
HOOFDSTUK V 

DIDACTIEK EN DR.AMATIEK (DRAMATURGIE); LEREN EN 
DR.AMATISEREN 

· Zie voor voetnoten uit dit ho~fdstuk pagina 90 

A Didactiek en dramatiek (dramaturgie) 

·In dit hoofdstuk willen we een korte schets geven van. de ont
wikkeling·van bovengenoemde vakwetenschappen, OoR: trac:trten we de 
samenhang te laten zien. Daartoe volgt in het tweede deel een toelich
ting op het kenmerkende van de activiteit van "leren" en van ndramati-

u- . ' 
seren • 

Het hoofdstuk wordt besloten met een exemplarische vergelij
king van een bijbelse vertelling en een dramatisering van bijbelse stof. 

. Hoewel de didactiek en dramatiek zijn uitgegroeid tot aparte 
"vakwetenschappen", is er nauwe verwantschap. 
Hausmann merkt op dat de concrete vragen van de didactiek en drama.; 
turgie heel zelden identiek zijn,. (1) Maar in zijn gememoreerde werk 
laat hij duidelijk de samenhang van de twee vakgebieden uitkomen, In 
het slot van zijn hoek zegt hij dat het dramatische en dramaturgische 
niet minder dan anthropologische grondslagen zijn voor de didactiek. 
De mens heeft' in dit leven verschillende rollen te vervullen. Bij het 
vervullen van een rol maakt hij doorgaans gebruik van de taal in de 
vorm van het gesprek, (2) . 

Op deze grondslag duidt Hausmann het dramatische en drama
turgische als "Didak.tische Urphiinomene". (3) Dramatische en drama
turgische oerverschijnselen zijn niet slechts onmisbare voorwaarden 
bij het tot standkomen van kunstwerken op het terrein van dichtkunst 
en dramatische kunsten. ZiJ maken ook het wezenlijke uit van de didac
tiek. Het dramatische en dramaturgische zijn als zaadkorrels, waar
uit werkelijk beslissende kennis kan opgroeien, (4) 

Didactiek en dramaturgie vertonen een grote mate iran con
gruentie. Dit blijkt o. a. hieruit, dat zowel de didacticus als de drama
turg zich ten doel stelt door bepaalde werkwijzen het hoogste effeCt te 
sorteren bij "befnvloeding" van de mens. (We gebruiken liever het 
neutrale woord befnvloeding dan· het specifiek didactische woord "le
ren" of het pedagogische woord "vormen". De dramaturg beoogt 
kunstgenieting, beleving, ontroering.} 
We willen nu in het kort e:(!kele ontwikkelingsmomenten in de geschie
denis van didactiek en dramatiek nagaan om aan de hand daarvan boven
genoemde congruentie toe te lichten. 

a Enkele ontwikkelingsgegevens uit de geschiedenis van 
de didactiek 

-De benaming didact"iek heeft in de loop der tijd verandering 
ondergaan. Tot de 17de eeuw waren pedagogiek en didactiek min of 
meer synoniem. Opvoedingsv;r:aagstukken waren onderwijsvraagstukken. 
Leren (onderwijzen) en vormen waren nagenoeg congruente termen. 
·comenius (lfr9·2-1670} heeft in het voetspoor van Ratke (1571-1635} 
leren en onderwijzen nagenoeg vereenzelvi?:d· De didactiek is dan de 
onderwijsleer. Comenius' didactiek is de 'kunst" allen alles te onder
wijzen, Als hij "kunst'' bij de onderwijzing betrekt, bedoelt hij niet de 
kunst in esthetische zin, maar meer met de gedachte van "bekwaam-

. heid", die voortvloeit uit goed overdenken van de te volgen werkwijzen. · 
Comen~us had met zijn didactiek geen apart vakgebied op het oog: zijn 
didactiek was verweven met zijn opvoedingsidealen en theorie. 
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Toch is er bij Comenius duidelijksprake van ·didactische bezinning: hij 
wil een methode die het leren en het onderwijzen vergemakkelijkt .• 
We wezen er reeds op, dat Comeriius' didactische bezinning ook het. 
waardevolle veld van de spel- en dramatische wereld betreft. 

