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GE..\CHTE PROFESSORE~ 
E~ Sn:DE:-;TEN ! 

Dit is de eerste keer dat aan onze School 
de overdracht van het rektoraat plaats vindt. 
Dit tekent en vraagt onze opmerkzaamheid. 

V oorheen was de professor theologicus de 
perrnanente rektor wiens rektorale werkzaam
heid rnnzelf uit het ene jaar in het andere 
overschoof, zonder dat een oratie de grens tus
Stn bcidt aanwees. Tans wordt <lit anders. 
Kuratoren hebben geoordeeld, dat de tijd aan
gebroken is om het rektoraat te laten verwis
selen en hebben tesloten, dat ik het nu zal 
overdragen aan Prof. Dr. Los. 

Het besluit van de weleerw. heren Kurato
ren houdt verder in, dat bij deze gelegenheid 
een redevoering zal gehouden worden en het is 
dan ook ingevolge daarvan dat ik tans voor 
u sta. 

\" enrncht evenwel van mij geen eigenlike 
rektorale oratie . Het tovenvermeld besluit is 
mij we! wat op het lijf gevallen. ;\faar dat is 
het ergste niet. Ernstiger bezwaar levert het 
feit, dat ook onze school tans in ongelegenheid 
verkeert, ·dat ook i.n ons schoolleven onbesten
<ligheici en verwarring zijn ingetreden en <lat 



nu allerminst van een professor produktief 
wetenschappelik werk kan worden verwacht, 
werk dat het merk van rustige studie draagt. 

Verwacht dus van mij geen rektorale oratie 
-veeleer een openingswoord bij het weer aan
vaarden van onze schoolp1ichten in het nieuwe 
jaar. 

Ik zal tot u spreken over een onderwerp, 
dat u alien aangaat, en ik mag dan bij minder 
gehalte wellicht op meerdere belangstelling 
rekenen. Mijn woord zal gaan over methode 
r<.1an echte studie. Die bestaat voor mij 

I. in het leren opmerken, en 
II. in het leren verwerken . 
Voor ik die twee punten behandel zij eerst 

tweeerlei opgemerkt. 
Ten eerste, om te kunnen opmerken heeft 

men een standpunt nodig vanwaaruit opge
merkt wordt, en om te kunnen verwerken is 
f'Ust en kalmte nodig. M. a. w. ik moet eerst 
een groot bord voor u opzetten, waarop met 
grote letters staat : , ,Stop ! '' En daaronder 
in 6ns fraaie publieke Hollands (want ik denk: 
aan een bord bij het treinspoor} : ,,Kijk nit 
voor de trein." 

Inderdaad is hier treingevaar, gevaar van 
overreden te worden. Een gevaar dat juist uit 
6ns bardrijden voortkomt. Het beste zinne
beeld tocb van een studiemens uit onze dagen 



is een man op een motorfiets. Hij heeft geen 
standpunt, want hij jaagt. Hij moet in de 
kortst mogelike tijd door zijn standaarden en 
eksamens heenvliegen. Opmerken kan hij niet, 
want daar zit (gelijk bij de motorman) een 
kolossale bril op zijn ogen, een bril niet om 
mee te zien-want zijn ogen zijn goed-maar 
om de ogen te beschermen tegen de wind die 
hij zelf maakt en het stof dat hij zelf opjaagt. 
Van verwerken is ook geen sprake. Hij is ,,te 
haastig". Hij komt met ijselike drukte en 
geeft luid te kennen, dat de wereld za1 vergaan 
als hij niet cito-cito wie weet waar aanlandt. 

Ik las onlangs de V ota A cademica van Dr. 
Is. van Dijk, een boek dat ik u zeer ter lezing 
aanbeveel. Daarin komen deze uitdrukkingen 
voor, alle betrekking hebbende op onze studie
haast. Hij spreekt van ,,rusteloos nagejaagd 
weten", ,,hijgende drijfjacht," ,hysteries !o
pen," ,,blinde weetdrift," ,hysteriese weet
drift," ,,door alle kwesties heengepeitscht wor
den," ,,St. Vitusdans der hersenen," en, om 
niet meer te noemen, van een geestelike 
,,Rutschbaan," montagnes russes, (ongeveer 
het helter-skelter van onze strand-kermissen), 
waarop men langs, ach vooral langs de objek
ten van kennis been-en-weer, op-en-neer 
glijdt." , ,Wat-vraagt hij verder-zou Plato 
in de stlle schaduwrijke tuinen van zijn akade
mie van deze intellektuele verwildering we! 
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gezegd hebben? Vraag iemand, die zich zelf 
zu!k een opvoeding bat ge\·en, maar eens 
nauwkeuriger na over een of ander onderwerp, 
hij zal spoedig druk rondlopen, druk en gag
gelend als een eend, die zich Yerslikt heeft." 

