
HOOFDSTUK VII 

WAARDEBEPALING VAN HET DRAMATISEREN VAN BIJBELSE 
. STOF . 

· Zie ·voor voetnoten uit dit hoofdstuk pagina's 131-132 

A ~nleiding tot de waardebepaling:. orientatie en vaststelling 
van criteria 

De vraag dringt zich· aan ons op, hoe wij tot e'en juist~ w·aarde
bepaling kunnen komen. Zijn er maatstaveri te vinden ·? Zo ja~ waar-
aan ontlenen we die ? . 

In hoofdstuk VI A hebben we gesteld en toegelicht, dat de leer
vorm in het ontmoetings- en spanningsveld ligt van pedagogisch idealen 
(doeleinde~ en psychologische gegevens·. We zagen ook qat de keuze van 
de opvoeder-onderwijzer voor een bepaalde leervorm kan worden be
paald door verschillende motieven. 
In het algemeen gesproken kunnen we zeggen dat we in een opvoedings
leersituatie met 3 componenten hebben te doen: de opvoeder (onderwij
zer, eventueel counseler) de jongemens, de leerstoL In hoofdstuk IV C 
en hoofdstuk VI B en C was als dominerende tendens te zien de waarde 
van de leervorm va.n het spel, te funderenin het empirische gegeven van 
de spelinteressen van de jongemens. Dit empirische kinderpsychologi
sche gegeven wordt ook het grondmotief voor keuze ten gunste van het 
dramatiseren van bijbelse stof. 
Het is zonder meer duidelijk, dat in dit geval het eigen karakter van de 
bijbelse inhoud een secundaire plaats inneemt. 
Psychologische fundering van opvoeding en didactiek berust in onze tijd 
voornamelijk op psychologisch researchwerk, Een zeer treffend voor
beeld van deze aanpak vinden we bij R. Goldman, In zijn in 1964 ver
schenen werk "Religious Thinking from Childhood to Adolescence" en 
zijn "Readiness for Religion" (1965) keert hij zich op grond van re
search, tegen "Bible centred" godsdienstonderwijs. In zijn tweede werk 
legt hij een basis voor "Developmental Religious Education". 
Vanwege het belang van deze aanpak willen we enkele riotities maken in 
verband met Goldmans onderzoek, zijn conclusies en oordeel over de 
bijbel. 

Goldmans onderzoek is in de lijn van Piaget 1 s experimentele 
onderzoekingen met betrekking tot de denkniveaus bij kinderen. 
Over de methode van het onderzoek zelf is een uitvoerige en goed ge
fundeerde kritiek verschenen van Howkins. (1) Goldmans conclusies 
zijn: 

1. Kinderen verstaan voor de adoles centie leeftijd heel w einig van de 
bijbel. 

2. Bij "b~ble-centred" cinderwijs komen de kinderen in conflictsitua
ties: de letterlijke leer uit de bijbel staat tegenover de empirische 
werkelijkheid waarin de kinderen !even. 

3. Door de letterlijke bijbel te geven wordt de religieuze ontwikkeling 
van het jonge kind verstoord. Het kind krijgt op deze manier een .· 
verkeerde kijk op de bijbel. 

Goldmans adviez.en voor vernieuwing van het godsdienstonderwiJs zijp.:. · 
1. Geen "bible centred" onderwijs v66r de adolescentieleeftl.jd. . 
2. Child-centred onderwijs, waarbij men dient uit te gaan van life-.·· 

themes, dus vanuit de empirische werkelijkheid. 

Goldmans opvatting over de bijbel is als volgt: · · 
"All criteria for scoring the test are based upon the ·current 
theological· approach of biblical theology, interpreted from a 
central-to-liberal position. The v.iew is held that Scripture is 
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the inspired but not the infallible Word of God, transmitted or 
reveal,ed to fallible men, who at times have only partially 
grasped and communicated the.truth revealed. to them; thus .to 
discover "The Wordrr within the words we must approach the 

·Bible with'.that methods literary and historical criticism· can 
supply"; (2) . , . . · · · . 
Tegenwerping i. b. t. bovengenoemde c.onclusies: 

ad 1 De oorzaken voor gerio~md tekort aa.il 11 inzicht" kunnen verschil
lend zijn. In. de eerste plaats is het mogelijk, dat het onderwijs onvol
doende is geweest, dat de volwassenen de opdracht, o. a. neergelegd in 
Ps. ·78, niet zijn nagekomen; Ook is het mogelijk, dat het onderwijs te 
weinig was afgestemd.op het kind, dat aanvankelijk met melk moet wor
den gevoed. In de tweede plaats vragen we ons af: is hetgeen Gods 
Geest, door het Woord, in kinderharten en -hoofden werkt in de weg 
van research vast te leggen in conclusies? We denken hierbij vooral 
aan de g:rote moeilijkheid om innerlijke gevoelens en abstracte zaken 
verbaal (of picturaal) weer te geven, te projecteren. Als volwassenen 
hiermee al moeite hebben, hoeveel te meer de jeugdigen. · 
In de derde plaats: w at wordt er bedoeld met "verstaan" van de bijbel? 
In het kader van Goldmans oordeel over Gods Woord vragen we: is het 
tekort aan inzicht in de bijbel bij het kind niet gesuggereerd op basis 
van onvoldoende capaciteiten om te "~mtmythologiseren"? Wat wordt 
van het kind precies verwacht? · 
In de vierde pl!lats: een onderzoek, ingesteld bij een analoog gemengd 
gezelschap van volwassenen zou een congruent resultaat kunnen ople
veren. De ongeschiktheid van "bible-centred" ondeqvijs is op deze 
grond wel zeer aanvechtbaar, ja verwerpelijk. 

ad 2 Genoemd conflict zal telkens. ontstaan, als de mens (dus niet alleen 
het kind) uitgaat van twee kenbronnen: de bijbel en onze ervaring. Al
leen door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods 
tot stand is gebracht, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waar
·neembare, (Rom. 11: 3) Omdat de mens van nature niet God.s Woord wil 
horen, vanuit zijn eigen denken een wereldbeeld wil opbouwen, loopt hij 
v:oortdurend vast. Dat zien we inzonderheid telkens bevestigd bij resul
taten van wetenschappelijk onderzoek. We denken in dit verb and aan 
oorsprongtheorieen over mens en wereld. Veel denkers, ook zgn. · 
christelijke, gaan niet meer uit van de betrouwbaarheid van Gods Woord. 
Research-resultaten vormen het vaste uitgangspunt en bepalen ook de 
mindere of meerdere betrouwbaarheid van Gods Woord. 
De vraag bij het godsdienstonderwijs is: op welke wijze breqgen wij 
het kind in aanraking met Gods Woord? Zijn we als opvoeders er zelf 
van overtuig~, dat er maar een echte kenbrbn is? Introduceren we soms 
conflicten, doordat we zelf leven uit een valse tegenstelling tussen Gods 
Woord en de wereld van de werkelijkheid? 
Genoemd conflict vindt zijn oorzaak niet in Gods Woord, ·maar in onze 
zondige denkwegen, 11 Btble-centred"onderwijs kan aileen maar een op
lossing geven. Dat geldt zowel voor het kind als voor de volwassene. 

ad 3 Inder.daad· wordt de natuurlijke ontwikkeling van het kind "ver
stoord", als het leert !even, denken en gevoelen vanuit Gods Woord. 
Immers, aileen vanuit het EvaiJ.gelie wordt de mens opgeroepen zijn 
!even te veranderen. Langs deze weg van gehoorzaine onderwijzing 
krijgt het kind een goede kijk op zichzelf (als het God behaagt door Zijn 
Geest het kind te wederbaren). · · · · 
Goldmans oordeel over de bijbel zelf vormt de achtergrond van zijn re
search resultaten. Het citaat (vgl. pag. 104) laat duidelijk uitkomen, 

· dat dt;l schrijver niet uitgaat van Gods onfeilbare Woord, maar wil"ont
mythologiserenttin de lijn van Barth en Bultmann. 
Goldmans adviezen dienen ook •.ranuit dit referentiekader te worden be
zien. Vernieuwing en radicaal andere aanpak van het godsdienstonder-
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WlJS, kortom verandering van leerstof en leervorm,, worden bepaald 
door een bijbel- en mensbeschouwing die heterodox is. De research
resultaten zijn allerininst "objectiefn. 

. De·ongeschiktheid van de bijbel voorohet jorige kind is door 
·Goldman niet "bewezen", Ook kon hij er ons niet van overtuigen, dat 
zijn psychologisch onderzoek een neutrale aangelegenheid was, (3) 
Eigenlijk heeft dit uitgebreide researchwerk maar weinig opgeleverd. 
Dat de opgroeiende jongemens allerlei verkeerde voorstellingen,_ fan
tasieen, gedachten heeft, wetim we al sinds mensenheugenis •...• 
Een en ander betekent intussen niet, dat we zonder meer tevreden moe
ten zijn met de huidige stand van zaken bij het godsdienstonderwijs, Er 
valt nog veel te verbeteren, Meer kennis van het op te voeden kind 
moet ons inspireren, de beste methoden te vinden om het kind positief 
verder te brengen. Het is onze taak de kinderen niet te v:erhinderen in 
te gaan· in Gods Koninkrijk. Dat kunnen we doen door ze te onderschat
ten (zoals Goldman op grond van zijn research deed) en door ze op 
grond van denkuitkomsten te laat te onderwijzen. In dit opzicht is Gold-
man een·nazaat van Rousseau, · 

Het is ook mogelijk het kind te overschatten, niet voldoende 
acht te slaan op w at 11 des kinds 11 is. 

Uit bovenvermeld onderzoek valt veel te leren. Men moet wel 
uiterst voorzichtig zijn met psychologische gegevens en de toepassing 
hiervan bij het godsdienstonderwijs. Bij dit onderwijs is de kennisbron 
zo belangrijk, prfmair bepalend, dat subjectieve factoren (om met 
Bavinck te spreken) niet mogen domineren. 
Het is om die reden dat onze waardebepaling van het dramatiseren van 
bijbelse gegevens niet wordt bepaald door resultaten van onderzoek in 
deze zin: Is dramatiseren een bij het kind passende activiteitsvorm?. 

Welke pedagogisch-psychologische effecten heeft het spelen 
met bijbelse stof? 

Wij willen bij onze waardebepaling met het volgende rekening houden: 

1 Met dramatiseren hebben we op het oog "een in roll en verdeeltle 
· tekst11

, waarbij bijbelse stof 11 Spel-klaar11 wordt gemaakt. Het'gaat dan 
over die activiteit, getypeerd als: ludiek (imitatie.f-identificati.ef), · 
esthetiserend en actualiserend. 

2 De pro- en contramotieven trachten we tot zijn-recht te laten komen 
aan de hand van de volgende criteria: 
Ret criterium van de formele en materiele vorming. 
Het criterium van bet veraangenamen van bet leren. 
Het criterium van bet doen.en zelf vinden. 
Het criterium van ludiek imiteren, identificeren en actueel presenteren. 
Het criterium van zien en horen. 

