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1. door in 
eenerzijt 
gebied 
zullen worden aan

2. door het bevorderen 
scholen, in die streken van ons

3. door het uitzenden van 
Maatschappij en eventueel ook 
werkzaamheid op het gebied 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van • 
handeling van problemen van vc

5. door uitgave van 
land levende oude en 
volksontwikkeli ng.

6. door het contact 
Nederland 
het bezoek 
dit noodig 
deering van

ig zal geven aan alle in ons 
gedachten op' het gebied der

l Let contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
buitenlandsche toestanden. ,

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

rijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
, der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 

de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend, 
van dë oprichting van neutrale bijzondere 
land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

sprekers, welke in de departementen der 
daarbuiten propaganda maken voor die 

van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk
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. A4T vee‘ meer blijde zekerheid dan vroeger kan ik nu den 
’• J.VA. titel van dit opstel neerschrijven. Denk maar eens terug 

aan de jaren van politieken strijd in het begin dezer 
eeuw. Toen beleefden we een soort van revolutie. Niet gericht tegen 
de Kroon of het kapitalisme. Maar wel gericht tegen het oude partij- 
gezag, dat gepropageerd had een christendom boven geloofsverdeeld
heid en gesticht had een school voor gansch het volk.

Dien strijd zelf kan ik hier, als vallend buiten mijn . 
laten rusten. Het ideaal der enkelen bleek te hoog en te 
de grootc meerderheid. Dat maakte de tegenpartij sterk, 
haar politieke leiders steun vinden in de „consciëntie" der mass 
door uitbreiding van het kiesrecht de staatsmacht in handen I 
En zoo is gekomen de scheuring, de scholensplitsing, door vrot 
wetten en ministers haast gewelddadig ingeleid, en door de 
wijs wet van 1920 bijna zonder strijd gesanctionnecrd. Wat 
punt van twijfel was en dus voor alle kampioenen een uitzicht • 
van winst of behoud, is nu een voldongen feit geworden, waai 
haast zonder tegenspreken berust.

Daarmee zijn ook vervallen de oude 
Behalve in zooverre ze nu juist in vervi 
motieven, ja die kunnen wc voorloopig 
gogische wapenen die komen nu juist 
gereedschap. We vechten niet meer.

van het Nut misschien de 
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nu uitbouwen naar het eenmaal v< 
wel eens kunnen blijken, dat het out 
lijk was. We beproeven nu het metaal 
practijk van het lager onderwijs. En wc 
wc toch wel een beetje al te bang zijn 
waarschuwing had veel minder grond dan 
in „neutralen” kring als een groot kwaad 
wil niet zeggen dat het een zegen is, — 
het toch niet te worden beschouwd.

De lezer begrijpt al, dat ik het oog heb op de kleine scholen.
Natuurlijk wordt hier het instituut der kleine school in het alge

meen bedoeld. Niet de sekteschool. Ik spreek niet over een scholen
splitsing naar de gezindheden. Niet over de wensc 
steden en dorpen- iedere nuance van godsdienst of si 
eigen schooltje krijgt. Wc nemen die neiging en die r 
eenmaal als vaststaand aan. We gaan van de onders 
er veel kleine scholen zijn en nog veel meer zullen 
stellen we ons enkel deze vraag: Moet het ondcrw 
scholen alleen wegens die kleinheid en di 
stelde klassen noodzakelijk slecht zijn?

2. Ruim vijftien jaar geleden reeds heb ik die vraag ontkennend be
antwoord in mijn „Scholen in druk, proeve ccner speciale paedagogick 
voor de school met twee leerkrachten”. Dat gaf toen een heele beroering. 
De gemoederen waren gevoelig op dit punt. Het Ned. Ond. Genoot
schap had kort te voren een enquête ingcsteld. De heer Werkman 
uit Hellendoorn had in een brochure een vernietigend oordeel over 
die „jammergestalten” uitgesproken. De inhoud van dat boekje kwam 
geheel met den uitslag der enquête overeen. Ook de Bond sloot zich 
bij deze beschouwing aan. En zoo was het onder de voorstanders der 
openbare school een soort van axioma geworden, dat elke leerkracht 
maar één groep leerlingen kon hebben en dat iedere verdeeling in 
dit opzicht een vermindering van resultaat moest veroorzaken.

Dit, eenmaal vastgcsteld, werd nu tevens een politieke leuze. En 
een zinrijke leuze ook. Als het immers waar was, dat er op kleine 
scholen van het onderwijs niet veel terecht kwam, dan zou iedere 
actie, die het ontstaan van zulke scholen in de hand werkte, voor 
de opleiding van het volkskind verderfelijk moeten zijn. Dat werd in ' 
velerlei vorm verzekerd en betoogd.

En juist toen die strijd op z’n felst was, verscheen het genoemd 
boekje van mijn hand. Dat gaf, zooals ik zeide, nogal opzien. Juist 
omdat het kwam van een leerkracht der openbare school. Het leek 
wel verraad. De vakorganen waren vinnig. De overzijde viel mij gretig 
bij. De inspecteur Fabius en de schoolopziener Wirtz betuigden 
warme instemming. De heer Daalder van de humanitaire school te 
Laren deed dat trouwens ook. De heer D. Wouters uit Soest be
handelde, na een bezoek aan mijn school, de strijdvraag in een bun
del onpartijdig geschreven opstellen over Groote en Kleine scht 
De heer H. de Raaf woonde vele malen mijn lessen bij en bes] 
toen mijn boekje in het Opvoedkundig tijdschrift. Het zou mij t« 
voeren, hier die gansche polemiek te vermelden. Het Schoolblad
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om mij volop gelegenheid te geven tot verweer. Laat 
nog mogen zeggen, dat Jan Ligthart in School en Leven 

: rubriek opende onder den titel van „Het platteland aan 
en daarin alle werkers aan kleine scholen uitnoodigde hun 

ervaring mede te deelen. Hecle reeksen van stukken zijn daar toen 
op gevolgd. En op het einde gaf de redacteur zelf op zijn eenig pak
kende manier een soort van conclusie, waarin werd aangetoond, dat 
de kleine school bij al haar moeite ten minste dit vóór had, dat hier 
de onderwijzer niet als in groote scholen maar een gering deel was 
van een geheel, doch dat hij, zooveel leerjaren achtereen beheerschend, 
veel meer zijn ziel in zijn werk kon leggen en waarlijk vruchten kon 
zien van eigen arbeid. En als de lessen leden door verbrokkeling, 
dan zouden ze lichtelijk wel winnen door warmte en intensiteit. Het 

iltaat bleef natuurlijk van allerlei omstandigheden afhankelijk. Maar 
ral waar het goed was, zou dit wel in hoofdzaak te danken zijn 

innerlijke eenheid van het onderwijs en de warme beroepsliefde
■ werkende krachten.

3. Als nu die oude herinneringen geen andere waarde hadden dan 
de slotzin die eruit voortkwam, dan hebben ze hier reden van bestaan. 
Het is juist de groote bekoring van de kleine school, dat je daar 
den uitslag haast' in hAnden hebt. Ook het groote gevaar. Dat geef 
ik gaarne toe. Op scholen met volledig klassenstelsel heeft een min
derwaardige leerkracht niet steeds een funesten invloed. Het geldt 
hier maar een zesde of een achtste van den klimmenden weg. En dan 
kunnen de collega’s door ijver en bekwaamheid nog wel eens wat 
goedmaken. Maar op kleine scholen is dat ónmogelijk. Wat half be
dorven wordt, is heel bedorven. En als hier een van de twee geen 
lust of geen orde heeft, dan blijven de resultaten zeker een heel eind 
bij die van normale scholen achter. Meermalen heb ik aangetoond, 
hoe verkeerd het was de allerjongste krachten naar die „boeren
schooltjes" te sturen. Niet voor niets heb ik ze toen „scholen in druk” 
genoemd. Ze waren uit drieërlei oogpunt in verdrukking. Vooreerst 
ondervonden ze den smaad der politiek. Ten tweede tobden ze, door 
de bekrompenheid der gemeenteraden, met achterstand in salaris. En 
eindelijk moesten ze juist door dien achterstand tevreden zijn met 
leerkrachten die men elders niet hebben wou, de groentjes, de oner- 
varenen, die nog o zooveel practische opleiding noodig hadden en 
hier plotseling geplaatst werden op het terrein van den moeilijksten 
arbeid. „Wie op kleine scholen voldoening wil hebben, moet maar 
weinig van methodische cischen afweten," is toen wel eens smalend 
gezegd. Maar dat was natuurlijk mis. Je moet er juist veel van weten. 
En dan organisccren. En dan nauwlettend kiezen. En dan met zorg 
en met energie toepassen, wat je gekozen hebt. Dat kunnen alleen 
bekwame en ervaren krachten. En het is dus in het geheel geen wonder, 
dat er in de omstandigheden die ik schetste op zeer veel kleine 
scholen van het onderwijs niet veel terecht kwam. Zoo konden er 
wel statistieken gemaakt worden van zwak resultaat. En zoo kon 
gemakkelijk de legende zich vormen, dat er op zoo'n tweemansschool 
nooit iets goeds te bereiken was . . .

In vele dorpen waren die slechte gevolgen zelfs van taaie duur-
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, dat Jan Ligt 
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4. Dat wéér te maken en den weg 
van dit artikel. Maar laten we dan 
kleine scholen moet worden verstaan.

Volgens art. 28 der nieuwe onderwijswet wordt het hoofd der 
school bijgestaan door ten minste één onderwijzer, zoodra het aantal 
leerlingen zes en twintig, door ten minste twee onderwijzers, zoodra 
het een en zestig, door ten minste drie onderwijzers, zoodra het een 
en negentig bedraagt.

De verdere klimming kunnen we buiten beschouwing 1 
vergelijking der genoemde getallen valt de grootte van het 
tusschen die voor een en voor drie leerkrachten dadelijk in het 
Eenmansscholen kunnen hoogstens vijf en twintig leerlingen 
Maar tweemansscholen mogen er zestig hebben. De volgende 
ligt maar dertig hooger. tiet spreekt dus van zelf, dat er ten ge' 
van de scholensplitsing veel tweemansscholen zullen zijn, ze 
zich niet enkel tot de kleinste dorpjes bepalen. Misschien zeil 
tot het platteland. Het wordt alzoo een vraag van algemeen t 
hoe die tweemansscholen behooren te worden ingericht.

Als wij hier dan ook van kleine scholen spreken, dan hebben 
in hoofdzaak die tweemansscholen op het oog.

Aan eenmansscholen wordt hier niet gedacht. Ze zijn er niet veel. 
En ze zullen er hopelijk niet veel komen. Laat alle groepjes van ad- 
spirant-bestuurders vooraf bedenken, dat zulke schooltjes niet goed 
kunnen zijn. Hier zijn de bezwaren van lesverbrokkeling en kracht- 
verdeeling te groot. Er is, voor zoover ik weet, nooit iemand, van 

:e partij ook, geweest, die het voor deze schooltjes opnam. Dat 
al genoeg. Toen indertijd de grensgetallen werden herzien, deed

zaamheid. Men draaide er precies in een cirkeltje rond. De gemeente
raden werden er uit de vroegere leerlingen van die jammerlijke 
schooltjes samengesteld. Er was meestal geen andere keus. En al 
zouden er intelligente vreemdelingen beschikbaar en bereid zijn geweest 
om in die achterlijke bestuurscolleges wat frisch bloed te brengen, 
dan werkten toch meestal behoudzucht en chauvinisme bij de kiezers 
te zeer belemmerend om dezen vooruitgang mogelijk te maken. Zoo 
bleef de beslissing over het lot van de school en de daar werkende 
leerkrachten in handen van menschen die zelf aan die school maar 
heel weinig te danken hadden, en gewoonlijk slechts op spottende 
manier wisten te vertellen wat ze daar hadden doorleefd.

Ecre aan minister De Visser, dat nu in al die vroeger 
doodloopende kringetjes de staat ingrijpt. Er schuilden hi 
lijk andere motieven. Het was te doen om i 
bizonder onderwijs. Maar dat rechtsherstel is i 
stel geworden voor het platteland in zijn vollei 
van de leerkrachten der kleine scholei 
door staan ze heel wat vaster. 
leven houden, niet meer om den 
ten volle wijden aan hun taak en : 
thoden die deze taak eischt. En d< 
schiktheid voor bezitten, dan blij 
van hun werk niet bij die van
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het kamerlid Talma het voorstel, dat de gemeentebesturen, 
toen eerst boven de veertig gedwóngen, reeds boven de vijf en 
leerlingen bevóegd zouden zijn een tweede leerkracht aan te 
en daarvoor de volle rijkssubsidie te genieten. De verdediginf 
het amendement was enkel het op grond van alle adviezen consta- 
teeren van de minderwaardigheid der eenmansschool. En niemand 
bestreed het. Zoodat het werd vastgelegd in de wet, en de mogelijk
heid van ontstaan der eenmansschool nog wat meer werd beperkt. 
En als we nu zien, dat ditzelfde bij amendement ingevoerde getal in 
de nieuwe onderwijswet van 1920 is overgenomen, alleen met dit 
verschil, dat de bevoegdheid om boven die laagste grens een tweede 
leerkracht aan te stellen tot verplichting verscherpt is, dan voelen 
we meteen, dat die wijde getalruimte voor de tweemansschool wel zal 
te verklaren zijn door die verschuiving der benedengrens naar omlaag 
met het blijkbare doel om te voorkomen, dat er eenmansscholen 
worden gesticht. Geheel verdwijnen zullen ze niet. De schoolstrijd 
zal wel hier of daar eens ten gevolge hebben, dat het getal leerlingen 
van een bestaande school heel diep wegkrimpt. En de wetgever laat 
ook terecht zoo’n diepe daling toe, zonder nog daarom de school op 
te heffen. Maar dat blijven toch excepties, wellicht stadia vanover- 
gang. Hoe men zich daar redt, hangt grootendeels van toevalligheden 
af, ook nog van het aantal, en bovendien van de intelligenties, die 
bij zulke kleine groepjes zoo sterk kunnen variëeren, dat soms ongedachte 
combinaties mogclijk worden. Zoolang echter de klassenverbrokkeling 
grootcr blijft dan die op de tweemansschool, staat, naar mijn inzicht, 
het onderwijs beneden het normale peil. Ik heb nu in meer dan 
twintigjarigen arbeid op de tweemansschool wel leeren werken. Ik 
heb ondervonden, dat de resultaten er niet steeds minderwaardig 
behoeven te zijn. Maar ik heb tevens gevoeld, dat de grens van tijd
en krachtverdecling hier toch was bereikt. Zoodat verdere splitsing 
wel daling moet brengen. Met welke conclusie de eenmansschool uit 
de lijst van goede onderwijsinrichtingen is geschrapt.

Heb ik aldus aan één kant de scheidingslijn getrokken, ik doe het 
tevens aan den anderen. Ook de driemansscholen zonder ik af. Waarom? 
Eigenlijk omdat ze geen aparte beschouwing noodig hebben. De toe
stand is er haast als op groote scholen. Tenminste voor de kinderen. 
En daar is het toch om te doen. Bij zes leerjaren krijg je er dubbel- 
klasscn. Elke groep kan er dus minstens den halven duur van de 
schooltijden mondeling onderwijs hebben. Dat is zeker genoeg. Mis
schien al te veel. Want voor enkele vakken als vertellen of voor
lezen worden wellicht de groepen nog gecombineerd. Ook andere les
sen als dicté en hoofdrekenen kunnen zoo noodig voor beide groepen 
in dubbele diktie gelijktijdig gegeven worden. Zoodat hier in ieder 
geval geen tekort aan directe leiding behoeft te zijn.

Iets anders wordt het, wanneer de thans aanhangige wijziging 
de leerplichtwet een zevenjarigen leertijd eisebt. Dan ontstaan er n 
tuurlijk zeven jaarklassen. Eén van de leerkrachten krijgt nu di 
klassen voor zijn rekening. En dan ligt het voor de hand om c 
meest gecompliceerde samenvoeging te doen plaats hebben daar » 
de leerlingen het meest tot zelfstandig werken in staat zijn, 
is in het hoogste lokaal. De toestand wordt er dus zoo, dat de
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5. AVe denken ons dus een school met twee lokalen en twee leer
krachten. Het aantal kinderen variëert van zes en twintig tot zestig. 
Er is jaarlijksche toelating. We krijgen dus minstens zes leerjaren. 
En wanneer we 't waarschijnlijke nu maar als zeker beschouwen, dan 
worden het er zeven. Bij invoering van den zevenjarigen leerplicht 
zal de school op zeven klassen moeten rekenen, zoodat de leerstof 
en de lestijd over zeven groepen moet worden verdeeld.

Laat ik er dadelijk bij zeggen, dat de werkelijke verandcring voor 
de meeste tweemansscholen wel niet zoo heel groot zal zijn. Zeven 
groepen ten minste heb ik altijd gehad. Dat waren dan de zes leer
jaren, in het leerplan vermeld, plus een groepje nablijvers, die de zes 
leerjaren volledig doorloopen hadden en nu te ver waren om nog 
met de hoogste klasse mee te doen. Zij werkten in hoofdzaak zelf
standig, hadden hun aparte leerboeken, voor iederen dag hun afge- 
declde taak. Rekenboeken hadden ze meestal vier of vijf tegelijk: 
Scholte 6 en 7, benevens supplement. Cijferboeken 3 en 4 van Uitten- 
bogaard, en meer andere van overeenkomstig peil. Ik zal het volledige 
lijstje hier maar niet geven, om geen ongenoemde bockjesmenschen 
boos te maken. En dan was het in den regel tien sommen per dag. 
Zelfgevonden sommen behoefden niet te worden uitgewerkt. Alleen 
als ik helpen moest, werd de som volledig beredeneerd. Met taal- en 
stijlwerk ging het haast evenzoo. Eerst zelf maken, desnoods met 
eenigen uitleg. Dan fouten herstellen. Enkele malen, als het stuk te 
blauw was geworden, geheel overnieuw opschrijven. Opstellen cischten 
haast geen voorbereiding. Een verhaaltje of versje lezen, een 
plaatjes bekijken, en dan maar in eigen woorden neerpennen. 1 
er alleen buiten schooltijd wat correctie mee. Geschiedenis en 
rijkskunde werden bijna geheel door zelfstudie beoefend. Tcekenen 
naar aparte motieven. Enzoovoort. Zulke kinderen schoten meestal 
wat flink op. Er moest natuurlijk een beetje pit in zitten. Gewoonlijk 
waren het adspiranten voor het voortgezet onderwijs. Candidaten 
voor kweek of normaal, II. B. S. of gymnasium. En ze bleken dik
wijls later goed te zijn, konden de lessen op verdere scholen prachtig

: vier eenvoudig naar x 
•acht, terwijl de leerjaren vijl 

tarschijnlijk het hoofd der schoc 
uier een groepeering ontstaan, < 

en waarvan de moeilijkheden 
gepaste werkwijze wordt 

meer dus, om in deze < 
^handelen. Het is altijd bete 
idelijk voor oogen ziet, dan 

t o °f vage omlijning. En 
nauwkeurige beschrijving van d; 
voren komen om de moeiten der 
scholen zooveel doenlijk te vermije 

Genoeg nu daarover. De kleine 
mansscholen. Waar het wel druk is. Waar 
moeite geeft. Maar.... waar bij volle toe 
mondelingen lestijd nog niet tot ellende worc

Dörpfelds ideaal in dubbelklassen 
vijp tot zeven onder één leer- 

;• avnool, zijn vereenigd.
_<■-----j;e aan twecmansschool
,-------len ook door de in de twee-

■ rden opgelost.
.^«.e opstellen enkel de tweemans-
1 ’ ter één klaar beeld te geven 

t, dan een reeks van beelden in dorre 
ik doe dat nog te liever, als uit de 

lat eene ontwerp de middelen naar 
samengestelde klassen ook in andere 

jden of te verlichten.
scholen, hier bedoeld, zijn twee

de klasseverdecling wel 
>cwijding de armoede aan 
rdt.



ichten

in

leerkracln 
uw drie, 

omdat 
ngebracht. 
innen wer-

geleerd hadden, 
men vooral op de 
zichzelf overgclaten. 
ze napraten hetgeen

volgen. Hoe kwam dat? Mij dunkt: doordat ze werken 
Zelf zoeken. Op eigen beenen staan. Dat leert 
kleine school. De kinderen zijn er zooveel aan 
Moeten zich rédden. Zonder leiding. Zonder dat 
is voorgezegd.

