
Eeneterechtwijzing.

Gaarne beken ik over godsdienstige zaken eenige denkbeelden te koes-

teren , die verschillen van die welke do heer te braake in dit geschrift
als de eenigo ware voorstelt. In eenen protestant, die het recht van

Misschien herinneren zich sommige lezers nog het kleine opstel, ge-

titeld: Iets over materialisme en materialisten
,

in verband met opvoeding
en onderwijs, door mij geplaatst in den Jaargang 1869, bl. 129. Dit

opstel is aan den heer H. TE BRAAKE , R. K. Pr., zoo gevaarlijk toego-

schenen, dat hij thans, twee jaren na het verschijnen, de moeite ge-

nomen heeft, daarover eene uitvoerige verhandeling te schrijven in de

Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied, 3 de Jaar-

gang,
VIII, waarin hij trouwens ook nog het een en ander heeft aan-

gehaald uit mijne in 1857 verschenen Voorwereldlijke Scheppingen en

uit het in 1862 gedrukte eerste deel van mijn Leerboek der Dierkunde,

alles met het kennelijk doel om mij hij zijne geloofsgenooten verdacht

en gehaat te maken, als zijnde iemand die opzettelijk er naar streeft

het katholieke geloof te ondermijnen en op de neutrale school dingen

te doen onderwijzen, die met dit geloof in strijd zijn.

Het eenige wat ik op dezen geheel persoonlijken aanval antwoorden

wil, is: dat hij, voor een groot deel althans, gericht is tegen eenen

denkheeldigen persoon, die ontstaan is in het brein van den heer TE

BRAAKE, ten gevolge van een merkwaardig destillatie-proces, waaraan

hij eenige mijner woorden heeft onderworpen, en waardoor er een zin

uit te voorschijn is gekomen, die niet door mij bedoeld is, terwijl hij
bovendien dingen tusschen de regels leest die er niet staan en ook niet

staan moeten.
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hot vrije onderzoek handhaaft, kan dit ook niet verwonderen. Ik bon

niet zoo gelukkig als hij, van mij te kunnen beroemen in het bezit

der eenige, onvervalschte waarheid te zijn, maar slechts een eenvoudig

geleerde, die een reeds tamelijk lang leven besteed heeft aan het loe-

ren kennen der natuur, waarin wij beiden eene openbaring Gods zien.

Maar, hoewel ik nog steeds zoekende ben naar de waarheid, geloof ik

toch daarin wel eenige vorderingen gemaakt te hebben. Eene van die

vorderingen bestaat daarin; dat ik tot de erkentenis gekomen ben, dat

de godsdienstige waarheid zelve verschillende kleeden draagt, zoodat

zij zich aan den eenen in deze, aan den anderen in eene andere ge-

daante vertoont. Dit heeft mij er toe geleid eerbied te hebben voor

elke eerlijke godsdienstige overtuiging, zoowel van den katholiek als

van den jood en van don protestant, onverschillig tot welk kerkge-

nootschap hij behoort. Dan echter meen ik ook recht te hebben van

te vorderen, dat men mijne godsdienstige gevoelens evenzeer eerbiedigt.

Schimpen,- schelden en verdacht maken zijn slechte wapens, die zich

doorgaans keeron tegen dengenen die ze gebruikt.

Yan iemand die over godsdienstzaken denkt als ik doe, die de ver-

draagzaamheid voor andersdenkenden, niet uit onverschilligheid maar

uit beginsel, tot do uiterste grenzen uitstrekt, kan men niet verwach-

ten, dat hij propaganda zal trachten te maken voor do hom eigene

gevoelens, het allerminst op de scholen. Hij weet zeer goed, dat, wat

kost is voor mannen mot sterke magen en zelfs voor dezen nog moei-

lijk genoeg te verteren, niet deugt voor zwakke magen en vooral niet

voor die van kinderen.

Indian het den heer te braake werkelijk ernst is te weten, hoe ik

meen dat op de lagere scholen en op do lagere klassen der middelbare

school natuurkennis behoort medegedeeld te worden, dan raadplege hij

niet mijn Leerboek der Dierkunde, dat bestemd is voor de studenten

aan onze hoogescholen, maar mijne Bouwkunst der dieren. Daarin komt

wol is waar geen woord van godsdienst voor, maar hot levert een bo-

dem , waarop, naar ik meen, ieder godsdienstleoraar gerust kan voort-

bouwen. Wil ZWEw. voorts nog iets naders weten hoe ik denk over

sommige door hem besproken punten, dan noem ik de vrijheid hem

te verwijzen naar oen reeds in 1855 door mij in dit tijdschrift geplaatst
opstel, getiteld: Natuurkennis als opvoedingsmiddel. Inzonderheid beveel

ik ZWEw. do lezing van bl. 369 en volg. aan.