. Bij Herbart (1776-1841} is het onderwijs het vo9rnaamste op-
. voedingsmiddel. Zijn didactiek is opvoedend onderwijs en bedoelt zede
lijke vorming. Herbarts didactiek is gebaseerd op algemeen-psycholo
gische gegevens. Voor Herbart culmineerde dit in de voorstellingen. 
Zijn mechanistische opvatting bij zielkundige verschijnselen werkte 
negatief bij het onderwijs. Door het intellectualistische grondkarakter 
ontbrak de noodzakelijke spontanefteit. · 
Het lag voor de hand, dat het anti-herbartianisme gevoed werd door de 
"Kunsterziehungsbewegung". . · 

Afgezien van deze negatieve kanten, blijft het de verdienste 
van Herbart, een didactiscl:\-pedagogisch systeem te hebben ontworpen. 
Na hem zal men de didactiek steeds psychol6gisch trachten te funderen. 

Willmann (1839-1920) gaf een didactiek als vormingsleer. . 
Zijn didactiek, systematisch opgezet, staat nooit los van de opvoedings- . 
wetenschap en de daarmee verbonden hulpwetenschappen. 
In de 20ste eeuw groeit de didactiek tot een echte vakwetenschap, op 
algemeen psychologische en kinder-psychologische basis. Men gaat 
zich nu vooral bezig houden met het probleem: op welke wijzen leert 
de jonge mens? De idee van pluralistisch leren opent perspectieven 
voor specifieke didactische problemen. . 
Accentueerde Herbart het procesmatige van de onderwfjzing, nu heeft 
men in didactische kringen alle aandacht voor het procesmatige van 
het leren. De vraag is steeds: wat speelt zich in het lerende kind af? 
Welke psychische compone.nten bepalen het leerresultaat? Welke be-' 
hoeften heeft het zich ontwikkelende kind? 
De behoefte aan vrije uiting, aan expressie, wordt in onze tijd hoog 
gewaardeerd. Het is te· beschouwen als een reactie op de "oude11 di-
dactiek, die sterk cognitief was ingesteld. . 
Ook zien we allerlei speeialisaties op het terrein van de didactiek. 
Doorgaans hangen deze specialisaties nauw samen met verdiept psy
chologisch onderzoek. We denken in dit verband aan uitgebreide stu
dies over het spel (het spelende kind) en pedagogisch-didactisch gebruik 
van de kinderlijke spelinteressen. 

Zodra een wetenschap "vakwetenschap" is geworden, met 
eigen momenten, relaties en terreinen, is het gevaar van isolement 
aanwezig. Zo loopt de didactiek het gevaar zich te veel te baseren op 
leerpsychologische research en de band met de pedagogiek uit het oog 
te verliezen. 

b Enkele ontwikkelingsgevens uit de geschiedenis van de 
dramaturgie 

Terwijl de didact icus zich in de eerste plaats afvraagt op 
welke wijzen, door welke methoden, iemand het best komt tot "leren", 
zoekt de dramaturg naar wegen om tot echte "beleving" te laten komen. 
De eerste is meer intellectueel-verstandelijk ingesteld en gefnteres
seerd, de tweede pathisch-esthetisch. 
Verder is opvallend dat in de dramaturgie de aandacht van ouds werd 
gericht op wat zich psychisch in de mens afspeelde. We volstaan hier 
met te verwijzen naar hoofdstuk I, pag. 14 . . · 
Deze pathisch-psychische gerichtheid staat dus voorop bij de geschie
denis van de dramatische kunsten. In de geschiedenis van de didactiek 
is deze gerichtheid pas goed op gang gekomen in de laatste halve eeuw. 
Het esthetisch grondkarakter van de dramatische kunsten leidt in de. 
praktijk tot het specifieke doel: spelers en toeschouwers laten genieten. 
Het is volkomen begrijpelijk, dat men in-de geschiedenis· van opvoeding 
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en onderwijs telkens he eft gegrepen naar "element en" uit de dramatische 
kunsten. Men zag daarin de mogelijkheid om het leren te veraangena
men. Het leren bleek maar al te vaak geen spel te zijn . • • 