· B Het criterium van de formele en materHHe vorming 

In de geschiedenis van opvoeding en onderwijs zien we nu eens 
de formele of functionele zijde, dan weer de materiele zijde van de 
vorming benadrukt. 
Van de aanvang af is bet godsdienstonderwijs van de kerk en van kerke
lijke scholen erop gericht geweest, . de specifieke inhoud van de bijbel 
en de belijdenisgeschriften van de kerk nauwkeurig door te geven. 
We hebben bier te maken met bet waarheidsprobleem. . 
In de Romeinse opvoeding val~ een sterke hang naar het formele te con
stateren. Die tendens zet zich voort in de humanistische pedagogiek en 
did~ctiek van Erasmus, .in de schoolpractijk van Sturm. 
Van deze humanistische trek zegt Simmen: "Das Formaiprinzip, die 

· Unterordnung des Stoffes unter den Erziehungs- den Bildungs
sinn, ist fUr alle echten humanistischen Padagogen, fUr die 
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Renaissancisten wie die Neuhumanisten des 18. Jahrhunderts, 
maszgebend". (4) 

We zag en, dat pmn in christelijke kring er al gauw toe overgirtg,. onc- · 
derrichtsmethodenover te nemen uit de niet-christelijke omgeving. 
Het.materi~le doel "heiligde" de' methodische middelen. De acceptatie 
van lithurgische e:q dramatische spelen leidde tot verandering -(opluiste-

·ring, toevoeging, humor, pathetiek) van de in de bijbel gegeven inhoud. 
(5) . 
In de scholen zagen we een c·ongruente ontwikkeling. (6) Bekeringstac
tische motie.ven speelderi een grote rol, maar er kon niet worden ver
hinderd dat secularisering optrad, doordat de balans doorsloeg naar de 
formele zijden van de vorming. 
Terw~jl de humanist Sturm de bijbel naast andere boeken gebruikt als 
bronboek voor zijn spelen met formeel opvoedingsdoel, gebruikt Luther 
de bijbelse spelen voornamelijk met het oog op de godsdienstige vor
ming: de bijbel moet onder het volk en de jeugd gebracht worden. (7) 
Bij Luther zien we duidelijk accentuering van formele waarden bij zijn 
waardering voor "neutrale komedien". Terwijl Luther met nadruk·stelt 
dat men het Wpord Gods moet laten staan, laat het gebruik en de uit
breiding van bijbelse spelen duidelijk zien dat dit niet het geval is. (8) 

Bij de grote onderwijl'jhervormer Comenius krijgt het spel een 
ovganische betekenis. Ook bij Comenius slaat de balans door naar de 
formele merites van het spel. ( 9) 

In de_19de eeuw !froeit onder invloed van de school van Her
bart "cur:rlicul'um-centred' onderwijs. (10) K.lachten over te sterke ac
centuering van de leerstof monden uit in vernieuwingsaspiratie van de 
20ste eeuw. De -formele w aarden van. het spel krijgen gestalte in spel
activiteiten voor opvoeding en onderwijs. Bij de aanbevelingen voor het 
spel domineren psychologische motieven. Resultaten van ontwikkelings
en leer-psychologisch onderzoek gaan een grote rol spelen bij toepas
sing van het dramatiseren bij het godsdienstonderwijs. (11) 

. Terwijl men bij het godsdienstonderwijs op de scholen lange 
· tijd de mededelende leervorm toepaste, treedt nu v.erandering op: 
de waardebepaling van het spel wordt gemotiveerd vanuit het kind (12) 

· Veranderde theologische opvattingen over het karakter van de Heilige 
Schrift, onder invloed van het Barthianisme, werken in het voordeel 
van dramatiseren van bijbelse stof: men ziet er een wijze van:' verkon-
diging" in (13) . . . 

Wat de tegenstanders van het dramatiseren van bijbelse stof 
betreft, zij lieten zich vooralleiden door het motief dat de bijbelse 
stof heilig, eige_nsoortig i~ Zij dulden geep "toevoegingen", geen 
"vrije" bewerkingen op basis van formele speleisen.· . 
Vanouds hebben uitspraken van kerkvaders en synoden duidelijk ken
baar gemaakt, dat er tegenstanders waren van het "slec,hte" toneel, 
vanwege de zedenbedervende kracht die ervan uitging Genoemde uit
spraken hielden in, dat het Evangelie moest worden gepredikt en niet 
"vertoond". (14) 
De stemm.en die tot voorzichtig gebruik maanden, hebben ·wel aandacht 
voor het specifieke karakter van de bijbelse stof. · 

Elke leerstofeen,heid die ter verwerking aan jeugdigen wordt · 
aangeboden, moet worden gehuld in het kleed van deze of gene·leervorm. 
In de opvoedingspraktijk zijn bij die verwerking steeds bepaalde forme
le en materHHe waarden aanwezig. 
Elk van de l:JOvengenoemde leervormen (15), heeft zijn eigen formele 
functie(s) versterkende mogelijkheden. Van al deze leervormen geldt, 

· dat z·e aansluiting vinden bij,' en vormingsmogelijkheden geven voor het 
op te voeden, te onderwijzen kind. Maar dit impliceert nfet "dat we elk 
van deze leervormen m6gen toepassen bij aan de bijbel ontle~nde leer
stof. 
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Simmen bepleit in zij~ genoemd artikel "eine verm1nftige Verbindung" 
van het formele en materiiHe gezichtspunt. (16) Hij wil de spanning 
opheffen. . 

We zagen dat men gemakkelijk met een keur van formele ele
menten of waarden de spel-leervorm koos bij het godsdienstonderwijs. 
Ook.viel het op dat de bijbelse leerstof zelf leed onder het gewicht van 
de "formele". voordelen van "ludificatie bij het godsdien:stonderwijs, 

· · Bij alle waardering en erkenning van de i.rormende mogelijkhe-
den die gelegen zijn in het spelend be'zig zijn van het kind, zijn we van 
oordeel, dat toepassing bij bijbelgedeelten, gezien het karakter. van 
Gods Woord en gelet op de gevolgen van de toepassing v6or de bijbelse 
stof, gevolg is van onjuiste taxatie van leervorm in verhouding tot d~ze 
leerst6f. 
De spanningsverhouding waarvan we in de aanvang spraken, lijkt ons 
onjuist opgelost. 

C Het criterium van het veraangenamen.van het leren 

. Vanouds trachtten opvoeders de leerlust te verbeteren om het 
leereffect te verhogen. Men koos en kiest daarom leervorm.en, die aan- · 
sluiten bij denatuurlijke behoeften en interessen van het kind. Daar
naast kiest men de .leerst6f in overeenstemming met die behoeften en 
kleedt die zodanig in, dat het leren voor de pupil aangenaam wordt. 
Ook bij dit criterium ligt de leervorm in genoemd spanningsveld. 

Door de leersituatie te veraangenamen doen w·e primair een 
beroep op de lustgevoelens van de pupil. Anders gezegd: men wil op de
ze wijze tegenzin in hepaalde leerstof trachten op te heffen. Met de ho
norering van de lustgevoelens van de pupil (en ook van de Ieermeester), 
wordt het leren gemakkelijk gemaakt. Comenius b~ v. stelt deze samen
hang met nadruk in de ondertitel van zijn "Didactica Magna". 

· Hij he eft daarom be'wust gekozen voor het spelend leren. 

Het is zo begrijpelijk, dat men ·in de kerk en later in de scho
len het spel invoerde bij 'de godsdienstige vorming van de volwassenen 
en de jeugd. Het' overal bekende ~heater trok een breed publiek. En .. 
het was ook "religieus" van aard. 
Het is haast een vanzelfsprekende zaak, het spel pedagogisch-didactisch 
te gebruiken: het is immers evident dat het spel jong en oud boeit. Spe
len en door spelen leren is een stuk levenswerkelijkheid. 

, De leervorm van het dramatiseren werd niet alleen vanwege 
de spelbehoeften van het kfud ingevoerd, maar vooral in de hand ge
werkt door de specifieke moeilijkheden van de bijbelse inh6ud. De kerk
mens "verstoad" te weinig van de abstracte inhoud. En . . . te lang 
luisteren doodde de ijver voor de godsdienstige leerstof. 

Door acceptatie van het criterium van het veraangenam~n door 
middel van het dramatiseren wordt men gedwongen de bijbelse inhouden 
spel-klaar te maken. 
Bij dit spel-klaar-maken denken we aan de vorm, waarin men de bijbel
se inhoud giet €m aan de bewerking van deinhoud. 
Wat de spelvorm betreft moet men, sui generis, de· dialoogvorm kie
zen. (17) Bij de invoering van de "dramatische" troop zien we duidelijk 
gesprekpartners in priester en koor. 

Het voeren van een gesprek is een zeer natuurlijke aangelegen:
heid. (18) De aard van dit gesprek, meestal met de naam dialoog aange
geven, kan zeer verschillend zijn. Daarbij moet vooral gelet wo·rden op 
de afstand tussen de partners. 
Om dit verder toe te lichten gebruiken we de indeling van Niemann. (19) 
Hij noemt respectievelijk: . 
1 geleerde, wijsgerig bepaalde dialogen van de oudheid. (Plato, Cice

. ro, Augustinus) 
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2 didactisch bepaalde gesprekken, van encyclopedische aard. 
3 stukken met de dialogische Y.T(>rm, waarbij het speciaal gaat om de 

inhoud. . . 
"Dialogus" kan worden opgevat als een gesprek, opgeschreven 

in dialoog-vorm, zonder de bedoeling dat er wordt gedramatiseerd. 
Ook kan men er een stuk onder verstaan, dat als drama bedoeld wordt. 
De levendige dialogenliteratuur van de reformatietijd sluit aan bij type 
1. Deze stukken bevatten een thematisch-theoretisch gesprek. Dikwijls 
zijn ze niet meer dan sofistisch-rhetorische bewijsvoering. Bij deze en 
verwante "stukken" is er de fictie van spel. De afstand tussen de "Jeer
meester", die aan het woord is en de pupil is groot. De leermeester 
draagt kennis ove·r aan zijn leerlingen door .middel van het gesprek. 
De v'ormen onder 2 en 3 staan dichter bij het kind. 

In de volkse literatuur gaat de dialoog in de richting van dra
matische concreetheid. We zien dit b. v. bij Sachs en Reuchlin. De 
volkstaal heeft het dramatiseren bevorderd. In veel stukken in de lijn 
van het type onder 3 genoemd, zien we een levendige verhouding tussen 
personen. Er treedt volkse vervlakking op, waarbij de afstand tussen de 
spelende personen klein is. Dikwijls treden "gelijkwaardige" partijen 
op. 
In de "geleerde" dialogen zien, we verfraaiing door rethoriek: in de · 
meer volks-dramatische spelen zagen we de volkse en dikwijls vulgaire 
humor. (kroegsdmes, scheldwoorden, ordinaire twisten, etc.) (20) 

Het is zonder meer duidelijk, dat de laatste categorie ver ver
wijderd is vari de stijl van de bijbel en de inhoud ervan. 
Zowel het verkleinen van de afstand·tussen gesprekpartners als het om
vormen van de bijbelse inhoud beogen de inhoud aangenamer, meer ac
ceptabel te maken. 
Wat het verkleinen van de afstand betreft moet ten aanzien van de bij
belse inhoud worden opgemerkt, dat God zelf spreekt. De afstand tus
sen Hem en het schepsel dat aangesproken wordt, is oneindig groot. 
Daarom moeten wij vervuld van eerbied, t6t Hem en over Hem en Zijn 
werken spreken. Abraham is zich van die afstand.-heel goed bewust, als 
hij pleit omwille van de rechtvaardigen. (21) Ook Job moet (jie 11 af
-stand" goed in acht nemen. · · 
.Ons menselijk gespreksniveau mag niet zomaar worden overgebracht 
op de bijbel. . . · · 
Toepassing van de gespreksvorm in bovengenoemde zin schaadt de bij
belse inhoud. Bij echte dramatisering is dat in sterke mate het geval. 

Ook de inhoud van het betreffende bijbeldeel wordt bij drama
tische dialogisering bewust zo veranderd, dat het geheel aangenamer 
wordt voor de speler end~ toeschouwer. pat nu ·wordt tot stand gebracht 
door het gevoelsleven aan te spreken. Dramatiseren, zo zagen we, is 
inzonderheid een pathische, empathische aangelegenheid. · 
Om gevoelseffecten te bereiken moet de dramaturg het verhaal "hewer
ken". Hij past de "Erlebnis"methode toe, die in de eerste plaats met 
het gevoel te maken heeft. Dat kan men doen door: 
1 bijbelgedeelten te kiezen, die inzonderheid aanspraken. 
2 de tekst esthetisch te bewerken. 
3 realistiek, humor, kortom tekstaanvulling te geven in overeenstem

ming met wat mensen graag horen en zien. 

Wat het e.erste punt betreft~ keuze voor bepaalde bijbelstof in 
bovenbedoelde zin berust op zedelijke motieven. Dat bleek uit de keuze 
voor Lukas XV en andere "hoogtep).lnten" in de bijbel. 
Die zedelijke motieven bleken dikwijls uit verhumanise:r;ing van bijbel
gedeelten. Dit komt uit inwat we onder 2 en 3 noteerden. Met deze 

. keuze en wijze van bewerking is het eigen karakter van Gods Woord in 
het geding. De hier toegepaste "Schnitt", te vergelijken met die van 
een film, is sterk subjectief bepaald. De gezochte en dikwijls knap be-
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werkte "affektieve Erregtheit" plaatst de "speler" en toeschouwer voor 
concrete ge.varen. Kroh merkt op, dat als zulke belevingshoogtepunten 
te vaak worden gezocht, dit voor het oriderwijs · afstompend werkt, .even
als dat het. geval is met herhaaldelijke vermaningen en leerspreuken .. 
(22) 

Verfraaiing in de lijn van punt 2 en 3 is wel aand6enlijk en sor
teert zeker effecten. Maar hier liggen grote gevaren. Dat geldt niet ai
leen van draniatiseren, maar van elke wijze van ·bijbels onderricht. 
Paulus kende in zijn dagen al de leraars die gebruik maakten van '~ s·chit-
tering van woorden". (1 Cor. 2: 1) · · .. . 

