
HOOFDSTUK VI 

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

GODSDIENSTONDERWIJS 
Zie voor voetnoten uit dit hoofdstuk pagina 11}8-107 

A De leervorm als ontmoetingsveld van pedagogische idea}en 
Jbeginselen) en psychologisch-didactische gegevens . 

In hoofdstuk IV merkten we op, dat de leervorm i~ het span-
. ningsveld ligt, waar pedagogische idealeri, normen en psychologisch

didactische gegevens elkaar ontmoeten. 
In de pedagogiek gaan we uit van vast e ideal en, onveranderlijke .nor
men. Dit geldt inzonderheid voor de christgelovige opvoeder. Hij stelt 
zich ten doel de op te voeden jeugd te onderwijzen overeenkomstig de 
wil Gods, geopenbaard in de Heilige Schrift. Dat kan aileen in de weg 
van het bewaren van Gods geboden. Bij al wat verandert in de loop deT 
tijden, blijft dit ideaal onveranderlijk. . 

In de opvoeding hebben we ook met ·"gegevens" te maken. Ge
gevens hebben een ander karakter dan normen, dan vaste beginselen. 
De opvoeder krijgt allerlei gegevens over het kind door waarneming 
van het kind, door onderzoek. Tot die .gegevens rekenen we b. v. de ve
le behoeften die een kind heeft: zijn behoefte om te spelen, te onder
zoeken, zelf te doen, etc. 
In opvoeding en 0r1derwijs zal men voortdurend rekening dienen te hou
den met die gegevens •. Evenwel, die gegevens zijn geen normen voor de 
opvoeding. · 

In de leervorm die we kiezen, zien we een zekere spannings·- · 
verhouding tussen normen en idealen en genoemde gegevens. Dit kan 
als volgt worden toegelicht aan de hand van de leervormen van imiteren 
en memoriseren, converseren en zelf vinden, spel en vrije expressie 
( vgl. hoofdstuk IV, pag. 64 e. v.). 

Het is zonder meer duidelijk, dat .in het kind aanwezig is het 
gegeven om te imiteren, zelf te vinden en te spelen. Het heeft daarom 
zin deze gegevens te gebruiken in de een of andere leervorm. 
Wat nu het imiteren betreft, de opvoeder, onderwijzer, zal metdank
baarheid constateren dat het jonge kind op een gegeven moment in zijn 
ontwikkelingsgang in staat is na te doen. Men zal van dat imiteren een 
wijs gebruik moeten maken. 
Het nadoen van het een of andere geluid, het imiteren van een goede 
handeling heeft zin. Zedelijke normen evenwel maken het noodzakelijk 
bepaalde vormen van imitatie niet toe te laten: we verbieden het nadoen 
van het kwade om besmetting met het slechte tegen te gaan. Imiteren 
kan ook voor de ander kwetsend zijn. In dat geval zullen we imiteren 
verbieden. Men denke hier· aan toneelspel dat dikwijls gebruik maakt 
van zedelijk niet- verantwoorde nabootsing; 

Van het zelf vinden en laten vinden kan evenzeer worden ge
zegd, dat·dit psychologisch-didactische zin heeft. Maar ook dit gegeven 
staat in een bepaalde spanningsverhouding tot pedagogische begip.selen. 
Terwijl de opvoeder-onderwijzer zich er van bewust. moet zijn, dat hij 
het kind naar bovengenoemd gegeven moet bejegenen, dient hij even
zeer aandacht te hebben voor de opdracht die God hem gaf om het kind 
zedelijk-godsdienstig te leiden, te onderwijzen. Immers, niemand kan 
zelf Gods wil vinden, bedenken, door ervaring veroveren. Er dient 
hier dus bewust te worden geholpen. Het laten gaan zou slecht zijn. 

Ook het spel is als leervorm acceptabel. Maar niet zonder 
meer. Een opvoeder moet weten dat spelen relatieve waarde heeft in 
vergelijking met de dienst die God van de mens in het leven vraagt. r; ... 
goede opvoeder kent hier tijd en wijze van toepassing van h<-. 

- 91 -



We denken hier aan de verhouding tussen leren (arbeid) en spel en aan 
de t~~rstof waarop men het spel toepast. 
Ue problemen van de mod erne speelleerklas illustreren de spanning· 
tussen 1eren en spelen. Hier komen allerlei vragen op: bevordert het 
spel de echte taakaanvaarding voor later? In hoever:r:e kunnen leerspe-
.len de ontwik!celing van het kind bevorderen? · 

. Genoemde spanning_sverhouding was ook te zien in de perioden 
die we beschreven in hoqfdstuk IV, pag. 70 e. v. -We volstaan met enke
le notities. · 
In de periode·van de Griekse oudheid tot de_tijd van Humanisme en 
Reformatie liet men in christelijke kringen veel nadoen en memori
seren. Men koos deze methode niet om "psychologische" redenen: 
Voorop stond de opdracht, het pedagogisch doel, dat de kinderen moes
ten weten, wat ook de ouderen hadden ontvangen. Zodoend~ waren spel 
en vrije .expressie ·bezigheden die buiten de "school" vielen. Er werd 
in beperkte mate gebrui~ van gemaakt. . 

In de periode van het Humanisme tot de 19de eeuw liggen de 
verhoudingen anders. Door het ideaal van de vrije vrolijke mens (bij 
de Humanisten) kwam het-spelen de vrije uiting meer in het gezichts
veld van het onderwijs in de school en op de universiteit. Vanaf deze 
tijd wordt in allerlei kringen de. vormende waarde van het spel onder
streept. Zeker, er zijn in dit opzicht grote verschillen. Francke b. v. 
(1663-1727) ziet in spelen voornamelijk oefeningen die de geest van het 
kind ontspannen en herstellen. Geheel anders oordelen Comenius, 
Basedow, Salzmann, Rousseau en F:robel. Bij hen krijgt het spel een 
min of meer centrale pedagogisch-didactische functie. · 
Zo werd de weg vrijgemaakt voor de periode van vernieuwing van on
derwijs, die niet alleen een uitgebreide spel-psychologie en spel
theorie oplevert, maar ook spel-pedagogre kent. 

Bovengenoemde spanningsv'erhouding hangt nauw samen met 
de leerstof of het leerobject. In een handenarbeid les b. v. ligt het 

· voor de hand met het materiaal spelend om te gaan. Geheel andersoor
tig is de leerstof ontleend aan de bijbel. Vanwege het eigen karakter 
van de leerstof uit Oods W oord, zijn er ten aanzien van het gebrtiik van 
spel en vrije expressie bij het' godsdienstonderwij(3 ingrijpende me
ningsverschillen bij pedagogen en catecheten. Grondvragen zijn hier: 
welke motieveri bepalen onze werkwijze, keuze voor deze of gene metho
de? In hoeverre dienen psychologische gegevens te worden gebruikt? 
Hebben deze gegevens het laatste woord? 
Met deze vragen raken we het probleem v'an de verhouding tussen op
voedkunde en andere wetenschappen. Zal de opvoedkunde het normatie
ve karakter bewaren in een tijd waarin de "hulpwetenschappen" als kin
derpsychologie en leerpsychologie steeds meer de schooldienst gaan 
uitmaken? 

D.e christgelovige opvoeder-didacticus heeft hier een eigen 
taak. Hij mag, om met Bavinck te spreken, niet ronddrijven op de gol
ven van private meningen. Hij heeft in Gods Woord het vaste fundament 
voor opvoeding en onderwijs .ontvangen en moet zijn opvoedingspraktijk 
daardoor laten bepalen. Daarom zal hij ook ernst moeten maken met 
het gebruik v<m de spel-leervorm in het algemeen en in het bijzonder 
met de toepassing ervan bij het godsdienstonderwijs. 