Maar het kwam ook nog door iets anders. Door . . . het afluistcren. 
Ja, dat klinkt een beetje vreemd. En het is in allerlei polemieken 
als een kwaad der kleine school voorgcstcld. Doch ik beschouw het 
op grond van ervaring juist andersom. Voor heel veel kinderen is 
het iets goeds. Ze repeteeren ongedwongen en haast onbewust. Zoo'n 
leerling van de zevende klasse hoort alles wat hij doorloopen heeft 
nog (eikens opnieuw. Hij hoort de deeling behandelen in klasse vier, 
de kubieke maten in klasse vijf.de breukbcwerking in klasse zes. Hij leert 
de werkwoordvervoeging en de lidwoordverbuiging (eikens opnieuw. 
Hij herhaalt de hoofdzaken van de provincie, Nederland, Europa, 
de werelddeelen voortdurend mee. En nu staat hij daar critisch tegen
over. Nu weet hij dat allemaal reeds. En nu let hij op, of er ook 
fouten komen. Aardig is het soms te zien, hoe hij die fouten begrijpt 
of verwacht. Hoe hij een enkele maal een opmerking of herinnering 
weet toe te voegen. En terwijl dat gebeurt, werkt hij toch zelfstandig 
voort. Hij wordt er haast niet door opgehouden. Zoo nu en dan 
maar als er wat aardigs aan de orde komt. Doch ondertusschen 
steekt hij er heel wat van op. Zulke kinderen behoeven zelden opzettelijk 
te repeteeren. Het valt mij telkens op, hoeveel ze onthouden hebben. 
En ik schrijf dat toe aan het geregeld volgen of bijwonen van 
dingen, die ze eigenlijk te boven zijn.

Het spreekt van zelf, dat niet met allen zoo iets te bereiken is. 
Ik wil zelfs wel toegeven, dat sommige kinderen door dat afluistcren 
in hun opgang worden gestoord. Achterlijken hebben op de kleine 
school nu niet bepaald hun sfeer. Verstrooide of wispelturige kleuters 
kunnen wel eens leelijk van de wijs raken. Zij hebben nu eenmaal 
veel persoonlijke leiding noodig. Meer soms dan de „meester" geven 
kan. Toch kan ook hier een doelmatige methode veel goed maken. 
Boekjes die weinig uitleg vragen en veel te bewerken geven. Daar 
zal ik bij de afzonderlijke vakken nog van vertellen ... Het zevende 
leerjaar houd ik enkel toegankelijk voor de geschiktste elementen. Dat 
zijn niet altijd de meest begaafden. Ook de meest getrouwen. In het 
algemeen wordt als eisch gesteld, dat men het zesde leerjaar twee
maal doorloopt. Om dat te bevorderen geeft de school aan vertrek
kende leerlingen een loffelijk getuigschrift mee, indien zij twee jaar 
in de zesde of een jaar in de zevende klasse gezeten hebben. Blijft 
een kind, na twee jaar zesde klasser geweest te zijn, nog langer op 
school, dan komt het van zelf in de zevende. Zoodoende zijn die 
zevendc-klassers niet enkel examenklanten. Maar het zijn wel altijd 
kinderen, die een meer dan gewone belangstelling toonen en waarmee 
dus meestal een meer dan gewoon effect te bereiken is.

Hoe moeten nu de zeven jaarklassen onder de beide 1 
worden verdeeld? Er is maar één antwoord: de juffrouw 
„meester" vier. Dat is een billijke groepeering zoo. Niet c 
het hoogste lokaal het grootste getal moet worden saam[ 
Maar omdat de meergevorderden beter op eigen kracht kun
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ken. De moeiten der tweemansschool doen zich bij de kleintjes het 
sterkst gevoelen. Weliswaar is de verdeeling der leerstof er veel 
eenvoudiger. Geen „bijvakken”. Geen aardrijkskunde, geschiedenis of 
kennis der natuur. Het is hier enkel lezen, schrijven en rekenen. De 
nederlandscbe taal hangt met het lezen samen. Geen buiging nog. 
Alleen de vorm van het zoogenoemd constante woord. Een en ander 
afgcwisseld door het zingen van liedjes op het gehoor en het aller
eerste tcekenen. Maar van al deze vakken dan ook het vroegste 
begin. En hier komt het spreekwoord te pas, dat alle begin moeilijk 
is. Het brAndende vuurtje brandt wel door. De gloed die er is steekt 
de nieuwe blokken wel aan. Maar voordat er gloed is, moet je gloed 
maken. En daarvoor juist is persoonlijke leiding noodig. Allermeest 
natuurlijk in de eerste klasse. En dan nog vooral in de eerste maanden. 
Die pas aangekomen kleuters brengen van huis zoo bitter weinig mee. 
In de dorpen is dat het ergst. Een deel van de nieuwelingen kan 
nauwlijks praten. En dan is het heel moeilijk om te zorgen, dat ze 
rustig bezig zijn. De juffrouw moet veel kostbaren lestijd afzonderen, 
om die kleintjes op gang te helpen. En dan kan het niet missen, of 
haar beide andere klassen lijden er onder. Gelukkig behoeft deze 
ontgroeningsperiodc niet al te lang te duren. Het aantal nieuwelingen 
is gewoonlijk maar klein. Daardoor vallen ze veel meer dan op grootc 
scholen onder speciale aandacht. Bovendien is de onderwijzeres ook 
niet aanhoudend met ze bezig. Heeft ten minste telkens wel tijd gc- 

om het werk der twaalf of vijftien andere kinderen te regelen, 
in ieder geval kan ze niet met meer groepen worden belast, 
wetgever heeft het zich trouwens ook niet anders gedacht. De 

nieuwe acte A geeft bevoegdheid voor het fröbelonderwijs plus de 
eerste twee leerjaren van de lagere school. Maar, is er uitdrukkelijk 
bijgevoegd, voor de tweemansscholen zal die bevoegdheid zich over 
de drie leerjaren uitstrekken, omdat anders de onderwijzeressen A nooit 
aan zulke scholen zouden mogen werkzaam zijn. Het stelsel van dub
bele akten laat ik hier natuurlijk onbesproken. Uit het genoemde 
voorbehoud blijkt echter duidelijk, dat men in hoogste instantie aan 
de vrouwelijke helft van het personeel der tweemansschool zeker niet 
meer dan drie leerjaren heeft toegedacht.

•n ik daareven zeide over de leerlingen 
een korte bespreking van den leeftijd 

>rbercidend onderwijs vooraf, dan sluite 
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maar één opbouwend woordje met ze te praten. Dat verschil in voor
bereiding is op scholen, die geen standenscholen zijn, enorm. Maar, 
heeft dan de onderwijzeres een enkelvoudige klasse, zoodat al haar 
tijd voor die beginnertjes beschikbaar is, dan krijgen die allergroen- 
sten haar eerste zorgen en dan wordt haar eerste werk een nivel- 
leeringsarbeid, een pogen om bij den aanvang van den lees- en reken
wedloop de kleine deelnemers naast elkaar op de streep te zetten. 
Op de tweemansschool echter is dat niet altijd mogelijk. De groentjes 
zijn er zoo heel groen. En de tijd om ze volledig van die kleur te 
zuiveren is soms niet te vinden. Dan moet maar begonnen worden 
zoo goed als het kan. Langzaam en voorzichtig, dat spreekt vanzelf. 
De mcesten komen dan wel mee. Kinderen van normalen aanleg 
toonen al spoedig de leidende hand te pakken. De zwakker begaafden 
echter vinden geen steun genoeg. Ze volgen traag. Ze blijven achter. 
En aan het eind van den cursus zal wel blijken, dat ze het heele 
jaartje nog eens moeten overdoen. Doch als dat dan gebeurt en die 
zoogenaamd mislukte candidaatjes weer in de nieuwe eerste klasse 
worden opgenomen, dan blijkt meteen wat anders. Dan komt duide
lijk aan het licht, dat er van al die bijgewoonde schooltijden toch 
eigenlijk geen een verloren is geweest. Want nu kunnen ze mee. Nu 
blinken ze boven de nieuwe beginnertjes van hun genre een heel eind 
uit. En het is mij dikwijls voorgekomen, dat zoo’n dubbel gefundeerde, 
die eerst maar heel weinig van zich liet denken, later tot een flinken 
discipel opbloeide. Gelukkig dan voor zoo'n kind, als de leeftijd van 
toelating laag gesteld was. Dan kon het toch de school nog volledig 
en met vrucht doorloopen, en wellicht op tijd naar een of andere 
vakschool overgaan. De kleine school had dan de huiselijke hiaten 
aangevuld. En het eerste begin had eenigszins kunnen vergoeden, wat 
aan de voorbereiding in het ouderhuis ontbroken had.

Welke die leeftijd van toelating zal zijn, hangt dus van de regeering 
af. Artikel 11 van de nieuwe onderwijswet zegt daaromtrent: „Wjj 
bepalen, den Onderwijsraad gehoord, den leeftijd, welken de kinderen 
moeten bereikt hebben, voordat zij tot de school voor gewoon lager 
onderwijs worden toegelaten.’’ Ingevolge dit wetsartikel is er een 
koninklijk besluit van 13 December 1920, waarin wordt vastgesteld, 
dat de minimumleeftijd zal zijn zes jaren verminderd met den halven 
cursusduur. Voor de kleine school wordt dat vijf en een half jaar. 
En daar moeten we ons dan ook maar aan houden. Geen verhooging 
zoogenaamd ter wille van het kind. Het voelt zich op de kleine 
school gewoonlijk gauw thuis. Het is er meestal beter af dan in de 
eigen woning. En de opgang kan zooveel kalmer en geleidelijker gaan, 
als er vroeg mee wordt begonnen.

Nu weet ik wel, dat er cenig gevaar schuilt in deze redeneering. 
Men zou, zoo pratend, wel kunnen zeggen: Laat ze nog maar vroeger 
toe. En men zou er aldus, net als voor een paar honderd jaar, wel 
toe kunnen komen, om lezen en loopen ongeveer gelijktijdig te onder
wijzen. Maar dat gevaar is nu door dien algemeenen maatregel van 
bestuur toch zoo groot niet meer. Over de grens van dat koninklijk 
besluit kunnen we niet heen. En daarom zou ik zeggen: Laat de 
kleine school in haar regeling die grens overnemen. De ouders moeten 
niet bang zijn, om ‘hun kinderen er heel vroeg heen te zenden. Ze

itijdijloopen ongeveer 
nu door dien algemeenen 
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heen. En daarom zou ik 
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7. Ja, daar wou ik nog even op terugkomen. De tweemansschool 
is de school van het doen, zoowel voor het kind als voor den onder
wijzer. Voor ik aan de kleine school verbonden werd, ben ik cenigc 
jaren werkzaam geweest aan scholen in een groote stad. Eerst aan 
een lagere school, toen aan een muloschool. En, het kan aan mij 
liggen, maar ik heb er mij wel cens verveeld. De schooltijden vielen 
mij dikwijls lang. Vooral de uren van het schriftelijk werk. Dat was 
zoo eentonig. Ik heb altijd het gevoel gehad, dat hier een deel van 
mijn werkkracht verloren ging. Ik had in die stille tijden wel meer 
kunnen doen. Zoo niets hooren. En bijna niets zeggen. Alleen maar 
veldwachter spelen. Waken voor de orde. Een afmattend en een
tonig surveilleeren. Ook vervelend voor de ’ 
een stil zitten met als eenige emotie de langzame beweging 
of pen . . . Zelfs de mondelinge lessen duurden er te lanj 
men trouwens van zelf toe. Juist door 
kracht aan het werk te besteden. En < 
uren maar wat in te korten. Zoo werc 
aanlengen of verdunnen van de leerstof, 
tijdduur van den rooster te bereiken, 
manier dikwijls te loor .. .

Onbewust ben ik hier nu een beetje kritisch geworden tegenover 
de groote scholen. Dat was mijn doel niet. En dat is hier ook mijn 
taak niet. Bovendien zij gaarne erkend, dat deze herinneringen datee- 
ren uit de jaren mijner onervarenheid. Maar in ieder geval dit staat 
vast, dat op de kleine school, zoowel voor het kind als den onder
wijzer, de tijd omvliegt. De mondelinge lessen duren er nooit langer 
dan noodig is. En het stille werken voor het kind is er nooit ver
velend. Er is altijd wat te doen. En ook wat te zien of te luisteren. 
Als het kind niet zelf les heeft, dan hebben anderen het toch zeker. 
Als het zich even verpoozen wil, dan vindt zijn aandacht altijd een 
min of meer doelmatig object, zonder dat het nog tot strafbare orde
verstoring wordt gedwongen. En ook de onderwijzer is altijd bezig. 
Hij moet zijn tijd, nuttig verdeelen, is dan hier dan daar. Alle klassen 
zijn bijvoorbeeld aan het rekenen. Een enkele groep begint juist van
daag aan iets nieuws. Die krijgt nu de eerste mondelinge beurt, ter
wijl de anderen hun taak alvast probeeren. Toch kunnen ook die 
anderen het niet geheel zonder hulp af. Daarom mag die eerste les 
aan die eene groep niet te lang duren. Er zijn er zooveel meer die 
op meesters steun wachten. Zoo loopt hij met zijn gaven heen en 
weer. Vermoeiend? leder heeft zijn eigen gevoelens in dit opzicht. 
Maar ik voor mij vind het animeerend werken op deze manier lang 
zoo vermoeiend niet, als het langdurig en lijdzaam toezien elders.

Wat men echter op deze wijze voor de kinderen wel noodig heeft, 
dat is een steunen van het plichtsgevoel. Er moet iets te bereiken 
zijn. De kinderen zijn zoo lang op eigen krachten bezig. En er komt 
op hun eigen vinding zooveel aan. Ook de netheid berust heelemaal
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Men kan het echter in dit opzicht ook te bont maken. De regeling 
moet niet te ingewikkeld zijn. Anders gaat er te veel tijd verloren.. 
Hoe eenvoudiger eigenlijk, hoe beter. Afwisseling is er, naar ik heb 
aangetoond, vanzelf al genoeg. Daarom mag de rooster er wel een 
beetje eentonig uitzien. Geeft men na iederen lestijd weer een ander 
vak, dan is er met de wisseling van benoodigdheden voor al die 
klassen heel wat tijd gemoeid. Daarom heb ik vooral voor den stillen 
arbeid de vakken vereenigd. Er zijn bij mij taalschooltijden en reken
schooltijden, voor het hoogste lokaal zelfs taal- en rekendagen. On-

op hun onbewaakte zorg. Tijd om er eens tusschen door te loopen 
en te dwingen door toezicht, heeft de onderwijzer niet. Alles moet 
voortkomen uit het kind zelf. Misschien gaat die stimulans van de 
leerkracht wel uit. Misschien werkt de belangstelling der huisgenooten 
er in voldoende mate toe mee. Maar voor Alle discipelen is dat (och 
niet te verwachten. De doorsnce-leerling heeft behoefte aan zekere 
belooning. Veel behoeft dat niet te zijn. Kostbaar is het allerminst. 
Ieder dient dat te regelen naar het milieu en naar zijn krachten. Ik 
voor mij heb altijd een puntenstelsel gevolgd, waarbij de vlijtige leer
lingen zekeren voorrang krijgen. De vlijtige, daar leg ik nadruk op. 
Niet enkel de knappe. Ieder stuk werk wordt naar inhoud en naar 
netheid beoordeeld, die beide bij het opmaken der wekclijkschc rang
lijst ongeveer in gelijke mate wegen. Toch dient ook de eigen vinding 
te worden aangemoedigd. Daarom krijgt iedere som die gemaakt 
wordt vóór den uitleg onder het nummer een z. Dat beteekent „zelf'' 
en geeft een puntje meer. Ieder onderwijzer kan trouwens zoo'n 
systeem ontwerpen naar eigen smaak. Als het zelf zoeken èn het 
keurig uitwerken er maar genoeg in beloond worden, dan is het altijd 
goed. Zoodra er vijf weken om zijn, worden de nummers van de vijf 
ranglijsten klassikaal samengesteld. En zoo wordt nagegaan" wie ge
middeld tot de „beste" en wie gemiddeld tot de „goede” leerlingen 
hebben behoord. Voor deze groepen heb ik bedrukte cartonnen kaarten 
beschikbaar in twee kleuren, die op naam worden ingevuld met ver
melding v an den behaalden rang. Het hoogste vierde deel der klasse 
krijgt een roode (beste) kaart, het volgend vierde deel een witte 
(goede) kaart. Het getal wordt steeds naar boven afgerond, zoodat 
klassen van 5—8 leerlingen twee kaarten en klassen van 9—12 leer
lingen drie kaarten van elke soort kunnen verdienen. Aan het eind 
van het jaar brengen de kinderen de behaalde kaarten weer mee en 
krijgen er dan naar puntenwaarde prijsjes voor. Ik verzeker u, dat 
er voor die kaarten wordt gewerkt. En niet enkel door de meer 
begaafden. Juist omdat de kinderen ervaren, dat dit loon vooral door 
ijver en trouw te bereiken is.
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>r het eigen werk noodig is dadelijk uitgedeeld en
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tegen het einde van den 
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standig doorwerken en ond< 
bij het mondeling onderwijs.

En dat is zeker een ding van belang. Het gaat er net mee, als 
met de landontginning in de zandverstuivingen. Als men daar een 
veld in cultuur wil brengen, dan worden eerst de omringende zanden 
door helmbeplanting vastgelegd. Anders zouden immers de pas be
werkte gronden toch dadelijk weer overstoven worden. Zoo is het 
ook, als een onderwijzer meer klassen tegelijk onder zijn toezicht 
heeft. Hij moet de klasse die hij onderwijst boeien door zijn voor
dracht of binden door zijn tucht. Maar dan moet hij eerst de andere 
klassen hebben ..vastgelegd”. Hetgeen alleen mogclijk is door volop 
en doelmatig schriftelijk werk.

„Komen die stille werkers dan niet ongelijktijdig klaar,” zal men 
vragen, „en ontstaat er dan geen stoornis tegen het eind?” Geheel 
te vermijden is dit natuurlijk niet. Maar ook daar kan het systeem 
wel op 'zijn ingericht. In mijn twaalf rekenboekjes bijvoorbeeld be
vatten alle paragrafen als eendagswerktaken acht sommen. Na nummer 
vijf staat echter een dun streepje en na nummer acht een dikke lijn. 
Dat wil zeggen, dat men ook met vijf nummers kan volstaan. De 
laatste drie sommen zijn enkel. . . voor de vluggen. Ze brengen ook 
punten op, en het spreekt dus van zelf, dat allen hun best doen om 
ze nog af te krijgen. Maar bepaald noodig voor het meekomen is 
dit niet. Het voorname doel van dit werk is enkel den leegen 
tijd rustig te besteden. Het is zeker waar, dat nu de vaardigheid 
van die toch al sterke producenten nog zal toenemen. Dat is een
voudig niet te voorkomen. En of de achterstand van enkele zwak
keren de grens overschreden heeft, zal bij iederen overgang moeten 
worden beslist.

Ook een andere, misschien nog mooiere vulling heb ik bij de hand. 
De kinderen mogen, als ze klaar zijn, een pcntcekening maken in het 
cahier als sluitstuk van het werk. Daar houden ze van! En sommigen 
worden er bepaald knap in. Ze loopen geregeld met reclame-prentjes 
of Verkade-plaafjes in hun zak, om een goed motiefje te hebben. 
Een aardig teekeningetje geeft alweer een puntje toe. Maar met 

jote stiptheid wordt gehandhaafd de wet, die het opgegeven werk 
; nummer één stelt. Is dat niet keurig of niet af, dan maakt het 
teekening waardeloos. Anders zouden de verwoede illustrators de 

uitvoering van hun schooltaak aan het prentje gaan opofferen.
Ik noem hier nu juist de meer speciale middelen om vulling te 

brengen in leege tijdruimten. Gewone middelen als kaartjes teekenen 
of cijferwerk zijn er natuurlijk legio. En ieder onderwijzer volgt daarbij 
telkens andere wegen in verband met de vinding én de nooden van 
het oogenblik.