De dramatische kunsten hebben een interessante geschiedenis. 
Aristoteles zag de essentie van deze kunsten in het vermogen van de 
mens om te imiteren. Goed imiteren is een kunst en heeft tevens peda
gogisch-didactische bet ekenis. Daarom zag men er van ouds meer in 
dan een mogelijkheid voor volksvermaak. 
In de tijd van de Renaissance ziet men in poetiek, lyriek en dramatiek 
manifestaties van het vermogen van de mens om fantaserend-scheppend 
bezig te zijn. Dit facet leidt tot grotere waardering van de kunsten en 
wekt· op tot breder gebruik voor de opvoeding van de jeugd. Dit wordt 
gerealiseerd in de tijd van het humanisme. -

- Na Comenius is het vooral Hamann geweest, die in zijn "Hir-
ten briefe (5) de nauwe verwantschap aantoonde van didactiek en drama
turgie. In deze vijf brieven van 1763, betrekking hebbend op de school
dramatiek, zegt hij:''Hoe langer ik over het begrip schooldrama nadenk, 
hoe vruchtbaarder bet voor mij wordt". (6) 

Hamanns aanbevelingen voor schooldramatiek, de verbanden 
die hij legt tussen dramatiek en vormingsmogelijkheden voor de jeugd, 
zijn indringend en actueel. Daarom volgen bier enkele van zijn uitspra
ken, die nauwelijks commentaar behoeven: 

"Alle unsere ErkenntniskriiJte hangen von der sinnlichen 
Aufmerksamkeit ab; diese wiederum beruht auf Lust des Ge
muht:S an den Gegenstanden selbst. Beydes wurde durch Schau
spiele aus dem Schulstaube erweckt, und zugleich das harte 
Joch des Schlendrians den Kindern erleichert werden. (7) 

. . . das Begriffe und Lehren fUr SchUler in eben das 
Spiel, wie Charakters auf die Buhnen gesetzt werden sollten 
und das ein Schuldrama sich vornamlich durch die Niedrig
keit und Wichtigkeit des Gesprachs hervor thun musse, end
lich das ein Mann, der eine kleine Republick von Kindern zu 
regieren, und dessen ganzes Amt mit einem Schauspiele von 
fiinf Aufzugen die meiste Ahnlichkeit hat, die Triebfedern des 
Dialogs grundlicher kennen und weiter treiben konnte als die 
beruhm-festen Soliloquisten, Shaftesbury und Diderot." (8) 

"Empfindung des Affects und Geschicklichkeit der Dekla
mation sind allerdings Uebungen die dem todten Gedachnis
werke der Regeln und dem mechanischen Tagewerke der Lek
tionen, wohin alle Methoden ausarten, vorgezogen oder ent
.gegengesetzt zu werden verdienen. 

Gefiihl und Ausdruck zu bildep; dazu gehort eine hohere 
Analysis die der Zusammensetzung des Dialogs vorhergehen 
musz, wenn tiefsinn~ge Einfalt und kr:y,stallene Schonheit den 
Dialog klar und lebhaft machen sollen • (9) 

Samenvr:attend kunnen we zeggen, dat Hamann hier een concep
tie geeft van een dramaturgisch-bepaalde didactiek. 