Daarom roep ik eerst ,,stop ! ", kom tot be
zinning ! bedaar ! om het ongeluk van die eend 
te ontlopen; om het gevaar te ontgaan \·an 
overreden te \Yorden; om te kunnen opmerken 
en verwerken. De neurasthenie zit ook al 
in bet oog en in de hersenen. H et kost wils
kracht, bcwuste inspanning om te kunnen 
zeggen : ik trap nu vast, ik laat mij niet !an
ger verslingeren, ik \\· ii eerst nuchter worden, 
\·oordat ik een enkele stap voonrnarts doe. 

Denk aan de jonge sprinkhaan. Pas uit de 
grond gekropen begint hij niet met dadelik 
stonn te jagen. Hij beklimt eerst cen gras
halm, wrijft met zijn voorpootjes zich goed de 
ogen uit, bekijkt de wereld van uit zijn 
sprinkhaan-oogpunt en pas als hij goed opge
merkt hceft hoe het er op dit ondennaanse 
uitziet, wordt hij een rehuut in het grote 
sprinkhaanleger. 

\Vie dus het hieroncler-volgende met vrucht 
"';1 beoefenen, zette zich vooral niet met Jona
dab naast Jehu op de wagen, want Jehu drijft 
onzinniglik. Hij trachte de kalmte van nuch
tere zelfbezinning te hervinden--en ~a dan 
met m ij ,-erder . 
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Een tweede voorlopige opmerking is, dat er 
in mijn twee punten niet van opmerken en 
verwerken zonder meer gesproken wordt. Er 
s taat: leren opmerken en leren verwerken. 
Let daar ook op. Dat iemand bij ons k6mt om 
te leren, dat bevreemdt niet; maar dat hij ons 
ook zal ver laten in lerende toestand-dat is 
toch 'n beetje al te ongewoon, toch al te zeer in 
strijd met de overgeeride mening en de heflik 
gekoesterde verwachting, dat 'n mens eens-op 
'n-tijd, n.l. bij het verlaten van de Hoge
school, rnlleerd zal zijn ! 

\Vat 'n teleurstellende opwaking voor 
menig student; ook voor menig aspiran t
dominee die reeds van ver in zijn dagdroom de 
pastorie ziet oprijzen; en in die pastorie nog 
wel een studeerkamer met een paar rijtjes boe
ken, maar vooral een studeerkamer met een 
volleerde dominee, een pijp, een uouwtje dat 
de thee aandraagt en enige oomes, die bewon
deren hun geleerde Uees : rnlleerde) domi
nce,-een man bekwaam om elke Zondag twee 
volgroeide preken zo-maar-zo uit zijn mouw te 
schudden. 

En toch houd ik vol, <lat de student op de 
akademie komt, om te leren sruderen, om te 
leren den.ken. Zijn ganse !even !:mg moet hij 
denken en studeren (om die abstrakte doch 
meer bekende woorden nu eens te gebruiken), 
en in zijn studietijd is het hoofdzaak, dat de 



m ethode, de wijze 11a.n w erken hem goed eigen 
w ordt. 

Het is omdat hiennee weinig rekening ge
houden wordt--0mdat onder gestudeerden ver
staan worden a.fgerichte mensen, pasklaar voor 
de praktijk, instrumenten, die niet meer heb
ben te denken, maar slechts hebben te doen,
het is hierom dat er juist door geleerde mensen 
zulke grove fouten begaan worden. 

Ik denk hierbij aan de stadsraad van een 
grote stad, die, om te voorkomen dat de bossen 
op een schone, nabijgelegen berg zouden af
gebrand warden, £ro belooft aan de persoon, 
die een brandstichter opspoort. Tevoren was 
evenwel al bepaald, dat £s boete de straf op 
brandstichting zou zijn. Dit werd door geleer
de, ten minste welopgevoede mensen beslo
ten, maar ongeleerde mensen, die echter het 
denken nog niet hadden afgeleerd, zeiden 
onder elkander : ,,Korn, ik sticht brand en jij 
brengt mij uit; ik betaa1 die £s en jij ontvangt 
die £10 en als alles afgelopen is delen wij de 
rest ." 