B Verbrede en verdiepte spel-pedagogiek 

In onze eeuw bloeide de psychologie van het spel ongekend op. 
Er ziJn veel spel-theorieen op de markt gekomen. Veel psychologische 
gegevens· over het spel inspireerden opvoeders. Zo kon een verbrede · 
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en verdiepte spel-pedagogiek ontstaan, 
"Verbreed" moeten we zien in verband met de.vormingsaspecten. E1· 
wordt niet vaag gesproken over het "nut" van het spel, maar men 
noemt concrete waarden. Het spel bevordert de sociale vorming, het 
schept relaties. Toepassing van de leervorm van het spel voorkomt 
eenzijdige onderrichts didactiek, werkt esthetiserend, bevordert het 
ontstaan van een vrije zelfstandige persoonlijkheid. 
Naast verbreding is er ook verdieping. Van psychologische zijde pro
beerde men door te dringen tot innerlijke achtergronden bij spel-rijk
dom en -armoede, De persoonlijkheidsstructuur werd geanalyseerd, 
mede op basis van spel-interessen, spel-vormen, spel-uitingen, Spel
diagnostiek resulteerde ook in pedagogisch-didactisch bepaalde spel-
therapie, · 

Spel-pedagogische interesse bij de vernieuwing van onderwijs 
en opvoeding is de neerslag van een complex van vernieuwings impul
sen die uitgingen van voorstanders van de "Doeschool" (Dewey, Ker
schensteiner, Decroly, Kilpatrick, Petersen), vertegenwoordigers van 
de beweging om de kunst in de school te doen ontstaan (Lange, Licht
wark, Kawerau, Petersen, Steiner)" 

.De effecten van genoemde impulsen schijnen meer na dan v66r 
de Tweede Wereldoorlog zichtbaar te worden. De terreinen van school, 
maats chappij en kunst komen dichter bij elkaar. 
De school is niet meer onderwijs instituut op een gefsoleerde plaats, 
maar wordt overstroomd door tastbare resultaten van de huidige indus
triele en maatschappelijke revolutie. 
Er is b. v. een audio-visuele leermiddelenindustrie gegroeid, die ver
bazinl?wekkend is! We nemen als voorbeeld de "Audio-visual Resource 
Guide' (1), 600 pagina's omvattend met informaties over beschikbare 
dia series en geluidfilms, bestemd voor godsdienstige vorming vanjong 
en oud. 

De verbrede en verdiepte plaats van het spel · voor opvoeding 
en onderwijs willen we nader toelichten aan de hand van enkele publi
katies waarin de spelmaterie breeq wordt behandeld. 

a De opvatting van E. J. Lutz in "Das Schulspiel": Die 
Praxis des darstellenden Spiels in den Volks- und Hohe
ren Schulen auf entwicklungs-psychologischer und pada
gogischer Grundlage (2) 

De ondertitel van het werk van Lutz wijst in de richting:van 
een brede basis voor de leervorm van het speL 
In het eerste hoofdstuk, dat handelt over het mensbeeld en over de vor
ming van de mens, wijst de schrijver op de organische eenheid van het 
mensenleven. In samenhang daarmee stelt hi~ zijn pedagogisch ideaal. 
Hij wil een menstype dat gevrijwaard is van' verkrampfende Spannung" 
(3). Dat is mogelijk in de weg van zelfverwerkelijking. 

Zie zelfverwerkelijking komt tot stand, .als we voor de opvoe
ding de in het kind aanwezige krachten benutten. Dit dient te gebeuren 
in aansluiting aan de ontwikkelingsgang van het kind, 
Deze ontwikkelings-psychologische basis is voor Lutz doorslaggevend. 
Daarom keert hij zich in het tweede hoofdstuk tegen het gebruik van 
het spel dat met deze primaire eis geen rekening houdt. 

Zijn kritiek op de schooldramatiek van de 16de eeuw is in dit 
licht gezien begrijpelijk. De rethorische pathethiek van het humanisti
sche schooldrama had weinig uit te staan met echte psychologische ken
nis van het kind, 
In de zelfde lijn moeten we Lutz' kritiek ziem t. a. v. de invloed van het 
beroepstoneel op het "schoolspel". Hij zegt: "Jede Nachahmung des 
Berufsschauspiels und p.uch jeder Versuch, unzugangliche, dilettantische 
Theateraufflihrungen mit Kinder oder Jugendlichen als Schulspiel zu 
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legitimiren, miiszte abgelehnt werden.n {4) 

In de oude school, zegt hij verder, werden de eigenlijke vor~ 
mingsmoge~ijkheden die in het spelliggen, niet benut, (5) Zeker, door 
de eerzucht van de spelers te prikkelen, door veel van buiten te leren, 
etc. werden wel bepaalde voordelen. bereikt, Maar echte vorming was 
het volgens Lutz niet. · · 

Lutz wil een geheel andersoortig·spel voor de school dan vroe
ger werd gevonden. Ret schoblspel om vat de leeftijdsfase van zes tot 
twintig. De soorten speleh moeten aansluiten bij de leeftijdsfase, -
Na de periode van de kinderspelen komt het kind op de basisschool. Het 
kind' komt· dan in de kl!3-ssegemeenschap, · 

'Voor de leeftijd van zes en zeven jaar gelden de "Stehgreifspiele". 
Daaronder ressorteren het weergeven van sprookjes, kindergeschiede
nissen, gedeelten uit de bijbelse geschiedenis, Van "opvoeding" is in 
deze periode weinig sprake; dat zou ingaan tegen de "ontwikkeling". 

De "Geschehnisspiele" zijn bestemd voor de periode van zes 
tot negen. Alledaagse levensgebeurtenissen die het jonge kind raken, 
moeten "gespeeld" worden. Dran'latische conflicten worden vermeden. 
In de "Tatigkeitspantomimen" en het "Nachgestaltendes" spel is vrij 
brede rolverdeling aanwezig. 
Na het negende jaar wordt de jongemens geboeid door de realiteit. Tot 
en met de lagere klassen vim de middelbare school moet het typenspel 
domineren, Het typenspel zit vol spanning, handeling, eenvoudige dra
matische opbouw. Gespeelde conflicten zijn weergave van daden en ge
beurtenissen, niet van innerlijk zich afspelende processen. 
In het spelgebeuren van twaalf tot en met vijftien-j·arigen wordt speci
aal rekening gehouden met verscheidenheid van interessen bij jongens 
enme~j~. · 

De puberteitsfase van 14/15 tot 17/18 is het meest geschikt 
voor het dramatiseren door jeugdigen, Dan komt de echt dramatische 
vormgeving aan· de beurt. Probleemstukkeri met "tiefen Rollenschick
salen und innerseelischen Konflikten11 passen voor de probleemfase van 
c:le jeugd, {6) Hierbij speelt de .uiterlijk volgbare handeling een neven
funktie. 

Zo heeft Lutz de vier spelperioden gebaseerd op ontwikkelings
psychologische gegevens. {7) 
Daarmee he eft Lutz het spel .een eigen. fundering en plaats gegeven in 
opvoeding en onderwijs, 

De veelzijdige betekenis van het spel drukt Lutz als volgt uit: 

1 Het schoolspel is een vormings- en ond.erwijsprincipe 

Dit betekent, dat het spel in de hedendaagse school niet mag 
worden ervaren als eenstorend element of als een extra belasting 
voor de onderwijzer en de leerling. Men moet het vor~ende en naboot-
sen\ie spel bij het onderwijs betrekken. . 
Het speldoelligt niet in de opvoering. De bezigheid als zodanig is waar
devol. Al spelende worden wezenlijke levenskrachten van de jonge mens 
gemobiliseerd, Het scheppen~e spel is instrument voor harmonische 
ontplooiing van het kind, Vooral de sociale krachten worden opgewekt 
en versterkt. 

