu spielen und in diesem allen von einer fast baurischen 
Befa:ngenheit sich frei zu machen . . • . • 

nicht nur die Sinnen 
·zu bilden durch lebendige Erfassung der Dinge, und die Zunge 
durch das Aussprechen ihrer Namen, sondern auch Sitten und' 
Lebensfi.ihrung und besonnene Klugheit und endlich ein freies 
Benehmen. Diese Ding~n werden niemals recht gelernt werden 
als durch angemessenen Darstellung einer Rolle, welche man 
auch immer annehmen moge." . 

Uit de aanwijzingen die Comenius verderop geeft, blijkt dat hij 
het oog heeft op een schoolactiviteit. Op een vast aantal dagen moeten 
publieke opvoeringen worden gegeven. Er moet goed worden gecontro
leerd of alle leerlingen van de school aanwezig zijn" Zo wil hij de · 
school i:tl een spel-wereld veranderen. 
Comenius beroept zich hierbij op Spreuken 8: 31: de Wijsheid was spe-
lendeo . 

Deze haast encyclopedische motivering van de s'pelen in de 
schoollaat niets aan duidelijkheid te wensen over. 
Dit leerboek van Comenius, opgebouwd uit gesprekken met rolaanwij
zing, heeft niet. een formeel opvoedingsdoel: Comenius wil de leerling 
de veelheid en verscheidenheid van Gods werken tonen. Dat blijkt direct 
al uit de aanhef: Eratosthenes, met globe verschijnend, hoort de opwek
king van ·Psalm 46: 8: "Komt, ziet de ·Werken des Heren". 
Dit dramaturgisch opgebouwde leerboek is eigenlijk een combinatie van 
het leren door imitatie en memorisatie, conversatie en zelfvinden en 
door spel en vrije expressie. 

Comenius wil een grondige wijziging van de schooldidactiek. 
Hij wil de scholen die ''Stampfmuhlen und Werkbuden" zijn, veranderen 
in nspielstatten". (38) · 
De scholen, zegt hij, worden.universele speelplaatsen, als we uitgaan 
van de natuurlijke krachten die in het kind aanwezig zijn. (39) Elke 
school moet eeri kleine kerk worden, vol van lof voor God en heilige oe
fening, zo gezegd een pa;radijs in het klein, vol vreugde, met mooie 
wandelgangen, schouwspelen en gesprekken, die niet voorbereid zijn of 
naar een vast plan ontworpen zijn. ( 40) 
Hij is zo enthousiast over de leervorm van het gesprek, dat hij aanbe
veelt de meeste boeken in te kleden in de gespreksvorm. De leerlingen · 
moeten tot leren worden aangespoord door.het natuurlijke gesprek. (41) 

Voorts moet het spel alzijdig worden toegepast: "Man kann 
also alphabetische Spiele, Lese-, Schreib-, Zeichen-, Rechenspiele, 
geometrische, musikalische, geschichtliche, metaphysische, phiY,sika
lische, technische, moralische und religiOse Spiele veranstalten '. (42) 

Bij de godsdienstige spelen wil Comenius geschiedkundige stof 
behandelen.· Hij verdeelt de wereldgeschiedenis in negen tonelen (trage
dies), te beginnen bij de schepping en eindigend met de ondergang van 
de wereld. 

In tegenstelling tot Comenius 1 natuurlijke onderwijsp:1ethodiek 
komt bij ·de pedagogen van de Aufklarung de didactische heuristiek in 
socratische zin naar voren. Leren wordt hier: zo duidelijk als mogelijk 
is, voorstellen. De leer ling moet langs intelligente weg, zelf vinden • 

. Door intelligente vragen en indringende verklaringen moet de leer ling 
tot inzicht worden gebracht. De socratische leerwijze, geliefd bij de 
Philantropijnen, kende niet het echte vrije gesprek. 

Toch blijft bij het onderwijs en de opvoeding de tend ens behou
den om uit te gaan van de eigen natuur en interesse van het kind. 
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Rousseau's (1712-1778) romantische bewond~ring 'voor het kind, ZlJn 
ijver om de natuurlijke ontwikkelingslijnen van het kind te volgen, zijn 
een-aanval op allerlei vormen van autoritatief leren en onderwijzen. 

De in de 17de eeuw afgebroken lijn van de schooidramatiek · 
wordt weer opgenomen door Frobel (1782-1852). Hij ziet in het spel 
van het kind het middel bij uitstek om spontane .zelfontwikkeling en 
vrije expressie te bevorderen. . ·. 

Een tweede stimulans voor het opnemen van <;ie lijn van de 
schooldramatiek lag ·in de ontwikkeling van de dra:rnaturgie. ·. · 
Hamann heeft in zijn in 1763 gepubliceerde 11 F1inf Hirtenbriefe das 
Schuldrama betreffend" een duidelijke taal gesproken. 