Heel eenvoudig, niet waar ? En toch waren 
de geleerde heren verwonderd toen na korte 
tijd hun berg bijna geheel afgebrand was ! 

I. 

Doch genoeg, ik ga tans het eerste punt be-
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spreken. Ik ga aantonen dat de school (lagere 
of hogere) ons moet leren opmerken. 

Onder opmerken versta ik wat Thring r ) 
daaronder verstond : Observation is only a 
better name for patient welldirected work, a 
name for learning to see close, and waiting 
long on that which is worthy of being known." 

Een mens moet op de school leren iets te 
zien. Dat is geen kunst ! hoor ik: roepen. Maar 
wacht even. Zien en zien is twee. De dichter 
Celliers zegt: ,,ik hou van 'n oog wat nie 
wijk." Welnu, <lat zien wordt hier bedoeld. 
Het turen, het lang en stipt zien, het z6-zien, 
dat het afdruksel van een ding diep in de 
geest wordt ingeprent. 

Alie mensen zien als ze niet blind zijn, 
maar de een ziet als de man op zijn motorfiets 
-net een streep pad, wat veld aan weerszij
den, een gezichtseinder en daarboven even de 
hemel; en de ander ziet als de boer, die met 
zijn ossewagen langs hetzelfde pad trekt, de 
bosjes en grasjes bespie<lend, de uitdraai
paadjes bestuderend en de spruitjes en tand
jes op zijn zielsvlak aftekenend. 

V raag aan de eerste hoe loopt het pad ? en 
bij zal het niet kunnen zeggen. Morgen zal 

1) Rev . ..E. Thring M.A.., Theory and .Practice of 

Teaching. Een zeer interessant en lezcnswaardig 

werkje. 



hij zelf weer verdwalen. Vraag het de ander 
en hij zal bet pad op een stukje papier haar
fijn kunnen aftrekken. 

Dit is het verschil. De een ziet als de struis
vogel, vlak voor het hek staande en nog niet 
wetend waar hij ingaan moet. De ander ziet 
als de leeuw in zijn kooi, die de hem aanga
pende toeschouwers in minachting overblikt 
en met zijn verre oog nog dwaalt in de bos
sen waar hij gevangen werd. 

Maar laat mij u hetzelfde zeggen met de 
allermooiste woorden uit bet boekje van 
Thring. \Vie een kathedraal op 10 mij1 afstands 
ziet, onderkent haar als een plaats van gods
verering. Veel meer weet hij er echter niet 
van te zeggen. Een ander, op vijf mijl afstands 
staande, ziet het gebouw als een kunstvoor
werp, merkt op hoe bet boven de huizen uit
en tussen de bomen wegkomt. Maar het land
schap is hoofdzaak en de kathedraal een deel 
slechts van het geheel. Een derde gaat er vlak 
bij staan. En nu : "The mind is filled with 
the great stone personality, which stands out 
large en strong before the eye to the exclusion 
of every other object .. . the spectator becomes 
standing there endowed with new perceptions 
of the great creation of life and thought, 
which the cathedral embodies." Een vierde 
gaat naar binnen "and lovingly with a disci
ple's heart and eye, searches out the history, 
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learns the plan, strives to enter into the secret 
shrine of the feelings which wrought out the 
great sanctuary, and to translate out of the 
stone the speech which in very truth is in it ... 
Then as he gazes, spirit answers spirit, the 
glorious poem languaged in the stone breaks 
forth into a silent chant of life, voiceless 
thoughts breathed out of the fair structure 
pass into the gazer's soul and enter there, and 
there revive the memory of noble minds, that 
built their hearts, their blood, their all into 
those walls. He holds high converse with the 
dead that live. Prayers that passed upwards 
from paying hearts, and as they passed upon 
their heavenward message were petrified in 
pinnacle and lofty roof, pour forth their in
spiration and their faith once more. Anthems 
caught in mid air, rising triumphant towards 
the throne of God, column, and arch, one 
blended harmony of praise and worship, peal 
their great organ pipes for him whose life in
terprets life" ... 

Wat z6 gezegd is, is gezegd. Daaraan kan 
niet verbeterd worden. De man die zo schrijft 
heeft leren zien en opmerken . Niet slechts 
met zijn oog, maar ook met zifn ziel is hij 
ingegaan in zijn visie. 