·Dit.s.choolspel moet men niet opvatten als schoolvak of keuze
vak, Immers het spel is niet gebonden aan een bepaald vak, want •• 

· "es strahlt vielmehr bei aufgefachertem Unterricht, in alle Sparten 
'belebend hinein11

, (8) · · · . . · 
Ook is. het spel geen keuzevak voo:r enkelen: de gehele klas 

moet erbij worden ingeschakeld. Pas dan zullen er vormende, genezen
de krachten van het schoolspel uitgaan, (9) · 
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2 Het schooispel is onderrichts- en vormingsmiddel 

Hoewel het spel niet aan.een bepaald vak is 'gebonden, kan het 
. vormingsmiddel zijn voor verschillende vakken van het schoolprogram-. 
rna. Men kan hier denken aan een werk:Wijze waarbij verschillende vak-
ken tot een leereenheid_worden verbo;nden. . 
Het spel is bovenal dienstbaar aan de muzische vorming,. is instrument 
voor alzijdige. kunstopvoeding. . · 
Didactisch gezien kan deze werkwijze op een lijn worderi gesteld me~ 
aanschouwingsmiddelen en andere middelim waarvan het onderwijs zich · 
bedient. (10) 

·3 Het. schoolspel nuttig bij vorming en onderwijs 

Al spelende komen de leerlingen met veelsoortige. zaken in' 
aanraking zoals stijl, woordkunst, wetten voor een compositie; er ont
staat een wereldbeeld en de 'persoonlijkheid groeit. 
De leerl:l.ng leert waardemaatstaven te hanteren, wordt bekwaam om te 
oordelen, verwerft respect voor anderen, etc. ·· 

Dit schoolspel verschilt naar zijn aard en didactisch-psycholo
gische opbouw aanmerkelijk van het schooldrama van de 16de eeuw. 
Toch zijn er ook heel wat punten van overeenkomst. Vooral het huma
nistische schooldrama legt de nadruk op de formele waarden voor de · 
persoon. Ook Lutz wijst op de formele waarde van zich vrij uiten als 
hij zegt: "Auch das Spiel kann helfen, Auszerungshemmungen zu iiber
winden, weil der SchUler sich in seiner Rolle nicht selbst darzustelleri 
braucht." (11) 

Nu kunnen we ons afvragen welke gevolgen de actie voor in
voering van het spel in de school heeft gehad. Het is een feit dat Dewey's 
ijver voor het inschakelen van het spel bij het onderwijs niet direct re
sultaten opleverde. Zo gaat het meestal met vernieuwingsacties. 
Na de vijftiger jaren komt het schoolspel op. Wat men op deze of die 
school individueel doet, is zeer moeilijk in kaart te brengen. OfficHHe 
gegevens liggen in leerplannen en wetten. . .. 

'Interessant is wat in de streekleerplannen voor Duitse scholen in Nord
rhein-Westfalen in 1955 is vastgelegd voor de volksscholen en de gym-
nasia. De richtlijnen voor de volksscholen zeggen: · · 

"bas Spiel wird in der Schule zum Erziehungs- und Bildungs
mittel. Sinnes- und Seelenkrafte des Kindes werden dadurch 
angeregt. Im Mit- und Gegeneinander des Spiels kann der 
Sinn des rechtes Verhalten in der Gemeinschaft geweckt wer
den. Hohepunkte des Schullebens bilden die von der Gestal
tungslust und -kraft. der Kinder geschaffenen Feierstunden. 
Hier wird der junge Mensch durch Dichting, Musik und Spiel 
bewegt; seine Erlebniskraft wird vertieft und verfeinert, sein 
Lebensgefiihl wird erhoht. Es offnet sich ihm fiber das All
tagliche hinaus eine hohere Sicht, die zur Lebenshille werden 
kann." {12) 

Voor gymnasia wordt gezegd in het leerplan: 
"Spiel: Zwitschen Berufs- und Schuihii.hne besteht kein Wert-, 
sondern ein Artunterschied. Das Schulspiel ist eine Sander
form des ·Laienspiels; seine Eigenart ergibt sich aus den un
terrichtlichen und erzieherischen Aufgaben der Schule, die im 
Spielen wirksam werden. Die Auffiihrung braucht daher nicht 
das Ziel zu sein. Spielend kann der junge Mensch die in ihm 
schlummernden Mogiichkeiten in der Ordnung des Spiels und 
in der Gemeinschaft der Spieler erfahren. Die Spielarbeit der 
Schule darf sich daher nicht auf den engeren Kreis einer Spiel-
schar beschra:Q.ken". (13) · 
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b Mirbt's actie voor lekenspel 

In de bovengenoemde richtlijnen werd gezegd, dat het school
spel moet. worden gezie.n a:j.s een bijzondere vorm van lekespeL·.-Omdat 
de actie .voor l.ekespelen in ons land :i:nyloed heeft gehad op bij belse 
spelep., w:illen we er enkele -opmerkingen over maken. 

Deze spelen zijn eigenlijk de-.voortzetting van de volkse spe
len, die. we in de middeleeuwen al tegenkwamen. Ze stonden min of .. 
meer tegenover geestelijke spelen, die een "ernstigrr thema behap.del- · 
den en .werden uitgevoerd door geestelijken·en later- door beroepsspe- · 
lers. · · 

In Duitsland is in de dertiger jaren, vooral door R. Mirbt, 
actie gevoerd voor het lekespel. Hij hield een serie lezingen in de pe

, riode van 1923-1959 en bundelde zijn bijdragen in het boek rrLaienspiel 
und Laientheater". (14) . . . . 

Mirbt wijst er allereerst op, dat men lekespel bewust moet 
onderscheiden van individueel spel. Lekespel is niet anders dan ge
meenschapsspel. Het is het s'pel van de gemeenschap, dat bestemd is 
v6or de gemeenschap. (1'5) . 
Vervolgens beantwoordt hij de vraag 'wat een leek is. Een leek is niet 
iemand die niets kan tegenover de echte "beroeps". Een leek is hij die 
bij het volk behoort, ·die deel is y-an de gemeenschap. (16) Lekespel is 
spel van het volk, komt uit dat volk, die gemeenschap op. In dat volk 
speelt de je.ugd een grote rol. De jeugd moet ook zijn bijdrage leveren 
en zich opdeze wijze inleven,in de groep en de geme.enschap van het 
~~ ' 

Het eigene van de enkeling kan zich alleeri maar ontwikkelen in groeps
verband, door groepssaamhorigheid; 

Deze volkse beweging in Duitsland heeft grote invloed gehad 
op binnen- en buitenschoolse activiteiten. Er groeide belangstelling 
voor de 11 l;wciaal-vormende11 groepsspelen. 
De negatieve- zijden van deze volkse beweging in Duitsland en andere 
Europese landen is duidelijk voor ieder die de "Germaanserr volksgeest· 
gerealiseerd heeft gezi en. · 
Aan de andere kant is interesse voor lekespel gegroeid, Het. volkse to
neel kreeg nieuwe impulsen en deze kunst, geschikt voor velen, drong 

·door in de school, het jeugdtheater en buitenschoolse spelgroepen, die 
zich bezig hielden met vernieuwing van het godsdienstonderwijs. In ons 
land is de beweging voor het lekespel vooral uitgemond in spelgroepen 
die zich bezig houden met bijbelse onderwerpen. Dit leketoneel ijvert 
ook voor. toepassing van het spel in de school. (17) Ook deze richting 
heeft zijn'bijdrage geleverd in de onderwijs-vern:i.euwingsstroom van 
de 20ste eeuw. · · · 

· c Haase's opvatting over spel.en muzische vo'rming 
' ' 

Vernieuwers van onderwijs en opvoeding wijzen vooral.op de 
grote waarde van het muzische.leven. Deze accentuering van .de muzi
sche vorming kan men ten-dele zien als een-reactie op een eenzijdige 
intellectuele vorming. Voor ve len is het muzische terrein fundamen
teel voor de gehele vorming van qe mens. Door midQ.el van.kunstopvoe
ding wil :rn.en_ de. jongemens. een beter, rijker.fundament voor zijn leven 
geven. . . . , . . 
0. Haase geeft zijn gedachten over.waarden van de muzische vorming 
als .volgt: .Na de.Tweede Wereldoorlog is er een.wedergeboorte van de 

. beschaving. De. mens heeft h.et muzische ontdekt., of herontdekt, _als 
.. orgaan voor ·echte levensvulling. Door aandacht te schenken aan het 
muzische is -de mens in staat zijn levensangsten te overwinnen-. Boven
dien kan hij verwaarloosde levenskrachten hervinden. -Voor echte be
schaving is het muzische onmisbaar. 
Ret muzische leven heeft betrekking op 's mensen innerlijkheict.· Die in-
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nerlijkheid staat tegenover het 11 Sachglauben11
, . 