In de 18de eeuw heeft de dramaturgie zich steeds meer ontwik
keld tot een zelfstandige "wetenschap". De dramatische werken van 
Shakespeare zijn hieraan niet vreemd. -
Schlegels 1 "Asthetische und dramaturgische Schriften", Lessings' 
"Hamburgis che Dr amaturgie' · , Baumgart ens 1 "Aesthetic a acromatic a" 
zijn waardevolle bijdragen voor bovengenoemde ontwikkeling. 
Het is vooral aan de laatste te danken, dat de esthetica een eigen ter
rein te bewerken kreeg. Tot dit terrein behoort ook het affectieve bele
ven. Exploratie van het gevoelsleven kan positieve bijdragen leveren 
voor de kennis van het zieleleven. Die kennis kan weer toegepast wor
den bij opvoeding en onderwijs. 
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Naarmate de psychologie in de 19de en 20ste eeuw' het zoeklicht richt 
op het innerlijke beleven van de niens~ zijn "drives" willeren kennen, 
treedt ook de accentverschuiving op in de dramaturgie~ . . 

Dit komt o.a •. uit in de discussie over begrippen als "beleven" en "ein
fiihlen". Zag men vroeger beleveil als een gevolg, een resultaat van 
een zgn. objectieve waarneming, nu is beleven.een directe inleving in 
het kufistwerk (10), versmeltingsproces (11), onbewuste projectie. van 
subj ectieve inhouden. (12) · 

Zo heeft eeri toename van psychologische keqnis didactiek en 
dramaturgie tot elkaar geb.racht. 

B "Leren" en "dramatiseren": eenheid en verscheidenheid 

Ret leren is object van onderzoek bij de didactiek, het drama
tiseren bij de dramaturgie. Leren en dramatiseren vertonen overeen
komst, terwijl er ook belangrijke verschillen zijn. In het algemee·n 
kunnen·we zeggen, dat er bij het leren een onderwijssituatie aanwezig 
is. Bij dramatiseren valt direct de spelsituatie op. · 
Ret woord onderwijssituatie kan breed worden opgevat. Een kind dat 
spelend bezig is, bevindt zich dikwijls in een onderwijssituatie: de 
voorwerpen waarmee wordt gespeeld, "instrueren" en het materiaal 

· dat is gegeven he eft een bepaalde bedoeling. . 
Wie dramatiseert bevindt zich in een heel bijzondere spelsituatie, De 
leerbedoeling is onduidelijk ·in vergelijking met het "leren". 
Bij het leren stelt de persoon die leert, zichzelf een taak of hij wordt 
door een ander opgewekt qf verplicht leeractiviteiten te verrichten. 

We will en nu het leren en dramatiseren enigszins ontleden om 
zo het een met het ander te vergelijken. · · 

a Kenmerken van een leer-onderwijssituatie 

1 Er wordt een kern, eventueel een thema, aangebracht, aangeleerd 

Bij elke leerstofeenheid zal de lerende pe~s.oon hoofd en bij
zaken moeten onderscheiden om alles heen te leiden naar een essenti
eel gegeven. In een taalles b. v. kan dit betekenen, dat de pupil uitkomt 
bij een grammaticale regel. Voor een vertelling bouwt men alles op, 
rond een hoofdgedachte. Die moet de leerling 11 verstaan". Ret echte le
ren komt pas tot stand, als zo'n kern waarom het gaat, is begrepen, 
verwerkt, eigendom is geworden. 

2 Ret leren vertoont een.bepaalde leergang, is procesmatig 

Wat geleerd meet worden,. bestaat uit "delen". Die moeten ont
.dekt en door de geest worden samengevoegd tot een didactisch geheel. 
De org;mische samenhang moet door logische opbouw worden doorzien. 