Op dit iaatste komt bet aan. Daarom maak 
ik nu geen onderscheid tussen kennis op het 
terrein der ,,gemene gratie" en kennis op het 
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terrein der ,,particuliere genade." De rechte 
toestand is eerst ingetreden ,,als de ziele luis
tert" (Gezelle), of als de ziele ziet. Dat de 
herboren zie1 dil."Wels anders en verder ziet
daar ga ik nu niet op in. 

Plato heeft gezegd, dat bewondering is het 
beginsel der ·wijsbegeerte. Maar hoe kemt 
het tot die bewondering anders dan door het 
zien? Jezus verricht een wonder, laat iets 
zien, en dan bewcmderen de mensen Hem. Hij 
houdt de schare tafereeltjes voor, en zij hangt 
aan zijn lippen. Hij leert de schare zien 
--eerst de levensdingen zelf en daarna wat 
zich erachter schuil houdt. 

Alie goede onderwijzers hebben dit voor
beeld nagevolgd. Uit de nieuwere tijd heh ik 
slechts de bekende Dr. Kuyper te noemen. 
V ooral in zijn popnlaire werken stapelt hij 
beeld op beeld, en maakt vergelijking na ver
gelijking. 

Hier is de ,, vreugde van het denken", de 
vreugde van de studie. De student zelf wordt 
geleerd om op te merken, om te werken, om te 
denken. 

Aan de school komt hij om het -vermogen 
aan te k w eken, w aardo&r inzicht kan -ver
meerderd warden tot de da.g des doods toe. 

De professor behoort dan ook de student 
ter wille te zijn in de studeerkamer evenzeer 
als in de kollegezaal. Hij moet de student bij 
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zich nemen en tot hem zeggen : z0 werk ik; 
zo lees ik in een boek; zo maak ik mijn aan
tekeningen; zo stel ik een stuk saam. Dat is 
opvoeding, of wilt gij, akademiese vorming. 

Vanzelf komt hiertegenover te staan de m.i. 
averechtse methode, dat al slapende of 
in halfbewuste toestand geleerd wordt . "What 
a boundless capacity for sleep and for serene 
stupidity there is the human mind!" zucht 
Ruskin. Ja, ik ken die periode, <lat ik met 
mijn toek in slaap viel; of, erger nog, mijn 
boek onder het kussen verborg in de vaste me
ning, <lat 's anderen daags de ganse inhoud 
in mijn hoofd zou gevaren zijn ! 

Slapende studeren,- zo slecht zijn de stu
denten zeker niet meer, want de eksamens zijn 
tans veel zwaarder en zij komen er door ! 1k 
sprak dan ook tevens van 'n halfbewuste toe
stand, en ik dacht toen aan een zeker soort 
medicijn, <lat vroeger nog niet smakeloos en 
reukeloos gemaakt was, waarvan de eetlepel
dosis met gesloten ogen en neus moest geno
men worden. 

Menigeen ziet niets, hoort niets, smaal.-t 
niets maar - hij studeert . Wat de professor 
hem meedeelt van het eksamenwerk is hoogst 
onaangenaam. Maar hij zet al zijn zintuigen 
op non-aktiviteit en slikt. 

Dit is geen methode. Zo gewint de mens 
de gehele wereld en lijdt schade aan zijn we-
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tenschappelike ziel. Vandaar de regel, dat bij 
de studie de opmerkzaamheid fris en levendig 
moet blijven. Beperk de studie-uren maar 
blijf wakker. Leg het boek telkens terzij en 
tuur in de vrolike wijdte Yan uw orngeving, 
opdat het instrument der opmerking telkens 
weer yaardig zij in de hand van de meester. 

II. 

Doch ik zou ook spreken o\·er het leren 
v erJJerken. 

Daar wordt gegeten en weer gegeten en nog 
eens gegeten en aanhoudend gegeten. Laat 
men dat eens proberen met zijn natuurlike 
maag ! Zo'n diner van IO a rs uur per dag. 

Een Zuid Afrikaanse predikant heeft jaren 
geleden een reeks geestige artikelen geschre
ven over de klacht van een kindennaag. \Vie 
zal zijn pen beproeven aan het ietwat verhe
vener thema : de klacht van een studenten
maag ?-maag hier natuurlik in figuurlike zin 
genomen. 