Dat ik mij overigens met oenen schrijver, die mij telkens de woor-
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don: “onzin, dwaasheid, verwaandheid, droomor, infame”

en derg. naar het hoofd werpt, in geene discussie van beginselen kan

begeven, spreekt van zelf. Waarschijnlijk heeft ZWEw. dit ook niet

van mij verwacht. Maar ik wil hem toch een der uitwerksels van zijn

geschrift op mij modedoelen.

Tot dusverre was ik een tamelijk flauw voorstander der neutrale

school, en, — gelijk mijne vrienden, waaronder ook katholieken, zeer-

wel weten, — ik zonde niet ongaarne gezien hebben, dat er oen mid-

del gevonden kon worden om de oprichting van meerdere bijzondere
scholen te , steunen, om zoo do gelegenheden tot onderwijs te verme-

nigvuldigen, iets waaraan in ons vaderland nog zoo groote behoefte

bestaat. Het kwam mij namelijk vóór, dat het tamelijk onverschillig
was waar do kinderen de eerste noodwendige kundigheden konden ver-

krijgen, zonder welke zij in do tegenwoordige maatschappij geen schrede

voorwaarts kunnen doen. Toen ik voor twee jaren met mijnen broeder

onze landgenooten opriep tot stichting van een schoolverbond, ontving
ik ook mededeelingen over hot aan verschillende katholieke scholen,
onder anderen aan die onder hot bestuur der fratres te Tilburg staande,

gegeven onderwijs, waarbij mij bleek, dat deze heeren ijverig voor hot

getrouw schoolbezoek zorgden, iets dat zij juist uit hoofde dat zij gees-

telijken zijn met te meer goed gevolg konden doen. Dit voorbeeld en

andere dergelijke werden dikwijls door mij aangevoerd ten botooge, dat

het schoolverbond, hetwelk niets anders beoogde dan het getrouw be-

zoek der scholen te bevorderen, onverschillig of deze staatsscholen of

bijzondere scholen waren, noodwendig in de katholieke geestelijkheid
oenen krachtigen steun moest vinden. Op dien grond werden dan ook

daartoe strekkende pogingen aangewend.

Ecnige mijner vrienden voorspelden mij wel is waar dat die pogin-

gen tot niets zouden leiden en meenden zelfs dat. ik mijne verdraag-
zaamheid jegens andersdenkenden te ver dreef, omdat van die zijde

op geene wederkeerige verdraagzaamheid te rekenen viel. De uitkomst

heeft geleerd dat zij gelijk hadden, en do heer te bkaake heeft mij thans

geheel bekeerd.

Ik zie nu in, dat katholieke bijzondere scholen, waar zulk een geest
heorscht als die welke hem zijn geschrift togen mij iu de pen heeft ge-

geven, allerverderfelijkst zouden zijn, en alleen geschikt om haat entwee-

dracht te stichten tusschen bewoners van hetzelfde vaderland. Eerst nu

begrijp ik de noodzakelijkheid der neutrale scholen, waar die bewoners
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althans gedurende oonige jaren hunner zorgelooze jeugd worden samen-

gobracht en zij eenon vriendschappelijke!! omgang met elkander hebben,

die op lateren leeftijd nog heilzaam werken kan en hen bewaren voor

dienafgrijsselijksten en onnatuurlijksten van alle haten, den godsdiensthaat.

Maar nu ook zal de heer re braake inzien, waarom ik noch van

de schoolwet, noch van de neutrale school, noch van de bijzondere

school een woord gerept heb. Het was omdat ik werkelijk noch de eene

noch de andere en wel het allerminst do katholieke school in het bij-

zonder op het oog had. De eigenlijke aanleiding tot mijn opstel was,

gelijk er ook te lozen staat, de aanval die het middelbaar onderwijs

kort te voren tot zelfs in de Tweede kamer had te verduren gehad. De

heer te braake heeft, door tusschen do regels te lezen, mij allerleibe-

doelingen toegedioht, die mij bij het schrijven er van geheel vreemd

waren; maar daardoor heeft hij mij ook de oogen geopend, en het is

mij thans duidelijk geworden, dat niemand die zijn vaderland lief heeft

voortaan iets doen mag tot bevordering der oprichting van katholieke

bijzondere scholen, die onder zulk eenen invloed staan.

Dat ik evenmin wonschen kan, dat de scholen, waar de jeugd hare

eerste opleiding ontvangt, worden tot hetgeen de hoer te braake mo-

derne sectesoholen noemt, zoude overbodig zijn te zeggen, ware hot

niet dat ik dien heer de gelegenheid wilde benemen om nogmaals tus-

schen de regels te lozen.