Gewenscht is, dat hij daarbij wordt vrijgelaten. Reglementaire be
lijning werkt altijd storend. Minutenzifterij doet meer kwaad dan 
goed. Het schooltoezicht wordt door de wet gedwongen om een 
nauwkeurige tijdsindeeling te vragen. En die moet ook inderdaad zoo
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lag de hoofdtaak lang op, soms niet. Het kan ook 

en, dat slechts één der klassen op taal of rekenen 
:. Als er net iets nieuws aan de orde was, dat veel 

Als een mislukte bewerking moet worden hersteld. Als 
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ider goed. En op den duur komt alles tot zijn recht, 
dat onze controleurs met zoo'n verschikking geen 

even te nemen. Maar het lijkt mij ondenkbaar, dat een 
cicht den trouwen werker aan de tweemansschool met 

nauwgezette tijdopname zou lastig vallen. Men late hem 
icsteding van tijd cn kracht, zoolang ten minste de resul- 

.die vi..............

lijkt mij 
aan de i

, lastig
cn kracht, zoolan, 

'rijheid waard is.

9. Wanneer ik hier schreef voor jonge leerkrachten aan kleine 
scholen om hen bij de vervulling van hun taak te bemoedigen, of 
wanneer ik schreef voor de ouders in de kleine dorpen om hun ver
trouwen te geven in de school waar zij hun kinderen naar toe zenden, 
dan zeker zou ik niet verzuimen de gunstige factoren van het onder
wijs aan zulke scholen op den voorgrond te stellen. En dan zou ik 
moeten wijzen op het belang der zedelijke opvoeding. Wij houden 
geen preeken meer op dit gebied. We laten geen zinnetjes vol levens
wijsheid meer van buiten leeren. Wc trékken niet meer de moraal. 
Maar we geven de moraal in de vertelling, in de beschrijving van 
het concrete geval, in de aanschouwing van de levende persoonlijk
heid . . . Zie, dat laatste kan op de kleine school meer en beter dan 
ergens anders. In groote scholen zijn er van die levende voorbeelden 
ter navolging te veel. En bij de verdeeldheid der gevoelens en de 
grilligheid der manieren onzes tijds geeft de afwisselende omgang met 
zooveel mannelijke en vrouwelijke leerkrachten niet veel anders dan 
verwarring. Zedelijke vorming zit daar weinig in. De leerstof laat 
ik er natuurlijk buiten. De lesjes en verhalen kunnen op kleine en 
groote scholen wel ongeveer gelijk zijn. Maar de onderwijzer als 
leidsman der jeugd heeft op kleine scholen veel meer kracht. Hij kent 
de kinderen van het begin af. Hij is met de huiselijke omstandig
heden nauwkeurig op de hoogte. Hij heeft de leerlingen minstens 
drie of vier jaar onder zijn directe leiding. En zoo ontstaat er van-
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zelf een innige vertrouwelijkheid, die de verhouding tot vader en 
moeder zeer nabij komt. Dat geeft hem belangrijken invloed. De 
kinderen voelen, dat er voor den „meester” geen geheimen bestaan. 
En dat maakt van zelf den leugen al vruchteloos. Ze verzwijgen niets. 
Ze verbergen niets. Ze biechten desvcrlangd hun zonden eerlijk op. 
En zoo krijgt de ..goede herder” tot al die hartjes gcreedelijk toegang. 
Als hij dan maar echt een goede herder is. Die moreele sentimenten 
kweekt. Die nobele gevoelens wekt. Die in zijn levenshouding het 
kind tot sympathetische navolging inspireert.

Hierover zou nog veel te zeggen zijn. Maar ik doe dat niet. Ik 
houd geen pleidooi. Ik wil allerminst de kleine school en dus de 
scholensplitsing propageeren. Maar wel ligt het op mijn weg om bij 
de stichting van kleine scholen raad te geven. En dan zou ik, 
ook met het oog op de zedelijke vorming, willen zeggen: weet, wien 
gij daar het onderwijs opdraagt. Bedenk dat het een machtig man is 
over uw kinderen. Men let gewoonlijk alleen op knapheid of een 
goede proefles of misschien ook op een bewijs van lidmaatschap van 
zekere kerkelijke organisatie. Doch er zit veel meer aan vast. Die 
factoren, hoe noodig, zijn de belangrijkste niet. En als gij straks bij 
het onderzoek der sollicitanten die belangrijkste dingen veronacht
zaamt en misschien daardoor een verkeerde keuze doet, dan werkt 
gij een ramp in de hand, een ramp voor den staat die de gelden 
geeft, een ramp voor uw richting die in haar schepping eeri Gasco 
maakt, doch meer en erger nog een ramp voor uw kinderen die zoo 
lang en zoo duurzaam aan zwakke of slechte leiding worden toever
trouwd. De keus is van hoog gewicht. De taak der benoeming legt 
zware plichten op. De minister dwing de schoolbesturen om vooraf 
den inspecteur te raadplegen. De wetgever begrijpt dus de belangen 
die hier op het spel staan. Zonder goede voorziening in dit opzicht 
ware het beter de scholensplitsing niet te bevorderen. Want nergens 
geldt meer dan op de tweemansschool, dat de man (of de vrouw) 
voor de klasse de school mddkt, en de resultaten moreel en intel
lectueel beheerscht.

10. Maar laten we nu eindelijk na zooveel redeneeren practisch 
worden. De lezer verlangt te weten, hoe de kleine school in over
eenstemming met de nieuwe wet behoort te worden ingericht om het 
best aan haar doel te beantwoorden. Iets is daarvan trouwens ook 
al meegedeeld: de leeftijd van toelating, de groepeering der klassen, 
het gebruik van den rooster in het algemeen. Wat hier nog aan moet 
worden toegevoegd, zou, dunkt mij, tot drie rubrieken zijn te brengen: 
de regeling der schooltijden, de leervakken, de leerstof. *

Om nu met het eerste te beginnen, lijkt het mij verstandig den morgen
schooltijd te stellen op drie, den middagschooltijd op twee uren. Woens
dag- en Zaterdagmiddag vrijaf. In beide schooltijden is een korte 
pauze gewenscht, des morgens een van vijftien, des middags een van 
tien minuten. Bij mij aan school duurt de eerste pauze van tien 
nuten vóór half elf tot vijf minuten over half elf, en de tweede 
tien minuten voor drie tot drie uur, terwijl de morgenschooltijd 
negen, de middagschooltijd om half twe e aanvangt. Zoo is de 
king der zitperioden het gunstigst. Overigens wordt
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in de productie bij de anderen ten achter blijft, zou ik om meer dan 
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Storend in de schoolorde werkt het leervak nuttige handwerken. 
Op de kleine school nog meer dan elders. De minister wil het ge
geven hebben tijdens de gewone schooluren. Dat juist maakt het zoo 
lastig. De ccnig bevoegde voor dit vak is de juffrouw uit het eerste 
lokaal. Het zal echter in de meeste gevallen wel niet mogelijk zijn, 
dat zij alle meisjes gelijktijdig onderwijst. Er moeten dus komen twee 
groepen. En wijl iedere groep drie uren oefening in de naaldkunst 
noodig heeft, zullen er zes uren van den kostbaren leertijd mee ge
moeid zijn. Ik voor mij zou daarvoor het liefst beschikbaar willen 
stellen alle sloturen van den morgenschooltijd, dus dagelijks dit onder
wijs doen geven van elf tot twaalf. De meisjes der beide lokalen 
hebben dan afwisselend in dit vak les. Maar in ieder geval dwingt 
deze regeling ertoe, om in het eerste lokaal het gemeenschappelijk 
onderwijs aan jongens en meisjes reeds om elf uur te doen eindigen. 
De jongens van de eerste drie leerjaren gaan dus steeds om elf uur 
naar huis, terwijl de meisjes van die klassen drie dagen per week 
dat lot doelen en de drie andere dagen een uur nablijven voor vak K. 
Het hoogste lokaal daarentegen heeft alle dagen school tot twaalf 
uur, drie van de zes dagen gewoon, en de drie andere dagen komt 
de juffrouw in het hoogste lokaal aan de meisjes die daar zitten 
handwerkles geven, terwijl dan de jongens uit die klasse zich naar 
het laagste lokaal begeven om door het hoofd der school in afzon
derlijke vakken te worden onderwezen.

Welke zijn die afzoiiderlijke vakken, zal men vragen. Ik heb mij 
die vraag ook gesteld en toen gekozen die vakken waarin de jongens 
gewoonlijk minder zijn, of die welke de jongens voor hun later ambachts- 
onderwijs misschien meer speciaal noodig hebben. En dan reken ik 
tot de eerste rubriek het lezen, het stellen, het correspondeeren in 
briefvorm, tot de laatste het meetkundig rekenen, dat is de inhouds- 
vinding van velerlei vlakken en lichamen. Graag erken ik, dat de 
stofkeuze voor die ook al zeer verdeelde jongensklasse wel eens 
moeilijk is. Men dient hier rekening te houden met de variëerende 
begaafdheden en dan jaarlijks na den overgang nieuwe groepen te 
vormen. Maar, hoezeer ik een jaar of wat geleden met twijfeling in
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ding, dat is dus de lesrooster. AI kan, naar ik reeds heb aan- 
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noet er toch zijn, zoowel voor den onderwijzer als volgens de wet. 
>e geeft het gemiddeld verloop van den schoolarbeid en kan in ieder 
;eval de onervaren leerkracht helpen om maat te houden en geen 

r klassen te zeer te bevoorrechten of te veronachtzamen.
best lijkt mij nu, den rooster met halve uren in te deelen. 

” daarover reeds heb meegedeeld, niet 
... heele verwisseling moet plaats hebben. 

..„dijk werk loopt, behoudens onderbreking voor 
-.Bestal door. Maar de mondelinge les duurt 

■erdeeling van dat voedsel over de vele groepen 
als de perioden kort genomen zijn. Iedere met- 
vertellen, dat het zuiver bouwen van een inge- 

i met kleine steenvormen het best is uit te voeren.
live uren, dan ontstaan er buiten vak K en de 

eerste lokaal veertig en in het tweede lokaal 
)den per week. Het is nu de kunst, om die 
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ie begon, heb ik nu toch wel den indruk, dat het mogelijk 
een beetje goeden wil ook deze gespleten lestijden min 

roductief te maken, zonder dat de speciale oefening der 
: samengaan met de meisjes in de volle klasse stoort.

een lastige verplichting wordt ons opgelegd in art. 26. Er 
gewone schooluren beschikbaar zijn voor het godsdienst- 

rijs. Nu is het wel waar, dat deze uren bepaald worden in 
.j met geestelijken of kerkelijke besturen. Maar dan zou ik voor 

er bij die eerwaarden met kracht op willen aandringen, om de 
Imaat der kleine school zoo min mogclijk te verstoren. Komen 
inec of pastoor in school, dan kan de onderwijzer in datzelfde 

niet werken, zoodat wellicht ten behoeve van slechts enkele 
drie leeraren naar huis moeten gaan. Botsingen zal die 

w telden geven. Ik heb van de zijde der geestelijken op dit 
_d nooit anders dan medewerking ondervonden. Het is zelfs te 
^achten, dat maar weinigen hunner werkelijk schooluren voor het 

erwijs zullen vragen. Doch als we van die uren voor 
loeten beschikbaar stellen, dan kan de kleine school niet 
dan keus te geven uit de uren, ook voor het ham 

imd, dus de sloturen van de morgenschooltijden 
niet in de knel? ^Vel neen, de meisjes hebben 
den anderen dag. En dan kunnen deze lessen altijd | 
de dagen, die de kerkelijke paedagogen vrij laten.

’doeT
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en ander volgt wel, dat het niet weinig moeite kost 
Icine school een werkelijk uitvoerbaren rooster in el

In enkelvoudige klassen kan men vakken ordenen naar 
Maar bij dit ingewikkeld systeem moeten de rijen van 

naast elkaar loopendc lesuren zoodanig ineenslu iten, dat de leertijden, 
voor directe leiding bestemd, regelmatig van klasse tot klasse over
springen, terwijl toch in die verbrokkelde leertijden de stille arbeid 
voldoende kan worden besproken en belicht. Zoo'n rooster wordt 
eigenlijk niet gemaakt. Hij wordt gevónden. De practijk moet hem 
doen groeien, doen ontstaan. Maar wijl men toch ook altijd met een 
rooster zou moeten beginnen, die, onbeproefd en ongeschaafd, veel 
moeiten en zorgen zou geven, waag ik het een wel beproefden en 
wel gcschaafden rooster hier te doen volgen. Niet natuurlijk als de 
cenig mogelijke. Het aantal combinaties waartoe men komen kan is 
legio. Maar ook voor wie de regeling anders wil, kan, dunkt mij, 
deze rooster toch als voorbeeld dienen. De stille werkzaamheden zijn 
vooral voor de kleintjes zooveel mogelijk gevariëerd. Vandaar al die 
verschillende termen die eigenlijk onder taalonderwijs kunnen worden 
omvat. Het lessen loeren in den aanvang der morgenschooltijden 
voor het hoogste lokaal geschiedt altijd ondcr het uitdeelen van 
boeken en benoodigdheden voor den heelen dag. De zevende klasse 
volgt den rooster van de zesde, zooveel mogelijk met eigen leerstof. 
Wat ze apart kan krijgen, dat krijgt ze apart. Maar is er bijvoor
beeld geen tijd geweest om haar afzonderlijk te laten lezen, dan leest 
ze met de zesde mee. Vandaar dit vak als voor beide klassen gelijk
tijdig aangeduid.
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de eischen van ieder 

-geten zijn, dan kunnen 
Doch nu komen ze met ai 
el in de moeilijke practijk 
Jan weten ze geen raad.

speeltijden zijn hier bij de lesuren inbegrepen. En 
wijs aan de jongensklassen is met de gelijktijdig gegeven 
lessen saamgcsmoltcn.

De lijst toont, dat men zich op de kleine school bepaalt bij de 
verplichte leervakken. Geen onderwijs dus in handenarbeid. En ook 
in de zevende klasse geen talen, boekhouden of wiskunde. De vraag 
over hel wenschelijke van zoo’n uitbreiding blijve gerust onbesproken. 
Het kin eenvoudig niet. Tijdens de schooluren lijkt het mij ónmoge
lijk om meerdere vakken te onderwijzen. Dus. . . mogen deze lessen 
ook niet met rijksgeld worden betaald. Wel zijn naar de meening 
van den minister gemeenten en schoolbesturen bevoegd om op eigen 
kosten cursussen op te richten tot voorbereiding van candidaten voor 
een speciaal doel. En waar in de dorpen geen uloscholen bestaan, 
zal dat ook wel veel geschieden. Zelf geef ik al sinds jaren aan een 
kern van leerlingen mijner kleine school op die wijze les in enkele 
ulovakken, en weet daardoor bij ondervinding, hoe goed er op het 
fundament der „jammergestalten" kan worden voortgebouwd. Maar 
dit ligt toch buiten het gebied der school zelve, en dus ook buiten 
het bestek van deze beschouwingen, waarom ik er hier niet verder 
over spreke
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t het allet 
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methodiek 
grootc lijnen 
signalecren.
genoemd. De wet 

wel gegeven. Echter 
gezegd, dat er zoo 

' eurt zoowel in het 
3 wordt steeds ver- 
ï toelichting eischt, 
iets anders worden 

gewoonlijk het zaak-

Want hier is aan die vas 
leervak te voldoen. En c' 
Dan moeten ze juist oog hcvi 
het detail, en handigheid krijgt 
van den drie- of viervoudigen 
wil optreden voor het onderwijs 
methodische oraties houden en geer 
de leervakken vooropstellen. Maar hij 
we nu allemaal, doeh hoe doe ik het i 
het juist op het kleine aan. Ook op < 
Maar meer nog op de regeling en u 
bezwaartje, dat men op grootc scholen veronachtzaamt 
ziet, voor de kleine een belemmering worden van lastige 
Alles moet daar sluiten als een bus, of liever sluiten als 
van een gecompliceerd uurwerk. En als er maar één van 
verbogen is of niet draaien wil, dan stokt de heele mechai 
raakt de ganschc tijdaanwijzing in de war. 'Wie alles behor , 
gang wil houden, moet eerst zorgen, dat het goed in elkaar zit. Zoo 
zuiver en precies als dat maar mogelijk is. En dan geregeld oliën. 
En dan voortdurend in zijn toegewijdc persoonlijkheid de veerkracht 
vormen die het duurzaam drijven kan. Maar als het niet past of 
niet sluit, als het bijkomstige niet in de uiterste preciesheid verwij
derd of verbonden is, dan sta je met die veerkracht machteloos. En 
dan stuwt je ijver zich op tot allerlei conflicten, die den toon be
derven en den arbeid maken tot een teleurstelling en een vermoeienis. 
Zulke momenten heeft iedere leerkracht aan kleine scholen wel 
eens beleefd. En hij heeft geleerd ze te vermijden. Waardoor? En
kel door de studie van . . . het bijkomstige, dat hier voor alle nieuwe
lingen in deze materie zoo

13. Met de gegeven opsomming 
van den leertijd is de ontwerper van 
school nog niet voldoende voorgelicht, 
verdeeling van de leerstof.

Dat die voor vele vakken anders moet zijn dan op grootc scholen 
spreekt van zelf.

Wilde ik nauwkeurig den heelen gang van alle vakken door alle 
klassen beschrijven, dan zou ik veel meer ruimte behoeven dan mij 
hier kan worden toegestaan. Ik zal mij beperken tot het allernoodigste 
en dus met het geschreven woord dezelfde zuinigheid betrachten als 
op de kleine school met het gesprokene. De gewone methodiek acht 
ik alvast bij den lezer bekend. Alleen als de grootc lijnen gaan 
kronkelen door het klassennet, zal ik die bochten

Zaakonderwijs wordt op den rooster niet 
maakt er ook geen melding van. Toch wordt het 
niet op een gefixeerd moment. Ik heb vroeger al o 
nu en dan wel eens lestijden vrij komen. Dat gebet 
eerste als in het tweede lokaal. Noodelooze hulp v 
meden. En als het schriftelijk werk geen nieuwe 
dan kan het daarvoor bestemde halfuurtje aan ic> 
gewijd. Dat andere nu is in het eerste lokaal gewc
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«n maar verf 
i aan ontwi
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schrijven is een zuivere toepassing der thans 
tmethode voor de kleine school onmogelijk. In het 

dat kommandoschrijven nog gaan. Maar in het eerste 
aardigheid der kleintjes te zeer bij die der andere leer- 

om met deze gelijk op te werken. In het eerste jaar wordt 
op de lei geschreven. Toch kan ook hier het denkbeeld wel eventjes 
oorbereiding worden toegepast. Bij klassen twee en drie gaat het 
. Die schrijven dezelfde voorbeelden, twee met potlood, drie met 
i. Zijn door de kleine broddelaars in de aanvangsklasse op de 

vormen al geleerd, in het tweede en derde leerjaar komen 
is in de puntjes aan de orde en deze oefeningen blijven 
ï moeilijkheid tot en met de eerste helft van het vierde 

lorgaan. Dan is het daarmee uit. Nu volgen de vrije voor

school niet veel van 
voor het aanvankelijk lei 

... in de eerste twee leerj:  
boekjes per klasse, waarbij dan 

is van „Pim en Mien" en „Nog 
voortgezet lezen zi 
uien toegewezen. 1 
groote scholen aan 
echter deze verde

onderwijs. De vier platenreeksen van „het volle leven’’ zijn er wel bij de 
hand of hangen aan den muur. En zoo kunnen de bekende arbeids- 
ketens van hout-, steen-, gras- en graanbewerking in den loop des 
jaars wel voldoenden tijd tot bespreking vinden. Gewoonlijk voeg ik 
daar nog aan toe vertellingen van de heide en haar beteekenis voor 
den zandboer, het akkermaalshout, de dennencultuur, grintgraven en 
grintgebruik. Ieder kan dit programma variëeren of completceren naar 
de omgeving der school. Het is hier maar te doen om het eerste brokje 
heimatkunde, eenig inzicht inde bedrijvigheid der groote menschen 
rondom. Een bezwaar is, dat de kinderen diezelfde beschouwingen 
in de drie klassen driemaal hooren. Maar ze hooren ze dan toch met 
klimmende rijpheid en telkens zuiverder begrip. Bovendien heeft die 
omstandigheid dit voordeel, dat men zich niet ongerust behoeft te 
maken, als in zeker jaar niet al deze onderwerpen aan de beurt 
konden komen. De onafgewerkte punten der agenda gelden voor den 
nieuwen cursus als prevalent.