Ret innerlijke van de mens i~ het echte, · het ware leven. V c::ior de .vor.:. 
ming v·an de mens kan het zo worden gesteld, · dat muzische ·opvoedi:rig 
de kern van de·echte mensenvorming ii'J, (18) · · 

Het ·spel is de levensruimte .voor het muzische, (19) Bij het 
s'pel gaat het om de spelvreugdE;l. 'Die. is onuitputtelijk en.onverstoor- · 
baar. In dit spel komt de mens tot zijn recht: hij .is pas mens, als hij 
speelt. · · · · · 

D~ wet voor het muzisclie .ligt iri het samenspel vim impres.sie · 
en expressie. Het muzische is'de samenklank van deze· twee ·facetten. 
Een indruk die niet blijvend inwerkt op het leven en·het handelen, moet 

· als verloren worden beschouwd. Het leven moet beantwoorden aan de 
natuurlijke wet van de correlatie van indruk en expressie, 

Onderwijs en vorming op de scholen moeten op die wet worden 
dfgestemd. Ook l].ier moet het muzische 8ls ''Faktum" en .als 11 Akt11 wor
den gezi'en. 

Het muzische manifesteert zich in vier velden. ·onder dat mu
zische Quadrivium ressorteren de beeldende kunst, muziek, t aal en · 
beweging~ Haase vraagt zich nu af, waar het snijpunt v-an de vier coor- · 
dinaten is te vinden, W elnu, dat ligt in het lekespel: 

. "Es.ist das Laienspiel, nich als Imitation des groszen Thea
ters, sondern als Ort der Begegnung aller rhusische Elemente, 
Das Laienspiel ist del' geometrische Ort, in welchem sich die 
Koordinaten treffen, wo sich Sprache und Beweg}.lng, Kunst 
und Musiek vereinen, urn im beschwingten Spiel denn Alltag 
des Lebens- und des Schullebens- in die Welt des Schonen zu 
erheben, 11 (20) 

De idee dat het muzische met het gehele onderwijs is vervlochten, is 
bij Haase zo sterk, dat hij de werkschoolpedagogiek de jongste loot 
noemt aan de altijd g;roene boom van het muzische leven. 

In deze ·accentuering en fundering van het muzische hebben we 
met een nieuw mensbeeld en een gewijzigd gemeenschapsideaal te doen. 

Dit blijkt b. v. ook·duidelijk, als we uit het gememoreerde 
.werk van Schultze de plaats van het schooltheater bij de ·Reformpeda
gogiek nagaan, 

Voor de nieuwe generatie, aldus Schultze,· is kenmerken.d de 
behoefte aan muzische vorming en het zoeken naar· andere vorming en 
opbouw van de gemeenschap, Bij hervorming van het onderwijs door 
inschakeling van ·het spel kan men de totaalgeest van de jongemens ver
anderen, Dit spel is niet alleen een dankbaar experiment bij onderwijs
hervorming: het omvat een veelheid van vakgebieden, kan het onderwijs 
verlevendigen, spreekt de leerlingen aan en is "Ganzheitspadagogik" •. 
Deze opvatting heeft gevolgen, want: "Die Erlebnisse liegen heute schon 
aus allen Schulgattungen vqr U:nd finden ihren Niederschlag in methodi
schem Schrifttum. prak;tischer Dramatik un9. spielhandwerklicher An
leiting." "(21) 
Schultze koestert grote verwachtingen van het samenspel van school.-: 
drarnatiek en pedagog'ische arbeid in de school. (22). 

· d Max Rehm en zijn 11 Planspiel11 

Max Rehm heeft in zijn boek 11Das Planspiel als Bildungs
mittel" (23) een brede uitwerking gegeven van de pedagogisch..:didacti
sche functies en mogelijkheden van het spel. ·' 
Hij schetst de betekenis van het "Planspielt' voor ¢e militaire. dienst 
en betrekt deze spel-leervorm op.het didactische principe van het leren
door-doen. 

Het leren-door:.doen komt het best.uit in het rollenspel'dat ih 
een groep wo:r'dt'toegep.ast, In dit spel komt in plaats van het spreken ( · · 
6ver allerlei dingen het d6en naar voren, Het echte doen volgt op wik-
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ken en wegen. In dit volgens plan spel~n ziet Rehm grate mogelijkheden 
voor echte beroepsscholing, beroepspropedeuse. 
Het "Planspiel" .is "Bildungsmittel", "Versuchsfeld" en "Fiihrungs -:-· 

. werkzeug". (24) · . · . . .. . . 
' In·het tiende hoofdstuk geeft Rehm een grondige analyse van 

de veelzijdige waarden die het "Planspiel" heeft, · . · 
· We geven enkele hoofdzaken weer: 

1 Das Spielplan fordert die .Person als Einzelmenschen und als Mit-
menschen. . 
. bit is mogelijk doordat krachten worden opgeroepen en ver-
.sterkt. Het spel·is boveridien gezamenlijk "arbeiden". 

2 Das Planspiel fordert die Sache. (25) 
Bij het spelprogramma moeten de deelnemers zich zedelijk 

inspannen, Als zodanig draagt het bij tot wereldvrede, die wij allen 
dienen te bevorderen. 

3 Das Spielplan offenbart den bildenden Gehalt einer fruchtbaren Lehr
methode, 

Deze leermethode is in de eerste plaats bepaald door de han
deling. Het leren en elkaar onderwijzen worden beleefd. De metho
de is exemplarisch, maar tevens orH~nterend leren. Dit komt tot 
stand door omgang met elkaar. De methode brengt enerzijds zelf
verwerkelijking, anderzijds brengt ze levenswijsheid aan. Jeugdi
gen en vol)'Jassenen leren vrijheid en orde, ontvangen maatstaven 
om beslissingen te nemen. In het spelen ligt de sleutel voor het ope
nen van het innerlijke van de mens. Het spel is startpunt voor ver
betering en genezing van maatschappelijke toestanden. Kort om, 
deze methode maakt leiding en vorming mogelijk. (26) 

Hoewel Rehm ongeveer acht pagina's heeft gevuld met het 
noemen van voordelen en aanbevelingen voor het spel, wijdt hij een 
halve pagina aan bezwaren. Hij noemt enkele nadelen van het spel, die 
van fundamenteel belang zijn voor een juiste waardebepaling van het 
spel voor opvoeding en onderwijs. 

In de eerste plaats wijst hij op de invloed die het pedagogische 
· doel he eft op de spelactiviteit. Als het doel te nadrukkelijk wordt ge
steld, verstoort dit het echte spelende bezig zijn. 
Verder ziet hij een bezwaar in het spelen van een illusieve rol. De 
speler kan zo verdiept zijn in de illusieve wereld, dat hij zichzelf niet 
goed meer ziet en komt tot zelfoverschatting. Dit bezwaar van Rehm 
komt eigenlijk neer op het gevaar van het zich identificeren. 

· Ook de zedelijke.zijde van het spel vraagt Rehms aandacht, 
Hij merkt op, dat spelers "goed" of "slecht" alleen·maar al-s spel be
leven. Zowel tijdens als na het spel kunnen ze zich ontslagen achten 
van de plicht in zedelijk opzicht zus of zo te moeten leven en doen. 

Bij de waardebepaling van het spel hopen we deze critische 
notities te verwerken. Dergelijke critische geluiden zijn min of meer 
zeldzaam. ·De meeste voorstanders van het spel putt en zich uit in het 
noemen van de formele voordelen. 
Het kan niet ontkend, dat op boeiende en indringende wijze over deze 
waarden van het spel is geschreven. We denken in dit verband b. v. 
aan het uit~ebreide werk van Chat~au "Le.jeu de !'enfant". Daarin legt 
hij in zijn Conclusion" de pedagogische waarde van het spel vast in 
ettelijke pagina1s. (27). Spel enleven horen bij elkaar en ook sch6ol en 
spel. (28) 

. . . We z:i.jn ons erva:n bewust maar een summiere. orH~ntatie te 
hebben gegeven met bovengenoemde aanbevelingen voor pedagogisch
didactisch gebruik van het !:;pel. Naast Duitse zijn het ook'Angel
saksische invloeden die in ons land een rol spelen bij onderwijsver
nieuwing. 
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Het door ons gekozen materiaal bedoelt allermi~st een ohder
schatting. van de betekenis van een ·Dewey, Meriam, 'Kilpatrick v.oor · 
child-cerietered onderwijs, met bijzondere aandacht voo:r het spel. 
Samehvattend. kunnen· we zeggen dat het· spel in het raa:m van de onder- · 
wijsvernieuwing van de 20ste eeuw pedagogisch-didactische vergezich
ten opent. · · . . - .. 
Immers, door psychologische en sociologische uitdieping van het sp~l 
komt de vor:inende waarde meer naar voren. Dit 1aatste vraagt om ver-
brede toepassing van het spel bij orider:wijs en oi:woeding. · · ·· 
De volgende aspecten doen opg.ang: · . 
Het spel stelt de enkeling en de groep in staat zich te vormen; · . 