Dat geweldig eten van 'n eksamenstudent 
doet mij denken aan een troep sprinkhanen,· 
diertjies met de voor de boer zo onrustbarende 
eigenschap, dat zij de ganse dag kunnen eten 
zonder het minste blijk van verzadiging te ge
ven,---diertjes die slechts kanalen zijn waar
door het gras heenschuift maar er zelf z6 wei-
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nig aan hebben, dat zij anderkant uitkomen 
mager als ...... sprinkhanen. 

Of ja, zij gaan eindelik bij hopen in het 
gras liggen-geheel werkeloos. Z6 neemt ook 
soms onze student vakantie, d.i. hij speent 
zich aan alle geestesarbeid. nlaar die vakan
tie is het beste bewijs, dat hij teveel gegeten 
heeft van de boom der kennis. 

Een normaal-gevoede maag beeft geen va
kantie nodig, zal zelfs door middel van 'n 
schreeuw-honger ernstig daartegen proteste
ren. Evenzo heeft een normaal-gevoede geest 
geen behoefte aan rust. In beide gevallen is 
een vastenkuur alleen nodig bij overvoeding. 

Die ophoping van leerstof, van namen, fei
ten, stelsels, problemen ! \Velke geest kan ze 
verdouwen? Wie kan daarbij gezond blijven? 

Het boertje, dat nog op de schoolbanken 
zit, moet noodzakelik weten dat Hendrik 
VIII achtmaal getrouwd was. Hij moet ook 
van buiten kennen de namen van die lieve 
vrouwen. Is dit niet bespottelik ? 

Vandaar 'n antler reden waarom het stu
deren soms zulk een vreugdeloos bedrij f is. 
Een van de vervelendste plekken op de we
reld is een museum, vooral een geologies mu
seum. Daar staan honderden levenloze voor
werpen, ieder voorzien van een papienje en 
een naam. Vindt men hunsgelijken ook niet 
in de school ? Die eksarnen-goedjes zijn voor 
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ons stenen en geen brood-ieder met 'n pa
piertje beplakt . De hersenen zijn-om slechts 
<lit ene te noemen- vol gepakt met namen 
en jaargetallen van mensen, die eerst geboren 
en daarna weer gestorven zijn. 

\Vaartoe dient toch die onverwerkte, on
verteerde kost ? Zit daar akademiese vorming 
in ? Is het niet veeleer een aanklacht tegen 
dit stelsel, <lat een Afrikaanse kandidaat in 
de theologie, na enige maanden kennismaking 
met een buitenlandse universiteit , zeggen 
moest : nu begin ik pas te studeren ? 

Ik vraag met Dr. Van Dijk: ,,\Vaarom 
hebten wij toch onze handboeken dan... om 
er in heerlike olympiese rust naar te verwij
zen ?" Laat de handboeken bij der hand zijn 
en laat men zijn weg gemaklik daarin kun
nen vinden. Dit is de echte student genoeg. 
Laat de handboeken als dammen het water 
houden. \Vij leiden daaruit slechts zoveel weg 
als ter besproeii:ng nodig is. Het geheugen 
vYordt toch nooit een handboek, evenmin als 
de waterzak van een kameel de oase overbo
dig maakt. Troun-ens, het geheugen is bij de 
vorming een erg relatief gegeven. Grote ge
leerden waren weleens vergeetachtige stum
perds. 

De geschetste wantoestand moet anders 
warden. De gezonde rege1 is, dat niet meer 
stof worde meegedeeld en opgenomen als ver-
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teerbaar is. Xiet te \'eel, niet te zwaar, niet te 
hoog- alzo kwalificeer ik die stof. E en eenvou
dige Davidslinger, waarmee men op een baar 
werpt is beter dan een reusachtig Goliaths
zwaard, <lat geweldig in de rondte wordt ge
zwaaid. 

Van grote betekenis is hier het woord van 
Pindarus : ,, wijs is hij, die vele dingen weet 
door i nnerlike groei." De weetstof moet wor
den \·erteerd, moet ons inwendig bezit, moet 
,,eigen familie" van onze ziel zijn. .-\ls wij 
iets \·oortbrengen moet de stempel van onze 
persoonlikheid daarop staan. De H eere maakt 
geen twee mensen gelijk, en zeker ook geen 
twee binnesten. Daarom zal er bij alle eenheid 
van produh..rtie eigenheid en \·erscheidenheid 
kunnen geeist worden . 

Dit \Yil niet zeggen, dat alle mensen oor
spronkelik moeten zijn. Zij die niets willen 
zeggen hern·elk reeds --.;6or hen gezegd is -
::ildus Pope-lopen gevaar Yan dingen te zeg
gen di~ niemand na hen zeggen zal. \\-at ver
langd wordt is, dat ieder mens zij n eigen 
wezen afdrukke op zijn ~·erk. 