Met één woord: de school zij school, de katechisatie zij katechisatie;

de eene vuile aan wat aan de andere ontbreekt. Ik weet zeer goed dat

dit geen ideale toestand is, en dat er aan die scheiding eigenaardige

moeielijkheden verbonden zijn, die alleen door veel goeden wil en ge-

matigdheid van weerszijde kunnen overwonnen worden; doch er is van

de zijde van den staat geeneandere keus mogelijk, zal men hot opkomend

geslacht zooveel mogelijk trachten te bewaren voor den ramp der gods-

diensttwisten, welke te vreezen zijn, wanneer de opvoeding der jeugd uit-

sluitend en alleen wordt overgelaten aan eene kerk, vertegenwoordigd

door zoo ijverige kampvechters als de heer te braake.

De vele andere, deels scheeve, deels valsche voorstellingen, die ZWEw.

van mijn persoon
en van mijn streven hoeft gegeven, ga ik met stil-

zwijgen voorbij en stel deze liefst op rekening zijner door godsdienst-

ijver overprikkelde verbeelding. Wellicht zoude ik zelfs geheel over zijn

opstel gezwegen hebben, ware het niet dat ik mij als een dor redac-

teurs van dit tijdschrift verplicht had gevoeld tot eene terechtwijzing
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wegens oone door don lieer te braake begane dwaling, die het gevolg
eener naamsverwarring is, waardoor een mijner Loidsehe ambtgenooten

onaangenaam zoude kunnen getroffen worden, door zich in een strijd

gemengd te zien, waaraan hij geen hot minste aandeel heeft. De heer

k. e. de haan
, schrijver van het stuk: Het Jura-tijdperk of de mor.

genschemering vau een nieuwen dag, door den heer te braake eenhoog-
leeraar to Leiden genoemd ,

is niet do hoogleoraar u, bierens be haan

aldaar, maar de heer k. e. de haan, leeraar aan on directeur der

hoogere burgerschool te Winterswijk. Met een weinig zorg zoude de

heer te braake deze naamsverwisseling hebben kunnen vermijden, want

beider namen staan onder elkander op de naamlijst van medewerkers,
die bij elk nummer van dit tijdschrift gevoegd wordt.

Nu ik toch eenmaal de pen heb opgovat, wil ik ten slotte nog een

laatste, maar ernstig woord tot don heer te braake richten.

Indien ZWEw. zich weder eens opgewekt mocht gevoelen om tegen

mij te schrijven, dan staat hem dit natuurlijk niet alleen volkomen

vrij, maar, daar ik hem uit dit opstel als een man heb loeren ken-

nen, wien hot niet aan scherpzinnigheid on talent ontbreekt, zoo kan

ZWLw. reeds vooraf verzekerd zijn, dat wat hij op zuiver wijsgeerig
of wetenschappelijk gebied te zeggen heeft, door mij in zorgvuldige
overweging zal worden genomen.

Ofschoon niet jong meer, ben ik nog niet oud genoeg, om niet meer

te leeren. Had ZWEw. eenen meer welwillenden toon aangeslagen, dan

zoude ik hem nu reeds een paar vragen hebben willen doen, die ik

echter nu bosoheidonlijk terughoud. Alleenlijk verzoek ik hem dus, wan-

neer hij wederom oens de pen tegen mij opnoemt, het volgende wél in

het oog te houden. Ik behoor tot een kerkgenootschap, waarvan een

der voornaamste leerstukken het voorschrift van Christus is: “dat uw

ja zij ja, en uw neen noen.” Ik heb dit altijd als zijn schoonste

onderscheiding beschouwd en bon mij niet bewust er ooit tegen ge-

zondigd te hebben. Ik verbied derhalve den heer te braake voortaan

iets te doen, waardoor op mijn naam van eerlijk man een smet kan

geworpen worden.

Daaronder versta ik:

1". dat hij uit mijne woorden geene gevolgtrekkingen afleide, die ik

er niet zelf uit afgeleid heb, noch op grond daarvan mij meoningen
en bedoelingen toekenne, die hij niet weet noch weten kan dat ik koester •
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2o. Jat hij zich onthoude van, in meer of minder bedekte termen en

door woorden uit hun verband te lichten, hot te doen voorkomen, als

of gezegden, die, gelijk uit den goheelen samenhang blijkt, door mij

aan anderen zijn in den mond gelegd of ontleend, om zo vervolgens te

wederleggen of to ontzenuwen, toch eigenlijk mijn gevoelen uitdrukken.

3e. dat hij zich wachte zijne kunst om vernuftige conjecturen te

maken aangaande hetgeen tusschen de regels moet gelezen worden, op

mij toe te passen.

Indien de heer te braake, in weerwil dezer waarschuwing, dit

nogmaals doet, dan beschouw ik hem als iemand, met wien een

eerlijk man zich niet verder kan inlaten en dien men alleen beant-

woordt door te zwijgen.

P. Harting.