Het leesonderwijs wijkt op de kleine school niet veel van de 
normale methoden af. De zes boekjes voor het aanvankelijk lezen 
van Hoogevccn c. s. bijvoorbeeld kan men in de eerstc twee leerjaren 
wel doorkomen. Wc rekenen op drie boekjes per klasse, waarbij dan 
in het tweede leerjaar door de boekjes van „Pim en Mien” en „Nog 
bij moeder” de routine wordt verhoogd. Het voortgezet lezen ziet zich 
in de volgende klassen natuurlijk niet veel uren toegewezen. AVeinig 
meer dan een derde van het weekgetal, in groote scholen aan dit vak 
besteed. Voor het technisch lezen behoeft echter deze verdeeldheid 
niet veel mindering te brengen. De groepen immers zijn zooveel kleiner. 
En de leesbeurten per kind kunnen dus wel ongeveer van gelijken 
duur zijn. Niet echter de besprekingen. Bij de keus der leesboeken 
dient men daarmee rekening te houden. In denzelfden tijd dien men 
in groote scholen aan een les kan wijden, moeten hier minstens drie 
lessen worden toegelicht. Laat het dan lessen zijn, die weinig toe
lichting vragen. Titels en schrijvers zal ik niet noemen. Er zijn er 
genoeg, want de opvattingen van tegenwoordig streven in die richting. 
Dc kleine school heeft voor het lezen der hoogere leerjaren veel 
boekjes noodig, eenvoudig èn veelzijdig, die met weinig commentaar 
gelezen kunnen worden. De veelheid der stof moet dan maar vergoeden, 
wat het kind door het gemis van breede lesgesprekken aan ontwikkeling 
zou te kort komen.
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beelden, dat wil zeggen de bekende zinnen of ui 
den onderwijzer op het bord voorgeschrevei 
klassen zorgvuldig gecopiëerd. Klasse vier c 
hoogere leerjaren slechts tweemaal per week, 
duurzame stiptheid in de uitvoering van alle s< 
lijke schrijfoefeningen vervangen. Klasse zeven 
dat voorbeelden schrijven in het geheel niet meer 
schande over hen! — knoeiers bij zitten. Dan 
voor dezen alleen ....

Nu het rekenen. Veel aparts is hier niet van te zeggen, 
staat een rekenmethode van mijn hand, die ~ ook al wordt 
veel groote scholen gebruikt — toch geheel op de leerwijze der kle 
school is ingericht. De aanvangsklasse werkt enkel van het bord 
komt in een jaar tot twaalf. Dan is het tijd om met de boekjes 
beginnen. De tweede klasse komt minstens tot vijftig, de derde tot 
duizend. Het eenig speciale van deze lessen zou dit zijn, dat niet al 
te zeer aan de getalvoorstelling wordt vastgehouden. Het onmiddel
lijk zeggen van het antwoord stelt men niet dadelijk als eisch. De 
kinderen mogen de in het boek aangegeven figuren gebruiken, om het 
antwoord uit te tellen. Ze moeten ook hier zich zelf redden en wer
kelijk „al doende” leeren.

De vierde klasse is de cijferklasse. Hier krijgen de kinderen met 
groote getallen te doen en worden in het vlug en nauwkeurig uitvoeren 
van de hoofdbewerkingen veelvuldig geoefend. Nu ja, ik zal hier dat 
alles maar niet op saaie manier gaan opnoemen. De lessen in deze 
en de volgende klassen hebben van lengte- tot vlakte- en ruimtematen 
en van gewone tot tiendeelige en dan weer gewone breuken het van 
ouds bekende verloop. Alleen dit nog. Iets heel bijkomstigs maar van 
hoog belang. Over den bouw der paragrafen als dagtaken met toe
gift voor de vlugge werkers is vroeger gesproken. Toen is echter 
niet gezegd, dat elke paragraaf van acht gevolgd wordt door een 
tweede paragraaf van acht met gelijk rangnummer. Dat is een dubbel
ganger die gelijksoortige sommen bevat en dus bijna zonder toelichting 
kan worden bewerkt. Allicht zijn op een rekenmorgen een of twee 
der drie of vier klassen met zoo’n supplementaire dagtaak bezig, 
en blijft er dus tijd over voor de groepen, die juist iets nieuws hebben.

Het onderwijs in de Nederlandsche taal bestaat voor klasse 
een en twee enkel in spreken, woordjés maken 
De klassen drie en vier hebben reeds boekjes met s 
ningen, in hoofdzaak betreffende den bouw van het .. 
Ook meervouden en verkleininguitgangen komen hier ....
De leerjaren vijf en zes beoefenen de buiging, vijf de vo 
het werkwoord, en zes wat men zou kunnen noemen den 
buiging. Dat is alles trouwens heel gewoon en cischt hier 
lichting. Eenmaal per week doe ik voor de hoogere 
vertelling, die dan in opstelvorm moet worden uitgev 
ik over meer dan honderd van zulke vertellinkjes b< 
toch gebeuren, dat ik met iets aankom, waarover de oud< 
een opstel hebben gemaakt. En dit nog te eer, omdat ik . 
overgang de nieuwe vijfde klasse liefst niet met zware 
belasten en dus bij mijn keuze wat laag bij den grond m<
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14. De vadcrlandsche geschiedenis wordt enkel onder
wezen in het tweede lokaal. De drie of vier klassen worden daartoe 
gecombineerd, en luisteren tweemaal per week naar een vertelling van 
ongeveer een half uur. In een jaar tijds dient de gehcele stof, de 
staatsinrichting die de nieuwe wet eischt daarbij inbegrepen, te zijn 
doorgemaakt. Het beste zal dus zijn om het geheele verloop naar 
honderd titels in te deelen en dan telkens in volgorde een van die 
stukjes te behandelen. De kinderen hooren diezelfde dingen net zoov 
keeren, als ze jaren in het tweede lokaal doorbrengen. Het v 
zit alleen in het „leeren", dat is de zelfstudie, waarmee de 
volgende morgenschooltijd aanvangt. Ik gebruik een heel eenvoi 
lesboekje voor het vierde leerjaar, hetzelfde boek plus een net 
eenvoudig jaartallcnboekje voor het vijfde en zesde leerjaar, en < 
een wat uitgebreider boekje voor het zevende leerjaar. Al die leers 
behoort in voora fgaande vertellingen te zijn toegelicht. Het 
hooren" gebeurt snel en vluchtig. Ieder krijgt maar één vraagje. » 
mist, komt voor de klasse en krijgt een tweede vraag. Mist hi’ ’ 
nog, dan moet hij in den speeltijd of na schooltijd opnieui 
Maar dit komt weinig voor, omdat ik met een schijntje tevr 
En waarom kan ik dat zijn? Omdat ieder kind die feite 
vaak herhaalt, en het nu gemiste dus altijd later terecht

Voor het leervak aardrijkskunde heeft de heer 
weg der kleine scholen gebaand. Er bestaat van zijn har 
eenvoudig atlasje van Nederland (eerste voorlooper).

■Wordt r 
vertelling ai genaa neooen, a 
te maken. Maar dan voeg ik 
iets anders uit." Zij mogen 
hun daarvoor geef. Ook gun 
reisje heeft gemaakt of een ____
stelvorm verslag te doen. Het : 
waarvan de inhoud niet bij de an< 
meestal worden voorgelezen.

Eén opmerking over dat stijlwerk nog tot besluit. 1 
worden eerst op een los blaadje met potlood in klad 
daarna in het cahier netjes overgeschreven. De zesde ... 
klassers redden daarbij geheel zichzelf. Voor de vijfdeklas®» 
is het wel goed, vooral met het oog op de punctuatie (_._ 
en aanhalingsteekens 1), dat de kladpapiertjes even door 
deskundige worden nagezien. Zelf kan ik dat niet doen, 
beste opstclmakers uit de zesde en zevende klasse, daartoe 
aangezocht, nemen dat graag voor hun rekening. leder van 
zorgt de kladcorrectie van een of twee kleineren. Die hebben 
voor hun vaste adres, zoodat het transport nooit praten of moeite 
geeft. Heeft nu een vijfdeklasser zijn opstel in potlood gereed, dan 
brengt hij stil en zwijgend het blaadje naar zijn aangewezen corrector, 
die het kort daarop weer even geruischloos remitteert. Dat gaat 
alles zonder eenige stoornis onder het gewone klassenwerk door. De 
kinderen leeren van elkaar en aan „des meesters oog” blijven bij de 
net-correcties de al te griezelige taalzonden der ongeoefenden gespaard.

De opstellen 
gemaakt en 

s en zevende- 
lassers echter 
(hoofdletters 

een meer 
Maar de 
door mij 
hen ver-
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tlas) en een heel 
:cde voorloopcr). 

prachtige wcrk-

de gewone wijze school, dorp en
..i eersten voorloopcr.
echter worden gecombineerd en krijgen 

i eersten tcekenatlas en te leeren dezen 
voorloopcr, en het andere jaar te bc- 

>per en te leeren dezen voorloopcr plus 
opstelletjes naast de kaarten laat ik alle 

En het leeren geschiedt weer bij den aan- 
irgenschooltijd die op de les volgt.
ile leerjaren de geheele stof, terwijl ik toch 

mderwijzen heb.

atlasje van Nederland en toegift (eerste teekenatlas 
eenvoudig atlasjc van Europa en de wcrciddeelcn (twee 
Deze drie met hun bijbehoorende teekenboeken geven 
stof voor de leerjaren vier tot zes.

Let nu op, hoe ik dat doe.
Klasse vier krijgt eerst op < 

vincie, en bewerkt daarna den
De leerjaren vijf en zes < 

het eene jaar te bewerken den 
teekenatlas plus den tweeden 
werken den tweeden voorlooj 
den eersten teekenatlas. De_ 
van het bord inschrijven, 
vang van den eersten morg< 

Zoo doorloopen de drie 
maar twee groepen te onderwijzen heb.

Het zevende leerjaar leert en luistert alles mee, terwijl het boven
dien met behulp van eigen atlassen eigen boeken volgt zonder er 
nieuwe kaarten bij te teekenen.

De kennis der natuur, hoe mooi en belangwekkend ook, moet 
met een heel klein plaatsje op den rooster tevreden zijn. Een hall' 
uur per week mondeling en dan nog voor de leerjaren vijf en zes, 
tot één klasse saamgevoegd. Het schriftelijk werk dat er uit voort
vloeit mag wel wat langer ophouden dan „beschreven" werd. Ook 
de mondelinge les mag, als ze te „fijn" is, wel eens een poosje worden 
gerekt. De elasticiteit der perioden is op de kleine school immers 
voorbehouden. Maar in doorsnee zal de werkelijk gegeven lestijd de 
vijftig halve uren per jaar wel niet te boven gaan. Toch kan ook in 
die weinige lesuren veel gegeven worden. In mijn beide deden „Boeiende 
stof", „Zonnetijd" en „Dorre dagen", heb ik de leerstof van de drie 
vakken plant-, dier- en natuurkunde in een goede honderd hoofd
stukken, over twee jaren verdeeld. Ieder hoofdstuk bevat ongeveer 
den inhoud van een les, zoodat de kinderen in de beide genoemde 
leerjaren de geheele stof doorloopen. Onderwerpen van algcmcenc 
strekking kan men zoo noodig jaarlijks aan de orde stellen. Maar 
voor wie deze herhaling niet wenscht, is de keus ruim genoeg, om 
twee jaren lang iedere les met iets nieuws voor den dag te komen. 
Hoe men zich daarbij aanpast aan seizoen en omgeving, zal ik hier 
nu maar niet gaan beschrijven. Wie er zich voor interesseert, of er 
zich ter wille van zijn arbeid voor interesseeren moet, raadplege de 
boeken zelf.

Het zi 
drie klass 
Dat is 
groepje r 
nog weei 
vervelend

in gen is een lastig vak op de' kleine school. De laagste 
ssen kunnen slechts eenstemmige liedjes zingen op het gehoor, 
echter het groote bezwaar niet. Wel, dat er jaarlijks een 

nieuwelingen bijkomt, die de voor alle anderen bekende liederen 
ar niet kennen. Voor de ouderen moet dat wel eens een tikje 

worden. Zoo noodig kunnen zij, als de kleintjes wat al te 
elementair bezig zijn, van meedoen worden vrijgesteld, en dan later 
bij den koorzang als beter geschoolden de wijsjes op peil houden.

In het hoogste lokaal hebben we twee lestijden, een voor toon- 
trefifen en notenschrift. Voor de dorpen lijkt mij de cijfermethodc
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. _ ik ook wel 
t te veel geslijp en geknoei. Laat 
kan men elke groep een passend 
dat niet. Meestal neem ik vrije 

i of aan andere leervakken ont- 
:ele lokaal. De kinderen vinden 
_!..n ze met krijt. En zij teekenen 

na. Opklimming in moeilijkheid 
Maar het is levend en frisch. 

dors en iets te volmaakts. Daarom 
aan. En ik weet, dat de jeugd 

jn dan tusschcn de klassen 
•int er toch een zekere opklimming, 

schat van ideetjes heb ik voor 
tan het in drie of vier jaar wel 
n iets bekends te teekenen geef. 

.1 uit mijn collectie een eigen

niet gcwenscht. Als de kinderen later lid gaan worden ya 
overal bestaande zangkoren of licfhcbberijorkcstcn, hebbt 
dat cijfcrlczcn weinig of niets. Wel is het waar, dat ze 
notenschrift niet ver komen. Maar ze krijgen dan toch • 
deze voorstellingswijze. En eenvoudige stukjes uit Worp < 
Laan kunnen ze wel op noten loeren zingen. Ook hier ge 
jarig verwisselen en het drie of vierjarig meedoen. Dat is 
niet te verhelpen. Vroeger liet ik de vierde klasse om 
jaar één jaar wachten, zoodat ik dan met de anderen twee 
doorgaan. Dat geschiedt echter nu niet meer. Het is zoo 
gend je zangklasse geleidelijk te zien wegslinken en dan weer 
zoovelcn te staan die er niets van kennen. Daarom begin ik 
jaren van voren af en ga dan in wat sneller tempo op. De 
klasse gebruik ik als „voorwarmcr", de vijfde doet pas echt 
de hoogere klassen treden op als de vertrouwden die bij den 
uit Liedcrkeur e.d. de jongeren tot steun kunnen zijn.

Aan het teekenen wordt in het eerste lokaal rriaar een half 
per weck besteed. Dat is niet veel. En het moet ook niet veel z 
De vaardigheid is bij die kleintjes nog zoo gering, dat de mees 
zonder hulp weinig van terecht brengen. Voor het cerste 1< 
vermeldt mijn leerplan enkel het zoogenoemd naïef teekenen. 
jaren twee en drie teekenen hetzelfde rechtlijnig voorbeeld, 
de lei en drie met potlood op losse vellen.

Losse vellen gebruik ik ook in het hoogste lokaal. Waarom 
teekenboeken? Oprecht gesproken: omdat er te veel mislukt. Er 
moet, ook ter wille van het kind zelf, niet bewaard blijven. F” 
begin van eiken nieuwen cursus snijd ik uit stevig kaftpapier 
soort van portefeuilles, die van naam en klassenummer worden 
De kinderen teekenen nu naar platen of naar een op hc 
getcckcnd model. Ze gebruiken potlood en, zooals ik z< 
stukken papier, meestal ’/s vcl- Houtskool en conté heb 
cens doen bezigen, maar dat geeft te veel geslijp en 
men naar platen teekenen, dan kan men elke groep 
voorbeeld geven. Dikwijls doe ik dat niet. Meestal 
motieven, aan verschillende methoden 
leend. En dan maar één voor het hec 
zulke urgente modellen prettig. Ik tecken 
ze met potlood „haast nog mooier” r 
is er weinig, vaste volgorde evenmin. 
Die gedrukte motieven hebben iets do 
lokken die krijtschetsen mij sterker 
mijn gevoelens deelt. Natuurlijk moet mei 
een beetje verschil maken. En dan komt — 
Toename in de cischcn die ik stel. Een 
die bordschetscn voorhanden. Toch ki 
eens gebeuren, dat ik aan de ouderen ie 
■Wien dat overkomt, mag desverlangd 
voorbeeld kiezen.

Vooraf wordt het model een weinig besproken en de uitvoering 
toegclicht. Dan teekent ieder zoo dun mogelijk een schets. Die moet 
mij, als ze gereed is, vertoond worden. Kan ze ermee door, dan wordt
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15. Mijn schets zou niet volledig zijn, als ik er niet bij vertelde, 
dat we in het hoogste lokaal ook nog een aparte oefening in het 
spreken hebben. De mondelinge lessen zijn te kort om het kind vol
doende gelegenheid te geven tot zelfstandige uiting. Daarvoor wordt 
nu in de anderhalf uur teekenles op Zaterdagmorgen een aequivalent 
gezocht. Dan is het meteen vertellen. Vertellen door de kinderen. 
Meestal putten ze hun stof uit de schoolbibliotheek. Een enkele maal 
ook uit eigen lectuur. Maar dan komen er wel eens pikante ver
haaltjes, die soms halverwege door mij worden afgebroken.... om 
ook eens een ander een beurt te geven, 't Is een aardige vulling van 
het stille werk. Terwijl ik tusschen de teekenaars rondga, staat er 
zoo'n kleine orator v<oor de klasse, die mee stal op grappige , manier 
de aandacht boeit. Het gaat vrijwillig. Ik vraag te voren, wie zich 
aanmelden. En het bord staat soms van namen vol! Het moedigt 
aan tot lezen, tot onthouden, tot optreden. Het geeft vrijmoedigheid, 
vriendschap en samenwerking, ’t Is passend en typeerend voor „de

ze met een cijfertje bovenaan rechts gewaardeerd. Zijn er belangrijke 
fouten, dan wijs ik die aan en moet de teekenaar ze herstellen. Is 
de kwaliteit hopeloos, wat bij de vierde klasse nog wel eens voorkomt, 
dan zet ik een kruisje bovenaan en wordt aan een der knapste artisten 
uit de zesde of zevende de vereerende opdracht verleend, om dien 
prutser de schets te gaan voorteekenen. Zoo krijgt ieder ten slotte 
toch een al of niet zelf ontworpen bleekfiguurtje voor zich, dat nu 
moet worden opgewerkt en ten slotte met een cijfertje onderaan 
wordt gevonnist. Is dit cijfer acht of meer, dan mag de teekenaar 

■ zijn naam op het papiertje zetten en krijgt het tot aan het eind van 
den cursus een plaats in mijn archief. Bleef de taxatie echter beneden 
dat cijfer, dan wordt het ding verscheurd, om niet (en dat is juist de 
reden waarom ik geen teekcnbocken wil) als een blijvend verwijt 
ook voor toekomstig werk te ontmoedigen.

Over de I i ch a m el ij k e oefening en de nuttige handwerken 
kan ik kort zijn. Het eerste van de' twee is op de kleine school, ' 
alles buiten moet geschieden en jongens en meisjes van drie of 
leerjaren gelijktijdig eraan moeten meedoen, vrijwel nutteloos v 
Gelukkig, dat het maar een uur per week den onderwijzer aan 
arbeid onttrekt. En dan nog alleen .... bij gunstig weer.