Daartoe is nodig het verteringsproces. Een 
os in de \Yei kan veel gras per dag afscheren, 
maar hij heeft de nacbt nodig om te herkau
wen. Dan maakt hij zich de massaas eigen en 
neemt de hac:ht daan·an op in zijn bloed. 

Bij de student heet dit repeteren. Cah'ijn 
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verwierf een machtige kennis, doordat hij, 
naar eigen getuigenis, des nachts zich weer te 
binnen bracht, wat hij gedurenQ:e de dag had 
gelezen en gehoord. Door dat herhalen, wor
den de pinnen van de stormlijnen goed diep 
ingeslagen en de tent der wetenschap waait 
niet om als het daarover zomert en wintert. 

Grote paedagogen wenden dan ook de her
haling aan tot bevordering van het verwer
kingsproces, gelijk zij veelvuldig het beeld ge
bruiken om de opmerkingsgave te scherpen. 
Uit de nieuwere tijd behoef ik slechts de na
rnen van Ruskin en Kuyper te noemen. Wat 
herhaalt Dr. Kuyper niet in het ,, Werk van 
de H. Geest". Het 2de deel heeft iemand be
paald veffelend genoemd. Maar dat hebben de 
critici ook van Israels heilige profeten- van
wege hun herhaling-gezegd. En toch, hoe 
heeft Kuyper het er in gekregen met zijn her
halingsmethode ! Hij wist dat Cats' versregel : 
,,de boom en valt ten eersten slage niet" 
paedagogiese wijsheid bevat. Herhaling en 
resUIDptie-zietdaar de kracht rnn onderwij
zer en leer ling. 

Om zelf te resumeren-mijn tweede punt 
wil, dat de eerst buiten ons liggende stof ge
heel ons eigendom worde, zodat zij bij repro
duktie ons beeld drage. Laat de Karroo hier 
spreken . A.ls gij daar een klip opraapt en die 
naar de bekende Kaapse geoloog brengt, zal 
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hij u dadelik zeggen: ,,die klip komt uit de 
Karroo" . Het beeld, de gelijkenis van die 
streek zit er dan ook in. Nog meer. Ook op de 
daar omdwalende hottentot heeft de Karroo 
haar merk gezet. Haar bosjes en struikjes, 
los naast elkander staande, met stukjes op
laaiende kalkgrond ertussen, vindt gij terug in 
de peperkorrels. Haar sloten en ravijnen, in 
de droogte schreeuwend om water, ziet gij in 
aangezicht en nek van die verrimpelde natuur
rnens. J a, de Karroo heeft haar voren lang en 
diep getogen . .Maar daarin eert gij haar. Zij 
geeft een produkt naar haar aard. 

Slotsom : bekommert u niet over de hoe
-;; eel heid, maar OYer de hoedanigheid van uwe 
kennis. 

En als gij eindelik tegenwerpt, dat gij 
eksamen moet doen en dat het daar op de hoe
veelheid aankomt, dan antwoord ik dit. Door 
deze methode te volgen, zult gij misschien 
geen eksamen-genie worden. :\Iaar <lit hoeft 
ook niet. Gij komt u\\· eksamen wel door en 
gij blijft een ni ens-genie. Dit laatste is u on
eindig meer waard . 

Nu kom ik tot de toepassing. \Vaaraan kan 
de student weten , <lat hij op de goede weg is? 
\V aaraan is het hem duidelik of hij een echte 
zoon van Israel is, dan wel een onbesneden 
Filistijn. 
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r . Het handschrift verraadt al dadelik de 
ware student . Laat mij het maar rechtuit zeg
gen, <lat het handschrift van heelwat studenten 
tegenvalt. Verlangd wordt niet 'n mooie, maar 
'n vaste hand als bewijs van vastheid en rust in 
de hersenen. Hier een krul en daar een krul, 
om de onregelmatigheid nog meer te verho
gen ! Hier een regel bij de margine beginnend 
en daar weer een ver naar binnen geschoven. 
Hier een woord dat begint te wankelen voor
dat al de letters er zijn en daar weer een recht
opstaand en houterig als een harksteel. Is dit 
niet de vluchtige maar ware schets van veel 
studentenhandschrift? 

Wen uw geest aan regelmatigheid, vastheid 
en tucht, opdat ook uw handschrift de blijken 
daarvan geve. 