Grosheide merkt in dit verband op: "Paulus predikte. niet met 
overmaat van woord en wijsheid. Maar het mag ni'et zo zijn dat de woor

. den zelf de aandacht trekken of dat de prediking allereerst als wijsheid. 
wordt opgevat, dan gaan ze de maat te boven en leiden ze van de hoofd
zaak, de inhoud, af". (23) 

. In de wereldlijke en ook in de bijbelse spelen valt een overma-
tige accentuering op van zedelijk slechte aangelegenheqen. Zeker, van
uit de menselijke begeerten gezien, worden de speli:m er aangename;c 
door. Maar terecht hebben zij die zich keerden tegen de spelen, gewe
zen op de zedelijke gevaren: verkeerde gevoelens en hartstochten wor-
den erdoor gewekt en gevoed. · 
Fenelon zei, in navolging van verschillende kerkvaders, dat men in de 
spelen de.bedorven passies voorstelt om ze weer aan te steken .. Ook 
Rousseau was niet onduidelijk toen hij schreef: · 

"Le mal qu'on reproche au theatre n'est pas seulement d'in
spirer des passions criminelles, mais de disposer l'ame a 
des sentiments trop fendres, satisfait ensuite aux depens de 
la vertu •.. ,. (24) · 

De zedelijke bezwaren tegen het illustreren van het slechte worden uit
voerig behandeld bij Hovel, (25), Alt (26), Berger (27), Schotel (28) en 
vooral bij Prynne. (29) 

Bij voorstanders van bijbelse spelen zagen we dikwijls de keu
ze als ''noodmaatregel". Zo wil Luther hen die geen prediking horen en 
tucht kennen, door spelen en gezangen terugwinnen. Het spel wordt ge
'dragendoor een bekeringstactisch motief.·-De ethiek wordt problema
tisch, als de esthetiek, om-psychologische redenen, een grote plaats 
inneemt. Dit werd vanouds al onderkend. Prynne schreef in zijn "His
trio Mastix" van 1639 over "soete welsprekendheid": "datse het quat 

door hare opkomende schoonheyt dies te erger maken ..• 
Ghelijck t' venijn ingenomen onder soete conserfkens des te 
krachtiger.door-dringht/ ende periculeuser wert ingehaelt; zoo 
oock hoe meerder. wel-sprekendheyt ende geleertheyt de Co
medie verciert/ hoe haer quat inde ooren/ ende harten der 
aenschouwers dies te vergiftiger is. 

· Quade dingeri cierlyck uytgedrukt, zijn seer schadelijck" 
(30) 
Vanwege zedelijke bezwaren werd in 1586 door de Synode van 

Edam verboden " ... alle Leydensche ofte Schriftuurlycke Rhetorijck-
spelen in de scholen te pleghen". (31) · 

Het spontane spelen, toegepast' bij lekespelen b. v. , is· zonder . 
twijfel· een aangename bezigheid voor de spelers en voor de toeschou
wers. We moeten echter goed in het oog houden, dat' het middel van het 
spel (wil het spel blijven) het leerdoel (en dus ook de leerintentie) in 
v~rdrukking brengt. We herinneren aan Rehm, ·die opmerkte dat te 
sterke accentuering van het leerdoel het echte speleffect verstoort. {32) 

Oelet op de verhouding van leren tot spelen (33) is gebruik van 
het spel niet zonder meer gunstig bij een leersituatie. Het veraangena
men van het leren he eft een relatieve betekenis, Eenzijdig de nadruk 
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leggen op de lustgevoelens door inschakeling van het spel gaat bewuste 
wilsinspanning tegen. Wij moeten het de leerling ook dikwijls moeilijk 
maken om het leerrendement te verhogen. (Hillgruber, GHl.szner.) We 
raken hier een leerprobleem, dat zich duidelijk laat gevoelen bij de in
voering van de actuele speel-leerklas. 

De bijbelse i.nhouden.zijn "moeilijk" te verstaan. De natuurlij
ke mens (jong of oud) kan ze niet mentaal vatten. Inzicht is hier: gena
devone opening van het verstand.door Gods Geest. Christus opende het 
verst and van de Emmaus gangers, zodat zij de Schriften verstonden. 
(zie ookHand. 16: 14). · 

Van nature is het Woord Gods voor ons onaangenaam. Wij ver
zetten ons .ertegen. Het is begrijpelijk dat men voor het godsdienston
derwijs zoekt naar effectieve methoden van instructie 

Van de spel-leervorm kunnen we zeggen, dat zij vanuit psycho
logische motieven bezien, in verschillende opzichten nuttige leereffec
ten sorteerL Zoals we hoven zagen, heeft" het veraangenamen van het 
leren relatieve betekenis. 

Die relatieve betekenis komt inzonderheid uit, als we het dra
matiseren toepassen op leerstof uit de bijbel. De leereffe.cten zijn pro
blematisch. Vanwege het vrijheidskarakter van het spel kan de persoon 
blijven die hij was, merkt Guyer op. De aangename spelsfeer past niet 
bij de bijbelse ~nhoud en tast het eigen karakter van Gods Woord aan. 

Het criterium van het aangenaam maken van het leren door 
bovenvermelde middelen dringt ons niet tot een "pro": het pedagogische 
doel bij het godsdienstonderwijs is in de eerste plaats het Woord Gods 
doorgeven, onderwijzen, op zodanige wijze(n), dat de Heilige Schrift 
wordt gekend en erkend, overeenkomstig zijn eigen karakter. 

Grevin schreef in 1560: 
"Aussi jamais les lettres sainctes 
Ne furent donnees de Dieu 
Pour en faire apres quelque jeu". (34) 

D Het criterium van het doen en het zelf vinden 

Bij het dramatiseren was het doen, het handelen, essentieel. 
(1) Het doen was niet zonder meer het verrichten van een d~ad. De in
nerlijke doorleefde spanning was de d.rijvende kracht. Dit procesgewijs 
beleven resulteerde in daden, in spelhandelingen. 
Didactisch gezien hebben we hier te maken met het principe van "leren 
door doen". (35) Dit psychologische uitgangspunt voor opvoeding en on
derwijs past inzonderheid in het klimaat van de arbeids- of doeschool. 

Het beginsel van "learning by doing" heeft animerend gewerkt 
bij het zoeken naar nieuwe werkwijzen voor het godsdienstonderwijs. 

We willen nu kort enkele gedachten van de "arbeidsschool" 
nagaan, om ons daarna kritisch te bezinnen op de toepassing bij het 
dramatiseren. 

Bij Kerschensteiner, een van de grondleggers van de arbeids
school, is doen, arbeid, vooral manueel bepaald. De leerling moet er
toe worden gebracht een taak af te maken. Dit doeri is het echte leren. 
Het staat min of meer tegenover "weten". 

Ook bij Dewey is het doen "handelingen verrichten", iets rna
ken. Het doen is niet zozeer "proef op de som", dan wel experimente
rend zelf oplossingen vinden. (36) Dit doen is meer vanuit het kind, zijn 
zoekend-denkend bezigzijn, bepaald. 
Bij Gaudig va:lt het accent op de innerlijke activiteit en spontaniteit 
van de bezig zijnde jongemens. 

Bij de eerstgenoemden is het manueel bepaalde '' vak" handen
arbeid uitgangspunt; bij Gaudig het verbaal bepaalde spreekonderwijs. 
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Omdat bet dramatiseren van bijbelse stof een specifiek ver
bale zaak is, ligt aansluiting bij de gedachten van Gaudig voor de hand. 
Daar.komt bij, dat vooral de innerlijke processen, bet belevend-actief 
zijn, min of meer analoog zijn bij drg.matiseren en experimenterend 
doen.· · 
De ruime: aandacht voor bet spei in de arbeidsschool, toepassing van · 
creatieve vrije expressie, werkeri. animerend voor toepassing bij het 
gods dienstonderwijs. . · · . 
Het leren door d6en moet ruim ·worden gezien: het is m~er en 11nders 
dan concrete toepassi1.1g van wat men eerst theoretisch lieeft.geleerd. 
De leerling moet zelf zien, zelf doen, zelf vinden, sociaa;I. participe
ren. (37) Bij deze methode "erfasst ctas Kind den Stoff eingebettet in 
Sinnbezuge seines personlichen Erlebens und Handelns". (38). 
Zo krijgen de vroeger genoemde wijzen van leren stimulansen vanuit 
de arbei<Jsschool gedachten en ze nemen gestalte aan in het spelend be
zig zijn met bijbelse stof. 
Samenvattend kunnen we zeggen, dat bij deze wijze van leren het kfnd 
centraal staat. Het opvoedingsgezag is in geding. · 

·We gaan nu beknopt na, hoe het beginsel van doen en zelf vin.,. 
den toegepast wordt bij bet gods dienstonderwijs. . 

·Gaudig geeft in zijn "Freie geistige Schularbeit in Theorie und Praxis" 
(39) een voorbeeld van toepassing. Aan de hand van een plaat met een 
bijbelse voorstelling tekent hij hoe een groep meisjes van een zesde 
klas in bovengenoe:tnde zin kan Ieren.· De onderwijzer is bier meer 
"counsel-ern, die denkstootjes ·geeft, animeert, etc. De leerlingen pro
jecteren -en converseren vanuit het visuele gegeven. De pl§at introjec
teert, nfet de "leermeester" door zijn ideeen. De deelnemers bouwen 
gezamenlijk op, steunen elkaar in het proces van zelfverwerkelijking. 

Hoewel deze werkwijze naar de v6rm verschilt van het echte 
dramatiseren, is er overeenkomst. Dat blijkt b. v~ uit wat Van Hulst 
zei: "bet dramatiseren is een prachtig middel: t-ot psychische bevrij-
ding in het wordingsproces van de jongemens". (40) . 
Het creatief en expressief bezig zijn wordt bewust betrokken bij bet 
hedendaagse dramatiseren. Zo zegt een van de voorstanders en ijve
raars voor lekespel en creatief spel: " ... in bet tweede geval (bij 
creatief spel, z. R.) moet de speler eigen mogelijkheden tot ontplooi
ing b.rengen". Het creatieve spel is een vorm van experimenterend 
bezig zijn: "Hoe chaotisch de werkzaamheid van het kind aanvankelijk 
ook moge blijken, er is een zoeken naar orde ... het gaat om de strijd 
van de speler met de· stof, een stof die steeds zal ztjn aangepast aan 
zijn niveau, aan zijn kunnen; aan zijn stadium van ontwikkeling waarin 
.hij verkeert". (41. 