. het bevordert de vortning va.rl de mens in alle leeftijdsfasen· eri is als · 
zodanig propedeutisch en therapeutisch; · 
als leervorm geeft het mogelijkhedE'm voor alzijdige vorming, omdat 
deze werkwijze een van binnenuit beleefde, geanimeerde vorm van 
doen .is; · · 
het kan toegepast worden bij verschillende kennisgebieden (schoolvak
ken) en in betrekking met verschillende terreinen van het leven; 
het is eeq activiteitsvorm die I;Jerust op de princip_es van zelf vinden, 
van het vrije gesprek, van expressie in de s:!'eer van vrijheid. · 

C .Aanbevelingen voor de toepassing van de spel-leer:vorm 
bij vernieuwing van het godsdienstonderwijs 

a Streven het godsdienstonderwijs te herzien 
. . . 

. De roep om vernieuwing van onderwijs en opvoeding heeft het 
godsdienstonderwijs niet onberoerd gelaten. Vooral na de Tweede We
reldoorlog gingen er in Ame:dka, Engeland, Duitsland en ook in ons 
land stemmen op, dit onderwijs grondig te herzien. 
We hebben hierbij vooral met een herorH~ntatie op theologisch terrein 
te doen. De opkomst en doorwerking van de dialectische theologie in 
Du1tsland had grote gevolgen. De invloed ervan is wereldwijd· en diep · 
ingrijpend. 
. In de eerste plaats is hier te noemen de crisis ·omtrent het 
gezag van de Heilige Schrift. Voor velen is de bijbel niet meer onfeil
baar Woord Gods. Hij moet door menselijke activiteit worden ontmy- -· 
thologiseerd. · 

In de tweede plaats en met het eerste. samenhangend kwam de 
werkelijkheid van het bestaan van veel kerken in discussie. Er groei-
de een "eucumenische" beweging, waaruit interkerkelijke samenwerking 
groeide. Men trachtte en tracht door samenwerking te komen tot ver
nieuwirig van de methodiek. van het godsdiemstonde:t'wijs. 
Een van de meest betekenisvolle karakteristieken van de hedendaagse 
beweging voor christelijke opvoeding is verandering. M. J. Taylor zegt: 
"Very little ·appears to be static or beyond .question. Curriculum th.eory 
and materials, age group ministries, religion and the public schools, 
and even the whole matter of Protestant ?.trategies for Christian edu
cation are undergoing searching analysis and evaluation. tt {29) In de 
vele bijdragen, opgenomen in genoemd werk van Taylor, worden we er 
van overtuigd, dat er in de godsdienstige vorming heel wat verande-. 
ringen zijn.'tot stand gekomen en nog zullen komen. 
Howe wijst op fundering van de chri.stelijke opvoeding op de dialoog 
tegenover de monoloog. {30) C. Goddard wil t A present-day approachtt, 
waarbij het .kind centraal staat en niet de opvoeder. {31) 
Nelson laat zien waarom er een nieuw leerplan voor de .christelijke op
voeding moet komen en op welke wijzen de kerken hierin kunnen samen- _, 
werken. (32) Zo zouden we door kunnen gaan. . 

Het geh.eel van vernieuwing bij het godsdienstonderwijs is ei
genlijk een samengaan yan invloeden van theologen, psychologen, socio-
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logen en pedagogen. Deze combinatie ligt voor de hand. 

. In Engeland is de vernieuwing van het godsdienstonderwijs 
· vooral op gang gekomen onder invloed van de methodisten. In de Zon
dagsschoolbeweging experimenteerde men met nieuwe werkwijzen, 
Men trachtte jeugdigen die van de kerk waren vervreemd, langs andere 
dan gangbare methoden voor het evangelie te winnen. Er werd niet 
meer gewoon verteld, maar men werkte sterk aanschouwelijk: bracht 
verhalen in kaart op het flanelbord, liet verhalen uitbeelden, voer~e 
het bijbelse spel in. De mededelende leervorm werd min of meer opzij 
gezet en men schakelde de kinderen zoveel mogelijk actief in. 
Goldman was een van de bekendste ijveraars voor vernieuwing van het 
godsdienstonderwijs in Engeland. (33) 
Allerwegen tracht men de theorie omtrent het leren en vooral de nieu
were inzichten op leer-psychologisch gebied vruchtbaar te maken voor 
een goede godsdienstige vorming van jongeren. (34) 

Voor het godsdienstonderwijs krijgen de kunsten actuele bete
kenis. C.M. Bowman merkt op, dat "Religions of all time have used 
arts to suggest or point to what could never be fully conveyed by defini-
tion or creed". (3 5) ; 
In ditzelfde artikel wijst hij op de mogelijkheden die gelegen zijn in het 
dramatiseren: "Dramas with a powerful message, whether couched in 
traditional re;igious language or forms or not, can reach multitudes 
otherwise unreached by the churches". (36) 
Ons land onderging allerlei invloeden van zijn "Umwelt". In de eerste 
plaats denken we dan aan de doorwerking van de dialectische theologie, 
Velen gingen twijfelen aan de mogelijkheid van een christelijke opvoe
ding en tastten daarmee het christeli~k onderwijs in de wortel aan, 
Onder invloed van de "eucumenische' beweging namen vooral de contac
ten tuss€m jongeren van verschillende kerken toe. Er ontstonden jeugd
activiteiten, die uitkwamen in nieuwe leer- en werkvormen. Men wilde 
niet meer "luisteren" naar de oudere generatie, maar liever onder el
kaar gesprekken voeren, discussH~ren, meer praktisch dan theoretisch 
bezig zijn. Muziek, zang en spel spraken meer aan dan een catechisa
tie-les in oude stijl. 

In de lijn van deze verandering van methodiek ligt ook het ont
staan van lekespelgroepen, De ijver voor dramatisering van bijbelse 
stof moeten we zien in het licht van de eucumenische beweging. We 
denken hierbij aan de invloed van Rita Christe, directrice van Evan
ston's jeugdtheater. Voorts hebben dramaturgis.che autoriteiten in Enge
land, zoals Housman, Nicholson, Masefield, Eliot, Ward, Fry en voor
al de internationaal bekende D. Sayers, het dramatiseren van bijbelse 
stof geactualiseerd. 

Verschillende plaatselijke kerken, voornamelijk Nederlands
Hervormde, hebben hun lekespelgroepen. Er is een "Topcommissie 
voor het lekes:pel", waarin samenwerken de "Vrijzinnig Christelijke 
Jeugdcentrale' , het "Christelijke Jongerenverbond" en de "Hervormde 
Jeugdraad". 

Deze "Topcommissie" organiseert cursussen voor kadervor
ming. De opzet is op nationale en regionale jeugdmeetings bijbelse 
stukken op te voeren. 