In de 19de eeuw kwam het schoolonderwijs in de ban van Her
harts systeem. Dit bracht vermethodieking en een ver doorgevoerde 
analytiek. Een systematisch opgebouwde onderrichtsdidactiek had een 
negatieve invloed op de ieervorril van het spel en de vrije expressie. 
Vooral in de tweede helft van de 19de eeuw ontstond .een formalistische 
technologie van het onderwijzen. Van zelfstandig.·en spontaan handelen 
door het kind was nauwelijks meer sprake. 

c De tijd van vernieuwing van onderwijs en opvoeding 
vanaf ongeveer 1890 tot heden 

In de "Nieuwe Schoolbeweging't, oak wel de anti-Herbart be
weging genoemd, komt het autoritatieve.leren in de c.risis, Niet de on
derwijzer, niet de leerstof, maar het te onderwijzen kind wil men -cen

. traal stellen. 

Rationalisme en .intellectualisme maken plaats voor het irra
tionalisme, Het irrationalisme komt uit in het pragmatisme, de levens
filosofie en het existentialisme. 
De pragmatist (experimentalist) heeft meer waardering voor praktische 
ervaring dan voor wetenschappelijk uitgedachte methoden. Men wil niet 
het 11 aannemen op gezag van de ander'', maar het rr zelf vinded' toetsen, 
verifieren. De. uit het pragmatisme voortgekomen w.erks choolpedagogen 
breken met het leren op gezag, met de "overdracht" van kennis. _Men 
wil een school die gedragen wordt door de zelf activiteiten van het kind, 

. Bij levensfilosofen als Spranger en Bergson valt het accent op 
het !even, het intui'tieve bel even van de mens. Zij keren zich tegen de 
rationalistisch bepaalde natuurwetenschappen. Deze wetenschappen · 
hebben maar een klein deel van het !even laten zien, Geestesweten
schappen als psychologie en sociologie geven meer, Zij laten ons meer 
zien van de dynainische krachten die in het leven schuilen. 
Bergsons idee van de "evolution creatrice" leidde ertoe, qat men voor 
de opvoeding en het onderwijs de ontwikkeling van het kind, z{jn activi-

. teiten, als speciale scheppende krachten wil benutten, Geen uitwendige 
doeleinden moeten die levensdynamiek belemmeren, ( 43} 
Oak deze gezichtspunten stimuleerdeJ:?- het toepassen van. spel en vrije 
expressie · . · 

. De idee dat het leven dynamisch is, had een bijzondere voe-
dingsbodem in het existentialisme. De existentialist zegt met nadruk 
dat de mens vrijheid rs, autark is, zichzelf maakt en bepaalt. 
De zichzelf ontplooiende mens moet zich vooral niet binden aan wat 
11 verleden" is: zijn aan<;iacht en energie moeten worden gericht op het 
komende •. 

Zo groeide een "Education tournee vers l'avenir et perspec
tive d'un systeme social.a l'echelle humaine11

• (44) Er rees verzet te
gen elke paging een opvoedingsdoel vast.te stellen .en voor te stellen; 
men keerde. zich evenzeer tegen precise ring van de methoden van han-
delen. ( 45) · 

H.et ligt ·voor de hand dat in deze opvattingen de kiemen liggen 
voor radikale omwenteling voor opvoeding en onderwijs. De keuz.e van 
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de leervor:rri. valt op zelf ontdekken en vrije expressie. 

Naast en in samenhang met bovengenoemde ontwikkeling op 
wijsgerig gebied dient gE)wezen op veranderde inzichten door middel 
v;m de algemene psychologie en ontwikkelingspsychologie en de sociale 
zielk.unde. · 

De moderne totaliteitsgedacht.en, ontleend aan verschillende 
psychologieen; zijn indirecte aanvallen op eenzijdige accentueririg van 
het cognitieve aspect van het psychische leven. Voor opvoeding en on
derwijs betekent dit, .werkwijzen aan te bieden die niet alleen het ken
nen, maar· evenzeer het gev6els- en drift(streef)-leven tot hun recht 
laten komen. · 

De "Vom Kinde aus" beweging (Rousseau, Spencer, Ellen 
'Key) kreeg veel steun door kinderpsychologische gegevens. Men.ziet 
het kind niet meer als receptief-passief-reproductief, maar· als actief
scheppend, bezield door veelsoortige driften en interessen. De kinder
lijke behoefte om te doen, te exploreren, te exploiteren, sociale con
tacten te teggen, wordt uitgangspunt voor "zelfopvoeding" en "zel font-
plooiing", · 

.Op de basis van deze inzichten groeit er een ander type school 
waarin de pedagogische omgang met kinderen verandert, 
In dit verband is een door Langermann gestelde vraag belangrijk. Hij 
vraagt of het kind willeren, Nee, het kind wil krachtens zijn eigen 
natuur iets d6en, Het wil met arideren gesprekkeri voeren en het wil 
vooral spelen. ·Ret doen van het kind is geheel verscl;lillend van de ar
beid van de volwassenen. Daarom past volgens Langermann de ar
beidsschool-.idee niet bij het kind, Geen arbeidsschool, geen leerschool 
"Eine jede erzieliche bzw. unterrichtliche Einwirk.ung aus das Kind 
hat vom Spiel auszugehen und in einer dem Wachstumsverlauf des Men
schen angepaszten Weise in die Form der Arbeit.ii.berzufiihren •• ~" (46) 
Uitgebre ide onderzoekingen over de ·betekenis en mogelijkheden va,n 
het spel k.unnen de ijver voor het pedagogisch-didactischgebruik van 
het spel aileen maar stimuleren·, Een draniatische ontwikkeling die, 
mede door aanbevelingen voor het gebruik van drarilatische spelen (47), 
ingrijpende wijzigingen brengt .voor opvoeding en didactiek. · 