. Uhsadel is van oordeel dat het arbeidsschool principe kan en 
moet worden toegepast bij het godsdienstonderwijs. In tegenstelling tot 
Kerschens.teiner, die meent dat de "irrationele waarded' niet voor toe
passing in aanmerking komen, wil Uhsadel de kinderen lithurgische 
handelingen laten verrichten. ( 42) Het gaat de kinder en hierbij, volgens 
Uhsadel, niet om de godsdienstige belevingen, maar om de handelingen. 
Kinderen moeten iets do en bij een "Krippenspiel", een "Osterfest". 
Als in de adventtijd een "Krippenspiel" wordt voorbereid, rruben sie 
aus, was die Adventzeit fordert, und ·e;t'fahren dabei vielleicht mehr 
von ihrem Sinn, als in der sorgf1:l.ltigsten Unterweisungrr. (43) 

We zien hieruit dat Uhsadel heilshistorische gebeurtenis.sen 
op grond van het doe principe opnieuw wil laten gebeuren. Eigenlijk 
zien we bier hetzelfde herhalingsgegeven dat we signaleerden bij de 
vie ring. van de mis, bij kerst- en paasgebeuren in de vroeg-christelijke 
tijd en later. (44) · · 
Door bet d6e principe op deze wijzetoe te passen, haalt men de bijbel
se gegevens uit de heilshistorische context. Er wordt niet' in· de eerste 
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plaats gelet op het -eigen karakter van de inhoud van de bijbel, maar op 
het psychologisch gegeven van de beh6efte om te "d6en", actueel te be-
leven ... · · · 

· ·Dit11opnieuw11 beleven krijgt vooral voedsel door de idee dat het 
kind niet historisch denkt. Dat treffen we b. v. aan bij_Mari:i. Hij zegt: 

·"so wenig wie die Primitive denkt das Kind historisch11 
," (45) Afgedacht 

van het hier geplaatste gelijkteken (dat o. i. is te weerleggen) kan men 
wel zeggen dat het kind gebr~kkig historisch besef, bewustzijn heeft. 
Dit mag ons evenwel niet. verhinderen het k:l.nd zodanig op·te voeden, fe: 
instruereri, dat .dit besef wordt versterkt. · · 
Dat gebeurt zonder t'wijfel niet bij actueel dramatiserend verrichten van 

. een heilshistorisch feit, dat in het verleden eens plaats vond. 
Wij brachten hierboven het heilshist6risch karakter van (}ods Woord in 
het geding. Voor de waardebepaling van het n actueel11 dramatiseren is 
dat van grote betekenis. 
Dit geloofsoordeel is fundamenteel verschillend van dat van.Marti: de 
bijbel bevat volgens hem 11 Zeugnisse originaler Offenbarung Gottes 11

• 

(46) . . 

Ook bij de toepassing -van het doen en zelf vinde1;1ligt de leer
vorm van het dramatiseren in een spanningsveld. Zullen psychologische 
gegevens om trent het kind de door slag geven? Of zal de leerst6f domi-
nant zijn? · · 
Op grond van v:at boven werd vermeld is het volgende te noteren: 

1 Het toepassen van doen·en zelf vinden heeft een beperkte mogelijk
heid. Wat het doen, het handelen, .betreft: zowel uit de ervaring van 
het dramatiseren uit verleden en heden blijkt, dat slechts bepaalde 
gebeurtenissen en geschiedenissen "geschikt" zijn of geschikt kunnen 
worden gemaakt, Men 11 knipt11 in de bijbel op grond van zgn. hande
lingsmogelijkheden. 
Ook het zelf vinden is relatief. Het spelen vanuit eigen belevingen 
brengt het kind niet veel verder. Zonder echte OJ;lderwijztng en cor
rectie treedt fixatie op van het denk- en belevingsniveau van het 
kind. We denken hierbij vboral aan de idee van de zelfver'werkelijking. 

2 . Het leergezag is in het geding. De Heilige Schrift legt heel duid.elijk 
de volwassenen de taak op hun kinderen te onderwijzen. Dit onder
wijzen is afgeleid van een woord dat aanduidt: de vinger uitsteken 
om de levensweg, de levensrichting, aan te geven. (47) 
Vanuit dit bijbelse gegeven krijgt11child-centred11 .godsdienstonderwijs 
een duidelijk correctief. 

3 Door actuee!'te presenteren komt het eigen karakter van Gods'Woord 
in het geding. Daar we dit karakter niet door onze werkwiJzen mo
gen aantasten, en dit wel het geval is bij toepassing van het criteri~ 
um van doen en zelf vinden, wijzen we het dramatiseren van bijbelse 
stof af. · 

Er zijn o. i. voldoende andere mogelijkheden om bij het gods
dienstm:iderwijs het kind actief te betrekken. 

E Het criterium van.ludiek imiteren, identificeren en actueel 
pres enteren 

In het op?chrift wordt samenhang verondersteld,. Die is er in
derdaad, Imiteren en identificeren zijn beide ontwikkelingsverschijnse
len, die ·bij de vorming van de persoon grote invloed hebben. (48), 

Imitatie. en identificatie kan men in elkaars· verlengde zien bij 
genoemde ontwiUe~ing, Ontwikkelingspsychologisch gezien is imiteren 
primair. Imiteren en identificeren behoeven niet ludiek van aard te zijn. 
Bij het'echte dramatiseren is dat wel zo, Dan ligt ook het actueel pre
se~teren in de lijn v.an deze activiteiten. Immers, bij dit spel wordt het 
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model dat men voor ogen heeft, gepresente.erd,. ~ 1 opnieuw 11 gezien, be
leefd, etc~ Bij het spelen van bijl;>else verhal\3n is het actueel presente
ren duidelijk aanwezig. David ziet men nu, Maria 'en Jozef lopen nu 
naar de stal, etc. Kortom, verleden wordt actueel zichtbaar heden. 

a Identificatie als actueel gegeven en probleem 

Sedert Freud de term gebruikte, is het begrip nader onder
zocht, beco+nmentarieerd. · Naarmate men identificatie meer onder
zocht, vermenigvuldigden zich de problemen. · 
Naast dieptepsychologen hebben gedrags- en leerpsychologen zich nauw
gezet met imitatie eri identificatie beziggehouden. Bij_ de eerste cate
gorie wordt de identificatie primair besproken in verband met de ont
wikkeling vanaf de prille jeugd. Freud en Jung b. v. zien identificatie 
als een onbewuste aangelegenheid. · · 
In deze kring zijn ook de begrippen 11 actieve en passieve11 identificatie 
ontstaan, Bij de actieve identific.atie verandert de persoon en deze neemt 
het· model van de ander over; bij de pas sieve verandert de persoon niet, 
hoewel hij met het model meeleeft" . 

Bij de leer- en gedragspsychologen, zoals bij Mussen en·Ban
dura, is het object van onderzoek h6e, langs welke wegen het kind (de 
volwassenen) gedragspatronen aanleert, die niet zozeer vanuit de-om
geving worden aangeleerd, maar door het kind (de volwassene) worden 
verw6rven in het identificatieproces. ( 49) 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de relatie tussen de persoon die 
zich identificeert en het voorbeeld, het modeL Bij effectieve relatie 
speelt het empathisch beleven een grote rol. 
Men is zich nu na veel onderzoekingen er wel van bewust, dat het iden
tificatieproces een complex leer-, opvoedingsprobleemterrein is. 
De volgende vragen kunnen terecht gesteld en moeilijk beantwoord wor
den: Welke factor en bep.alen wel en nfet zich-identificeren? 

Hoe is de· selectie te verklaren? (voorkeur voor bepaalde per-
sonen en voor bepaalde kwaliteiten van het model,) 

Is geconstateerde gelijkheid door identificatie ontstaan? 
Is het overgenomen model tijdelijk of permanent van aard? 
Welke ·groeifactoren spelen een rol bij geconstateerde gelijk-

heid? 

Onderzoekingen op dit terrein stuiten op grote moeilijkheden. Palland 
en Vuyk ·zeggen, dat 11 identificatie als zodanig een h:ypothetisch proces 
is, dat wij derhalve nooit direct kunnen waarnemen' • (50) 
Mussen eindigt zijn imitatie-onderzoekingen met vraagtekens. Bandu
ra's proeven onderstrepen de toename van het aantal problemen bij on
derzoek" (51). 

De problemen worden nog complexer, als we identificatie res
pectievelijk gaan bezien in 11 gewone11 alledaagse relatie-situaties en bij 
ludieke rol vervulling . •. • . 

. Uit een en ander is wel duidelijk: 
dat onderzoekingen uitermate moeilijk zijn, 

. dat vciorstanders van dramat~seren te vlot spreken over de' educatieve 
waarden van deze leervorm. ·op basis van identificatie. . 

Dit laatste zien we, om maar een voorbeeld te noemen, bij de 
dramaturg van Loggem. Hij zegt: 11 Maar hiermee zijn de mogelijkheden 

· van de ide:p.tificatie niet uitgeput. Niet alleen dat de held in 
zijn vorm van Ik-ideaal grootse daden verricht in de liefde en 
in de maatschappij .die ons in het algemeen ontzegd zijn en 
waarvan hij ons op de planken plaatsvervangend deelgenoot 
maakt, maar hij ervaart ook onaangename zaken, hij moet lij
den en boete doen. Ook dit kunnen we nog als een onderdeel 
van de identifikatie met het Ik-ideaal beschouwen, in zover 
dat de lijdende held ons door zijn lijden tevens vergiffenis 
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schenkt voor onze eigen zonden, evenals de Christus plaats
vervangend boete doet voor zijn volgelingen, In dit opzicht 
krijgt iedere opvoering van een tragisch drama een religieus 
aspekt, waarmee het zijn verwantschap vertoont met de oudste 
vormen van toneel''. · · · . 

Van Logg~m gaat dan verder met de betekenis aan te .geven van slech- · 
te figuren: 

"Door zijn boosaardige daden, die we kunnen navoelen, wordt 
het identifikatieproces ten gunste van een ander opgewekt, 
versterkt of uitgelokt". "(52) 

Deze positieve waardering omtrent de zedelijke effecten is erg vlot 
·neergeschreven, niet bewezen en (gelet op het bovenstaande) zeer nwei
lijk .te bewijzen. 

De di$cussie rand de identificatie (eventueel imitatie) laat zien 
dat het hierbij gaat om een ontwikkelings-leerpsychologische aangele
genheid. We raken hier niet slechts zaken van didactiek, maar bovenal 
van ethiek. 

b Enkele facetten van het leren bij ludieke identificatie 

Met nadruk zeggen we 'lludieke" identificatie. Deze moet en 
wat het karakter van het leren betreft en wat de effecten aangaat, wor-
den onderscheiden van niet-ludieke vormen, · 

We staan kart stil bij de volgende facetten: 

1 De spel-leertaak in verband met voorbereiding en uitvoering 

Als een jeugdige de taak krijgt een in rollen geschreven tekst 
ludiek te vertolken, dient hij de gegeven tekst te memoriseren. Het 
spel-leermodel wordt 6pgedragen. Bijbelgedeelten, zus of zo "uit
gelegd"' spel-klaar gemaakt door anderen, worden opgenomen. 
Het is een specifieke opdracht, zich in te leven in de rol en deze 
naar spel-eisen uit te voeren. · 
Het leren in het preparatieve stadium is dienstbaar aan liet spelen 
in het executieve stadium •. De leerstof wordt in de eerste plaats 
over!?:enomen. De jeugdige fantaseert niet zelf, vult de leerstof niet 
"vrij 1 aan en bouwt die niet creatief van binnenuit op. · . 
Dat is wel het geval bij spelen w aarbij de uitvoerders na een vertel
ling zelf een spel moeten opbouwen. 
Hoe staat het met de leerintentie? Het leren en inoefenend spelen 
van het voorbereidende stadium anticipeert op de spelactiviteit van 
het uitvoerende stadium. Er is een bepa~de spanningsverhouding 
tussen leren en spelen. De balans slaat door naar de spelintentie. 
Leren is dienstbaar aan spelen. Voor zover er sprake is van leer
dwang staat deze in het klimaat van het empathisch dramatisch be-
leven. · 
Wat beweegt de j.eugdige om zijn taak hier goed te vervullen? 
Is (;'!r, om met Van Parreren te spreken, intrinsieke of extrinsieke 
motivatie? (53) 
Voor zover er een natuurlijke belangstelling voor het spel is, heb
ben we te do en met intrinsie:tce motivatie. De taakacceptatie. ver
loopt dan gemakkelijk. Maar die is dan ondergeschikt aan de spel
intentie, Het leren speelt zich af in een illusieve sfeer. Gelet op het 
vrijwilligheidskarakter van het s_pel kan de speler blijven die hij 
was, ook al heeft hij zich de leerstof eigen gemaakt, (vgl. Rehm.) 
Zij., die leiding geven aan het spel, wijzen steeds op de noodzaak, 
dat de rol ·goed gespeeld moet worden. 
Deze extrinsieke motivatie hangt dus ook samen met het speld6el en 
spelintentie. 
Het wil ons voorkomen, dat de identificatiemogelijkheden hier zeer 
problematisch zijn, omdat gewerkt wordt in het klimaat van de fictiP. 
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2 Momentaanpak en integratief lerenbij ludieke· i.dentificatie 

. . Bij het spelen· gaat het om het goed uitvoeren van het spel. 
Het dramatiseren is een complexe d6etaak. Het spelend d6en kan al
laan goed plaats hebben, als de speler leerintentie heeft . .Maar deze 

· vorm van leerintentie· moet wei ·worden onderscheiden van iritentio
neelleren b:uiten het speldomein. Bij deze laatste vorm gaat het na~ 
melijk speciaal om de leerinhoud, om het zich eigen maken van de 
materie. Met andere woorden: het persoonlijk belang bif de leerstof 
verschilt van de henaderingswijze van de leerstof bij het spel_end 
"Ieren". · · 
Gelet op de spelintentie is bij het dramatiseren de bedoeling van de 
speler de uit te beelden materie zus of zo te brengen, te presenteren. 
Het innerlijk aanvaarden van de speltaak sluit niet zonder meer in, 
dat ook de rnhoud van de leerstof innerlijk wordt aanvaard. 
Omdat· de houding tegenover de leerstof meer weg heeft van een mo

. mentaanpak dan van intentioneel leren van de inhoud, zijn de voor
waarden voor integratief leren niet gunstig. 
De kans· op integratie van de leerstof is immers grater naarmate de 
lerende persoon meer interesse voor de inhoud van de leerstof 
heeft. . 