De nuttige handwerken vragen hier niet veel bespreking, omdat 
ze bij een regeling als ik omschreven heb ten volle tot hun recht 
kunnen komen, en dus in geen enkel opzicht wijziging of mindering 
behoeven te ondergaan. De klassen mogen verdeeld zijn, het aantal 
meisjes, gewobnlijk twaalf tot vijftien per gelijktijdig ' 
binatie, is zoo gering, dat iedere naaister of breister v< 
en toezicht kan genieten. Bovendien zijn de aparte 1< 
de oude handwerkschooltijd nu gebroken ligt, te gc ' 
welgevuld, om bij leerkracht of discipel verveling c. .
ontstaan.
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Het Amerikaansche systeem 
ontwikkeling 

door WILHELM MULLER.
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Het maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel der Engelsche 
iiniversitciten uitte zich in de eeuw, die achter ons ligt, in meerdere 
zeer opmerkelijke pogingen om het peil der onderste lagen van de 
maatschappij te verhoogen. Het meeste succes op dit gebied komt 
ongetwijfeld toe aan het „social scttlement” bet maatschappelijk 
tehuis, van Arnold Toynbee. Deze weldoener der menschheid, leeraar 
in de sociologie te Oxford, koesterde de overtuiging, dat men eerst 
dan op den goeden weg zou zijn om de sociale kwestie' op te lossen, 
als de hoogere en lagere klassen onzer samenleving door een directe 
aanraking dichter tot elkander zouden worden gebracht. Daarom 
vestigde hij zich in den zomer van 1875 in een dichtbevolkte armen- 
buurt van Londen en begon daar een diepgaande studie te maken 
van de levensvoorwaarden, waaronder het volk leefde en een ver
betering van hun lot na te streven. Na zijn dood werden door zijn 
geestverwanten, meestal studenten van Oxford en Cambridge, zijn 
theoriën op groote schaal in practijk gebracht. Zij stichtten te White- 
chapcl een clublokaal, dat zij ter eere van hun leider „Toynbee-hall" 
noemden. Van hier uit trachtten zij op de bewoners der buurt opvoedend 
in te werken door daadwerkelijke ondersteuning, door gesprekken en 
.lezingen over allerlei onderwerpen. In andere Engelsche steden vormden 
zich soortgelijke vereenigingen, die alle op dezelfde wijze werkten. In 
Amerika waren vrouwen de pioniers der nieuwe beweging. Een kleine 
groep vrouwelijke studenten van het Smith-college vestigde zich in 
het jaar 1877 in een huis in de arbeiderswijk van Northampton om 
van daar uit den strijd tegen de armoede en de onwetendheid der 
buurtbevolking te beginnen. In het jaar 1866 stichtte Dr. Shanton 
Coit, een vertegenwoordiger der vereeniging voor ethische cultuur, het 
eerste buurttehuis in New-York, hetwelk drie jaar later tot een 
„university settlement” werd hervormd. Ook in- Chicago leidde dit
zelfde streven tot een daad; in October 1899 werd daar „Huil 
H'ouse” geopend, een stichting, die eveneens tot doel had de mensch- 
lievende denkbeelden van Toynbee te verwezenlijken. Zoowel hier 
als in New-York werden deze ideeën tot een zegen voor de be
volking.

Arnold Toynbee en zijn schepping — De „settlements” worden in 
Amerika ingevoerd — Verhouding van de universiteiten en „colleges” 
tot deze stichtingen — Hoe zij in stand worden gehouden — Explotatie 

Bereidwilligheid om aan dit werk deel te nemen — Invloed op hen, 
: helpen en die geholpen worden.
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Terwijl de naam „university" of „college scttlement” niets verraadt 
van het nauwe verband, dat er tusschen deze tehuizen cn de Toynbee- 
hall bestaat, kan men wel uit deze benaming begrijpen, dat zij in het 
leven zijn geroepen door univcrsiteiten en „colleges”, en dat professoren 
en studenten deze beweging op touw hebben gezet en haar zooveel 
mogelijk hebben aangemoedigd. In het jaar 1902 waren reeds meer 
dan 250 mannelijke cn vrouwelijke studenten der Columbia universi- 
teit werkzaam in de verschillende „settlements” van New-York. Om 
hun arbeid op dit terrein nog vruchtbaarder te maken, liet de universi- 
teit bijzondere colleges over settlcmentwerk houden, en Jacob H. Schiff, 
een bankier te New-York, gaf een som gelds, die het de universitcit 
mogelijk maakte een leerstoel voor praktische philantrophie op te richten.

Het bestuur der tehuizen berust in de handen van een comité, dat 
gekozen wordt door verschillende „colleges” en liefdadigheidsgcnoot- 
schappcn. Dit bestuur vergadert op bepaalde tijden in het tehuis, 
doet daar de loopendc zaken af cn neemt maatregelen, die het geheel 
ten goede moeten komen. Zoodra in een district der stad een tehuis 
gesticht wordt, neemt het hoofd (headworker) zijn intrek in het gebouw 
cn begint zijn werk. Hij wordt gesteund door een aantal helpers cn 
helpsters, die evenals hij inwonend zijn (residents) of slechts op vaste 
uren verschijnen om een of ander werk te verrichten. Het hoofd van 
zulk een instelling moet een groot menschcnvriend zijn, want in de 
meeste gevallen is het salaris, dat hij van de vereeniging krijgt, uiterst 
gering. Veel helpers betalen voor de kost cn de verzorging, die zij 
in het tehuis genieten, anderen weer krijgen dit gratis als betaling 
voor de diensten, welke zij bewijzen; sommige assistenten ontvangen 
van de vereeniging een zeker bedrag waarmede zij dan de kosten 
van hun verblijf in het tehuis kunnen betalen. Deze assistenten zijn, 
zooals reeds gezegd, zeer vaak mannelijke en vrouwelijke studenten, 
die hun economische kennis willen verrijken door het werk dezer 
tehuizen te leeren kennen. Maar ook vindt men hier jonge mannen 
en nog meer jonge vrouwen en meisjes uit de hoogste standen, welke 
de verplichting op zich hebben genomen om voor langeren tijd in het 
tehuis te blijven en die zich daar vol bereidwilligheid aan haar mensch- 
lievende taak wijden. Het huis bevat naast de woning van het hoofd 
der inrichting cn zijn helpers, lokalen, die voor onderwijs en voor 
uitspanning dienen en die ook wel gebruikt worden om behoeftige 
menschcn te verzorgen. In zulk een tehuis zijn de medewerkers op d 
verschillende wijze bezig. In de eerste plaats dient de inricht 
bewaarschool voor de allerkleinste kinderen van de buurt, ook 
die daar volgens de Fröbelmethodc beziggehouden. De ouders 
daarvoor een dollarcent per dag, maar zij offeren gaarne 
som, welke hun het bewustzijn geeft niet alleen een weldaad te 
maar ook rechten te kunnen laten gelden. Kinderen, die 
leerplicht vallen, gebruiken het tehuis om na de schoolur* 
hun huiswerk te maken en om er te spelen en zi 
seeren. Zij leeren er zingen en turnen, krijgen verder 
handenarbeid, de jongens in de werkplaatsen de meisjes 
en huishouding. In de gj’mnastiekzaal, in de werkplaats en 
spanningslokalen wordt voor de rijpere jeugd voortgezet ■ 
gegeven. Kinderen van gelijken leeftijd en van dezelfde i
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vormen clubs, die bestuurd worden door zelf gekozen ambtenaren. 
Van de vrijwillige bijdragen der leden wordt een deel gegeven voor 
de instandhouding van het tehuis. Het overige wordt opgespaard en 
dient meestal voor liefdadige doeleinden, ’s Zomers nemen dagelijks 
honderden in het tehuis een stortbad en gedurende de lange vacantie 
worden door het bestuur kleine groepjes meisjes en jongens gezonden 
naar de vacantiekolonics, die de vereeniging ergens op het platteland, . 
in de bergen of aan zee heeft. Aan vele tehuizen zijn spaarbanken 
verbonden, waar de jeugd haar opgespaard geld heen kan brengen. 
Bovendien houdt men zich bezig met steunverleening aan onbemiddelde 
en zieke lieden uit de wijk en zorgt men ervoor, dat werklieden in 
juridische kwesties goed vertegenwoordigd zijn door leden van ver- 
eenigingen tot het verleenen van rechtskundigen bijstand.

Wat betreft de inrichting der ,.scttlements”gcbouwen, deze is 
overal vrijwel dezelfde, alleen verschillen zij in grootte. Een van de 
meest bekende tehuizen in New-York is het „Neigborhoodhouse” in 
de Rivingtonstraat; hetvolk noemt dat gebouw, hetwelk zes verdiepingen 
telt, het „witte huis”. Het vormt een indrukwekkend geheel, en in 
zijn talrijke zalen en kamers zijn wel over de honderd assistenten 
werkzaam.

De vertegenwoordigers van de nieuwe richting in de staathuishoud
kunde verkondigen dikwijls het principe, dat de fabrikant den arbeider 
meer schuldig is dan zijn loon. Ook de stichters dezer tehuizen en zij, 
die daar werken, gaan uit van het beginsel, dat rijke, door het lot 
begunstigde en beschaafde mcnschen een deel van hun matcrieele en 
geestelijke schatten moeten afslaan aan allen, die door de omstandig
heden minder goed zijn bedeeld. En waar deze edele theorie in practijk 
wordt gebracht, komt dit gever en ontvanger beiden ten goede. Het 
„college” en de universiteit vormen fen door hun organisatie èn door 
hun streven een zelfstandige gemeenschap in de maatschappij. Al 
degenen, die tot dezen kring behooren, hebben de neiging om op te 
gaan in zijn nauwe belangensfeer; zij vinden bevrediging en genot in 
het uitoefenen van hun beroep en in het onderlinge verkeer. Door 
echter deel te nemen aan het sociale werk der tehuizen, wordt voor 
de mannelijke en vrouwelijke studenten een nieuwe wereld geopend. 
Zij komen nu in aanraking met de denkbeelden en de behoeften van 
duizenden, die evenals zij tot het volk behooren. Zoo loeren zij het 
maatschappelijk leven zien en begrijpen als een geheel. Het edele 
verlangen om hen, die in ellende hun levensweg gaan, te helpen en 
te verheffen wordt gewekt en vindt zijn uiting in een doelbewust en 
vruchtbaar medewerken aan de bevestiging der moderne maatschappij. 
Overal waar men om zulke hulp vraagt, wordt zij bijna altijd vol be
reidwilligheid gegeven. Zoo verzochten b.v. de leiders van het „East- 
side” tehuis, een groot „settlcment” in New-York aan het bestuur 
van het „City-college” of men leerlingen dezer inrichting wilde ver- 
oorlooven, dat zij individueel en niet klassegewijs deel zouden nemen 
aan den arbeid in het tehuis. Dit verzoek werd door Dr. Findley 
overgebracht aan de kostleerlingen, die er over beraadslaagden en 
met algemeene stemmen verklaarden aan deze uitnoodiging gevolg te 
te willen geven. In de laatste jaren zijn in bijna alle grootere steden 
der Unie tehuizen opgericht. Robert Pitcairn, een bekend industrieel
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uit Pittsburg geeft de volgende karakteristiek van 
in deze stad: . Kingslcy-house is niet alleen < 
komst voor 1500 a 2000 jongens en meisjes, v 
worden in de vakken voor eerstbeginnenden 
ontvangen in typen, telegraphic, in handenarbeic 
in huishoudelijke en vrouwclijke bezigheden, evenmin is 
een instelling, die door kinderen werk te geven, hen 
afhoudt en ze op deze wijze onttrekt aan de verkce. 
welke zich daar laten gelden. Dit tehuis is dat alles < 
meer. Mier wordt rekening gehouden met het probleem 
kazernes, met de treurige woningtoestanden der gro< 
de verbetering der huizen, met de kwestie van de < 
buiting door de huisindustrie ; kortom met alle vraagstukke 
trekking hebben op het wel en wee van de inwoners 1 
het bijzonder met die van het district, 'waarin het tehi

Een andere taak, die op de leiders der „scttlement 
te treden als de bemiddelaar tusschcn de inheeinsche 
de immigranten, die vooral in de havens 
van de bezoekers der tehuizen. Toen in 
immigranten, leden van een tehuis, een 
namen, werd door de sensatiepers de <■ 
„settlements" opgestookt. Dit schar.___
vaak in Amerika onheil heeft gesticht, 
alsof men een aanklacht tegen de c 
omdat menig scholier tot een misdadi 
kant is het niet geheel onjuist, als men 
in verschillende gevallen incm 
van de aanhangers dezer bcw< 
bemiddelden, die zij moeten hc 
eens, dat de settlemei*' 
opvoeding van vermogen-, 
armen veel minder geeft 
vooral daar opgemerkt, wa;
ondersteuning aannam en men de gif ti 
echter waar men de eigenwaarde van hen, die hulp noodig hadden 
ontzag en waar men ze deel liet nemen aan het werk, werden on
tegenzeggelijk resultaten bereikt. Deze kwamen daarin te voorschijn, 
dat de armoede verminderde, dat de woningtoestanden verbeterden, 
dat de gezondheid vooruitging, het prestatievermogen grooter werd 
en dat over het algemeen het geestelijk en zedelijk peil der leden een 
stijging vertoonde. Van even groot belang echter waren de gevolgen, 
welke niet statistisch vastgcsteld konden worden, maar die daarom 
toch bestaan, als daar zijn : de kracht, welke uitgaat van vriendschap 
en liefde, die zich in daden uit, en de hoop en het vertrouwen, die 
gewekt worden door het werken van zulke opolTerende menschen, 
welke de ellende van duizenden onder de oogen gezien hebben, en 
daaruit het verlangen putten om hun lijdenden broeders de reddende 
hand te reiken.
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n hët jaar 1908 twee Russische 

aanval op de politie onder- 
dc openbare meening tegen de 
indelijk optreden, dat reeds zoo 

was even gerechtvaardigd, 
openbare scholen zou indienen, 

: een misdadiger opgroeit. Aan de andere 
mjuist, als men beweert, dat de „settlements” 
meer bijdragen tot de zedelijke opvoeding 

veging dan tot de opheffing van de 'on- 
lelpen. Dr. Eliott va n New-York zeidc 

entbeweging een zeer goed iets was voor de 
^ende lieden, maar dat zij in verhouding den 

den rijken. Dit geringe resultaat werd 
de hulp te zeer het karakter eencr 
' '‘"ten als aalmoezen uitdeelde. Overal 

van hen, die hulp noodig had 
nemen aan het werk, werden 

se kwamen daarin te voot 
woningtoestanden verbet 
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Het tehuis der verpleegsters.
Een bescheiden begin van een zegenrijk werk — Inrichting en exploi

tatie der tehuizen — Hun streven wordt uitgebreid in opvoedkundige 
richting — Prestaties van het New-Yorfcsche „settlement".

In Amerika is er zeker geen gebrek aan verpiccgstersvereenigingen 
met een kerkdijk of wereldlijk karakter, welke zich onder controle 
van het stadsbestuur, of van particuliere personen, wijden aan het 
verplegen van zieken. „The nurses settlement” echter onderscheidt 
zich van al deze vereenigi ngen, ten eerste doordat het bestuur ervan 
berust in de handen van de oprichtster, ten tweede door de breede 
opvatting, die de daaraan verbonden personen van haar taak hebben. 
Deze ruimere kijk heeft zich echter eerst in den loop der jaren ont
wikkeld, hij werd de aanleiding, dat een reeks filialen door de hoofd
inrichting werden gesticht.

Ongeveer een tiende van de zieken in New-York wordt in zieken
huizen opgenomen. Verreweg de grootste meerderheid wordt dus door 
den dokter thuis behandeld en door familieleden of vcrplcegzusters 
verzorgd. In de arbeiderswijken en vooral in de districten, waar de 
immigranten wonen, zijn duizende gevallen, waarin door armoede of 
door een volslagen onbekendheid met de bestaande toestanden de 
zieke noch de hulp van een geneesheer, noch eenige verpleging krijgt. 
Miss Lilian D. Wald, die in een ziekenhuis in New-York haar op
leiding had genoten, werd door de uitoefening van haar beroep bekend 
met deze toestanden en met de ellende, die daarvan het gevolg is. 
Samen met Miss Brewster, een geestverwante, besloot zij haar werk 
te midden der armen uit te oefenen. Zij vestigde zich in een huur
kazerne en deelde de buurtbevolking mede, dat zij en haar vriendin 
bereid waren zieken te verplegen. Van alle kanten werd weldra haar 
hulp ingeroepen. Bij lichte gevallen deden de pleegzusters zelf wat 
noodig was, betrof het een ernstigen zieke, dan zorgden zij voor op
name in een gasthuis of dat een dokter geraadpleegd werd. Toen de 
stedclijke gezondheidsdienst hoorde van haar zegenrijk werk in het 
district, verleende zij aan beide verpleegsters een insigne, waardoor 
zij een min of meer officiëele positie kregen. Sinds dien tijd vroegen 
ook doctoren vaak om haar hulp. En opdat zij in staat zouden zijn 
om arme menschcn daadwerkelijk te kunnen helpen, kregen de zusters 
van warmvoelende lieden geneesmiddelen, kleedingstukkcn, bedde- 
goed en etenswaren. Weldra sloten zich nog andere verpleegsters 
bij haar aan, en door de mildheid van den bankier Schiff werden ze 
in staat gesteld om haar intrek te nemen in een voormalig heerenhuis, 
dat op de grens lag van het terrein, waar de zusters werkten. Deze 
woning werd geheel voor het doel ingericht. Een kamer voorzagen 
zij met alles, wat noodig is bij plotselinge ongevallen. In andere ver
trekken werden verbandmateriaal, geneesmiddelen en voorraden van 
den meest uiteenloopendcn aard opgeborgen. Het tehuis was nu in 
staat om onder de voorzichtige leiding van Miss Wald zijn werkzaam
heden op grooter schaal voort te zetten. Maar langzamerhand vestigde 
zich bij de leidster dezer onderneming de overtuiging, dat haar arbeid 
diepergaande en duurzamer resultaten zou kunnen afwerpen, als zij 
zich niet uitsluitend zou bepalen tot het genezen der ellende, maar
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ook zou trachten deze te voorkomen. Zij was wel in de allereerste 
plaats pleegzuster, maar daarnaast moest zij ook opvoedster zijn, 
tenminste als zij niet alleen de lichamelijke ziekten van haar hulpbe
hoevende naburen wilde genezen, maar ook de geestelijke en sociale 
omstandigheden zou willen verbeteren, welke zoo vaak het ontstaan 
der ziekte begunstigden. Om tot dit doel te geraken, maakte Miss 
Wald gebruik van de werkmethode der maatschappelijke tehuizen. 
Voor de kleine kinderen in de buurt opende zij een Fröbelschool, de 
leerplichtige jeugd gaf zij een lokaal, waarin zij kon spelen. Verder 
moedigde zij het oprichtcn van meisjes- en jongcnsclubs aan, die ten 
doel hadden de uitspanning en verdere ontwikkeling der leden. Voor 
de ouders en de jonge menschen der wijk organiseerde Miss Wald 
gezellige avondjes, met speciale dansavonden voor het jongere 
volk. Dit kon nu onder toezicht van een of meerdere medewerksters 
van het tehuis zijn hart ophalen aan een vermaak, dat het anders 
in de physiek en geestelijk verpeste atmosfeer van een of andere 
kroeg zou hebben gezocht. Alles wat er in dit tehuis ondernomen 
werd, stond onder controle der pleegzusters, die voor al het werk, 
waarbij onderwijs gegeven moest worden, menschen wisten te ver
krijgen, welke vrijwillig of ook als beroep wilden werken in den geest 
van dit sociaal tehuis. Het „settlement" heeft ook met kracht aan
gedrongen op het openen van speelplaatsen in de dichtbevolkte dis
tricten der stad. Gedurende haar dagelijksch werk deed Miss Wald 
de ervaring op, dat den leerlingen der openbare school vaak het 
schoolbezoek verboden werd tengevolge van een niet gevaarlijke, maar 
besmettelijke ziekte. Om hierin te voorzien droeg zij ccnigc pleegzusters 
op zulke gevallen te behandelen, andere weer belastte zij met het 
onderzoek der scholieren, die de eerste symptomen van een besmet
telijke ziekte vertoonden. Dit optreden werd de aanleiding, dat ook 
de gemeentelijke gezondheidsdienst een groep pleegzusters aanstclde, 

üe kinderen, vo<>r dat zij naar school gingen, moesten onder
een tweede ploeg verpleegsters werd opgedragen besmettelijke 

hun woning te verzorgen.
pleegzuster moet dagelijks verslag geven van haar werk; 

gebruikt daarvoor een bepaald formulier. In doorsnee kan een 
-.f 8 a 15 bezoeken per dag afleggen. Nu eens onderzoekt zij 

1, geeft de geneesmiddelen in, vernieuwt het verband, 
ascht zij den zieke, verzorgt-het haar, en laat, waar dat 

mocht zijn, ook het beddegoed verfrisschen. Daarnaast vindt 
den tijd om een opvroolijkend en opwekkend gesprek te houden 

en om goede wenken te geven betreffende het algemeen welzijn der 
familie. Door de praktijk ontstond het gebruik, dat de zusters het 
eerst de zware zieken bezochten; ’s avonds kwamen zij nog eens terug 
om na te kijken en alles te doen wat den patiënten een rustige nacht 
kon bezorgen. Na zulk een dagtaak is het natuurlijk ónmogelijk, dat 
de zuster ook een nachtverplcging op zich kan nemen. Daarvoor zijn 
dan ook aparte personen aangcsteld.