De leergang vertoont een procesmatig karakter: het een hangt 
met het ander samen. Ret leren kim aileen maar tot stand komen als 
de geest een bepaald leerproces doorloopt. · 

Bij dat proces zal een kern, een hoogtepunt van spanning, aan
wezig zijn. 
Door verbale accentuatie, b. v. door te zeggen tegen de lerende per- · 
soon: "Let nu op", krijgt het lerei:J. een spaimingskarakter. Dikwijls is 
de begeerte om iets te o'ntdekken voldoende aanleiding om het leren 
(veroveren) met spanning te verrichten. Door nadruk te leggen op een 

· bijzonder belangrijk moment (bij leren of bij onderrichting), ontstaat 
wat Copei noemde, het vruchtbare moment in het vormingsproces. (13) 
Bij dat vruchtbare moment, dat spanningsvolle, .is niet slechtr;; sprake 
van het oplichten van een vonk, maar van datgene w aaruit daad en vor-
ming ontspruit. · . . . 

De "kimst" van het leren en onderwijzen ligt juist hierin, dat 
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de leerling zich beweegt naar, of wordt heengeleid naar dat spannings
volle moment, De vreugdevolle ervaring van het "eureka" kan alleen 
daar aanw~zig zijn, waar inspanning en spanning aanwezig waren. 

3 Bij een leersituatie zijn doorgaans enkele personen, figuren betrok
ken 

We zeggen "doorgaans", mndat het ook kan voorkomen dat ie
mand zelfstandig leert. Meestal echter zien we een leer-gezag verhou
ding, waarbij in elk geval twee personen aanwezig zijn, Naarmate dit 
gezag bij de onderwijzende personen bewuster dirigerend is, is de vrij-
heidsbeleving bij de pupil geringer, · 
Anders is het met het leren dat "child-centered" en anti-"teacher
centered" is, In dit geval heeft het leren een sterk vrijheidskarakter. 
Leren is dan dikwijls "experimenterend" leren. Lerende personen stel
len zich hierbij ook wel groepsgewijs op, 

4 Bij het leren is de taal het mediamieke middel 

Een primaire eis is duideli.jkheid bij de weergave van gedach
ten, het stellen van vragen, etc, Dit hangt samen met·het specifiek in
tellectuele leerdoeE het leerobject moet worden begrepen. 
De eerste eis sluit esthetische inkleding niet uit, Er moet dikwijls wor
den uitgebeeld, waarbij boeiende taal (metaforisch b. v.) toelicht, Het 
gesprek, toegepast in verschillende variaties, is essentHHe vormgeving 
bij het leren. 

5 Er is · voortd'urend sprake van do en, handel en 

Van jongsaf leert het kind door te doen, te handelen. V66rdoen 
bedoelt steeds, dat iemand zelf zal doen en daarmee zijn kennen en 
kunnen "bewijst", 
Leren maakt gebruik van overdracht, maar is in de grand van de zaak 
zelf verwerken (doen), Ook kennen wij het leren door het handelen. 

6 De deelgenoten zijn kennend en ook emotioneel- volitioneel bij het 
proces betrokken · 

Bij elke vorm van leren is er een bepaalde spanningsverhou
ding tussen kennen,gevoelen en streven, Die verhouding wordt bepaald 
door de instelling van de lerende persoon, door het leerobject, wijze 
van aanbieding, betrekkingen met andere personen die bij de leersitua-
tie zijn betrokken, · 
In het algemeen kunnen we zeggen, dat bij leren het cognitieve aspect 
domineert. 

b Kenmerken·van het "dramatisere~" e.n vergelijking met 
het onder a genoteerde 

Voordat we de aspecten van het dramatiseren willen vermel
den, enkele opmerkingen over de activiteit van het dramatiseren. 
Het woord dramatiseren kan betekenen het bewerken van gegevens tot 
een drama en ook het uitvoeren van een dramatisch werk. 
Nu behoeven we bij een dramatisch werk niet steeds te. denken aan een 
uitgesproken kunstwerk van naam. In moderne socio-dramatiek b. v. is 
het dramatiseren anders, minder kunstzinnig bedoeld dan bij het uit-