Zo zien we ook in ons land, zij het op beperk.te schaal, het 
dramatiseren van bijbelse stof. · 

Verandering van werkwijze in de kerken en in de scholen gaat 
vaak samen. Bij scholen denken we aan lagere scholen (thans basis
scholen genoemd), middelbare scholen en· Opleidingsscholen voor on
derwijzers (in U170 "Pedagogische Akademies") 
Omdat deze laatste scholen vooral met vraagstukken van vernieuwing 
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van oriderwijs en opvoeding hebben fe maken, l_igt het voor de hand dat 
deze opl~idingsscholen eerst zelf min of meer moes'ten worden gereor
ganiseerd. De eerste reorganisatie kwam in 1954, .de tweede in 1970, 
In de vijftiger jaren en ook daarna werden door het "Christelijk Peda
gogisch Studiecentrum" coi:lferenties. belegd met de bedoeling te komen 
tot een verbeterde, aan moderne-eisen aangepaste didactiek ei:l metho-
diek, Ook het godsdienstondervilijs kwani uiteraard q.an de orde, · 
Samenvattend .kunnen we zeggen dat het dramath?·eren van "Qijbelse stof 
een nationale en internationale zaak is;. ·die de :;:tandacht heeft van hem, 
die op het terrein van de kerk,.- de· school en de jeugdorganisatie ·stre
ven naar verbetering_ vail opvoeding en onderwijs, ·. 

b Aanbevelende stemmen uit de schoolwereld 

In 1955 verscheen een serie nieuwe boeken voor cie "Oplei
dingsscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen", In deel VII B, 
een o·pvbedkundeboek voor Protestants-Christelijke scholen, lezen we 
het volgende over de didactiek van het bijbels onderwijs: 

"Sommige verhalen lenen zich tot dramatiseren .• Het kind kan 
iemand voorstellen die bij de ·intocht in J eruzalem is ·geweest 
en nu aan zijn huisgenoten vertelt w·at hij heeft gezien, Episo
<;len uit het boek Ruth, het gesprek met Naomi, de eerste ont
moeting met Boaz, kunnen worden "gespeeld". 
Ook hier geldt (blijkens het verband slaat dit terug op het te
kenen van bijbelgedeelten - z. R,) dat er grenzen zijn, die· 
stellig in acht genomen moeten-worden". (37) 

Op de volgende bladzijde lezen we: 
"Zoek enige verhalen· uit de bijbel die zich lenen oni te worden 
gedramatiseerd. Noem er ook, die zich er beslist niet voor· 
lenen. Wat zijn de criteria die de keuze bepalen"? 

Commentaar: De sch.rijvers zijn zich ervan bewust, dat men met het 
dramatiseren voorzichtig te werk moet gaan, Overigens is· het duide- · 
lijk, dat men in deze leervorm ook mogelijkheden ziet. 
Uit de "vragen" blijkt dat het geschiktheidsmotief bepalend is. 
Wordt de reserve bepaald door het eigen karakter van het Evangelie ? 
.Dit blijft een open vraag. · 
De criteria voor "wel" of "niet" kunnen uitsluitend liggen in de "tech-
nische" mogelijkheden, · . .· . · 

Vanouds heeft men in de verschillende· schooltypen de kunst 
van het voordragen beoefend, Een bekende methode, die de kinderen 
van de basisschool die kunst wil leren, is "Het schone geheim", ver-
schenen in 1956. (38) · 
De schrijvers wijden apart aandacht aan het spelen van bijbelse onder-
werpen, We lezen hierover het volgende: · 

"De _vraag rijst, o:( we dan ook onderwerpen uit de Bijbelse Ge
schiedenis als uitgangspunt kunnel). kiezen. 
. Voorop sta, dat hier €m de onderwerpen en de uitwerking 
z? gekozen I?-oeten.w?rden,. d?-t··e~~g_e~~~~~~ Er.2f...~a!}~' 
u1tgesloten wordt, W1j moeten dan ooK: constateren, dat som
mige .vormen van dramatisering, die we elders wel zagen, 
do_or ons mivoorwaardelijk worden afgewezen. 
· ·. Toe~ menen we, dat in de dialogisering en dramatfsering 
zulke waardevolle elementen zitten, .qat we de Bijbelse Ge.:: 

· ~chiede'nis, die zoveel uitnemende.belevingsstof verschaft, 
node zouderi uitsluiten, 

· Onzes inztenskan dat het best, <;loor hiettot de directe 
uitbeelding vim het Bijbelverhaal over te gaan, maar als 't 
ware zo, dat we het gegeven verhaal zien met _de ogen van de 
toeschouwer'-' ~- {lW) · · · · · 
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Er volgt dan E!en kleine toelichting op welke wijze de geschiede
nis van de Samaritaan kan worden gespeeld, zonder profanatie~ Verder 
noemen de schrijvers een aantal onderwerpen, die voor dialogisering 

· geschikt zijn. · 
OOk worden we ingelicht over de toepassing _en de voorwaarderi 

voor het gebruik van de dialoog. De schrijvers bedoelen niet ·de geschre
ven, maar de gesproken dialoog. De volgende· voorwaarden gelden: 

1. De situatie moet _volkomen doorleefd zijn; ·. 

2. Er moet een grate bewegelijkheid van de fantasie zijn om snel van 
·de ene situatie ih de andere over te gaan; 

3. Een verstandelijk" inzicht, dat in staat stelt de beschrijvirrg van de 
feit_en in de dialoog te doen uitkomen. 

We lateil daarom de dialoog groeien uit het klassegesprek •••• 
(40) 
Commentaar: Er wordt met nadruk gewaarschuwd tegen profanatie, zo
dat het karakter van de bijbel in dit opzicht in het geding is, 
Bij de leervorm hebben we te doen met het gesprek, de dialoog. 
Het dramatiseren wordt ~iet in strijd geacht met de leerstof uit de bij
bel. Anders gezegd: de "beperkte" keuze wordt bepaald door de psycho-· 
logisch-didactische merites van het spelen. Het gaat de schrijvers om 
echte beleving van het "verhaal". . 
Men he eft ecl}t "spel" op het oog: "Het wordt dus een drama in 't 
klein (inleiding, climax of hoogtepunt, daarna katharsis of neergang) 
(41) •. 
Inzake verscheidenheid van dialooggebruik verwijzen we naar G. Niemann 
(42) •. 

In het raam vari de pogingen het godsdienstonderwijs te ver
nieuwen ·en het dramatiseren toe te pass en, zijn er ook stemmen die 
tot voorzichtigheid manen. In ons christelijk ohderwijs heeft men het 
dramatiseren van bijbelse stof iri het algemeen bewust afgewezen. 
Geen wonder ·dat men het roer niet zomaar omwendde. 

In het verslag van de conferentie voor het V. H. M. 0. lezen we 
over "De godsdienstige opvoeding van 12-20 jarigen" (43) het volgende: 

"Het is overigens mogelijk het op te nemen voor de leervorm 
der expressie, zonder dat deze vorm in gedramatiseerde bij-
belse stof gestalte krijgt". .. . . . 

Wardekker zegt: ·· · · · 
"Het lekespellijkt voor de lagere school zeker niet geschikt 

en het heilige moet buiten het spel blijven. Wel kunnen enkele 
. kinderen, b. v. de opdracht k:rijgen: Jullie vertellen de geschie

denis zo terug alsof je er zelf bij geweest bent; Dramatiseren 
wordt vaak ongemerkt daarbij benaderd". . 

Commentaar: Spel dus niet toepassen bij bijbelse sto.f. Het is niet dui
delijk of lekes:pel, waarvoor in die tijd veel geijverd werd, wel door 
ouderen "-mag' worden toegepast op bijbelse stof. -In elk .. geval preva
leert bij deze schrijver het heilige karakter van het Woo_rd Gods. 

