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Ethische theologie en onderwijs 

1.
Een levend mensch is altijd meer dan ‘aanhanger eener wereldbeschouwing’ en hoe grooter hij is, des te meer geldt van hem het woord:
Ich bin kein ausgeklügelt Buch
Ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch.

Deze uitspraak is afkomstig van prof. Kohnstamm in zijn artikel ‘Persoonlijkheid en Idee’ dat in het tijdschrift Onze Eeuw in 1922 verscheen. Ph. Kohnstamm, ‘Persoonlijkheid en Idee’, in: Onze Eeuw. Maandschrift voor Staatkunde, Letteren, Wetenschap en Kunst, Dl. 4 (Haarlem: De erven F. Bohn, 1922), 161-199, en 284-313. Zie voor het citaat, 173. Het zou zomaar een uitspraak van de theoloog J.H. Gunning Jr. (1829-1905) hebben kunnen zijn, al leefde deze toen al niet meer. Dat Kohnstamm zelf geïnteresseerd was in Gunning, blijkt wel uit het feit dat zijn naam vermeld wordt in de lijst van intekenaren op het bibliografische werk over Gunning dat tussen 1923 en 1925 verscheen. Gunning Leven en Werken (GLW), registerdeel, 146, s.v. En eenmaal is er in dit werk een verwijzing naar Kohnstamm en wordt gewezen op diens artikel ‘Persoonlijkheid en Idee’. GLW II, 715 (noot 1). In de samenvatting van Gunnings studie Spinoza en de idee der persoonlijkheid door J.H. Gunning Wz. Kohnstamm en Gunning Wz. kenden elkaar persoonlijk. 

Mijn bijdrage heb ik toegespitst op de theologie van Gunning Jr., die een van de geestelijke vaders van de ethische theologie is. De ethische theologie is een stroming die halverwege de negentiende eeuw ontstond. De grondlegger van deze theologische richting was Daniël Chantepie de la Saussaye, die bekend werd door zijn beoordeling van de Leer der Hervormde Kerk van de moderne Leidse theoloog J.H. Scholten. La Saussaye was Gunnings leermeester en na diens onverwachte dood in 1874 zette Gunning zijn werk voort. Het bijvoeglijk naamwoord ‘ethisch’ betekent hier overigens niet ‘moreel’, maar ‘humaan’ of ‘humaniserend’. Het gaat om een theologie die de geloofstraditie en het moderne streven naar humaniteit wil verbinden.

Kenmerkend voor Gunnings ethische theologie was dat hij het waarheidselement van de kerkelijke traditie niet zocht in bijv. confessionele leerstellingen of een strakke inspiratieleer van de Schrift, maar in de ‘geestelijke ervaring’ van de gelovige. Dat betekende overigens niet dat hij de subjectieve beleving tot norm maakte, maar wel dat hij de leer beschouwde als secundair ten opzichte van het geestelijke leven. Gunnings boekje Beginsel en Meeningen uit 1860 is van die opvatting een klassiek voorbeeld. Zie Gunning Verzameld Werk (GVW) 1, 101-180.  

Gunning hield zich als predikant ook bezig met de inrichting van het onderwijs. Zijn theologie leidde hem tot pedagogische inzichten, die hier en daar doen denken aan Kohnstamms personalisme. In mijn bijdrage wil ik een aantal van deze inzichten belichten. Een ander aspect dat ik naar voren wil halen, is Gunnings betrokkenheid bij enkele onderwijzers in Den Haag. Deze waren verbonden aan diverse bijzondere scholen zoals de Prins Willemschool, waar G.P. Post hoofdonderwijzer was. Gunning organiseerde voor deze onderwijzers een kring, waar literaire werken gelezen werden zoals Schillers Taucher en Goethes Faust Zie GVW 3, 77, 117. en hij schreef regelmatig artikelen in het tijdschrift Paedagogische Bijdragen, dat door J.P. Schaberg en andere Haagse onderwijzers werd geredigeerd. Een belangrijke figuur was in dit verband ook de rector van het Haags Gymnasium, Laurens Reinhard Beijnen. Hij was een van Gunnings beste vrienden en vertegenwoordigde Gunnings ideaal van een gelovige docent. Aan het slot van mijn bijdrage zal ik aan hem nog enige aandacht besteden. Maar eerst kijken we naar Gunnings visie op het onderwijs.