\ voeren van een geschreven dramatisch werk op het toneel of in de klas. 
Met dramatiseren bedoelen we elke ludieke vertolking van een thema of 
gebeurtenis (of reeks gebeurtenissen). De uitvoerende, handelende per
soon past identificatie toe, vervult een "speel-rol", 

Dramatiseren onderscheiden we dus van declameren of reci
teren. In het eerste geval zien en beleven de toeschouwers de uitgebeel
de persoon. Wie declameert of vertelt blijft zichzelf, Het masker, de 
persona, ontbreekt. 
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1 Er wordt een kern, eventueel een thema, behandeld, uitgebeeld 

Analogie met een kern, ei:m t"hema van een leer-onderwijs 
situatie is aanwezig. Maar er is ook verschil. Bij een leer-onderwijs 
situatie is de leerintentie primair en die bepaalt de leersfeer. Het le
ren·van eeri te dramatiseren tekst -is niet anders dan een noodzakelijk · 

· voorstadium voor het" komende "spel". . · 
Als een te dramatisereh tekst moet worden uitgevoerd, is het nodig dat 
de gehele tekst wordt gememoriseerd, Bij een leer-onderwijs situatie 
is het van buiten leren meestal beperkt tot de kern, .. tot iets wa,t essen
Heel is· voor het kennen van een zaak. 

Soms is bij dramatiseren het memoriseren zeer beperkt. Als 
men b, v. in de school of op een jeugdvereniging een verteld of gelezen 
verhaal laat naspelen, is vrije dictie door middel van df:l fantasie in het 
geding, Daartoe is evenwel nodig het goed opnemen van de kern, een 
thema. · · · 

· 2 Het dramatiseren kenmerkt zich door een bepaald verloop van ge-
beurtenissen · 

"Onderdelen'' worden samengevoegd tot een dramatisch geheel. 
Dit komt tot stand door een bepaald motief zodanig te laten overheer
sen, dat alledei nevenelementen daaraan ondergeschikt worden gemaakt, 
Men houdt zich me·estal aan de Aristotelische toneelwetten van tijd, 
plaats en handeling. 

In tegenstelling tot het procesmatige van de leergang, spreken 
we hier van een verloopsplan. De gebeurtenissen (illusief) worden zo:
danig geschikt, dat een hoogtepunt van pathische spanning wordt verkre
gen. 
Leergang en verloopsplan verschillen wat betreft het spanningskarakter. 
Het "eureka" bij het leren is de ontspanning of "ontknoping" bij het dra
matiseren. 

3 Bij het dramatiseren is een aantal "figuren", de "dr~atis personae., 
betrokken · · · 

De verhouding tussen de deelnemende personen is anders dan 
bij een leer-situatie, De leer-gezag-verhouding ontbreekt of is gering 
bij het dramatiseren. De· betrekkingen tussen de personen zijn illusief, 
vrijblijvend~ zeer tijdelijk van aard, 
Evenals bij een leer-situatie kan het spelen een experimenterend karak
ter hebben. Danwordt het spelen "spontaan" en worden initiatieven ver
wacht. Het spel is dan meer productie dan reproductie. 

4 De taal is ook hier het voertuig 

Primaire eis is om wat innerlijk beroert mooi, pakkend, in 
levende bewoordingen w~er te geven en uit te drukken. Het esthetische 
en dikwijls realistische karakter van het woordgebruik geeft aan de 
tekst eem andersoortig karakter dan bij taalgebruik in een leer-situatie, 
De taal wordt gehuld in het kleed van het gesprek. De regisseur (klas
seonderwijzer, jeugdleider) is geen deelnemer zoals dat bij een leer-
situatie dikwijls het geval is. . · . · 

Bij het leergesprek doet: . de· onderwijzer voortdurend een 
beroep op het discursieve denken vari. de partner. Daarentegen moet . 
het gesprek bij het dramatiseren een imitatieve rol vervullen zonder 
direct leerdoel. 