Over de geschiktheid ~an het bijbels spelen door. kleinen oor
deelt J. Van Mierlo-Kuipers in "Spelende voor Gods aangezicht" als 
volgt: · · 

•· ,;D·e e~el der aailkondigirig da;ud~. van. de preekStoel. Maria 
knielde en was gehoorzaam, later .smeekte ie. met Jozef langs · 
de deuren om onderd~. De herders zagen de engelen en 
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· staan: "Dank jullie voo:r: het spel" zei hij en hij meende het, 
Ze pakten zijn ·hand en zoais dergelijke kinderen aanhankelijk 
kunnen zijn, En Marietj,e vroeg: "Zag U wel dat ikMaria 
was~" (44) . . . . . . · · 
. · Ja~ hij had het gezien. en wat meer was, God was in ons 
midden gewe'est en-had ons Zijn glamlach gegeven11 ~ · . · 

We voegen nog enkele stemmen uit de onderwijswereld toe. 
In het tijdschrift "Geloof en Godsdienst" schrijft J. Gilissen over .het 
dramatiseren: 

"Maar wat een pracht'ige.leesies, stijlles, bijbelles, .litimr
gieles, he eft men daar opgebouwd (naar Lucas 14 van vers 
16-29). Wat worden de kinderen vrij in het zich bewegen, wat . 
een karaktervorming, wat een spontaniteit, wat een sociaal 
gevoel wordt aangekweekt. Neen, wij durven gerust zeggen 
dat van al de tijd· die we in de school doorbrengen, deze tijd 
wel het meest nuttig is besteed". (45) . · _ 

De waarde van bet godsdienstig spel voor bet kind tekent F. 
van de :Poel in bovengenoemd tijdschrift zo: 

"Wil bet kind komen tot overgave aan God, tot een ad van ge
loof, dan moet het in heel zijn wezen zijn geraakt, dan moet 
bet de kans hebben gekregen zich bet verkondigen eigen te -:rp.a-· 
ken. Daar·o.m is expressie hier broodnodig niet alleen vanwege 
de verwerking van de kennis, maar om heel de persoon er in 
te betrekken". (46) · · · 

De pedagoog N. Perquin accentueert de waarde van bet religieuze spel 
in aansluiting aan bet· kinderlijk bel even, als hij zegt: 

". • . dat een groepje jongens en meisjes de opdracht krijgen 
· een simpel gegeven, dat zich nauw aansluit bij hun gevoels

en denkwereld in een dramatische handeling uit te beelden • , 
Men ;late dus de godsdienstige vertellingen waar het mogelijk 
is, ook spelend opvoeren, kinderlijk en zonder veel omhaal -
de jonge fantasie vult zo gemakkelijk aan, zoals de diep gelo
vige middeleeuwers deden". (47) 

Commentaar: In deze laatste serie aanbevelingen staat het beleven van 
het kind centraal. Een aantal formele waarden van bet spel worden ver
meld, vooral betrekking hebbend op bet kinderlijk beleven. In deze aan
bevelingen komt het eigen karakter van de Heilige Schrift niet aan de 
orde. De wenselijkheid en mogelijkheid worden psychologisch gefun
deerd. 

c Stemmen van voorstanders van het "lekespel"-

De activiteiten van het iekespel in ons land zijn gestimuleerd 
vanuit het buitenland. In Amerika b. v. wordt op universitair niveau 
gewerkt. Dramaturgie is een aparte wetenschap gewprden. In .New York 
hebben we het "Phoenix Theatre", dat zich speciaal bezig houdt met 
het draniatiseren van bijbelse stof. (Verder zorgt het "International 
Theater Institute" voor internationale relaties op hetzelfde gebiedJ In
ternationaal bekend werden Norris Hougton en Rosamond Gilder. 

Internationale conferenties, dikwijls "eucumenisch11 gericht, 
hebben grote betekenis gehad. . . 
Op de internationale conferentie orider auspicHln van "The religious 
Drama Society of Great Britain" werd het spelen van bijbelse stof uit
voerig besproken •. Een. en ander werd vooral aangemoedigd door het 

. eucumenisch centrum in Bossey (Oxford), 
Op deze conferentie waren verschillende kerken (ook Nederlandse) ver
teg'enwoordigd, Het dramatiseren kwam speciaal aan de orde ·als evan-: 
gelisatiem~d~e~~ _lVlen .. is op zoek naar andere wegen, naar andere me-
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thodische aanpak, om ·bet kerkpubliek en ook hen die buiten de kerk .zijn, 
te bereiken. 

:Bij deze besprekingen kwam vooral aan de orde de noodzake
lijkheid een goed artistiek niveau te.krijgeri. "Het gevaar van e~n bana
liserend dilettantisme is hier juist bij deze stof groottt. (48) 

· De lekespelgroepen van verschillende plaatsen en kerken zijn 
enthousiaste voorstanders van bijbelse spelen. Zij zoeken vooral het 
"verantwoorde" spel, willen het groepsbeleven versterken en trachten 
in deze wijze van vertolking een nieuwe 11verkondiging" van het.evange-
lie toe te passen. · · 
Deze groepen zoeken vooral yoor de jeugdorganisaties een betere me
thodiek. 

. Bezwaren t'egen het spelen met bijbelse stof komt nien dan 
uiteraard ook niet tegen. 

·Toch horen we wel eens een enkele stem, die op gevaren of 
beter op bepaalde bezwaren wijst. Zo wijst F. Keja erop, dat door te 
sterke ·accentuering van de expressie van bet -kind, de historische in
houd :van bet bijbelverhaal wel wat op de achtergrond kan geraken. (49) 

Dikwijls lezen we in verslagen over opgevoerde spelen door 
kinderen of oudere jeugdigen, dat bet bijbelse spel indrukwekkend is. 
Zo Staat b. v. in bet "Bulletin van het Werkcentrum voor leketoneel en 
creatief spel": • • • "Het geheel is ontroerend en suggestief, en een 

bewijs hoe zich godsdienstige inhouden, die daarvoor op bet 
eerste gezicht geen aanleiding bieden zich dramatisch te laten 
verfolken". (50) 

Ret ging hier om een Genesis-spel, dat door een groot aantal kinderen 
. in Lyon werd opgevoerd. Elk kind kreeg bij dit spel de gelegenheid om 
naar eigen fantasie spontaan uit te beelden. · 
De verslaggeefster weet zeer zeker hoe men in ons land vanouds be
zwaren tegen het dramatiseren van bijbelse stof heeft ingebracht. 
Vandaar deze woorden: "Wij zijn ons er zeer wel van bewust dat bet in 
Nederland een precaire onderneming is bet kind vrij met bet bijbel
verhaal te laten omspringen, maar wanneer de leider meespelend bet 
verhaal, op bet gewijde plan poogt te hmiden, is er van "spontaan" spel 

· maar een gedeelte over en· mi.deren wij een soort lekespel inet min of 
meer vrije tekst". (51) 
Commentaar: Deze categorie van voorstanders voor bet dramatiseren 
van bijbelse stof wijst vooral-op bet effect dat van deze spelen uitgaat. 
Dit ligt in de lijn van het lekenapostolaat. 
De kritiek, die wordt uitgeoefend, heeft voornamelijk betrekking op de 
speleisen en spelkwaliteiten. In deze lekespelen is bet creatieve en 
spontane bezig zijn. waardevol. Er ligt ee.n brok nieuwe lithurgie in. 
Vandaar, dat lekespelgroepen nogal eens optreden bij kerkelijke hoog-
tijdagen (Kerst- en Pa:asfeest). -

d Toepassing van het dramatiser:en van bijbelse stof niet 
ony-erdeeld positief beoordeeld 

Verande_ring van methodiek brengt pennen en geesten in bewe
ging, Dat geldt wel inzonderheid voor bet godsdienstonderwijs. Dit is 
een aangelegeriheid van de bijbelse stof, die in kerkelijk Nederland de 
meest belangrijke·werd geacht, -Voorts is bet dramatiseren of.11 spelen" 
een geheel andere methode dan bet vanouds gangbare "vertellen", de 
mededelende leervorm bij uitstek. .· 

. In de geestelijke strijd rondom de ludieke leervorm gaat bet 
niet zozeer om de frekqentie van bet opvoeren, dan wel om bet feit d~t 
men deze leervorm bij deze (bijbelse) leerstof toepast. Dit is bi} her-
haling gebleken. . · . · 
We herinneren in de· eerste plaats aan de opvoering van een bijbels spel_ 
"Saul· en David" door studenten van de rrvrije Universiteit" van Amster
dam, bij gelegenheid·van bet 50 jarig bestaan van deze Gereformeerde 
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. Universiteit. Hoe hevig is ·over dit· voorval g~discussieerd. Bij dez~ dis
cussie kwam het eigen karakter van de Heilige Schrift in geding. 