2.
Vlak voordat Gunning in 1861 predikant werd in Den Haag stuurde hij twee brieven naar de secretaris van de ‘maatschappij ter bevordering van christelijk schoolonderwijs’ in oprichting. Zij was een min of meer spontaan initiatief geweest van het Amsterdamse schoolhoofd N.M. Feringa. Zie A.C. Rosendaal, Naar een school voor de gereformeerde gezindte: het christelijke onderwijsconcept van het Gereformeerd Schoolverband (1868-1971) (Hilversum: Verloren, 2006), 28v. Ook G. Groen van Prinsterer raakte hierbij betrokken en drukte zijn stempel op de grondslag van de maatschappij, waarin de formulering voorkwam dat zij gegrond was op de ‘onveranderlijke waarheden’ die in het tijdperk van de Reformatie geopenbaard waren. Gunning maakte in zijn eerste brief duidelijk dat hij met de uitdrukking ‘onveranderlijke waarheden’ niet uit de voeten kon. GLW II, 44. In zijn tweede brief ging Gunning in op zijn visie op het onderwijs. Niet de inrichting en reglementen moesten in een school voorop staan, maar de persoon van de onderwijzer. Een bezielende onderwijzer vormde het middelpunt van de school. Als Gunning zo’n bekwame onderwijzer gevonden had, wilde hij ‘voor dien man een werkkring zoeken, waarin hij niet door vooraf vastgestelde bepalingen, hoe uitmuntend die ook zijn mogen, beperkt zal worden, maar met vrijheid naar zijn geweten zal kunnen werkzaam zijn.’ GLW II, 49v. En, ging Gunning verder: 

Bij mij komt alles allereerst op de persoonlijkheid des onderwijzers aan, en eerst dáárna komt er veel op de inrichting der school aan. De inrichting moet zich vrijelijk vormen uit den geest des onderwijzers, en het goede onderwijs kan nimmer geschapen worden door eenige, buiten hem om bepaalde inrichting. GLW II, 50v. 

Ook later zou Gunning dit onderwijs-principe blijven koesteren en uitdragen. 

Gunning was een voorstander van onderwijs dat rekening hield met de gaven en de aanleg van een kind. Hij waarschuwde meermalen voor een teveel aan leerstof. Een kind moest niet alleen intelectueel uitblinken, maar vooral ook als mens gevormd worden. Christelijk onderwijs moest zich daarom kwalitatief onderscheiden van het openbare onderwijs en niet slechts een duplicaat daarvan zijn, ‘vermeerderd met lezing van den Bijbel, gezang en gebed.’ GLW II, 89. Het ging erom dat een kind zich kon ontwikkelen tot een humaan, sociaal wezen, dat uit ‘een christelijke geest’ leerde leven en handelen. Dat eiste volgens Gunning ‘afsnijding van al wat niet ter zake dient, al wat het karakter van het kind niet vormt voor de toekomst, in welke hij zich bewegen zal.’ Zijn parool was dan ook: ‘weinig maar goed’. Idem
Voor zijn onderwijsvisie wees Gunning ook op Rousseau, ondanks al zijn bedenkingen tegen deze filosoof. Hij erkende dat Rousseau de vader van de moderne pedagogiek was. Gunnings enige bezwaar was dat de moderne pedagogiek niet besefte dat het geloof ‘het binnen’, het centrum van de persoonlijkheid moest zijn. Rousseau zag niet dat ‘wedergeboorte en vernieuwing van Boven (...) de voorwaarde van alle waarachtige ontwikkeling is.’ J.H. Gunning Jr., ‘De opvoedingsleer van Rousseau’, Paedagogische bijdragen 1 (1873), 13v. Daarom miskende hij de betekenis van het gezag, van de autoriteit en meende dat het kind zich zonder gezag kan ontwikkelen. 
Deze kritiek komt voort uit Gunnings visie op het geloof. Voor hem heeft het christelijk geloof een humaniserend karakter. Dat betekent dat de kinderen alleen door het geloof humaan kunnen worden. Zij worden pas echt maatschappelijk deugdzaam, wanneer zij zich in hun hart bewust worden van de werking van Christus. Daarom moet het onderwijs op deze bewustwording gericht zijn.
Godsdienstige opvoeding kan daarom niet door het leren van leerstellingen worden bereikt. Ook het Bijbels onderwijs kan dat niet zonder meer. De waarheid kan alleen bemiddeld worden door de persoon van de onderwijzer. Hij is het gezag, de autoriteit die het kind voor zijn ontwikkeling nodig heeft. Beslissend is dat de onderwijzer zelf gelooft en dit geloof in zijn leven gestalte geeft; pas dan kan hij de kinderen overtuigen. Dit gedeelte is overgenomen uit het tweede deel van de Gunningbiografie, die ca. 2021 zal verschijnen. 

Gunning zag in het confessionele en moderne onderwijs vooral het gevaar van uitwendigheid, waardoor de school volgens hem een ‘dressuurplaats’ werd en niet een plaats van persoonlijkheidsvorming. Om die reden benadrukte hij in het tijdschrift Paedagogische Bijdragen het belang van het christelijke karakter van de school: 

Wat wij school noemen is, ondanks den Griekschen oorsprong van het woord, eerst door het christendom in de wereld gekomen. Namelijk Grieken, Romeinen en andere volken ontwikkelden in den knaap (het meisje werd meestal verwaarloosd) niet den mensch, maar slechts den staatsburger of eene andere afzonderlijke zijde van zijn wezen (b. v. in China het abstracte verstand.) In het kind den mensch te zien, den mensch in hem te willen ontwikkelen, dit doel stelde men zich eerst sedert in den mensch de beelddrager Gods werd gezien. Derhalve, wij willen de school, en gijlieden wilt die niet, ofschoon gij ter goeder trouw meent, haar te willen. Gij hebt slechts eene dresseer-plaats. Zelfs uit uw eigen kamp gaan stemmen op die erkennen, dat uwe opleiding geen opvoeding is, wat de school toch noodzakelijk onderstelt. J.H. Gunning Jr., ‘Geen strijd voor ‘christelijke scholen’!’, Paedagogische bijdragen 3 (1875), 235. 