Bezig zijn en leren in de spelsfeer is een eigensoortig systeem. 
Ook dit "leer"systeem laat sporen na. We mogen aannemen dat er 
een spel-sporen-systeem overblijft. Dit laatstgenoemdEl systeem kan 
een gefsoleerd systeem zijn. Het systeem kan zo sterk nawerken, 
dat het de leerintentie doorkruist. Het integreren van wat bij het 
spel werd gebruikt (de noodzakelijke materie) is een moeilijke en 
persoonlijke aangelegenheid. M6eilijk, omdat het spel t. a. v. deze 
leerstof niet persoonlijk verpl1cht tot interne overname. Met per
soonlijk bedoelen we dan het geheel van de geestelijke inventaris en 
de wijzen waarop deze functioneert in het !even van die persoon. 
We raken hier het spel aan in de ethische. context. 

3 Het spelen als "~esloten taak" 

In de lijn van Nuttin kutmen we bij het spelen spreken van een 
gesloten taak. Het zich inleven in de leerstof en yooral in de perso
nen is duidelijk gericht op het 11 nu" van de uitvoering. De spelacti
viteit met ludieke rolvervulling is naar zijn aard .een sterk beleven 
van het "nu" en van een illusieve "werkelijkheid11 

•. 

Met deze gesloten taak is er een eigensoortig toekomstpers
pectief. Hoewel Van Parreren bij een gesloten taak aanrieemt, dat 
er geen toekomstperspectief is, menen we dat er_do'orgaans toch wei 
"nawerking" zal zijn. Trouwens, de intentie waarmee dikwijls wordt 
gespeeld, de energie die de speler gebruikt om zijri rol goed te ken
nen, de emoties die hem in beslag nemen, wijzen wel in de richting 
van perspectief. 
Het is een bekend verschijnsel, dat zij die vee! bezig zijn met spel 
(b. v. toneelspelers) in de wereld van de gewone werkelijkheid een 
soort masker dragen, hun echte 11 zijn11 verpergen. Dat is begrijpe
lijk: men leert in het spel bij het. in! even in de rol, zich anders te 
gedragen dan men is. . · 

Vanouds werd de nawerking van het toneelspelen gezien in de 
zielzuiverende werking die van het ·spelen uitging. (zowel vari spe
Iers als toeschouwers die meeleefden.) De voorstanders van psycho
dramatiek (Moreno, Diatkine, Anzieu) wijzen hie:r ook op. 

Men spreekt dikwijls wat te gemakkelijk over de zielhelende 
krachten·van het spel. Psychische infectie, geestelijke besmetting, 
verlies van een gezonde werkelijkheidszin,· verdienen ook de volle 
aandacht. · · 

We mogen hierop wei met _nadruk wijzen, omdat voor vee! 
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jongeren het leven hol wordt en echte hoop verdwijnt. 
Door gebrek·aan positieve toekomstbeelden vluchten veien in het. 
spel. Dit is _e.en uitermate ingrijpend verschijnsel. Polak zegt van 
onze hedendaagse·cultuur, dat deze cultuur geen blijvende toekomst 
meer heeft, zo geen invloedrijke tegenwerkende en doelbewust toe
komstvormende krachten nog intijds worden ontvouwd. (54) 

. Hiermee hebben we het specifieke terrein van de didactiek 
eigenlijk verlaten en zijn we terecht gekomen bij de hedendaagse mens
en cultuurbeschouwing. Dat kan en mag ook niet anders: de plaats van 
het spel en de zrn ervan hangen hiermee s amen. . 
Onthult het spel het leveri? Ja, het is ook diagnosticerend. 
Verhult het spel het 'leven? Dikwijls wel: het spel is al te vaak schijn-

. beweging~ · 

. c Ludiek actueel presenteren 

Terecht heeft men bij onderwijs en opvoeding de eis gesteld, 
dat het onderwijs actueel dient te zijn. Met die eis wordt rekening ge
houden.bij de keuze van de leerstof en bij de methode. 

Bij "child-cer;ttred" onderwijs gaat men uit van wat de pupil 
op zeker moment, of in een zekere fase van zijn ontwikkelingsniveau, 
aanspreekt, interesseert.· De meest radicale vernieuwers van het gods-: 
dienstonderwijs (Robinson, Goldman) gaan bewust uit van het leven en 
beleven van het kind: zij willen niet de overdracht van bijbelse stof, 
waarbij het kir;td zich dient te schikken naar die st6f en de bed6eling 
daarvan. Aansluiting bij het kind betekent voor hen: uitgaan van anthro
pomorphe en anthropopathe voorstellingen en belevingen van het kind. 
Dit is nu niet anders dan "Revolution in religious education11

, zoals 
Mathews zegt. (55) 

Deze schrijver heeft overtuigend aangetoond, dat de ijver voor 
11 experience-centred11 godsdienstonderwijs gefundeerd is in een hetero
doxe beschouwing van het Woord Gods. De kinderen moeten al vroeg 
leren de weg te volgen van theologen die zich beijveren de bijbel te 
·
11 ontmythologiseren11

• · 

Bij aanbevelingen v:oor ludieke vertolkingen van de. bijbel staat 
'de identificatie dikwijls in dit iheologische klimaat. Voor de speler is 
. he.t referentiekader befaald door zijn eigen voorstellingswe:r:eld en 
door bijbelse stof die t waar11 gemaakt moet w6rden. · 
We zijn hiermee terecht gekomen bij het grondprobleem van de verhou
ding van werkelijkheid en waarheid. · 

Bij de bespreking van het criterium van ludiek imiteren, identi
ficeren en actueel presenteren hebben we hoven speciaal het leren en 
de mogelijke gevolgen aan de orde gestelci. .. · . 
Een~·analyse van allerlei verschijnselen die bij het zich identificeren 
in het geding zijn, kan belangrijk, instructief zijn. Maar daarmee zijn 
we niet uit het probleem van de waardebepaling van deze werkwijze. 
Wij zullen, niet in de laatste plaats, aandacht moeten geven aan wat er 
met de ;inhoud van de bijbel zelf gebeurt en aan de wijze waarop de spe
lende persoon met de. bijbel en de inh6ud in aanraking komt. 

De waardebepaling van ludiek identificeren, · van spelen met 
bijbelse stof, willen we nu toelichten aan de hand van het gebruik van 
de bijbelse stof. 

. . . . 

d Het gebruik van Gods Woord bij .ludieke identificatie 

·1 Bezig zijn in de wereld van de schijn 

Zowel de speler als de toeschouwer verplaatsen zich 
opzettelijk in een schijnwereld. Ook de bijbelse stof, de bijbelse per
sonen, en inhouden komen in diezelfde wereld terecht. 
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De spele~- doet "alsof" hij verdriet he eft~ .. ;, als~f'! hiJ een geloofsbelijde-
.· nis uit~preekt, n alsof'' hij Jozef is, "alsof'' hij goed of slecht handelt. . 

De speler beleeft goed en slecht zonder dat hij daarbij aan zic~zelf ze-
delijk!'! eisen van waarheid en oprechtheid stelt. _ · 
De zedelijke rol die hij ·daarbij speelt, is een masker, dat eeri persoon
lijke confrontatie met de eisen die het evangelie stelt, tegenwerkt. 
Immers, ·de e!gen zedelijke verantwoordelijkheid wordt ·als _het ware. be-
dekt met het ludieke kleed van imitatie 'en: identificatie. · · 

De echte taak.di.e God ·de mens gesteld heeft .an· Zijn Woord, te 
leven naar Zijn geboden en oprecht voor Zijn aangezicht te wandelen, 
-wordt erdoor verduisterd en op de achtergrond gedrongen. Verzwakking 
van dit taakbewustzijn gaat daadwerkelijk en wilskrachtig handelen te
gen. Het illusieve 11 doen11 verschilt fundamenteel van het doen dat een 
gelovig en bewust opvolgen is van w:;J.t God van de mens vraagt in het 
concrete leven. . 

. Afgedacht van de gevolgen voor de pers6on, .gebruikt men het 
Woord Gods in duidelijke tegenspraak met het eigen karakter van de 
Heilige Schrift. . . 

Een eveneens belangrijk zedelijk-godsdienstig facet bij het 
identificeren is het zich voorstellen van en inleven in bepaalde perso- · 
nen en 11 karakters 11

, 

Vanouds hebben tegenstanders van het toneel in het algemeen zich ver-
. zet tegen het naar voren brengen van het slechte leven. "Waarom", zo 
werd gevraagd, "moet het kwaad dat het leven verwoest, hog eens extra 
worden geaccentueerd op het toneel? W aarvoor is het no dig dat ver
keerde zondige dad en van de mEmSen 11 Vertoond"- WOrden? II 
En: "Als de bijbel ons de mens tekent, o. a. in zijn afval van God moet 
de zonde w aarvan we in de bijbel h6ren, ook gezien worden? 11 

Verder: "De spelende persoon doet de kwade daad na, of leeft zich 1n 
in het kwade, de slechte eigenschappen van een persoon. Men neemt 
vuur in zijn boezem met de gedachte dat men zich niet zal branden. , . 11 

Deze onjuiste handelwijze wordt geaccentueerd door het sterk 
gevoelsmatig beleven van het kwaad. Als we bovendien in aanmerking 
nemen, dat het zondige mensenhart het kw ~de begeert en niet het goede, 
dan moeten wij jongemensen niet in verzoeking brengen. Gods Woord 
leert ons dat wij het kwade moeten haten en vermijden en dat we ons 
moeten onthouden· van elke schijn van kwaad. Het kwade en slechte moet 
verdriet opwekken en niet het element van 11 spelgenot" bevatten. 

Terwijl men op deze wijze tegen Gods Woord ingaat, wat be
treft de godsdienstig zedelijke vorming van de mens, is ook op andere 
wijze Gods Woord in het geding, Er wordt bij het spel doorgaans gefan
taseerd over personen (karakters). De personen worden al te vaak uit 
de juiste context gehaald en in en s chijnt hun karakters te kennen -. . . 

·De bijbel zelf !evert o. e. hiervoor geen gegevens in deze zin. Het komt 
ons voor dat ·het zich identificeren met dergelijke persoonsbeelden wel 
fantasieversterkend kan werken, maar niet·het echte, geestelijke in
zicht in Gods Woord kan bevorderen. 
Deze zedelijk-godsdienstige bezwaren werden vanouds al ohderkend en 
gesignaleerd. We noemen in dit verband enkele: 

"ende 'weeren dat soodanige speelen van dezelve nyet geu 
seert en worden, aengesien dat Godts woordt door deselve 
grootelycx met lichtveerdicheyt ende sotternyen voor _den vol-

. eke misbruickt wordt" •.. -(56) - · 
Blijkens verschillende acta w aren in de kerken aan de hand van biJbel
se spelen ernstige conflicten ontstaan. Zo b. v. in Leyden. Aan Leyden 
werd geschreven: " .. ·. haer vromelick te quyten dat Godts woordt 

niet misbruict noch ergernisse hierdoor gegheven worde ... (57) 
?ie verder Hovel (58) en Schote1(59). 
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2 Exemplarisch bezig zijn 

Het zich inleven in het voorbeeld .kan uitkomen in het 
later nadoEm van het voorbeeld. Men heeft dan het voorbeeld geleerd; 
van·explicitering, leren door het voorbeeld, is geen sprake. 