Het spreekt van zelf, dat een streven, waarin 
kijk op de bestaande behoeften als een 
vond, door velen zeer gewaardeerd 
verschillende stadswijken andere tehi
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In een verslag over de „settlements” zegt . 
jongcnsclub, die gesticht werd hield zich bezij 
leven der Amcrikaanschc helden. Het begrip „ 
ruimste beteekenis van het woord opvatten en 
alle mannen en vrouwen, die door een leven, d<» 
de wereld beter hebben gemaakt”. Zoodra deze 
is doorgedrongen zou misschien voor ons mens 
gelukkiger tijdperk kunnen . aanbreken. Maar 
stichtster van „the nurses settlements” genoemc 
helden, welke leefden zonder vrees.

Verwaarloosd 
gebracht — De < 
— De rechtspr;

Evenals bij < 
neming uit van de overtuig» 
mate van zelfbestuur uit te 
ook toe te staan. In den 
van New-York, William 
meisjes en jongens van i.. 
platteland te Freeville. Doe 
de kinderen de natuur leert 
zij, geestelijk en lichamelijk vc 
terugkeeren. De buren, voor ’• 
in zulke hoeveelheden levensmiddel» 
jaar meer kinderen naar Freeville

De Kinderrepubliek.
>sde kinderen worden naar een tehuis op het platteland 

oprichter van deze kolonie zet de kinderen aan het werk 
raak berust in de handen der jeugd — Verdere inrichting, 
de schoolstad gaat ook een tweede opvoedkundige proef- 
n de overtuiging, dat de jeugd in staat is om een zekere 
jestuur uit te oefenen, en dat het zijn nut heeft dit 

=n zomer van het jaar 1890 haalde een bewoner 
i R. George, ongeveer honderd verwaarloosde 
de straat en bracht ze naar zijn tehuis op het 

jor hun verblijf in woud en veld zouden 
eren kennen en liefhebben en daarna zouden 
verfrischt en versterkt, weer in New-York 

’t meerendeel welgestelde boeren, gaven 
niddelcn en kleeren, dat George ieder 
;cvu>e kon brengen. De jeugdige gasten

Miss Wald, de menschlicvendc gevoelens der medewerkers zich in 
daden konden omzetten. Ook van uit andere Amerikaanschc steden 
werden vakkundige personen naar het Mocdertehuis in de Mcrcystraat 
gezonden, die dan in hun geboorteplaats soortgelijke tehuizen oprichtten.

Een andere daad, waartoe het moedertehuis de impuls had gegeven 
was het openen van meerdere „settlements” op het land voor kinderen 
en volwassenen, die op krachten moesten komen en nu in de omgeving 
der stad daartoe in de gelegenheid werden gesteld. De prestaties der 
verschillende tehuizen in New-York gedurende het jaar 1908 zijn hier 
onder opgesomd.

o i om zieken te behandelen
ezoe en om vriendschappelijke raad t

Hulp verleend in de verbandkamers d<
Van de 5769 gevallen, die door de vei 

werden, genazen
Aan den gezondheidsdienst werden
In gasthuizen werden opgenomen
In bijzondere verpleging werden opgenomen
Ontslagen, omdat zich geen ziekte ontwikkelde
Gestorven
Onder behandeling bleven

54.851 )
7.018 |
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moest de kinderen zeer vaak straffen voor het meest voor- 

n.I. het plunderen der vruchtboomen van de boeren. 
1 in het toedienen van een lichamelijke tuchtiging in 
I van alle leden der kolonie. De diefstallen vermin- 
't. Wel zagen de toeschouwers vol nieuwsgierigheid 
■en van den schuldige, maar een ander gevoel werd 

ten laatste waren de kinderen zelfs volkomen 
voor een straf, die zoo dikwijls gegeven werd. 

’ ' :e boosdoeners weer op hun pak slaag
kreeg de rechter het denkbeeld om de jongens 
deel te laten nemen. Hij noodigde den eersten 

imeraden te vertellen, wat hij tot zijn veront- 
:ren. Eerst loochende de jongen zijn diefstal, 
anders toe, dat zij allemaal al appels gestolen 

poogde hij zijn schuld op zijn medebeklaagde te 
klonk een hartgrondig gemeend „foei" uit de 
en de vraag van George of de jongen schuldig 

. werd met een algemeen „ja" beantwoord. Hierop kreeg hij zijn 
traf. De tweede beklaagde, die door dit onverwachte verloop der 
ebeurtenissen wijzer was geworden, bekende zonder omwegen. De 
ideren verklaarden hem wel voor schuldig, maar vroegen den rechter 
hij ditmaal genade voor recht wilde laten gaan; hij kwam er met 

vermaning af. Sinds dien dag liet George de jongens en meisjes 
voorkomende misdrijven berechten. Zelfs ging hij zoover, dat hij 
niet alleen de overtreding der bestaande regels liet bestraffen, 

dat hij hen ook belastte met de uitvoering der straf en met 
istellen der bepalingen, die het gedrag der leden van de kolonie 

regelen. Eens toen er een straat aangelegd werd, kreeg

stonden onder strenge tucht, iets wat bij velen zeer noodig was. Het 
verblijf buiten bekwam hen zecr goec1 en in den herfst kwamen ze 
gezonder en sterker in de stad terug; een zedelijke verbetering, 
waarop George zoo gehoopt had, viel evenwel niet op te merken.

Toen veranderde de kindervriend zijn plannen. Hij had opgemerkt, 
dat zijn beschermelingen alles, wat zij kregen, aannamen, als iets dat 
van zelf sprak, oogenschijnlijk zonder eenig gevoel van dankbaarheid. 
Zelfs werd door deze mildheid het verkeerde verlangen om 
moeite bezit te verwerven, aangewakkerd. In het vierde jaar \ 
onderneming deelde hij dus mede, dat de kinderen in het vervol 
ieder kleedingstuk, dat zij zouden krijgen, ook een zekeren 
moesten doen. De geheele kolonie kwam daartegen

erop, dat Mr. George de kleedingstukken • 
ze dus ook uitdeelen moest. Maar de leid<

protesten en hield zijn voorraad achter slot en grci 
der kinderen zich bereid verklaarde een werkje te 

voorbeeld vond navolging en de jongens en meisjes, ” 
kregen de verlangde kleedingstukken. In den loop v 
kwam er een geheele wijziging in de exploitatie der 
Voedsel en kleeding, die de kinderen tot dusver als ges< 
ontvangen, verdienden zij nu door werk. Zoo leerden 
waarheid begrijpen, dat alles wat met veel moeite 
dubbele waarde krij( 
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hadden en eindelijk 
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monden der kinderen
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dusver als geschenk hadden 
zij de groote 
verworven is,
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Gcorge den inval om jongens, die voor straf in aanmerking kwamen, 
niet aan den lijve te tuchtigen, maar hun een zwaar werk op te leggen. 
Hij voerde onmiddellijk dit denkbeeld uit, niet alleen in dit eene 
geval, maar ook waar het andere overtredingen betrof, en sinds de 
gedwongen zware arbeid in de plaats gekomen was voor lichamelijke 
afstraffing, had George de voldoening, dat het aantal misdrijven bijna 
met de helft verminderde. Hiermede was tevens een begin gemaakt 
met het zelfbestuur van het tehuis en George bouwde nu op dezelfde ' 
grondslagen verder als waarop Gill zijn schoolstad had gegrondvest. 
Deze beide pogingen vonden geheel onafhankelijk van elkander plaats, 
wel een bewijs ervoor, dat verhoudingen en toestanden, welke een 
zekere overeenkomst vertoonen, leiden kunnen tot gelijksoortige in
stellingen, mits de tijden er rijp voor zijn.

Het volgende jaar werden er in de kolonie tal van wetten gemaakt ; 
de kinderen zelf zorgden voor de naleving der bepalingen en vonnisden 
de overtreders. H et geheele bestuursapparaat werd in beweging gebracht 
door comité’s, die benoemd waren door de vrije keuze der jongens 
en meisjes. De jonge zomergasten hadden de waarde van werken 
Iccrcn kennen, nu wilde George hen ook de bevrediging doen smaken 
van een veilig bezit. Om daartoe te kunnen geraken, moest men hun 
grootere mogelijkheden bieden om geld te verdienen en hun tevens 
de gelegenheid verschaffen hun loon op soliede wijze te beleggen. 
Gcorge richtte daarom verschillende bedrijven op, die mogelijk 
zijn in een landelijke omgeving, voor de jongens b.v. tuinierderij, hoen
derteelt en houtsnijwerk en voor de meisjes verschillende soorten 
vrouwclijke handenarbeid. In een nieuw opgerichte bank konden 
de kinderen hun opgespaarde geld deponeeren; ze maakten daarvan 
een kleine rente. Gcorge gaf den eersten stoot tot het oprichten van 
deze instellingen, ook hield hij altijd de opperleiding in zijn handen. 
Maar waar het even ging liet hij zijn beschermelingen zijn plannen 
uitvocren. Zij gaven zich grootc moeite om alles wat hij voorstelde, 
ook goed te doen slagen en wanneer dit inderdaad gelukte, toonden 
zij zich zeer verheugd.

En nu begonnen de opvoedkundige verwachtingen, die George in 
den beginne van zijn onderneming gekoesterd had, zich ook te ver- 
wezelijken. Hij had de kolonie „Junior republic" jeugdrepubliek genoemd. 
En deze naam, die in de eerste jaren niet zonder spot gezegd werd, 
vermocht langzamerhand de belangstelling en de achting van velen 
op te wekken. De straatjongens en meisjes, die naar Freeville kwamen, 
werden er ten deele door de ouders zelf heengezonden, omdat deze 
machteloos stonden tegenover hun voortdurende oproerige weer
barstigheid ; anderdeels waren het kinderen, die wegens een of ander 
misdrijf door het gerecht aan George in handen werden gegeven. 
Bijna allen kwamen uit een omgeving, waar de misdadigheid welig 
tiert. Uit een zeer nauwkeurige statistiek over het verder gedrag der 
kinderen, die langeren tijd in Freeville bleven, blijkt dat van ongeveer 
vijfhonderd personen drie later misdadigers werden, zes verloor de 
politie uit het oog, de overigen echter kwamen als handwerkslieden 
of in een zaak eerlijk aan de kost. Eenigcn hebben zelfs een „college" 
afgeloopcn of studeeren nog voor een of ander wetenschappelijk vak.

Dit verblijdende resultaat had tot gevolg, dat in het jaar 1908 nog
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twee republieken ontstonden, de eene in den staat Georgia, de andere 
in Californië. Door het slagen van George’s onderneming opent zich 
ook voor de staathuishoudkunde menig nieuw gezichtspunt. De oorzaken 
der misdadigheid in de armenbuurten der groote steden moeten gezocht 
worden: ten eerste in den nood en den daaruit voortvloeienden wensch, 
om door het zich toeeigenen van vreemd goed bezit te verwerven; 
ten tweede in den drang tot daden, welke in de jeugd leeft en die haar 

* brengt tot het bedrijven van allerlei dolle streken en onwettige hande
lingen; ten laatste in den lust, welke de meer begaafde jongens en 
meisjes bezielt, om zich te onderscheiden. In de bestaande verhoudingen 
vindt juist dit verlangen bijna geen andere mogelijkheid tot uitlcving 
dan in den strijd met de politie. De tegenwoordige maatschappij weet 
met deze sterke stuwende krachten weinig anders te doen, dan hen 
te verlammen door straf en door intimidatie. George echter verstond 
de kunst deze krachten in goede banen te leiden en ze dienstbaar te 
maken aan de wet en de openbare orde. Daardoor heeft hij een 
waardevolle vingerwijzing gegeven op welke manier een kwaad be- 

• streden moet worden, dat in het leven der moderne wereldstad een 
bedenkelijken omvang aangenomen hes

TJij het vergelijken van onze eigen opvoedkundige methoden met die 
D in andere landen, wordt men somtijds verwezen naar „het 

amerikaansche opvoedingssysteem". In werkelijkheid bestaan er 
evenveel opvoedkundige systemen in Amerika als er sterren voorkomen 
in de nationale vlag. En onder die 48 sterren „verschilt de eene ster 
in heerlijkheid met de andere ster”. Er bestaat b.v. een opmerkelijk 
verschil tusschen de volkomen voorzorg, die voor de verschillende 
takken van onderwijs in een staat als Massachusetts genomen is en 
de onvoldoende aandacht, die aan het onderwerp in sommige zuide
lijke staten wordt gewijd, waar de scholen slechts drie maanden van 
het jaar geopend zijn.

Inderdaad bestaat er in de Vereenigde Staten 
kan worden bij ons Ministerie van onderwijs on<- 
delijk Minister, die een zetel heeft in het kabir. 
korten tijd bestond er een „Departement van Oi 
in het leven geroepen door het Congres in 10C7 
ter werd het verlaagd tot een Onderafdeeling \ 
van Binnenlandsche Zaken, waar het tegenwoordig l 
de Afdeeling voor Indiaansche Zaken en de Gec 
Zijne functiën zijn aldus samengevat: „het verzamc 
algemeene berichten betreffende onderwijs; heeft t 
len voor de kinderen van inboorlingen in *1 1 
beurzen-fonds voor middelbare scholen over 
Het bureau, dat onder toezicht staat van een 
zwaarlijvig jaarverslag uit, dat over de heele v
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der pacdagogiek een welbekende is; ook geeft het verhandelingen uit. 
Zijne verhouding tot de verschillende staten is zuiver adviseerend. 
Van tijd tot tijd geeft het aan de centrale autoriteiten belangrijke 
wenken en onlangs heeft het een aantal overzichten het licht doen 
zien omtrent onderwijsregelingen in verschillende staten, districten en 
steden. Het heeft echter geen mcdezeggingschap over eenige school 
in den een of anderen staat, noch wat de administratie, noch wat de 
methode van onderwijs betreft. Bovendien is er bijna geen Departe
ment van het Bondsbestuur of het heeft iets te doen met onderwijs. 
Men zegt, dat er 50 i 100 verschillende burcaux zijn, die in dat 
onderwerp „liefhebberen”. Het Nijverheids-onderwijs valt binnen den 
gezichtskring van velen hunner en is één der speciale punten van 
de bevoegdheid van het Departement van Oorlog. Voor zaken, de 
Eilanden betreffende, doet dit uitspraak over het onderwijs op de 
Philippijnen en het Departement van Marine over dat op Guam en 
de Virginia-eilanden. Het Bureau voor Indiaansche aangelegenheden 
houdt toezicht op de indiaansche scholen. Schoolhygiëne en lichame
lijke opvoeding ressorteeren onder den Publiekcn Gezondheidsdienst 
van het Departement van Financiën, onder de Afdeeling „Kinderen” 
van het Departement van Arbeid en onder het Departement van 
Landbouw; het laatste bemoeit zich speciaal met dingen als school
maaltijden en het inachtnemen der sanitaire voorschriften in lande
lijke gemeenten. Laatstgenoemd Departement is ook belast met het 
werk in jongens- en meisjesclubs. Al wat door den oorlog aan het 
licht kwam, deed bij vele vaderlandslievende Amerikanen de overtui
ging ontstaan, dat het hoog tijd was om het onderwijs te behandelen 
als een zaak van nationaal belang en in verband daarmede de ver
antwoordelijkheid van de Bonds Regeering uit te breiden. Onderzoek 
der rccruten in de legerkampen toonde aan, dat één op vier niet in 
staat was om een cngclsche courant te lezen of een verstandigen 
brief naar huis te schrijven. Ja, er waren duizenden in de kampen, 
die de cngclsche taal niet voldoende machtig waren om militaire be
velen te begrijpen. Natuurlijk waren deze voornamelijk onder Ameri
kanen van vreemde geboorte of afkomst. Ook openbaarde zich een 
overgroot aantal lichamelijke gebreken en een tekort aan kracht; op 
elke drie man was één ongeschikt voor den militairen dienst. Dit 
alles had voorkomen kunnen worden door gezonde methoden van licha
melijke opvoeding en toezicht op de gezondheid in de scholen. Boven
dien werd de poging om de paedagogische hulpbronnen te gebruiken 
als steun in den oorlog, op bedroevende wijze belemmerd door het 
ontbreken van elke centrale paedagogische organisatie; en iedere nieuwe 
tak van de Regeering ■— de Raad voor Nationale Verdediging, de 
Administratie van Voedsel en Brandstoffen, het Roode Kruis en wat 
dies meer zij — zij allen moesten ieder voor zich, een paedagogisch 
plan opzetten.

Er was geen centraal lichaam om al deze verschill 1 
leiden en te doen samenwerken. De eerste stap, o---------
om tot éénheid te geraken 'ivas de oprichting in 1917 ■ 
tralen Raad voor Beroepsopleiding, wier voornaamste functie u 
in het beheeren van de subsidies voor middelbaar vakonderv 
gens de bepalingen der Smith-Hughes-wet van dat jaar. De
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7.500.000 gebruikt worden voor ondcr- 
vOO.OOO voor gelijkstelling van gelcgcn- 
;en voor de steden en het platteland 
jke opvoeding en bevordering der gc- 

voor de opleiding van onderwijzers. Het' 
jcht om jaarlijks 8 500.000 voor eigen uit
gehouden onderzoekingen in te stellen naar 

lezen en schrijven, naar onderwijs aan landverhuizers, 
ttelandscholen, lichamelijke opvoeding, opleiding van 

oger onderwijs en andere arbeidsvelden. Het nieuwe 
de onderwijsbemoeiingen overnemen van al die bureaux, 

Ingres daartoe zal aanwijzen; evenals van die van het 
ide Onderwijs-Bureau. Om van de voordeelen van deze 
:n te profiteeren, moeten de verschillende staten zelf een 
ingen, die gelijkstaat met het bedrag hun door de Bonds- 
jewezen. Ook moeten zij een leerplicht hebben van ten 

...  . . jiten jaarlijks en een bevredigend programma van oplei- 
ig voor onderwijzers ten uitvoer brengen. In ieder geval moet in 

r" ' een wet worden aangenomen die de engelsche taal aan- 
. uct voertuig van het onderwijs in de lagere ' ' 
*t Smith-Towner, zooals zij door het Congress werd gcamen- 
evat afdoende waarborg tegen eenig gevaar, dat de Bonds- 
5 het toezicht op het onderwijs dat aan de afzonderlijke Staten 
aan zich zou trekken. De oppositie tegen de Wet was dan

bestaat uit zeven leden, de Secretarissen-Generaal van Landbc 
Arbeid, Handel, den Hoogen Commissaris van Onderwijs en 
vertegenwoordigers voor de belangen van arbeid, landbouw en 
heid. Hij heeft zich in hoofdzaak beziggehouden met deze drie 
stukken: de opleiding van mannen tot geoefende arbeiders in 
van het leger, de herstelling in hun beroep en vernieuwde vakoplei
ding van terugkeerende soldaten, en de oprichting van nieuwe \ 
scholen over de Vereenigde Staten.

Doch men voelde overal dat een veel ingrijpender hervorming r 
dig was. In Januari 1918 ontstond eenc beweging tot bevorde 
van grooter eenheid in het amerikaansche Onderwijs door middel 
de Verceniging van amerikaansche hoogescholen. De medcwci 
van andere vereenigingen werd spoedig verkregen, en velen 
hen verbonden zich tezamen om een Amerikaanschen Onderx 
te vormen met het doel om de onderwijs-hulpbronnen van 
meer volledig ter beschikking te stellen van de Landsregee 
werkzaamheden van dezen Raad leidden tot de herleving 
oud plan, dat tot nu toe niet ernstig in behandeling was gewt 
het tot stand komen van een Bonds-Departement van onderu 
October 1918 werd door Senator Hcke Smith, van Gcorgia, Voc 
van de Senaats-Communie voor Onderwijs en Arbeid, een -«• 
werp van die strekking ingediend. De Heer Horacc M. Towr 
lowa, leidde het in bij het Huis der afgevaardigden; en diei 
volge werd het bekend als de Smith-Towner-Wet. 
Bonds-Departement van Onderwijs in met een Mini 
die zitting heeft in het kabinet van den President 
jaarlijks S 100.000.000 onder de verschillende staten 
verdeeld. Van deze som zal 3 7. 
wijs aan landverhuizers; S 50.00( 
heid om onderricht te ontvange 
en 8 20.000.000 voor lichamelijl 
zondheid, en 3 15.000.000 
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Een stem uit Amerika 
door W. EMMENS.
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Een leerling komt op veertienjarigen leeftijd op de highschool. Bij 
’l begin van bel jaar kiesl bij zijn eigen lesrooster. Afhankelijk van het 
aantal lesuren en huiswerk wordt de leerling, wanneer zijn vorderin
gen in het een of ander vak na een jaar voldoende zijn, een „credit" 
toegekend. Bevordering bij klassen bestaal dus niet, een leerling wordt 
bevorderd bij vakken. Als de leerling aan 't einde van de 4 school
jaren 16 „credits" heeft, vindt de „graduation" plaats.