· Evenwel, het waren vooral de jongeren die deze nieuwe methode 
bij tijd l?n gelegenheid toepasten. Toen de Gereformeerd~ jongelings
vereniging "Vonkenberg" het 25-jang bestaan vierde, werd op 24; okto
ber 1961 een '' experimenteel'' bijbeis stuk opgevoerd van Hubert Gig
noux, ''Judas'· geheten. Omdat men wel·wist dat gebruik van het spel bij 
bijbelse stof bij veien grote weerstanden opwekte, verscheen v66r de· 
uitvoering in een regionaal dagbiad een uitvoerige verdediging van het 

· toneel en van bijbeise dramatiek. (52) .. · 
De zich niet noemende redacteur raakt een kernprobleem aan, 

als hij vraagt of het zo verwerpelijk is, dat bijbelse personen spreken
de worden ingevoerd. Hierop antwoordt hij: 

"Een goede toneelschrijv:er is iemand, die iets heeft te zeggen. 
Heeft hij dat niet, dan kan hij worden weggeseiecteerd, door 
zijn stukken niet op te voeren. Maar heeft hij dat wei, dan ver
dient hij zeer de aandacht, omdat hij in staat blijkt door een · 
gave die hem tot kunstenaar stempeit, een visie te geven, 
d. w.z. zijn visie te geven op verhoudingen, gebeurtenissen, 
problemen etc. op een wijze die ons raakt, door zijn kunste
naarschap ... Om dezelfde redenen, waarom een christelijke 
schrijver 'gelezen wordt, mag en kan het werk van een chris
telijk toneelauteur opgevoerd en aanschouwd worden. (als dit 
niet kan, wordt er met twee maten gemeten), ook al voert hij 
biJbeis~ figuren (zelfs God) sprekende in. 

Als iemand op het toneei rr optreedt" als God, dan is dat 
onzin om te menen dat de figuur God imiteert {alsof dat moge
lijk zou zijn). De reden waarom de schrijver de speler als zo
danig laat optreden, vindt zijn oorzaak in het middei dat hij 
hanteert om zich uit te drukken en dat is toneel • • • Zo ver
schilt hij dan principieel niet van elke figuur die op de p,lanken 
wordt gebracht. Het zijn gedachten bepalende functies. ' (53} 

Deze recente stem verschilt wei erg veel van die van J. Wille, die in 
1925 bij zijn ambtsaanvaarding aan de "Vrije Universiteit" een rede 
,. Aesthetisch of puriteins" hield. (54) 

'In bovengenoemde aanbeveling zien we historisch gezien een 
R"rote wending. Het meest opvallencie is daarbij wat hij zegt over het 
optreden" als God. In theaterrijke tijden (15de en 16de eeuw b. v.) 

werd het als een onoverkomelijk bezwaar gevoeld, God of Christus uit 
te beelden of -voor te ~tell en. Sommigen gingen Christus wel "spelen", 
maar alleen als kn<iap. De geciteerde schrijver is eigenlijk in de lijn 
van het sterk aanschouwelijke en pompeuze Jezui~ten-theater van de 
17de eeuw. · · 

In deze zelfde tijd warim ook andere stemmen te beluisteren. 
J. Waterink, in de vijftiger en zestiger jaren hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit, schreef in zijn "Grondslagen der didactiek", dat hij 
persoonlijk een tegenstander was van het dramatiseren van bijbelse ge
schiedenissen. "De kinderen zullen moeten verstaan", zegt hij, 11 dat 
het bij de bijbelse geschiedenis gaat om heilige historie . : . " (55). 
"Trouwens, persoonlijk ben ik ook een tegenstander van lekespelletjes 
met Kerstfeest, Pas en, Hemelvaart .of Pinksteren". (56} . 

Deze reeds gestorven hoogleraar brengt het karakter van de 
bijbel zelf in het geding. 

Ook in het buitenland kan men .stemmen beluisteren, ·die niet 
zonder meer een nieuwe methode of een vernieuwingsprincipe bij het 
godsdienstonderwijs Willen zien toegepast. We nemen ars voorbeeld 
F. X. Eggersdorfer. In zijn "Bibelkunde und Bibelmethodik" wijst hij 
op het eigen karakter.van het bijbels onderwijs. Het actuele arbeids-
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schoolprincipe van het "doen'' wil hij niet zomaar toepassffi op de metho
diek voor het godsdiens.tonderwijs. Hij zegt: · 

."Gerade im B.ibelunterricht l:landelt es sich weiniger darum, 
ein auszeres Tatigwerden der Schuler zu bestreben, so -sehr 
·auch dieses von Wert ist, .a.Is viel mehr die innere Beseelung 
der Begegnung mit dem Lehrgut zu erreichen. Inneres Schau
en,, aufmerksames Lauschen, wirkliches Erleberi der biblischen 
Vorgange wird immer das vorziiglichste Merkmal eines beseel
ten Bibel Unterrichtes sein. 

· ' Der Bibellehrer lasse sich nicht durch arbeitsmethodischen 
Erwagung.en nicht .vom anschaulich-ergreifenden Erzahlen ab-

. . . bringen .•• Der Glaube kommte vom Horen". (57) 
Het doen, zo gaat hij verder, moet bij het godsdienstonderwijs in de 
p_raktijk van het leven van elke dag uitkomen: "Gehe hin und tue des
gleichen". (58) 

Zowel bij Waterink als bij Eggersdorfer prevaleert niet de 
methode of het geheel van psychologische gegevens. De eerste schrij
ver wijst op het karakter van de bijbel, terwijl Eggersdorfer zijn "prae" 
voor het vert ellen grondt op Rom. 10 : 17. · 
Deze en dergelijke sfemmen behoren wel tot de uitzonderingen. We ra
ken bier een grondprobleem voor het dramatiseren van bijbelse stof. 
In deze richting oordeelde ook Karl Hase, toen hij in zijn werk "Das 
geistliche Schauspiel" deze essentiele opmerking maakte: 

"Endlich ist das Chr_istentum auch ein ges chichtliche Religion, 
die ·auf einer heiligen Schrift-Urkunde ruht. Die Unverletztlich
keit derselben mindestens fiir den Protestantismus gibt nicht 
Raum fiir die freien Umbildungen der Phantasie, durch welche 
die Geschichte zur Poesie und zum Drama wird". (59) 

Na deze Hlustratieve rondblik in betrekking met de plaats van 
het spel.in de 20ste eeuw en de toepassing bij het godsdienstonderwijs, 
kunnen we het voorafgaande van dit hoofdstuk als volgt samenvatten: 

1. Het godsdienstonderwijs voor de jongeren heeft de invloed onder
gaan van de "Nieuwe SGhoolbeweging". 

2. De aanbevelingen voor het dramatiseren van bijbelse stof berusten 
voornamelijk op psychologisch-didactische gegevens (nuttigheids
principe). 

3. Deze spel-leervorm berust op de didactische principes van het le
ren door zien (aanschouwen-uitbeelden) en d6en (handelen, zich 
creatief-expressief uiten). 

4. De vanouds bekende en toegepaste "mededelende leervorm", met 
name het vertellen, ·is voor vel en niet meer "de" weg. Een belang
rijke rol hierbij speelt. het activiteitsprincipe. 

5. Naast en in samenhang met onderwijsvernieuwing in het algemeen 
wordt het ludiek vertolken van bijbelse stof veroorzaakt door theolo
gische herorientatie(lithurgisch, oecumenisch). Er ontstond ver
nieuwde spelactie v6or de jeugd en d6or de jeugd (lekespel en leken
apostolaat). 

6. De spanningsverhouding tussen de dramatische vormgeving en de bij
belse "leerstof'' is bij het godsdienstonderwijs eigensoortig. 

Ons motto dringt om in kort bestek de ludieke aspiraties van 
de 20ste eeuw te vergelijken met die van het historisch deel. De ver
schillen zijn hoofdzakelijk gra:dueel van aard. 
Het belangrijkste punt van overeenkomst met de 16de eeuwse dramatiek 
is wel dat ook toen werd gezocht naar nieuwe methoden. In de theologi-
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sche strijd werd het ambt aller ·gelovigen mobiel en trachtte men door 
"spelen" te "prediken" en te winnen voor de zaak van de Reformatie •. 
T6en· kende nien vooral het strijddrama. 
De wijze van uitvoeren wordt in onze tijd veel meer bepaald door psy-

. choiogische en dramaturgische gegevens. De opzegstijl van vroeger ver
dwijnt.~ 

Er 'is niets nieuws onder de zon. Hoofddoel w;1s· en rs de "~oei
lijke" bijbelse inhoud zodanig aan te bieden, dat het geheel aann~nielij
ker, duidelijker, geloofw;1araiger zal worden. 
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