·Dit effect was afhankelijk van de wijze waarop met het voorbeeld in de· 
vorm van exemplaar, exempel, type of gelijkenis wordt gewerkt. 
(Scheuerl.) De speler zal afstand moeten nemen van het concrete voor-
beeld om in de weg vim analogie zich iets nieuws toe te e:igenen. . 
Het -Humanisme heeft altijd sterk gewerkt met het voorbeeld en hield 
de op, te voeden pup,il de spiegel van het !even voor. Men verwachtte 
overname van het 'goede" voorbeeld, identificatie met het t6onbeeld. 
Dit toonbeeld was "norm". In dit anthropocentrische klimaat werden 
oo:k personen en toestanden uit de bijbel gebruikt. 

In christgelovige kring evenwellegde men voor de.godsdien
stige en ·zedelijke vorming van de mens andere accent en. Immers, de 
mens leert zijn ellende kennen door te zien in de spiegel van Gods. 
wetten. Hem wordt niet geleerd zich te modelleren na:ar het model van 
andere mensen, maar zich, in overgave van het hart dat herschapen 
wordt door Gods Geest, te c6riformeren aan wat God in Zijn W6ord van 
hem vraagt. Dat is: Christus navolgen (niet imiteren), Zijn woorden 
bewaren, Zijn liefdegeboden gehoorzamen. 
De voorbeelden uit de bijbel ko:tnen dan in een geheel ander licht te 
staan. · 

Vooral in aanmerking nemend wat we onder c vermeldden 
over het actueel presenteren, willen we nu kort stil staan bij het ka
rakter van de bijbel zelf. 

3 Het heilshistorisch- christocentrische karakter van 
Goc;ls Woord 

Het spelen met bijbelse stof is een ontkenning van het 
heilshistorisch karakter van Gods Woord. Personen en gebeurtenissen
geschiedenissen en heilsfeit~n worden opnieuw gepresenteer~. De heils
historische st of wordt gesorteerd op basis van voor het spel geschikte 
~'voorbeelden", 
De voorbeelden worden losgem,aakt uit het heilshistorische verband 
waarin ze voorkomen. De te bewerken stof krijgt het karakter van il
lustratiemateriaal. Deze "momentopnamen" strekken tot voorbeeld. 
Men zoekt dan ijverig naar parallellen tussen het voorbeeld en ons !e
ven. Daarmee heeft het kwaad van de nivellering, van verhumanisering. 
zijn intrede gedaan. . ·. 
Holwerda zei van die nivellering: "Wie historie zegt, spreekt van iets 

dynamisch, van beweging; aan historie zit vast de gedachte 
van ontwikkeling, groei, progressie. Historie betekent altijd 
eenheid en voortgang tegelijk. Maar wie hier het verband ne
geert en de historie oplost in een groot aantal zelfstandige ge
schiedenissen, verliest beide, zowel de eenheid als de progres: 
sie • • . in plaats van de historis.che verbinding te erkennen 
zoekt men de eenheid in de psychische overeenkomst". (60) 

Dit exemplarisch-psychologisch gebruik van het voorbeeld is inherent 
aan het ludiek irertolken. 

We zagen hoven, dat bij dez,e vorm van leren de lerende per
soon een bepaald toekomstperspectief werd ontnomen. Welnu, erger is 
dat men bij het spel Gods Woord naar menselijke willekeur gebruikt 
en het in dat Woord Gods liggende toekomstperspectief opzij zet. (61) 

Wat nu de feiten en gebeurtenissen uit de bijbel betreft, deze 
· zijn eenmalig en mogen niet ludiek worden herhaald. Gedenken dat 
Christus eens vlees werd, eens stierf, eens opst ond, is iets geheel an
ders dan genoemde heilsfeiten nog eens ludiek herhalen, Bij het ludiek 
herhalen wordt een deel van de bijbel uit het heilshistorische verband 
gerukt en fragmentarisch behandeld, (62) 
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Door jong (of oud} op deze wijze met Gods onfeilbaar Woord 
om te laten gaan, ontnemen we het rechte zicht op Gods verlossings
werken en op de juiste wegen die we hebben te gaan bij de godsdienstige 
opvoeding. · 

Ons motto spreekt ook hier. In de pagane cultus kende men 
het dramatiseren op basis van m;r,thologisch denken. Vandaar ook de · 
"eeuwige" her haling van "heilige ' handelingen. Daartegenover m6cht 
het christgelovig denken verstaan wat Gods beloften betekenen en hoe 
door Christus vervliiling is gekomen. Lithurgie, bediening van Gods 
Woord door prediking en onderwijzing, kreeg daardoor een ander ka
rakter. Voor Christus' kerk bleef echt perspectief bestaan. 
We stonden niet toevallig stil bij de mis en bij paas- en kerstspelen. · 
Immers, hier lag een "crux"·, een niet goed in rekening brengen van de 
heilshirtorische orde die God gesteld had. Christus 1 kruisverdiensten 
werden niet juist getaxeerd. Vandaar de herhalingsidee bi] de mis en 
bij de lithurgische spelen .... 

Trente heeft de vloek uitgesproken over ieder die het misoffer 
als present offer miskent. Deze misduiding, die ingaat tegen de van 
God in Zijn Woord neergelegde heilshistorische orde en verordening, 
belemmert het inzicl:)t.in de samenhang van het "Maranatha" (1 Cor. 
16: 22) en een bijbelse avondmaalsviering. 

Genoemd herhalingskarakter van de mis leeft ook nu. 
Gaston Salet (S.. J.) schreef in het tijdschrift "School en Godsdienst": 

"Alleen de ·Christus van het he den kan de Christ us van het 
verleden in herinnering roepen. Om het verleden met vrucht 
in herinnering te roepen; moet men het leven doen herleven 
als een actualiteit van de dag die wij beleven. De H.Mis is 
een weergave ,van het kruisoffer in die volledige zin dat de H. 
Mis opnieuw de aanwezigheid van dat offer, dat zij werkelijk 
voor ons tegenwoordig stelt en ons voor het offer". (62) · 

Wat zegt ons de strijd op theologisch erf van de laatste decennia? 
Wat, leren veel "zonen" van de Reformatie, die eens art. 7 van de Ned. 
Geloofsbelijdenis ondertekenden? Dat de bijbel niet onfeilbaar en histo
risch niet betrouwbaar is, dat hij moet worden "ont:r:nythologiseel;'d11

• 

Deze aangrijpende vermythologisering resulteert in·loslating van de 
heilsfeiten en heils6rde, 

4. Oude en nieuwe stemmen tegen identificatie 

In onze tijd van experimenteel-psychologis ch onder
zoek heeft men allerlei gegevens over de aard en de mogelijke gevolgen 
van identificatie nagegaan. Maar ook zonder on derzoek wist men vroe
ger wel een en ander van ditverschijnsel af. 

Daarom werd het spel niet zonder n:;1eer geaccepteerd. Zo le
zen we by Prynne in zijn geschrift "Histrio-mastix" van 1639 het vol
gende: 

"Ende t 1 is onmogelijck te dencken/ k'late staen te pleghen 
hoe dat yemant vertonende eens anders persoon/ ende daer in 
de sonde van die persoon pleghende/ niet zoude bevleckt 
werden . . .. kan sulckx een christen met vermaeck sonder 
sonde horen? Niet alleen hare sonden in haer persoon te doen 
is ongheoorloft; maer oock haer persoon aen te nemen". (63) 

Verder: "Ende dat is der spelers sonde/ datse die vervloeckte dingen 
in hare persoon uytdrucken ... n (64) 

Het argument dat men slechts te doen had met het 11 vrijblijvende 11 spel, 
werd ook onder de loep genomen: 

· "De Heylige Schrift en weet van sulck een excuserende onder
scheyt niet tusschen jock ende ernst .•. 11 

'tWas verboden, zo gaat hij verder, Gods naam ijdel te gebruiken: 
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"Daer staet niet.uytgenomen in geckigh spel. Indien dit onder
scheyd gold in dese ghelegentheyt dan soude de mensch/ onder 
dit d~cksel alle gheboden breken konnen in geck ende boerte/ 
sonder sondigen t 1 welck na godloosheyt rieckt". (65) 

Ook godsdienstleraren, · catechiseermeesters, wezen op gevaren. Zij 
kenden niet het woord identificatie maar wel de zaak, getuige het woord 
"ick" in het volgende citaat. We nemen dit uit een leerboek van 1662: 

Vraag: Souden de comedien niet geoorloft syn als men deselve 
uyt Godts woort speelde". . 

AntViO ord: Neen. 
Vraag: Waarom niet? 
Antwoord: Omdat de Heere de verborgeheden der saligheyt 

niet met spelen wil voorgesteld hebben, maer wil 
syn woort met ernst geleert ende gepredikt hebben 
en dat door syne Herders ende Leeraars, die hij 
daerom seyne Gemeynte toezendet. Omdat oock 
niemant daer behoort te vertoonen den He ere Chris
tus ofte eenige andere Goddelicken persoen of de 
Engelen, Propheten, Apostelen of de Duyvelen, 
oock de godtloosen als Cain, Pharao, Potiphars 
wijf, Izebel, Achab, Rabzake, Haman, Herodes, 
Cajaphas, ,etc. om hun woorden met een ick te 
spreken. ' 

Vraag; Welck is meer .sonde, dat men uyt Godts woort speelt 
ofte andere werel.tsche dingen ende historien? 

Antwoord: Dat men uyt Godts woort speelt. · (~6) 

Men bleek goed op de hoogte van de toneeltraditie. Maar: 
"Ret mid gebruyck en kan geen zaecke goet maken. De veel
heyt der i:nenschen in t' onderhouden van enighe zaecke/ en is 
gheen vaste preuve van hare deught; want vele sonden werden 
yan veele menschen ghepleeght. Wij moeten niet de meeste 
maar de beste/ niet blote exempelen maar levende gheboden 
volghen". (67) · · . 

. Er zijn evenwel ook uit een geheel andere levensbeschouwelij-
. ke hoek vraag~ekens gezet bij de identificatie. Kriekemans merkt op, 
als hij verschillende voorstanders van de psychodramatiek de revue 
laat passeren en de therapeutische waarde verneemt: 

"Men zal gemakkelijk toegeven dat dit alles overtuigend klinkt. 
Maar niet iedereen zal geloven dat wat men op het vlak van de 
fictie inderdaad geleerd heeft, ook in het werkelijke !even 
zal kunnen uitvoeren .•. " (68) 

Jung wijst op de beperkte mogelijkheid, Zolang voor de persoon de in
dividuele weg nog niet begaanbaar is, heeft de identificatie zin. Maar 
als er een betere individuele weg geopend wordt, is de identificatie 
hinderlijk, draagt die een pathologisch karakter. Zodra identificatie 
onnatuurlijk wordt vastgehouden, werkt die dissocierend "indem das 
Subject durch sie in zwei einander fremde Personlichkeiten zerspalten 
wird." (69) · 

Ret geheel overziende van wat onder E werd naar voren ~e
bracht, kunnen we zeggen dat de leerresultaten niet zo eenvoudig 'voor" 
ludieke.identificatie getuigen als sommigen aannemen. Eerder is het 
tegendeel het geval. · 

Ret aanbevelen van dramatiseren van bijbelse stof vanuit de 
opvoedende waarden van het imiteren en identificeren, gaat voorbij 
aan wat er bij deze activiteit gebeurt met de bijbelse stof. Daar wij het 
·eigeri karakier van Gods Woord w:illen bewaren en doorgeven bij de vor
ming van de jeugd, wijzen we de leervorm af die dit karakter in discus
sie brengt of daaraan voorbij gaat. Beslissend zijn hier voor ons nret 
experimentele of empirische gegevens (die overigens problematisch en 
- 126 -



aanvechtbaar zijn): zij zijn hier belemmerend voor het verwerkelijken 
van het doel van de godsdienstig-zedelijke vorming v1m de jeugdigen. 
Dat doel v{nden we niet in het op te voeden kind, maar in het Woord 
Gods. De balans van de waardebepaling zal naar deze zijde moeten 
doorslaan. 