Het individu van den leerling wordt dus zooveel mogelijk erygelaten. 
Dit is b.v. op de Harvard-university met de studenten ook het 
geval; de student kan, als hij zijn „adviser" daarvan kan overtuigen, 
een studie kiezen, die geheel bij zijn wezen past.

Elke staat regelt zijn eigen onderwijs, afgezien van het gesub
sidieerde beroepsonderwijs (Vocational Education). Het lichaam, dat

iedere leerling met het oog op zijn later 
, kiezen.
worden groepsgewijze gekozen. Eén groep 

e „courses" zijn de volgende: 
(opleiding voor college).

(handelsopleiding).
(landbouwoplcidinj

course (opl

•wacht had. Beide — de Senaat 
ifgevaardigden — brachten een guns 
e kans, dat zij eerlang ten uitvoer 

>or een grootc stap zal gedaan 
der Verecnigde Staten in het genot 

.., _.e tot nog toe slechts 1 
vooruitstrevende doelen 

Educational Supplemei
-ikkel



*

40

L

waarde van vele bc- 
die een timmerman 

_ __ c van eigen oog en 
racht. Het werk aan de 
s geen oefening van de 

’ arbeid.
van de zintuigen, 

lijke opvoeding moest 
wereld van de 

raluur gebaseerd, 
stelijke en wcreld- 

ingen, geschiedenis, 
nog de schoone 

naar Engeland 
op het vastc-

in Amerika de groote lijnen voor het onderwijs tracht aan te geven, 
geeft alleen advies: the Bureau of Education. Dit bureau heeft b.v. 
een nieuw type van highschool voorgcstcld, die twee jaar van de 
lagere school tot zich wil trekken en dus een 6-jarige cursus wordt, 
verdeeld in de Junior-highschool (12—15 jaar) en de Senior-highschool 
(15—18 jaar). Dit advies wordt op verschillende plaatsen gevolgd.

Dit bureau heeft nu in den oorlogstijd een werkje gepubliceerd van 
Charles W. Eliot, dat de wijzigingen aangeeft, die voor het middel
baar Onderwijs in Amerika noodig zijn. Het is de moeite waard om 
te zien, hoe de schrijver nieuwen lijd en de vrijheid van bel individu 
in de opvoeding ui aanslmluig mei bel bovenvermelde begrijpt.

Het beste deel van de menschelijke kennis is verkregen door nauw
keurige en bestudeerde waarneming. De waarneming geschiedt door 
de organen van gezicht, gehoor, smaak, reuk en gevoel. Het voor
naamste deel van de opvoeding is altijd geweest de oefening van de 
zintuigen. Door deze oefening krijgt het indivudu, behalve het ver
mogen nauwkeurig waar te nemen, de een of andere soort van be
drevenheid en de gewoonte logisch te denken en te redenecrcn. Een 
baby oefent zich in het gebruik van zijn zintuigen en logisch te denken 
met de indrukken daarvan. Een van de beste methoden, de geest 
van een kind te ontwikkelen, is de oefening in gecoördineerde be
wegingen van hersenen en hand.

De gewone beroepen, zooals dat van timmerman, metselaar, smid, 
schilder en schoenmaker, hebben aan het mcnschclijk geslacht een 
enorm waardevotie opvoeding gegeven en zijn inderdaad de voor
naamste middelen om barbaarschc volken nader tot de beschaving 
te brengen. Het onderricht in deze vakken is de beste wijze om 
achterlijke volken als Indianen en Negers te ontwikkelen. Zoo hebben 
ook de Europcesche gilden veel bijgedragen tot de ontwikkeling van 
het volk.

De machinerieën hebben de opvoedkundige waai 
roepen vernietigd. De nauwkeurige combinatie, di 
gewoon was te maken door het zorgvuldig gebruik 
hand, wordt nu door machines tot stand gebra ' ‘ 
machines wordt in korten tijd geleerd; er is o 
zintuigen, geen ontwikkeling, geen vreugde in de t

Uit deze beschouwingen volgt, dat de oefening 
bet voornaamste onderwerp van de menschelijk 
zijn. Maar de soort van onderwijs, die de moderne ' 
oude tijden heeft geërfd, was voornamelijk op Uitere 
Behalve de beginselen der wiskunde, waren het geestc 
lijke geschriften, zoowel proza als poëzie, beschrijvii 
philosophie en godsdienst. Europa had daarnaast . 
kunsten, die Amerika niet had, omdat dit land zich 
richtte, waar deze kunsten niet die invloed hadden als 
land.

Sedert het midden van de 18de eeuw is er een nieuw element in de 
ontwikkeling van het blanke ras gekomen. Dit nieuwe element is 
physica, chemie en biologie. Door de studie van deze vakken heeft 
het medisch beroep een revolutie ondergaan en verscheiden nieuwe 
beroepen van hooge waarde zijn geschapen als b.v. dat van schei-
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kundige, ingenieur en houtvester. De grootc industrieën en de trans
portmiddelen, en daardoor de geheele wereldhandel, zijn geheel v 
anderd, zoodat de fabrikanten en kooplieden van vóór 1850, als 
nog eens een kijkje konden nemen, zouden zien, dat alles verdi 
was, waardoor zij hun brood en fortuin verdienden.

Deze enorme revolutie had een ingrijpende wijziging in de programma's 
van Highschool en College moeten brengen, omdat de middelen v 
bestaan, het fundament der samenleving, geheel veranderd waren. 1 
is tot nog toe in lang niet voldoende mate gebeurd. Eén beroep 
er evenwel, waar deze hervorming in het onderwijs volledig is do 
gevoerd: bel medisch beroep. De reden hiervan is, dat de geneeskunst, 
die altijd afhankelijk is van twee dingen: het nauwkeurig waarnemen 
en hel logisch verwerken van de indrukken der zintuigen (de methode 
der natuuronderzoekers), door de vorderingen van de biologie, chemie 
en physica voorzien is van prachtige nieuwe hulpmiddelen. De oefe
ning, die de medische student tegenwoordig ontvangt, is een groote 
individueclc oefening in het gebruik van zijn zintuigen. H~'at in bel 
medisch onderwijs reeds is gedaan, moei ook in alle andere takken van 
onderwas worden gedaan.

Gedurende de laatste 50 jaar is de bevolking \ 
toegenomen ; de vermeerdering der fabrieken hoopte 
steden opeen. Meer dan vroeger werden de jonge en 
naar school en college gezonden. Deze verbeterii 
betrof, had ook een nadeel, want de kinderen 
niet geoefend, zooals dat op het platteland 
bevolking heeft daartoe geen gelegenheid en 
gens kiezen, eischen, door de machines, 
meer. De scholen, die dit laatste vooi 
hebben de oude programma’s behouden en 
op geheugenvakken en op het vermogen te kunnen 
oefenen de leerlingen niet in het correct zien en l 
en vlug voelen, in juiste gevolgtrekkingen maken 
van hun zintuigen.

In de laatste jaren is er bij de 
aardig feit geconstateerd, namelijk < 
Deze zijn niet onbetrouwbaar, om< 
bedriegen, maar omdat ze niet in 
hooren en te beschrijven. Dez' 
zelf, maar het heeft opnieuw de 
de vele tegenstrijdige gctuigcniss< 
onderzoek, medische onderzoekers 
geschiktheid om correct waar te 
beperkt tot menschen, die 
deel, ’t is dikwijls geconst- 
onderwijs hadden genoten, 
hadden gehad.

Vele zeer ontwikkelde Amerikaansche Ministers, advocaten en 
docenten hebben nooit een wetenschappelijke training gehad. Hun 
geheele ontwikkeling vond plaats op het gebied van taal, letterkunde, 
philosophie, geschiedenis en een beetje wiskunde. Menig oudere zal 
kunnen constateercn, dat zijn zintuigen vroeger nooit zijn getraind
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Bezoek aan een Luxemburgsche Huishoudschool 
door E. J. VAN DET.
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om nauwkeurig te werken, dat aan zijn wijze van denken vaagheid, 
duisterheid en onnauwkeurigheid kleeft en dat hem het geordende, 
het klare, het eenvoudige van de wetenschappelijke geest ontbreekt. 
Dat moest niet meer kunnen plaats vinden, maar de middelbare 
school houdt vast aan de geheugenvakken en de wiskunde. Het 
kwaad, dat de tegenwoordige school wekt, wordt verminderd door 
sport, reizen en dergelijke. Begrijpt men den nieuwen tijd, dan zal men 
er op aandringen, dat er meer aan hand-, oor- en oogwerk als tee- 
kenen, timmeren, turnen, muziek, naaien en koken wordt gedaan en 
dat er meer tijd besteed moet worden aan waarnemingswetenschap- 
pen als scheikunde, natuurkunde, biologie en geographie ~ niet politieke, 
maar geologische en ethnographische. Deze wetenschappen moeten 
in laboratoria onderwezen worden.

Laat de middelbare school goed ” 
wiskunde leeren! zal men zeggen. Deze hc 
want ze zou de opkomende generaties bep< 
hun niet geven werkelijke kennis van kunsl 
He inHiislrieen van bel blanke ras een revolutie 
politieke en ethische begrippen gronHig hebben gewijzigH.

Men behoeft niet te vreezen, dat de oefening der zintuigen aan 
het „ideiJele" afbreuk zal doen, b.v.: het geloof van den mensch in 
de geestelijke eenheid der wereld schokken of de opvatting van plicht 
tegenover de medcmenschen wijzigen. Zij, die zich aan de natuur
wetenschappen hebben gewijd, hebben de menschhcid grooterc diensten 
bewezen dan de metaphisici, de historici en de regeerders. De beste 
regeerders in den modernen tijd zijn zij geweest, die deel hadden aan 
de nieuwe wetenschappelijke geest. Hetzelfde geldt van de metaphi
sici en andere menschen van buitengewone aanleg. Hun beste werk 
heeft de wetenschappelijke eigenschap van nauwkeurigheid en waar
heid, en hun rhetorisch werk komt eerst op de tweede plaats.

een vacantiereisje door Luxemburg en Noord-Frankrijk bracht 
ik dezen zomer eenige dagen door in het stadje Differdange. 
't Is gelegen aan het uiterste puntje van Luxemburg, vlak bij 

de -Fransche grens. Luxemburg is daar niet op z'n mooist. Wie pas 
de Petite Suisse Luxembourgeoise doorkruist heeft en de heerlijke 
dalen tusschen Echternich en Luxemburg bewonderd, die kan moeilijk 
veel moois vinden in deze industriestreek. Ja, de dalen 
schilderachtig, de heuvels in de verte lokken ook aan en 
tieren er op de hellingen der heuvels, maar overal ziet men 
schoorsteenen der staalwerken opsteken, overal mijnen en 
overal rook en kolendamp.

Toch is Differdange niet een bepaald onzindelijke 
beiderswijken zijn er niet armoedig. Men verzekerde 
beiders hier hooge loonen verdienen. Zij hebben den 
kunnen vrij behoorlijk wonen en leven.
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van Differdangc 
) en 's namiddags 
vervaardigd door

>gte met r. 
geschilderd, x 

ivekthcid. We 
tot achter in

straten viel mijn 
: de Differdangc". 

ik bleef staan

1 het blijkbaar niet ongewoon, 
t LI even, mijnheer,” zei ze, „ik . 
U maar mee, ze is boven." 

zen aan den ingang van een

Op een wandeling langs de stijgende en dalende • 
oog toevallig op een aanplakbillet: „Ecole ménagère

Zoo, dacht ik, hier is dus een huishoudschool, en 
om het billet te lezen.

Het bevatte de uitnoodiging aan alle inwoners v 
om op Zondag 21 Augustus tusschen ’s morgens 10 
6 uur de tentoonstelling te komen zien van artikelen, , 
de leerlingen.

Uit een soort van vage nieuwsgierigheic 
en zoo kwam het, dat midden onder de op zijn Zondagsch gel 
huismoeders en jonge meisjes een Amsterdammer verdwaald r; 
om mee te bewonderen, wat de Differdingsche jeugd vervaardig.

’t Schoolgebouw lag op een kleine heuvel, waarvan 't plateau < 
ruimte genoeg aanbood voor een flink voorplein en een grooten 
moestuin, ’t Bestond uit twee verdiepingen en had groote ramen. 
Men hoefde niet te vragen, waar de ingang was, want juist in ’t 
midden van het Gebouw zag men de stemmig gekleedc moedertjes 
met deftige passen, de jonge meisjes met luchtigen stap en vroolijk' 
lachcnd naar binnen gaan.

De gang was tot ongeveer manshoogte met marmeren tegeltjes 
bezet en daarboven in zachte kleuren geschilderd. Al dadelijk kreeg 
men een indruk van reinheid en opgewektheid. Weldra was ik met 
de vrouwtjes mee naar binnen gezeild tot achter in den gang, waar 
een dwarsgang door de heele lengte van het gebouw ging en een 
trappenhuis naar boven voerde. Alles was met dezelfde gccl-gevlamde 
marnieren tegels bedekt, en daarboven op dezelfde wijze geschilderd.

Aan den dwarsgang lagen de schoollokalen. Het was er tamelijk 
vol. Ik trad er een binnen en zocht een onderwijzeres of toezicht- 
houdcres. Spoedig ontdekte ik er een tusschen het publiek en weldra 
had ik mij aan haar voorgestcld.

Ze keek niet verbaasd, ze vond 
ze was heel vriendelijk. „Wacht l 
Directrice balen, of liever gaat

Wc bestegen de trap en bov< 
vonden we de Directrice.

’t Was goed, dat men mij zeide dit is de Directrice, anders 
ik haar beslist voor een van de meisjes gehouden, die ook eens een 
kijkje kwamen nemen. Voor mij stond een van die fijne, jonge vrouwen, 
zooals men ze te Parijs vaak ziet, en die ons haast kinderen toelijken.

Toen ik aan Mademoiselle Jacobine was voorgesteld en zij maar 
eenmaal aan 't praten was, vergat ik het idee wel, alsof ik tegen
over een nauwelijks volwassen meisje stond. Haar scherp oordeel, haar 
ontwikkeling, haar resoluutheid, de wijze, waarop ze tusschen de uitleg
gingen door haar bevelen gaf, de wijze waarop zij gehoorzaamd werd, 
toonden zoo duidelijk de bekwame onderwijzeres, de wil, die zich weet te 
doen gelden, dat ik al spoedig groot respect voor dit kleine persoontje 
had. Ze was zeer vriéndelijk tegen allen, en ze vond 't blijkbaar 
heerlijk, dat haair school zooveel belangstelling trok. Mij gaf ze een 
exposé van het geheel, alsof ze een les stond te geven aan leerlingen, 
waarvan men zich vooral moest overtuigen of ze ’t wel goed begrepen.

„Het is de eerste maal, dat we zulk een tentoonstelling houden,"

id besloot ik er heen te gaan, 
nn zijn Zondagsch geklccde 
uanimer verdwaald raakte, 
igsche jeugd vervaardigd had.
', waarvan 't plateau echter 

>lein en

int juist
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l'we’

i het

jroepcn," zei ze verder, 
e eene behoort tot 't

De leerplicht c

wezen, mijnh-. 
len maaltijd, 
geschikt vooi 
daarna opdic 

: groep van a

hoe gaat nu ’t onderwijs," vroeg 'ik.
trachten zoo practisch mogelijk te wezen, mijnheer. Eerst van 

behandelen we de theorie van den maaltijd, die gekookt 
iden, natuurlijk heel elementair en geschikt voor meisjes van 
> jaar. Dan beginnen we te koken, daarna opdienen, proeven, 
i, afwasschen en opbergen. Bij elke groep van acht meisjes is 

huismoeder, die alles moet regelen en haar bevelen geven.
; vinden dit heel prettig.
koken lecren de meisjes ook wasschen, verstellen en sti

1 juwen dit als een inleiding voor de huishoudschool.
jaar en is niet verplicht."

lat ’t hier d an met het herhalingsonderwijs ?” vroeg ik.
rholingsonderwijs is verplicht en duurt drie jaar, daarbij 

’shoudonderwijs gegeven, maar niet zooveel als wij doen.
, die hier de huishoudschool volgen, zijn vrij van het her- 
srwijs."

zei ze, „en hiermee moeten we de bevolking eens door eigen oogen 
laten zien van hoeveel nut een huishoudschool wel kan zijn.”

De belangstelling was zoo groot, dat wij in het lokaal niet konden 
blijven staan en op ’t portaal midden tusschcn een versiering van 
frissche planten eerst de gelegenheid vonden de verhandeling voort 
te zetten.

„Wij hebben hier twee groepen," zei ze verder, „en eigenlijk twee 
huishoudscholen in een. De eene behoort tot ’t lager onderwijs en 
is verplicht en kosteloos, de andere is vrij. De leerplicht duurt hier 
acht jaren. Geen kind mag de lagere school verlaten voor het acht 
leerjaren heeft doorloopen of 15 jaar is geworden. De meisjes van 
het 8e leerjaar moeten hier een morgen in de weck van 8 tot 11 uur 
het onderwijs volgen. Er komen er telkens 24 tegelijk. Hier hebt U 
’t lokaal, waar zij onderwijs ontvangen" en daarbij wees zij ’t lokaal 
aan, waaruit wij door de volte verdrongen waren. Het was nu voor 
tentoonstellingszaal ingericht. In ’t midden stond een groote tafel met 
een blank tafellaken gedekt, een middenstuk vol vruchten sierde haar 
en daaromheen waren acht couverts gezet, met net gevouwen servetten, 
waarvan de punten opstaken. Tusschen en om de schalen en borden 
waren slingers van groen met kleine roosjes en asters ncergclegd en 
de gerechten stonden kant en klaar, zoo voor ’t gebruik gereed.

Langs de wanden had men eveneens lange tafels vol heerlijkheden, 
taarten, tulbanden, mocca-boomstammen, ketelkoeken met chocolade 
versieringen enz. enz., te veel om op te noemen.

Midden in de zaal stonden 3 witgetegelde fornuizen.
„De klasse van 24 wordt in drie groepen van 8 verdeeld," ging 

de Directrice voort en bij elk fornuis behoort een tafel met volledige 
toerusting en 8 stoelen. De bedoeling is eigenlijk, dat de kinderen 
het eten in zoo groote hoeveelheid koken, dat zij ook hier ’t middagmaal 
kunnen gebruiken. Op ’t oogenblik gaat dat nog niet, want alles is 
veel te duur. Wel wordt er zooveel gekookt, dat de meisjes een 
proefje kunnen nemen, want ik ben er zeer op gesteld, dat zij door 
zelf voortdurend te proeven hun smaak ontwikkelen. Bij elk fornuis 
behoort ook een wit keukenbuffetje, waarin alle ingrediënten geborgen

„En 1
„We

8 tot 8X «■« 
zal worde 
14 i 15 j.._. 
afnemen, afwas

De meisjes
Behalve I
We beschoi 

duurt twee ja 
„Hoe staat 
„Het herhalii 

wordt ook huish. 
De meisjes, die 
halingsondei
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/oeding.

voor ’t eerst geheel 
De meisjes krijgen 

ze naar den tuin en 
Ifs schoffelen, wieden, 
zelf de groente in den

; 't Luxemburgsch, maar 
>or kunnen en dan moeten

samenstelling der 
goede menu's. We 

: meisjes wel zooveel 
bijzonderheid vertel 

luitsch spreken. De 
k.n, de andere geheel

1 school 
niddags va 
rtclt U nu ccns 
het eerste j 

en tuinbouw als 
cn wollcnnaaien

De levensmiddelen 
spijzen, hun x 
gaan niet zoo 
scheikunde, da 
ik U erbij, Ju 
eene weck 
in het 1

klein-kinderverzorging omvat:
jonge kind : moedervoeding en melkvoc 

Ie zuigeling, de kinderkamer, de wieg va, 
uitgaan, loopen leeren, kinderziekten 

I belangstelling voor de les?”

de lekkernijen verlaten cn zij bracht 
gang (ge herinnert U nog wel, dat 

ig waren) in een groote keuken met een 
eeuken van de eigenlijke huishoudschool/' 

lekkernijen zijn door de meisjes van de huis- 
niet door de kinderen van het Lager Onder- 

gewone maaltijden.
onderwijs gegeven 's morgens van 8 tot 12 
4 uur, behalve Donderdag en Zaterdag.” 

anderwezen worden," zei ik. 
zjs levensmiddelenleer, hygiëne 

en koken, wasschen, lingeriewerk

t uit kennis van de 
het opmaken van 

maar toch leeren de 
>en kunnen. Als een l 
weck Fransch en Dui 

:heel in het Fransch,

„Is het onderwijs aan uw Huishoudschool ook kosteloos?" 
„Neen, ’t kost frs. 50 per kwartaal."
„Hoe worden de kosten van de school bestreden?"
„De school is gebouwd door de Gemeente, zij is gemaakt van een 

oude jongensschool, maar natuurlijk geheel verbouwd. Het Rijk be
taalt 75 °/0 van de salarissen der onderwijzeressen cn dc huishoude
lijke kosten worden uit de schoolgelden bestreden.