5 Er is steeds $prake van ''doen", "handelen" 

· Het doen of handelen he eft hier een eigen karakter. Bij een 
leersituatie was het doen vaak "proef op de som"' toepassing van wat 
men theoretisch "wist". 

Het dramatisch handelen wil gestalte geven aan wat zich in het 
innerlijk van de mens afspeelt. De handelingen zijn een uitvloeisel van 
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het intern verloop van b·elevingen-met-spanning. De- daad is daarvan 
een noodzakelijk gevolg, is een hoogtepunt, 
De spanning zit niet in de zichtbare handeling als zodanig. 
Soms wijst de handeling terug naar het verleden (retrospectief actie
moment), dan weer naar de toekomst (prospectief actiemoment) (14). 

Terwijl bij het leren door te doen een "leer"handeling het ka
rakter kan hebben van "proberen" (men denke aan de trial-and-error
methode), is bij het dramatiseren de handeling illusief, "natuur
getrouw". Spelers en toesch6uwers worden verplaatst in een illusieve 
belevingswereld, 

6 De deelgenoten bij het dramatische spel zijn emotioneel-volitioneel 
en ·kennend bij het dramatische proces betrok~en 

Voorop staat het emotionele aspect. Dramatiseren zet het ge
moedsleven in beweging en zoekt dat speciaal, Daarom past men aller
lei middelen toe om het gevoel aan te spreken (kleding, gebaar, over
drijving, etc,) 
Zeker, ook de dramatische kunstuitingen beogen een "boodschap" aan 
de mensen mee te geven. Dit voltrekt zich vaak langs de weg van esthe
tisch-bepaalde ontroering. Die ontroering verschilt van vreugde of lust 
bij het leren, De laatste is meestal intellectueel bepa;Ud. 
Ook worden de driften, strevingen en diepere motieven bij het dramati
seren zichtbaar, De .dramatische activiteiten vloeien hieruit dikwijls 
voort. · 

. Activeert bij het leren het Ieerdoel en de belangstelling om te 
weten en t'e kunnen, bij het dramatiseren domirteert de spelbezigheid. 
De leerintentionaliteit is dus zeer ve:rschillend, 

7 Het spel als beievings- en expressievorm is fundamenteel bij dra~ . 
matiseren -

Dramatiseren is naar zijn aard spelen. Dit spel draagt ener
zijds een sterk persoonlijk karakter (spelgaven en persoonlijke.spel
interess en), anderzijds komt dit spel alleen maar tot zijn r~cht in het 
"sociale" klimaat van samenspel. . · · · 

Als we het geheel van de onder de punten a 1 tjm.punt a 6.· van 
pag. 81 e. v, genoemde facetten vergelijken met het vermelde onder punt 
o ·1 t fm· punt b 6 hierboven, koi:nen we tot de volgende conclusies: 

1. Uit de punten 1 tjm _4 blijkt nauwe verwantschap. Het heeft 
zin te spreken van een dramatische leervorm, Ook kan men leren en 
onderrichten een dramatofed gebeuren noemen. 

2 Uit de punten 5 en 6 zien we.dat er ook aanzienlijke ver
schillen bestaan tussen leren en dramatiseren •. Het. dramatiseren is 
een ste:rk affectieve aangelegenheid, . , 

3 He~ illus.ieve spelkarakter is fundamentee;t bij het dramati-
seren. 

· C · Exemplarische toelichting: vertelling-dramatisering 

· De leerstof kan op verschillende wijzen worden aangeboden en 
verwerkt. Bij toepassing van een bepaalde leervorm, b. v. die van het 
gesprek, zijn ook a~lerlei variaties mogelijk. Een gesprek kan leerza
me, allen activerende discussie zijn, maar ook actie-loze v6rm. 
Voor de christelijke opvoeding is de leerstof in de bijbel vervat, van 
fundamentele betekenis. 
De vraag is: Welke leervorm(-en) zullen we kiezen om het beste leer
rendement te krijgen ? 
Van ouds heeft men bij de christelijke opvoeding de mededelende leer-
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vorm voorop gesteld. Er werd verteld. 
In het historische deel zagen we, dat me:ri. ook de dramati~che leervorrr 