2. Ten tweede wijs ik op de vorm. Het 
is een dwaling te beweren, dat een gewicbtige 
inboud te verkiezen is boven een goede vorm. 
Laat mij u zeggen, dat inhoud en vorm door 
de teerste huweliksband verbonden zijn. Als 
iets gewichtig en korrekt gedacht is zal het 
ook gewichtig en korrekt gezegd worden. De 
inkorrektheid van het opmerken blijkt gedurig 
uit de slordige wijze waarop beelden gebruikt 
warden. Tracht duidelik te zien en gij zult 
iets duidelik kunnnen zeggen. Tracht uw 
woorden te voelen en gij zult het gevaar der 
rhetoriek ontlopen. Dit vooral aan het adres 
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der theologen, want predikanten zijn in dit 
opzicht verstokte zondaren. Gemeenzame uit
drukkingen, afgezaagde wendingen en zielloze 
klanken gonzen als bijen door de kerk . Maar 
dit woord ook aan het adres van alle studen
ten. 

De meeste mensen voelen niet meer wat ze 
zeggen. De ziel is onzicht baar geworden onder 
de zegging. Dr. Van Dijk haalt aan, wat 
iemand dus ondeugend heeft geformuleerd: 
er zijn mensen, die zo dikwels zelf gezegd 
hebben, dat melkkoeien gemolken worden en 
katten miauwen, dat zij er ten slotte niets 
meer bij denken. Men moet, zo meende hij, 
zulke lieden soms wakker schudden door de 
mededeling, dat katten gemolken worden en 
k oeien miauwen." En het ergste van dit 
kwaad is, dat men zijn heiligst bezit zich d 
handig laat maken door woorden. Gib~on 

zegt : "Augustus was sensible that mankind 
is governed by names; nor was he deceived in 
his expecJ:ation, that the senate and people 
would submit to slavery, provided they were 
respectfully assured that they still enjoyed 
their ancient freedom. " 

Bedenk dus : woordenkraam is zielemoord . 
\Vees daarvoor gewaarschuwd ! 

3. In verband met de vonn moet ik nog 
opzettelik wijzen op het gebruik der moeder
taal. Wendt die aan waar het u vergund is. 
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Bij het gebruik van een taal, die ons niet 
door geboorte eigen is, wordt de ziel verw'ron
gen of verstikt. Wie de wetenschappelike stof 
zich eigen gemaakt heeft en nu met de stem
pel van zijn eigenheid haar naar buiten wil 
brengen, moet kunnen \verken met zijn moe
dertaal. Anders zit hem de rhetoriek, bet 
oneigene weer in de weg. H oe nucbter-waar 
zegt Thring bet : The learner's native 
language ought to be the groundwork of all 
teaching. By this is meant the actual language, 
a skilful examination of the common sentence 
as a vehicle of intelligent thought, with it.;; 
structure en necessary requirements; not what 
is often called teaching English, not the phil
ology, or history, or literature, or curiosities 
and idioms, but the very common talk we 
talk, and why, and how, we talk, if we talk 
correctly, or what follies we commit if we 
talk incorrectly." 

Als dit nu reeds waar is van bet Engels 
der Engelsen, wat moet dan niet gezegd van 
het Engels of Nederlands der A frikaners ! Dit 
verschil alleen pleit in ons voordeel : daar is 
bet een gewilde, bier een opgelegde dwaling ! 

4. Een vierde punt ter toetsing, dienend 
bij de keur van studie is wat Latham noemt 
"a progressive state, a progressive condition 
of mind" (bij Van Dijk blz. 74). 'n Mens is 
geen encydopaedie. Hij kan niet all es weten. 
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Dit ts ook niet nodig. Wat ons bij 
grote mannen treft is niet dat zij 70 

veel weten, maar dat zij sommige zaken zo 
goed weten. Ja, dat zij zo klem leggen op 
eenvoudige dingen. Die vormen dan de ,,kris
tallisatiepunten" r ) van hun verder weten. 
Zij gaan zeker. Door geregelde progressie 
bouwen zij koraaleilanden in de zee van bet 
weten. Zoek dus een vast punt. Onderzoek, 
verbind, scheid, vergelijk, doordring dan ver
der , maar altijd in verband met dat vaste 
punt. Dit is progressie~en kenmerk van 
echte studie. 26 wordt de geest versterkt en 
verdiept , en het be\vuste, toegeeigende, 
bloedeigen weten dageliks vermeerderd. 