0 0 

F Het criterium van ozien en horen 

Het dramatiseren van bijbelse geschiedenissen is een werk
wijze waarbij het aanschouwelijke element sterk aanwezig is. Op het 
podium wordt zeer zeker ook gesproken, en het publiek kan hee1 w at 
horen, maar het geheel is eenoaanschouwelijke wijze vari doen. 

In de geschiedenis van de godsdienstige vorming yan het kerk
publiek en van de jeugd nam men dikwijls de toevlucht tot beelden. Het 
waren de boeken van de leken. 
Het is niet toevallig, dat in de kerk een hevige strijd is gevoerd over 
het gebruik van aanschouwelijke beelden. 
Het godsdienstig 11 spel11 werd dikwijls verdedigd, omdat het een metho
de was, die de moeilijke, abstracte bijbeltaal en -inhoud zichtbaar, beo
grijpelijker maakte, Men liet zich door een bekerings-taktischomotief 
leiden. Dit psychologische motief komen we herhaaldelijk tegen in ver
leden en heden. Zo zei b. v. de Zwickauer Ackermann in een bewerking 
van het evangelie van Lukas, dat hij dit zo had gedaan "weil das Volk 
lieber Schauspiel ansehe als den Bibeltekst selber lese11

• (70) 
Een ander schreef: 11 Da so viele Menschen die heilige Lehre nicht auf

nehmen, die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den 
Fabeln kehren, so miisse man jetzt Gottes Wort und Sitten 
lehre der tollen Welt und ungezogenen Jugend mit Predigen, 
Gesangen, Reimen, Liedern, Spriichen, Spielen und Komodien 
und Tragodien.vortragen ob vielleicht, die das Predigen nicht 
horen noch sonst Zucht wollen, durch Spiele oder Gesange mach-
ten erworbenowerden". (71} 0 

Ook in onze tijd spreekt het z{en ongemeen aan in de moderne 
technische omogelijkheden van film en televisie. Vandaar in onze tijd 
sterke visualiseringstendensen bij het godsdienstonderwijs. Men ziet 
~r een moderne en alleszins acceptabele wijze van verkondiging in. Zo 
zegt Otto in "Die Frage nach Erziehung und Verkiindigung in theologi-
scher Sicht11

: • ." 
0 

"Verkiindigung ist nicht gebunden an einbestimmtes Vokabular. 
Verkiindigung geschieht auch durch wortloses Tun". (72) 

Het pedagogisch-didactische vraagstuk van de verhouding van horen en 
zien willen we trachten te verduidelijken en te beoordelen aan de hand 
van de volgende gezichtspunten: 

a De plaats en betekenis van horen en zien bij opvoeding en onderwijs. 

b Zien en hor.en bij het godsdienstonderwijs. 

a De plaats en ]Jetekenis van horen en ° zieri bij opvoeding en 
onderwijs 

Bij de vorming van de (jonge)mens zijn doorgaans alle zinnen 
betrokken. Het veroveren ·van leerstof, het verwerven van inzicht, is 
een alzijdige actie van de geest van de mens. 
Rondom de plaats en betekenis van de zielepoort van het oog en van hef 
oor is veel gedacht :en geschreven. 

Gedreven door een (gerechtvaardigde) vrees dat men bij onder
wijs en opvoeding dikwijls eenzijdig gebruik maakte van het woord en 
dientengevolge verbalisme ontstond bij de pupil, werd de plaats en de 
aard van aanschouwing aan de orde gesteld. 
Zo heef_t de grote vernieuwer Comenius in zijn tijd ijverig gepleit voor 
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aanschouwing bij het onderwijs. Pestalozzi voerde zelfs het aanschou
wingsonderwijs in als apart vormend vak. 

In zijn "Paedagogische Beginselen" heeft Bavinck in zijn behandeling van 
de methode der opvoeding duidelijk laten zien, dat we met het vraagstuk 
van de plaats van oog en oor bij opvoeding en onderwijs met een princi-
pii:He aangelegenheid hebben te doen. . 

-Hij schrijft: '.'De bevoorrechting van de oefening van het oog hangt nu on
getwijfeld samen met het valsche begins.el, dat aanschouwing 
de eenige weg tot .kennis isn. (73) 

Terwijl Bavinck duidelijk betekenis en waarde van de aanschouwing uit
spreekt voor de vo~ming van de jongemens, stelt hij deze indringende 
vraag: "Wat is beiangrijker bij het onderwi~s, het oog of het oor, de zaak 
of het woord, ,de aanschouwing of het geloof '. (74) . 

Hij keert zich tegen hen die het woord de tweede plaats geven 
en vraagt dan: "Wat gaat vooraf, het woord of de zaak?" 
In het licht van de door hem o. i. terecht gestelde hierarchie van me-dia 
zegt hij ·dat niet de zaak maar het woord het voornaamste middel van on
derwijs is. (75) 
Duidelijk stelt hij welke plaats het aanschouwen in het leven van het kind 
heeft eri hoe wij met dit kinderpsychologisch ontwikkelingsgegeven reke
ning moeten houden. Maar evenzeer (en daar valt het hoofdaccent) zegt. 
hij: 11 0nderwijs heeft van nature, als onderwijs, het woord tot drager en 

· kan aileen door -middel van het woord worden versterkt". (76) . 
,, . . • • En toch is dit woord · drager van een geestelijken inhoud, 
uitdrukking van gedachten, tolk van het zieleleven, verklaring 
der werkelijkheid11 • (77) 

Vanuit deze functie van het woord in het werkelijke leven van het kind 
en de mens weerlegt Bavinck de Reform-pedagogen, .die eigenlijk geen 
recht laten wedervaren aan de orde die God heeft gesteld voor het leven 
van de groeiende mens. Daarom ook richt hij zich tegen "child-centred''· 
onderwijs en tegen de gedachte, dat men het kind niets mag leren dan· 
wat het verstaat. (78) . 

De grote verdienste van Bavinck is hier., dat hij duidelijk .laat 
zien dat methodische be~inf!elen samenhan~en met een lev~nsbeschouwe-

. lijke achtergrond, geen 1puur'' (laat staan 1neutrale 11 ) psychologisch
d~dactische materie zijn. Daar komt bij dat hij het kind, zijn ont_wikke
lingsgegevens, goed taxeert en pedagogisch-didactisch juist honoreert. 
Bij hem wordt de werkelijkheid gezien in het licht van de waarheid. 
Trouwens, Bavinck is allerminst een uitzondering, als hij op bovenge
noemde samenhang wijst. Hahn, het godsdienstonderwijs van de l6de 
eeuw besprekend, zegt, dat; "das Eindringen moralphilosophischer Ge
danken11 het taalonderwijs, ook in de christelijke onderwijzing 11 einen 
moralischen Zug" in het onderwijs brengt. Het ·imitatiebegrip krijgt 
daarmee een esthetische kleur. (79) · 

Nu zal de honorering van de in de leerling aanwezige behoefte 
om te zien en te horen door de didacticus met wijs beleid dienen te wor
den beantwoord . Overmatig gebruik van visuele beelden of voorbeelden 
kunnen in ·een bepaalde leersituati.e het rechte inzicht tegengaan, Aan de 
andere kant zal een tekort aa.n verduidelijkende eventueel visuele beelden 
schadelijk kunnen werken. Een en ander is merle afhankelijk van de leer
objecten of van het leervak waarmee we bezig zijn. 

Bij het godsdienstonderwijs ligt dit probleem op een eigensoor
tige wijze in het aandachtsveld van de opvoeder. (predikant, godsdienst
leraar, onderwijzer.) 
Dit vraagstuk loss en we ook niet op als we met Dolch aanschouwing in 
brede zirropvatten. (''Ansphauung als Vorgang ist das eindringliche be-

. wuszte, absichtliche .und 8.llseitige Erfassen eines gegenstandlichen 
Ganzen, durch moglfchst 8J.le Sinne . . . (80) 
Het h6ren verdient namelijk een primaire plaats bij het godsdienst~ 
onderwijs. 
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b Zien en horen bij het godsdienstonderwijs _ 

Het godsdienstonderwijs houdt zich bezig met de bron: Gods 
Woord, Wat zegt deze bron zelf over horen en zien? 
Gods Woord is door God zelf meegedeeld aan mensen. Gods Woord 
werd gesproken. Daarmee_ correleert, dat de mens moet h6ren, Gods 
spreken komt met het hoogste gezag. Het m6eten horen is het belang
rijkste m6eten in Gods wereld. Dit h6ren, gericht op het menselijke 
oor, vereist meer d<m opnemen met het zintuig. _ · _ 
In het Oude Testament komt op vele plaatsen uit, dat Gods Verbonds
volk en voorts ieder mens moest horen. (81) In het Nieuwe Testament 
wordt nog sterker tot horen opgeroepen. 
Christus zegt: "Wie oren heeft om te horen, die h6re". (82) 
Dit horen is een levenskwestie. Zegen en vloek hangen hiermee samen. 
(83) Nimmer is er de vrijheid van een "open" gesprek, van een dialoog 
tussen min of meer gelijke gesprekpartners. Onze Heiland zegt: "Zie 
toe, hoe gij hoort, en zie toe wat gij hoort". (84) _ 
Met deze h6ordienst is het echte leren en verstaan van geestelijke za
ken, o6k het verstaan van de zichtbare werkelijkheid, onlosmakelijk 
verbonden. (85) 
De eis om te geloven is verbonden met de noodzaak om te horen. Het 
geloof is uit het horen en het horen door het Woord van God. (86) Dit 
geloof, gewekt en gewerkt door Gods Geest, is een vaste grond der 
dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. (87) 

Wie gelovig hoort, kan ook de zichtbare wereld doorzien. Het 
zichtbare verklaart het zichtbare niet, De zichtbare wereld openbaart 
ons niet de waarheid, niet·het werkelijk hestand der dingen. 

In een toelichting op Hebr. 11; 1 zegt Grosheide: 
11

• • • dan zien we ook dat achter alles, dat nu met ogen ge-
zien, wordt, ligt het ongeziene, hetgeen niet verschijnt, omdat 
het niet van deze aarde is. 11 (88) 

Z1chtbare, sacramentele handelingen, _met het 6og te controleren, teke
nen en symbolische handelingen zouden ijdele vertoningen zijn, onzali
ge pantomimen, als ze niet door hoorbare woorden Gods werden ver
klaard, 

Zeker, deze zichtbare taal heeft onderwijzende, opwekkende 
betekeni_s. We hebben hier te do en met w aardevolle hulpmiddelen. 
Profeten (en ook Christus zelf) hebben zich daarvan bediend, Deze 
zichtbare hulpmiddelen illustreren echter dikwijls onze menselijke 
zwakheid, zonde, hardleersheid. 

Naarmate de volheid des tijds komt en Christus genoegzaam 
heeft gesproken, ·wijken de beelden terug: "Dit heb ik in beelden tot U 
gesproken; er komt een ure, dat ik niet meer in beelden tot U zal spre

ken, maar U vrijuit over de Vader zal spreken. (89) 
·.nnes 'kan zeggen dat hij oor- en ooggetuige is geweest. (90) 

lVL.ar Thomas, die een van Gods gestelde heilsorde wil omkeren, moet 
horen: 11 Zalig zij die niet gezien hebben en toch hebben geloofd". (91) 

Zij die nu horen en geloven, krijgen perspectief: het geloven 
wordt eens aanschouwen. 

c De balans inzake zien en horen bij het godsdienstonderwijs 

De aanschouwelijke weg ·he eft in de bijbel een eigen beperkte 
plaats in vergelijking met de primaire noodzaak om te h6ren. 
Voortdurend heeft Gods volk deze grens overschreden. In de woestijn 
wilde IsraE:H door middel van een gegoten beeld zfen. Gods volk had niet 
genoeg aan wat God had gezegd. Hierin identificeerde Israel zich met 
de volken van de pagane wereld. 