Om dat te onderstrepen wees Gunning op de moderne vrijdenker Aart admiraal, die het betreurde dat de Bijbel van de school was ‘gebannen’. 

Gunnings pleidooi om van de school geen dressuurplaats te maken, heeft duidelijk parallellen met Kohnstamm. Deze schrijft in ‘Persoonlijkheid en Idee’ dat volgens het idealisme 

het uniforme, ongedifferentieerde onderwijs natuurlijk het ideaal [is]. Klassikaal onderricht, voor allen gelijk, is het wachtwoord. Het hoogste is bereikt, wanneer men met den Franschen Minister van Onderwijs mag zeggen, dat op één bepaald uur in alle scholen alle kinderen van één leeftijd (…) met dezelfde bladzijde van hetzelfde leesboek bezig zijn. (…) De uniformiteit, die het hart van den idealist in verrukking brengt, wordt door den personalist ook hier uit den booze geacht. Ieder naar zijn aanleg, is de eisch voor de school… Kohnstamm, ‘Persoonlijkheid en Idee’, 299.

Gunning zou het daar zeker mee eens zijn geweest.

3.
Hoe werkte Gunnings idealen nu in de praktijk uit? Om u daar een indruk van te geven, richt ik me tot slot tot Laurens Beijnen, die als docent geheel aan Gunnings visie voldeed. 
Volgens Beijnen moesten in een school niet alleen begripsvaardigheden, maar ook geestelijke vaardigheden getraind worden. Menige leraar was teleurgesteld geraakt als leerlingen die uitstekend konden leren, vreemd bleven ‘aan allen ernst’, de spot dreven ‘met liefde, zelfopoffering, heldenmoed en manneneer’ en zich niets aantrokken van ‘het gezag van ouders, overheden, meesters en leraars’. Johs Dyserinck, Dr L.R. Beijnen (’s-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1906), 33. Al het werk aan het hoofd had dan geen betekenis voor het hart. 

Beijnen werkte daarom in zijn lessen aan kennis én humanisering. Dat deed hij door bewondering voor het schone – in de letteren en de schilderkunst – en eerbied voor het heilige bij te brengen. Dat blijkt bijv. uit de herinneringen van zijn leerling mr. A.A. de Pinto, die hoog opgaf van Beijnens onderwijs en ook onder de indruk was van de persoon van Beijnen. Er viel met hem ‘niet te gekscheren. Hij was streng, onverbiddelijk streng tegen luiheid, onordelijkheid en slordigheid, maar over onbillijke of onrechtvaardige behandeling had niet één zijner leerlingen zich ooit te beklagen.’ Dyserinck, Beijnen, 47. Ook kon Beijnen spontaan – tijdens een les op 11 juni 1859 – een uur lang spreken over Von Metternich, die die dag gestorven was. Dat maakte grote indruk. ‘Het gehoor hing aan zijne lippen. De eigenlijke les was geheel vergeten,’ schreef een leerling later. Idem, 48. En bij dit alles voegde Johannes Dyserinck in zijn boek over Beijnen nog de herinnering, 

dat Beijnen in zijne leerlingen den lust wist te wekken om voor de vuist te spreken, zoo vaak hij hun tot taak stelde om over een of ander behandeld onderwerp op het gebied van geschiedenis en letteren zonder haperen eene korte voordracht te houden. Idem, 52. 

Ook daarbij was Beijnen zelf het grote voorbeeld. Hij was een beroemd redenaar en trad regelmatig op in het Haagse letterkundig genootschap Oefening kweekt kennis. Idem, 15-21. Zie ook Nop Maas, De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw (Utrecht/Antwerpen: Veen, 1986), 78vv, waarbij de prent ‘Een deftige lezing’ is afgedrukt, waarop vermoedelijk Beijnen staat afgebeeld tijdens een optreden in Oefening kweekt kennis. In hem kwamen geloof en leven, godsvrucht en humaniteit voorbeeldig samen.

Zo was Gunnings ethische theologie, met het accent op de persoon, een bron voor ‘personalistisch’ onderwijs, zoals Kohnstamm het later zou ontwikkelen. Vooral in Den Haag lukte het Gunning om dat ideaal vorm te geven. Dankzij onderwijzers die zijn ingewikkelde theologische denkbeelden wisten om te zetten in de praktijk van het onderwijs leefde zijn gedachtegoed in een aantal scholen voort. En postuum werd in 1914 een school naar hem vernoemd: de Dr. J.H. Gunningschool aan de Haagse Prinsengracht, nr. 75. Het gebouw is inmiddels afgebroken. Maar Gunnings roep om van de school geen ‘dressuurplaats’ te maken en gericht te blijven op de persoon van de onderwijzer en de leerling, blijft wel uitdagen. 

Leo Mietus, 8 juli 2019