· toepaste op bijbelse leerstof. 
We gaan nu een vertelling en een dramatisering met elkaar vergelijke1 
We iUustreren onze vergelijking :QJ.et ·de strijd tussen "David en Goliatli 
en de parabel van "De verloreh ·zoon" te nemen. 

a Overeenkomsten bij een vertelling en een dramatisering 

1 Beide leervormen. maken gebruik v·an mededelingen, · pas-
sen dus epiek toe. · 

2 De didactische eisen van aanschouwelijkheid> activering, 
aanpassing bij het nive;;tu van de leerling vinden toepassing. 
Daarom maakt men "zichtbaar", met woord en daad, ge
bruikt een goede leertoon, draagt zorg voor een verant
woorde opbouw. Spanning en ontspanning, afwisseling in 
tempo en zegswijzen bevorderen de verwerkelijking van 
algemeen-didactische eisen, die nodig zijn bij elke leer-· 
opvoedingssituatie. · · · 

3 Zowel het vertellen als het dramatiseren zijn min .of meer 
verbaal-bepaalde activiteiten, waarbij spreken en luiste-. · 
ren elkaar afwisselen. Naast epiek is er lyriek en .drama
tiek. 

b Verschillen tussen een vertelling en een dramatisering 

1 Bij een vertelling is de epiek dominerend. Er is slechts 
een verteller en ·een luisterende groep pupillen •. Ook als 
een vertelling boeiend is, de verteller door zijn tektoniek 
en dictie spanning bewerkt, blijft de mededeling het geheel 
beheersen. Naar zijn aard is de vertelling monologisch. 
Bij het dramatiseren wordt het "feitenmateriaal" geent op 
de stam van de dramatische handeling. De feitenworden 
niet gememoreerd, maar in levende lijve geactualiseerd. 

Bij de vertelling wordt gezegd dat David stenen opraap
te uit de beek, dat Goliath werd getroffen en neerviel. In 
de gelijkenis deelt de verteller mee dat de zoon vert rok, 
zich voedde met de draf die voor de dferen bestemd was, 
etc. 

In de dramatisering ziet men de "echte" David die ste
nen opraapt, werpt, het hoofd afslaat, etc. De verloren 
zoon loopt weg, keert terug, etc. 

2 In de vertelling is de aanschouwelijkheid voornamelijk 
verbaald bepaald. Het verklarende en toelichtende w6ord, 
aangevuld met enkele illustraties, blijft doorslaggevend. 

·Hier is het zien geestelijk zien, in gedachten volgen. De 
ges chiedenis blijft gesch1edenis. 
Bij de dramatisering staat het z1en voorop. De handelin
gen van het verleden worden zichtbaar, tastbaar he den. 
Er wordt niet gedacht in historische categorieen, maar 
z1chtbaar.;:beleefd in plaatshebbende gebeurtenissen. 
Welk een verschil tussen een vertelde mededeling: "Doch 
nu die zoon van U gekomen is, die uw bezit heeft opge
maakt met slechte vrouwen" (Luk. 15: 30) en een gespeel
de kroegsdme zoals we die in veel bewerkingen zagen. 

3 Anders dan·de vertelling vraagt het dramatiseren een 
grote mate van esthetische elementen. Deze ''luxe" in 
vormgeving, taal (rethoriek, pathetiek, etc.) geven een 
eigen sfeer aan de dramatisering. 
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4 De dramatisering is naar zijn aard ~pel-activiteit. De dra
mat1sche dialoog berust op identificatie van de spelers met 
de· personen die zij uitbeelden. 
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