5. Het laatste kenmerk waarop ik hier nog 
wijs is eer bied. L aat Dr. Van Dijk het zeg
gen : ,,Ik bedoel die eerbied, die er altijd zijn 
zal als bet verstand niet in afzondering van de 
overige zielskrachten is groot gebracht, als bet 
verstand gekomen is tot zijn volle rijpheid en 
schoonheiQ. " Laat Thring het zeggen : 
''The village maiden must be wooed 
like a queen, if she is to be won; not in such 
courtly wise perhaps, but with as sincere a 
heart . And he, who would end with being 
true lord of anything, must begin by looking 
up ~ith awe, and respect, and love, at the 

1) Het woord is \·an Dr. Van Dijk. 
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skill he hopes to win, and worship as above 
him that which he aspires to make his own." 

Eerbied ! .Maar ga nu eens naar de trein, 
waarin lerenden en studerenden huiswaarts 
vervoerd worden. Luister naar die uitgelaten
heid en goedkope brooddronkenheid, naar 
die taal en die liedjes. Is <lit eerbied? De 
boom kent men aan de vrucht. Echte studie 
maakt stil, maakt klein, maar de onechte 
openbaart zich in rumoerigheid en opgebla
zenheid. Daarom wie groot wil zijn in de stu
diewereld, zi] aller dienaar. Hij zij een leviet 
eerst en daarna een priester, en nadere steeds 
met buiging van lichaam en ziel voor het 
altaar der wetenschap. 

Over de lotgevallen van de School in het 
verlopen jaar kan ik kort zijn. 

Door mij werden begin 1914 twintig nieuwe 
studenten ingeschreven. Enigen meenden ech
ter spoedig weer de School te moeten verlaten. 
Niettemin is het aangenaam te konstateren, 
dat het getal studenten jaarliks toeneemt. 
Wij groeien. Luctor et emergo. 

In het begin des jaars .b."Wam Dr. S. 0. Los, 
voorheen bedienaar des Woords te Pretoria, de 
gelederen der professoren versterken. Een ge
lukkig moment, want het aantal theologiese 
studenten was juist tot twaalf gestegen-het 
hoogste aantal waarvan onze annalen melding 
maken. 
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Midden des jaars 1914 trad een tweede doc
tor onze School binnen. Ditmaal Dr. F. 
Postma, kort te voren aan de Vrije Universi
teit bevorderd tot doctor in de Letteren. Het 
weerzien onder zo verblijdende omstandighe
den was een verkwikking. Onze literariese 
afdeling zij met deze promotie gelukgewenst. 

Tegelijkertijd verliet ons Ds. M. Postma 
M.A., bedienaar des Woords te Johannesburg. 
Na anderhalf jaar geheel belangeloos onderwijs 
in de klassieke letteren gegeven te hebben, 
heeft Z.Eerw. weer de pastorale staf opgeno
men over zijn belangrijke gemeente. De Heere 
zegene ook daar zijn ijver en toewijding. 

Ernstige gevallen van krankheid kwamen 
onder de studenten voor, doch de dood werd 
onder Gods gunst geweerd. 

In de kollege-kamers ging het werk gere
geld door. Evenzo had in het kosthuis alles een 
geregeld verloop, dank zij de goede zorgen 
van huisvader en huismoeder. 

Ten a<!J1Zien van de eksamens kan ik het 
goede boodschappen. Vier theologiese studen
ten werden tot proponent bevorderd en twee 
deden het semi-kandidaats. Van degenen die 
op naam der School bij de Kaapse Universi
teit eksamen moesten doen, is niemand gedro
pen. Bij het Intennediair B.A. stond een onzer 
kandidaten in de eerste divisie van klas I. De 
betrokken professoren en onderwijzers, zowel 
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als de gelukkige kandidaten wens ik met dit 
resultaat hartelik geluk. 

Ten slotte is het mij een aangename taak 
het rektoraat over te dragen aan u, hoogge
achte ambtgenoot, Prof. Dr. S. 0. Los, vol
gens besluit der \VelEerw. H.H. Kuratoren 
benoemd tot rektor over het jaar 1915. Zij de 
rektorale waardigheid u als mij een lichte last 
en vermeerdere ooze V erbonds-God de groei 
der School onder uwe hoede. 

Met de gebruikelike bede besluit ik : 
Vivat, floreat, crescat Academia ! 

Ik heb gezegd. 
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