N a deze summiere hlst6ris che rondblik valt het op, · dat · dat 
ontwikkelingscurve i. b. t. de onder B genoemde leervormen, een piek 
laat zien ten gunste van een pedagogisch-didactisch gebruik van het 

· "gesprekn en het "spel". · 

- 80 -



1. 
2. 

:J. 
4' 
5, 
G. 
7. 
8. 
9. 

1 o. 
11. 
12. 
·1:l. 
14. 
15 •.. 
1 G. 
17. 
18. 
19. 
zo.' 
21. 
22. 
23. 
24 •. 
25. 
2G. 
27. 
28. 
29. 
:JO. 
31. 
32, 
33. 
34. 
35, 

36,. 
:n. 

38, 
39. 
40. 
41, 
42, 
4:1. 

44. 
45. 
46. 
47. 

J. Dolch, Grundbegriffe der plidegogisc.he.Facpsprache, verbesserte Auflage, pag: 90, 
G. Hausmann, Das Problem der Methode in der Didaktik, 'in: ':Dt<?p.cti~ als Dram'atur-

gie des Unterrichts", pag. '32. - " 
A. W. Melton, Categorie'i· of Hum9-n ·Learning .. 
E. R. Hilgard, The century Psychology Series, Theories of Learning, 1956. · 
H. C. Witherington, Ed_ucational Psychology. 
Dolch, a. w. pag. 90.· · 
G. Tarde, Les lois de 1 'imitation, Etude sociologiques. 

idem, a.V'f •. pag •. VIII. 
idem, a.w. pag. 80. 
idem, a.w: pag. 73. 
idem, a. w •. pag. 80. 
idem, a. w. pag. 'IX. 

N. E. Muller en J. Dollard, Social learning and imitation. 
idem, a. w. pag. VIII . . 

M. Wagenschein, Zum Begriff des Exemplarischen Lehrens; ·pag. 5. · 
H. Roth, Pii.dagogische Psychologie des Lehrens und Lernens, pag. 205. 

idem. . 
0. Kroh, Revision der Erziehung, pag. 163 . 
. J. Chateau, Le jeu de I' enfant, Introduction a 1:> Pedagogie; pug. 196. 
E •. A.A. Vermeer, a.w. pag. 156 en 157. 
Huizinga, a. w. 
H. Scheuerl, Das Spiel. 
W. Guyer, Wie wir lernen, pug. 42. 

idem, a. w. 'pp.g. 41 'en 42, 
idem, a. w. pag. 41. 
idem, a. w •. pug •. 102. 
idem, a. w. pag. 104. 

·J. Dolch, a.w. pag. 5:l. 
idem, a. w. pag. 53. 

A. Pieters, Beeldende expressie .in de praktijk, pag. 11. 
E. Neumann, Kunst en het scheppende 'onbewuste. 
J. Waterink, a.w. 11 eerste stuk, pag. 111 en 112. 

. idem; a.w. pag. 11L' · · 
. idem, a. w. pag. 162. 
J.H. Gunning, Augustinus als paedagoog. 
F. X. Eggersdorfer, Augustinus als ~ii.dagoge und seine Bedeutu11g fiir die Geschichte 

der Bildung. · · · · · 
Hausmann, a. w. pag •. 18. 
W. Botticher, Die Schule als Spiel, vertaling van Comenius'. "Scholae Ludus, 
· pag~ 4 en 5. 
Dmitry Tschizewsky, Pampaedia. 

idem, a. w. pag. 197. 
idem, a. w. pag. 137. 

·idem, a·.w. pag. 147 en 321. 
idem, a. w. pag. 205. 

Suchodolski, La pedagogie et les grands courants philosophiques.· Pedagogie de 
!'essence et pedagogie de l'existance,· 

idem, a. w. pag. 117. 
idem, a:w.',pag. 67. . 

J. Langermann, Muttersprache und Schulreform, pag. 23. 
K; Fuxloch, Das sociologische im Spiel des Kindes; Ze'itschrift fiir angewandte Psy-

chologie, No. 53. 1930. 
R. Mirbt, Laienspiel und Laientheater. . . . 
D. Widlocher, Le psychodrama chez l'enfant. Paidefa Biblioth~que pratique de'psy-
. chologie et de psychopathologie de l'enfant, 
H •. H. 'Meyer, Das Welts.piel. Seine diagnostisclie und therapeutische Bedeutung fiir 

die Kinderpsychologie. 

·, . 

- 81 -