De Joden vroegen Christus om een zichtbaar teken: zij geloof
den Hem niet OJ? Zijn gesproken woord, Het boos en overspelig geslacht 
zegt Christus, 'begeert een teken. . . " ' 

- 12P 



Wat deed men nu bij het dramatiseren van bijbelse stof? 
Tegemoetkomen aan de sterke behoefte in de mens, de kerkmens, om 
te zien. Het publiek kon "echt" Goliath zien vallen, de verloren zoon 
zien zondigen, een hellevaart .aanschouwen, een kindje in de kribbe 
zien, apostelen zien rondwandelen, de dochter van Jafrus zien opstaan 
uit de doden • . • 

In de eerste plaats is hier een ernstig zedelijk bezwaar te 
noemen: men laat allerlei zonden, verkeerde overleggingen, karakter
trekken, daden, enz •. zien. ·De ernst der zonde is hier niet aanwezig. 
Men volgt hier niet de· eis het kwaad te vermijden, anderen geen aan
stoot te geven. 
Verd~r wordt de zonde van de ander onnodig vastgehouden, als het wa
re weer opgewarmd. · 
Voorts, het zien van het verkeerde heeft een geheel ander effect dan 
h6ren dat er sprake is van zonde. In het eerste geval wordt men dikwijls 
geprikkeld, uitgenodigd om ook zo te doen. 
Ook hierin gaat men duidelijk tegen Gods Woord in. Als de bijbel ons 
mededeling doet van het zondige !even van Gods volk of van de volken 
rondom Israel, is dat nergens zo dat het zondige hart versneld gaat 
kloppen en zondige begeerten ~orden opgewekt. Medelettend op het ver
band waarin deze mededelingen worden gedaan, hebben zij een bedoe
ling die lijnrecht ingaat tegen het gebruik dat men maar al te vaak van 
deze zondige gegevens heeft gemaakt. Men trekt dari geen oog uit naar 
het bevel van Christus, maar gebruikt dikwijls nog een vergrootglas, . , 

In de··tweede plaats ligt als motief achter die visualisering dat 
men dan de moeilijke geestelijke abstracte geloofszaken zich beter 
eigen kan maken, Daarmee ontkent ~en de eigen aard van deze geloofs
l.nhouden. ( vgl. Goldman c. s.) 
Ook volgt men een weg die het geestelijke inzicht tegengaat: wat bij
komstig is, het visuele en pathische, fungeert als een mistbank die het 
rechte zicht op de weg vertroebelt. 
Bij het tot stand komen van inzicht in algemene zin is van leer~psycholo
gische zijde gewezen op het te sterkgebruik maken van voorstellingen, 
Dan kan het inzicht in het abstracte worden tegengegaan. De lerende 
persoon blijft als het ware steken in de beelden, de voorstellingen. · 
Welnu, als het gebruik van beelqen bij begripsvorming in algemene zin 
vraagtekens oproept, hoeveel te meer geldt dit van het leren verstaan 
van zaken uit de bijbel, die van geheel andere, hogere, dimensie en in
houd zijn. 
Ons hoofdbezwaar bij deze wijze van werken is, dat men daarmee het 
eigen karakter van Gods Woord en de daarin aangegeven plaats en func-. 
tie van het verduidelijkende beeld, miskent. . 

Het criterium vaii het "zien" bij het godsdienstonderwijs wordt 
op zodanige wijze verdedigd en toegepast bij het dramatiseren, dat het 
h6ren van de boodschap erdoor wordt belemmerd. Ook bij dit criterium 
zijn factoren in het geding, die berusten op menselijke, psychologische 
motieven. 

G Slotconclusie en perspectief voor het godsdienstonderwijs 

Terugziende op de .onder A tot F genoemde en belichte cri
teria, komen we tot het volgende oordeel: 

Bij al deze criteria kan men zich deels terecht,. deels ten onrechte be
roepen op de vormende waarde ervan, 
Deze criteria, die berusten op psychologische en empirische gegevens 
vormen geen genoegzame grond voor aanbevelingen en toepassing van 
het spel bij het gods dienstonderwijs, 

·Door God geroepen tpt een veelomvattende ambtsdienst, heeft de christ
gelovige tot taak het Woord Gods onverkort te bewaren. (92) · 
Wie dit voor ogen houdt bij het onderwijs uit Gods Woord, heeft de roe-
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ping en taak., zodanig methodisch te onderwij~en eri op te voeden, dat 
dit Woord metterdaad Schriftgetrouw wordt doorgegeven. 
De keuze voor de leervorm bij het godsdienstonderwijs aan jeugdigen 
zal uitvallen ten gunste van werkwijzen die de .mogelijkheid insluiten, 
dat het eigen karakter van het Woord Gods en de inhoud van dat Woord 
niet worden aangetasL . 

· Van het spel wordt veel verwacht voor ·de vorming van de jon
gemens. Terecht. Ret afwijzen van het spelend bezig zijn met de bijbel 
is. geen pedagogisch-didactische armoede voor de op te· voeden jonge
mens. Integendeel, 
De echte "cerux" bij het onderwijzen van Gods Woord verstaat zijn op
dracht: de hem toevertrouwde woorden Gods nauwkeurig weergeven. 
Rij verwerpt de moderne "Verkondigingsidee", die een van de exponen
ten is van de huidige theologische herorientatie. (93) 
Ret Woord Gods willen we laten staan en het kind in andere situaties 
zijn spelvreugden en aspiraties gunnen. . 

·Ret godsdienstonderwijs aan jeugdigen zal alleen dan perspectieve!). 
openen, als onze leervormen geen struikelblokken zijn voor het recht 
verstaan van de onfeilbare Reilige Schrift. 

1. K. G. Hawkins; Religious thinking & religious education. A critique of the 
researcti and conclusion of Dr. R. Goldman. 

2. R. Goldman, Religious thinking from childhood to adolescence. 
3. idem, pag. 8·. · 
4. pag. 13-17 
5. pag. 18-23 
6. pag; 25-33 en 89 e.v. 
7. pag. 51 e.v. enpag. 64e.v. 
B. pag. 48 e. v·., pag, 70-80 
9. pag. 101 e.v. 

10. pag. 105 e.v. 
11. pag. l35e.v. 
12. pag. 135 e. v. 
13. idem 
14. pag. 62 e .• v., 143 e.v. 
15. paR. 89-98 
16. M. Simmen, in Lexikon der Padagogik", deel 1, pag. 20 e.·v. 
17. pag. 20 e.v. 
18. pag. 105 e. v. 
19. G. Niemann, Die Dialogenliteratur der Reformationszeit nach ihrer Entstehung und 

Entwicklung. 
20. pag. 72 e. v. 
21. Gen. 18 : 16-33 
22. 0. Kroh, Revision der Erziehung, pag. 155. 
23. F. W. Grosheide, Korte verklaring der Heilige Schrift. Met nieuwe vertaling. 

1 Korinthe, pag.- 28. 
24. J.J. Rousseau in: Lettre a Mr. D'Alembert sur le Theatre, Oeuvres ed. de Deuz

ponts, t. XI. 
25. E. Hovel, Der Kampf der Geistlichkeit gegen das Theater in Deutschland im 17. 

Jahrhundert, pag. 121. 
26. H. Alt, Theater und Kirche in ihrem gegenseitigen Verhiiltnis. 
27. A. E. Berger, Die Schaubiibne im Dienste der Reformation. Deutsche·Literatur in 

Entwicklungsreihen: Reihe Reformation, Band V, VI. · 
28. G.D. J. Schotel, Tilburgsche Avondstonden, deel IV "Het schooldrama", pag. 217. 
29. Prynne, Histrio-mastix ofte Schou-Spels Treurspel. 
30. id, a.w. pag. 131. 
31. id, a.w. pag. 39. 
32. pag. 133 e. v. 
33. pag. 94 e.v. 
34. P. Keegstra, a. w. pag. 119 "Abraham Sacrifiant" 
35. pag. 116. 
36. J. Childs, Education and the philosophy of experimentalism. 
37. E. Boszahrt in: "Lexikon der Padagog ik11

, a.w. deell, pag. 85. 
38. id, a.w. pag. 83. 
39. H. Gaudig, Freie geistige Schularbeit in Theorie und Praxis, S. 206-209. 
40. G. van Hulst, Ad Fontes, jaargang 10, jaar 162/63, pag. 2. 
41". L. Hoefnagels, Dramatische expressie in de jeugdvorming. Bulletin voor het leke

toneel en creatief spel. 1959, maart-nummer pag. 6 e. v. 
42. W. Uhsadel, Evangelische Erziehungs- lind Unterrichtslehre, pag. 131 en 1J9. 

P, Marti, Religiiise Erziehung in: Lexikon der Padagogik, deel 11, pag. 490. 
43. W. Uhsadel, a.w. pag. 140. 
44. pag. 14-16., 

- 131 -



45. P. Marti, a.VI. pag. 490. 
46. id. 
47. W. Gutbrod, Theologisches Worterbuch zum neuen Testament, deel IV, pag. 1037. 
48, pag. 87 e.v. 
49. Duyker en Vuyk, Leerboek der psychologie, pag. 415. 

P. Mussen, N. Koggan and M. Wallach, New directions in psychology. Part I: 
Early socialisation; learning and identification. 

A. Bandura and R.H. Walters, Social learning and personality development. 
50. Duyker & Vuyk, a.w. pag. 517. 
51_ A. Bandura, Identification as a process of incidental learning. Artikel in Journal 

soc. Psycho~ogy, N. 63', 1961. 
52. van Loggem, a. w. pag. 94 en 95. 
53. C.F. van Parreren, .Leren op school, pag. 44. 
54. F. L. Polak, De toekomst is verleden tijd. 
55. H. F. Mathews, Revolution in religious education. A commentary. 
56. B. Reitsma en van Veen, Acta der provinciale en particuliere Synodes, gehouden in 

de noordelijke Nederlanden, 1572-1629. No. 58, pag. 454. 
57. id, deel V, Zeeland 1579-1620; Overijsel1584-1620, pag. 57. 

id. Zwolle 1604, art. 12 pag. 268. 
58 •. E. Hovel, a.w. pag. 129. 
59. C.D.J. Schotel, a.w. pag. 190 en 191; IV Het schooldrama, pag. 217-315 (met 

name pag. 289 e. v.) 
60, B. Holwerda, De heilshistorie in de prediking, in: Begonnen hebbende van Mozes. 

Zie vooral pag. 79 e. v. en 87 .e. v. 
61. Holwerda, a. w. pag. 94. 

L. Goppelt, Typos. 
62. Gaston Salet, S.J. Sehool en godsdienst, Jaargang 9, pag. 252. Jaar "55. 

W. Schottroff, Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 
"Gedenkenlr im alten Orient und im alten Testament, Neukirchen 1964, 
Inzonderheid pag. 3:l9 e.v. 

6:l. Prynne, a. w.·pag. 76. 
(;4. id. ' pag. 17. 
(;5. id. pag. 77. 
o6. id. pag. so. 
67. id. pag. 81. 
68. A. Kriekemans, Genetische psychologie, systematisch en historisch. 1. Grondpro-

blemen van de genetische psychologie en beginselen van de levensloop. pag. 227. 
69, C.G. Jung, Psychologische Typen, pag. 634. 
70. A.E. Berger, a.w. deel V, pag. 16. 
71. id. 
72. G. Otto, H. Scheuer!, I. Robbelen, Padagogische Forschungen, No. 13. Neue Bei-

trage zum Thema Erziehung und Verkiindigung. '60. 
73. H. Bavinck, Paedagogische beginselen. pag. 138. 
74. id, pag. 139 
75. id. pag. 139. 
76. id. pag. 146. 
77. id. pag. 147. 
78. id. pag. 149. 
79. F. Hahn, Evangelische Unterweisung in den Schulen des 16, Jahrhunderts, 1957. 

No. 3 pag. 106 en. 107. 
80. J. Dolch, a.w. pag. 25. 
81. Lev. 26: 14, Deut. 5: 1, 6:4, 7: 12, 32: 1, Spr. 23: 19, 28: 9, Prediker 12: 13, Jes.34:1 
82. Lucas 8: 8, 14: 35, 
83. Deut. 28. 
84, Luc. 8: 18, Marc. 4: 24. 
85. Spr. 23: 19, 12: 15, 8: 33, Joh, 6: 45. 
86. Rom. 11:17. N.Vert. 
87. Hebr. 11: 1 e. v. 
88, F. W. Grosheide, Korte verldaring der Heilige Schrift. Hebreeen, pag. 137. 
89. Joh. 16: 25. 
90. 1 Joh. I :I. 
91. Joh. 20: 29". 
92, Openb;:tring van Joh, 22: 18, 19, Deut. 4: 2, 12: 32, 
93, F.J. Pop, Bijbelse woorden en hun geheim, Deel 11 pag. 315 e. v. 

S. U, Zuidema, Van Bultmann tot Fuchs. 

- 132 -