Alle ingrediënten, grondstoffen, linnengoed, enz. dat de kinderen 
medebrengen, wordt hier bewerkt en de artikelen daaruit vervaar
digd, mee naar huis genomen."

Wij hadden nu ’t lokaal met 
mij aan ’t andere eind van den 
we op dc eerste verdieping 
enorm fornuis. „Dit is de kc 
zei ze, „die taarten cn 
houdschool gemaakt en 
wijs. Die koken nog alleen

Aan dc school wordt c  
cn ’s middags van 2 tot 4 uur, behalve D<

„Vertelt Ü nu ccns, welke vakken er bij U oi 
„In het eerste jaar leeren de meisjes lev 

theoretische vakken, 
als practische vakke 
’. nleer beslaat 

jzen, hun voedingswaarde en 
in niet zoo bijzonder diep, 

undc, dat ze dit begrijpt 
jrbij, dat wc weck om ’ 
veck gaat 't onderwijs gel 
Duitsch."

„Waaror 
„Welde 

we moeten hier : 
zc goed Duitsch 

Het onderwijs 
anders aangepakt, 
les in plantkunde c 
passen daar hun 
zaaien, planten uitze 
tuin en maken ze sc 

In ’t tweede 
uitgebreider ma; 
er komen 
Droit usuel (burge 
breid tot het makt 
les in knippei 

Het lecrpla 
De voeding va 

zindelijk houden 
kind, zijn slaap, 

„Voelen de nu

rom doet U dat?"
: meisjes spreken hier op de plaats

1 ’ zorgen, dat ze de wereld dot 
i cn Fransch kunnen praten, 

in den tuinbouw heb ik ook 
dan hier gewoonlijk gebeurt, 

cn tuinbewerking en dan gaan 
kennis toe. Zc moeten zelf 

cetten, enz. Ze plukken ook z. 
schoon en koken ze.

jaar gaan de meisjes verder met 't leeren koken van 
laltijden, de lessen in tuinbouw worden voortgezet en 

uren bij over kleinkinderverzorging, gezondheidsleer en 
■1 (burgerkunde). ’t Linnen en wollen naaien wordt uitge- 
'iri maken van ondergoed, dameskleeren en er wordt speciaal 
•oen gegeven." 

lan van de ' 
van het
i van de  

p, zijn eerste 
meisjes nogal



vrouwen,

Feiten Pogingen.en

: lachte
•vreden-

nietwaar?” zei ik.
meisjes liefhebberij in bor-

ons de vroede Tweede Kamer 
8 jaren nog pas een onmogc-

Iroegen eigengemaakte jurken.
: Directrice. Een groot donker 

:n kwam naderbij. Ze droeg een costuum 
smaakvol gemaakt.

jemaakt," zei de Directrice. Het meisje 
toe en ik knikte, als om haar mijn tei

ende is uit 'n sclirij 
van dc vicc-prcsidcnl van 

Landesschulrat in Praag, Dr. Mctal-
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zij?”
ig van wat op een goede lagere school 

i van de ouders, rechten en ver- 
>ver postwissels, belastingbiljet, tes-

ka. Alleen dc gedeelten die betrekking 
hebben op lokale toestanden, zijn in dc 
vertaling weggelaten, ’t Schrijven komt 

ij ven voor in nr. 11 van de Mitteilungen 
> de des Ministcriums l'ür Schulwescn 

und Volkskultur (in der Slovakei).

>rdt onderwezen, 
_.......o_.i van den
----- voogdij, enz.” 
... zweeg maar, en 

litbreiding
had genoom 

cplicatie liep :
zei ze. Behalve de zat 
een groote zaal, met 
’t verstelwerk, inzot 
Alles goederen van 
maakt was. Toen 
sierd, daartusschen veel 
werk. „Ach ja,” zei ze a< 
veel om.”

„Uw leus is ’t nuttige voorop,
„Ja, juist," antwoordde zij, „maar als 

duren hebben, is ’t mij goed.”
Toen zag ik de jongenspakjes, blouses 

. meisjesjurken en heelc damescostuüms.
De meisjes, die toezicht hadden dro> 
„Marcelle, kom eens hier,” zei de 

meisje van een jaar of zeventien kwam 
van licht-rose voile, zeer smaakvol g

„ Dit heeft ze zelf g< 
mij vroolijk en trotsch 
heid te betuigen.

Ondertusschen werd het hoe langer hoe 
moest telkens afbreken om een groet of c 
te nemen. Een groote blonde man, met < 
op haar toe. Hij keek o zoo vriéndelijk, 
op lette, dat hij maar twee tanden over 
„Mademoiselle”, zei hij, „ik maak U wel' 
vorzUgliche Ausstellung. ’t Is met een woord

Ik maakte van de gelegenheid gebruik om ' 
haar mijn oprechten dank en verklaarde dat 
grooten zegen voor de stad Differdange bescl

Ze lachte, groette mij en was reeds weer i

’t Poppenteater en de opvoeding 
van de jeugd.

van den 
loemd.

zoowat ten einde. „Nu moet U alles eens zien," 
tal met den maaltijd en de patisserie, was er beneden 
.. linnen en wollen naaiwerk. Ze wees me eerst 
jnderheid 't repareeren van kousen en sokken, 
i huis meegebracht en weer meegenomen als ’t gc- 
’t ondergoed, hier en daar met borduurwerk ver- 

versierde kussens. Ik roemde ’t borduur- 
ichteloos, „dat doen ze thuis, ik geef er niet

voor meisjes

j drukker. De Directrice 
complimentje in ontvangst 

een lachend gezicht, kwam 
zoodat men er nauwelijks 

■ had, aan elke mondhoek een.
mijn compliment over deze 

wundervoll, reizend1" 
te vertrekken, betuigde 
ik haar school als een 

schouwde.
' met anderen bezig.

„Zeker, ze zijn ongeveer 17 jaar, sommige 18, dit is juist de tijd 
voor zulk onderwijs."

„ De burgerkundc, wat omvatte
„Och, ’t is weer een herhaling 

wordt onderwezen, verplichtingen 
plichtingen van den burger, iets o\ 
tament, voogd;; «»n» " 

de uitbi 
lijkheid I

De ext 
B<

:dacht, dat bij 
i leerplicht tot
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weldadige

1 betekenis

n wekken

100I. zelfs 
heil van

rn de Mei-aflevering van de. Vragen 
J- des Tijds" schrijft Anna Polak hier

over, onder de titel „De rechte per
soon op de rechte plaats."

De inhoud van dit arlickel wordt door 
schr. aan 't eind in 'n aantal stellingen 
gerezumeerd, waarna ze aldus besluit: 
„Wij moeten de beteekenis van voor
lichting bij de beroepskeuze voor de 
samenleving niet ónder- maar ook niet 
överschatien.

>r- leèfti;
histoi
ste komen
literatuur in

mogclik zijn, < 
meer voor de

Zou ’t niet
En zo , .

bij de opvoeding deze 
niet eens overwegen : r 
beraadslagen; misschien 
ook maar, ’n begin van 
kunnen geven?

terwijl de opbrengst voor 
doeleinden kan worden best .

Noch groter is echter de 
van ’t poppentcater voor afgclc 
waarloosde streken ... (Daar 
’t nationaal bewustzijn v 
of onderhouden.)......................

.. . 't Meest aanbevelenswaard zou 
als voor de kinderen ’n school- 
zou kunnen worden opgcricht, 

waarvan de vervaardiging de kinderen 
niet minder bezighoudt als de deelname 
aan ’t spel, 't Poppentcater is in al 
z’n vormen............’t iedcalc middelpunt
van alle kinderen : de poppen zijn hun 
iedeale opvoeders . . . als de opvoeder 
en onderwijzer ze vertoont, die immers 
z’n discipelen 'l meest weet te benaderen.

't Poppentcater verenigt in zich beel
dende en woordkunst. Gewetensvolle 
vertoners kunnen deze beiden i 
bewaarschool, in de lagere school 
in de middelbare school tot hen 
de kinderen aanwenden".

Ten slotte wijst de schrijver op de 
wenselikheid voor ’t dckoralief ’t werk 
van nationale kunstenaars te verkiezen 
boven dat van buitenlanders, 'l Rcper- 

- wisselt natuurlik met 't oog op de 
ftijd van de toehoorders: sprookjes, 
toriese spelen, drama's. Voordelaat- 

ook spelen uit de wcreld- 
aanmerking.

misschien in ons land niet 
dat ’t poppentcater wat 

: jeugd werd toegepast? 
aanbevelenswaard zijn ? 

ja, zouden dan betrokkenen 
" ' e aangelegenheid

misschien erover 
zelfs er, zij ’t 
uitvoering aan 

v. E.

Ik meen me te herinneren, kort ge
leden ook in een van onze pedagogiese 
bladen ’n aanprijzing ie hebben gelezen 
van ’t poppentcater, vooral ter mogclikc 
verdringing van de bioskoop. En ’t zou 
m.i. 'n zegen zijn voor de jeugd, als 
dat denkbeeld kon veld winnen. Van
daar dat ik ook deze stem uit Tsjccho- 
Slawokije in ons land wilde laten horen *). 't zijn

.. , • • Tot de middelen die de meeste ’ tcater 
invloed hebben op de volksopvoeding, 
en waarvan de grote invloed zich vooral 
bij de jeugd doet ondervinden, behoort 
’t poppentcater bij sislematicsc en 
doelbewuste verzorging.

De opvoedkundige waarde van 't 
poppentcater is gelegen in de omstan
digheid dat 't ■— voor de kinderen — 
de werkelikheid, hel leven nabij komt, 
cn zo bijna de waarde van 'l levende 
voorbeeld heeft.

Goed geschreven cn goed voorgedragen 
spelen, verlevendigd door liederen, ver
edelen bovendien de taal van de kleine 
toehoorders, die niet alleen enkele woor
den. maar hele spreekwijzen van de 
geliefde poppen herhalen.

De poppen waarvan de jeugd de 
beweging, zelfs de verpersoonliktc be
weging, ziet, en waarvan ze de woor
den, de schoonheid van ’t woord, hoort, 
werken op de ontwikkeling van de 
kinderlike wil en van de kinderlike 
geest in die jaren, waarin ’t kind noch 
niets is, terwijl er alles uil hem kan 
wórden.2)

't Poppentcater biedt voorde kinderen 
van elke leeftijd ’n passende uitspanning, 
houdt ze van de soms3) opwindende 
nieuwerwetse vermaken (bioskoop) af. 
cn voert ze tot 'n wel eenvoudiger, 
maar daarentegen nuttiger en gematigder 
ontspanning, die hun zenuwen niet uit- 
P“‘-

't Is dus zeker J * ’* .........' “
van 'n weldadige 
afgezien daarvan 
waarde kosten < 
na ’n paar voor

dat 't geen noemens- 1 
eist, cn de inventaris al 

>rslcllingcn verdiend is,

■) "Wel dient hierbij vermeld te wor
den dat in Bohcmen ’t poppentcater is 
ingeburgerd.

2) Voor rekening van de schrijver, 
(vert.).

3) Soms. (vert.).
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f

beide

duid»

kunnen
maalsch;
en daarc
plaats vind»

Er zullen altijd duizenden mannen 
en, vrouwen zijn van zóó weinig gedif- 
ferenticerden aanleg, dat het gcénerlei 
verschil voor hen maakt, in welk beroep 
zij hun levensonderhoud verdienen: of 
hun aandeel in de maatschappelijke 
productie beslaat in hei verrichten van 
eenvoudige werkzaamheden in den land
bouw, in de fabriekmatige nijverheid, 
of wel in ccnc der transportbedrijven. 
Plaats van geboorte en toevallige om
standigheden zijn hel, die, zónder eenige 
keuze, hun arbeidsterrein bepalen.

Anderzijds mag voor de. vee) min
der talrijk, gelukkigen-met sterk uitge
sproken aanleg en neiging, voorlichting

bij de beroepskeuze

Met zijn de opgrocicnde jongens en 
meisjes tusschcn die beide uitersten in: 
degene, voor wie arbeid iets anders en 
iets meer beteckencn kan dan brood- 

n n i n g, doch wier aanleg niet zóó 
lelijk den weg wijst, dat een ervaren 
i kan worden ontbeerd, het zijn dézen, 
door deskundige voorlichting bij bc- 

. euze en beroeps vorm i n g aldus 
i worden geleid, dat zij op hei 
rhappelijk arbeidsveld de voor hen, 
rdoor voorde gemeenschap, juiste 

■■•"den”. v. E.
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inbare besprekingen of congressen ter bo
sontwikkeling 

dat uitir alle in ons 
op het gebied der

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 

Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 
de Nutscommissie voor Onderwijs.

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt:

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM, Voor,
Mr. J. H. THIEL •> J. HOVENS GRÈVE,

i van oper
van volksontwikkeling.
een orgaan, dat uiting zal geven aan 

nieuwe vruchtbrengende gedachten

; ï
' 0229 9390 |

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen 
handeling van problemen ,

5. door uitgave van 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.
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Het geneeskundig Hooger Onderwijs 
door Prof. G. SCHELTEMA.

de volks- 
beteekcnis 
Ik? Toonen

r oog hebben vóór de 
loor hen voor dit deel

sel dat medici, ook in andere 
beroep plaatst hen toch midden

i alle eischen, die < 
..1 zij niet van meer b< 

lelijke ontwikkeling van ons volk 
dat in vele kringen, met name 

dingen, voorgangers zijn, aan wi.  
van zelf en onvermijdelijk toevalt?".

niet altruïstisch zijn, of dat zij 
lemen aan bewegingen van alge- 
* dat zij zich eer afzijdig houden 

het leven, dan dat zij daarbij

:r „Het Hooger 
: wenschen be

ien er van 
derwijs ook

/'"\p blz. 7 van de inleiding der serie artikelen ovet 
Onderwijs en de Volksontwikkeling", in welke 
treffende dit Onderwijs worden geuit en verzuime 

worden aangegeven, zijn aangaande het medisch-hooger~ond< 
enkele vragen gesteld.

„Voldoen onze medische faculteiten aan 
„gezondheid aan hen mag stellen ? Zouden 
„kunnen worden voor de lichamelijke ontwikt 
„zij er oog voor te hebben, 
„platteland, hun gewezen leerl 
„een taak van volksopvoeding 
zoo wordt daar gevraagd.

Deze vragen en nog enkele andere verrijzen zeker ook in de kringen 
der vaklui zelf; ook vele medici zijn niet bevredigd door hetgeen men 
hun bood in hunne vormingsjaren.

In het algemeen wordt erkend dat de universiteiten goede praktici 
afleveren; daarover is men het hier en elders eens. Onze medici- 
praktici worden ook in het buitenland, en terecht, hoog geschat.

Wanneer het vraagstuk der vorming van specialisten, méér nog 
eigenlijk het verkrijgen van waarborgen dat ieder, die zich als zoo
danig aankondigt, ook een adaequate bevoegdheid heeft, voorts dat van 
het voortgezet- of hcrhalingsonderwijs van artsen zullen zijn opgelost, 
dan blijft er voorshands in zake de opleiding van geneesheeren in 
engeren zin bij ons niet veel te wenschen over. De zieke individuen 
vinden dan hunnen goed-gevormden en ethisch ook op-goed-peil-staanden 
huisdokter en specialist, de tandartsen inbegrepen.

Eén zaak mag men echter van deze praktici nog eischen, aan welke 
zij — naar het oordeel van velen en ook van schrijver dezes — niet 
voldoen, n.l. dat zij meer weten vdn en meer oog hebben vóór de 
sociale zijden van hun beroep. Vraag I wordt dc 
dus ontkennend beantwoord.

Het is een merkwaardig verschijns* 
landen, zoo weinig sociaal doen. Hun ' 
in het gemeenschapsleven !

Er is hier niet bedoeld, dat zij i 
moeilijk zijn te bewegen tot het declnt 
meen- of politiek-socialen aard, maar 
van de zuiver medisch-sociale zijden van 
de enthousiaste voorgangers zijn.
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i
, op het 
langen ?

geheel dezer 
'-therapeut in

r in zijn studietijd, 
idividuecle gczond- 

>eps-gezo ndheids- 
ociale pathologie 
komen.

>ger onderwijs
i uitbreidt, de 

>epsbelangcn van 
ter aftcekenen en 

die zieken indi- 
10e langer hoe 
aar, hierdoor of 
e.d., gelijksoor- 
althans in staat

om het / ' 
beheerschen en late 
aag, over welke de 
veelomvattend en

len vindt 
. bij den mensch 
' lualiseercnden 
iccren sterk te 
ïdclijk met een 

en erkennen 
loen gelden en 

tekort in sociale 
>réventicf en minder 

het gevolg moet

geheele gebied der soc. path. 
i later als prahti.rch hygiënist 

meeningen verdeeld zijn, 
de stof breidt zich met

Of hij wel de aangewezene is 
en -hygiene (therapie) te 
op te treden, dat is een vra«

Dit gebied is op zichzelf v 
den dag uit.

Het is geen kleinigheid orn zich in te werken in het 
hygiene en dit te paren aan de vorming tot patholoog- 
den gewonen zin!

hun denken en doen, hunne mentaliteit 
leeds is gericht op het individucclc, 
ijke-, in plaats van op groepsbela 
si ter verklaring dienen.
iet specifiek Nederlandsch; men 
•t wel algemeen en latent bij den 
:r invloed van den individi 

raktisccrcnde genecshec 
’t verschijnsel vermoei.

> in het herkennen 
zich op groepen d< 

geven, een te

Ligt dit aan het feit, dat l 
uit den aard van hun beroep steeu: 
behartigen van strikt persoonlijl

Iets van dien aard moet wel «
Want het verschijnsel is niet 

het ook elders en dus moet hef 
schuilen om zich, wellicht onder .... 
invloed van het beroep, bij de pra 
manifesteeren. Verband houdt dit . . 
lacune, met een tekort aan onderwijs 
van invloeden op de gezondheid, die : 
die dus ook groepsgewijze stoornissen 
pathologie en -hygiene, tekort in neiging om meer j 
córatief te werken, als onvermijdelijk van het eei 
worden.

In dezen tijd moest eigenlijk de hygiene, de voorkóming van ziekten, 
in het midden staan van het denken en later van het doen der medici 
en dan ook in het centrum der faculteiten. Nóch het een, nóch het 
ander is het geval. De medici zullen wel toegeven dat zij, hoewel 
ze er nog wèl voor worden aangezien, na afloop hunner studie niet 
zonder meer als voorlichters inzake de openbare hygiene kunnen dienen. 
De neiging om vooral aan de gezondheidsleer hun preventief handelen 
te ontleenen, om b.v. de groote euvels der volwassenen te weren door 
het als klein euvel met alle macht bij kinderen te onderdrukken, is 
nog geen gemeengoed.

In dit opzicht zou ook de general-praktitioner 
naast de opleiding tot curatief behartiger der ininvi 
heidsbelangen, meer tot preventief waarnemer der groe> 
belangen gevormd dienen te zijn, zouden dus de soc 
en -hygiene in het onderwijs meer tot recht moeten k

In deze, meer preventieve richting zal het medisch hoof 
ongetwijfeld geleidelijk gaan, naarmate de industrie zich 
neiging tot voorkoming in alle opzichten rijst, de grot 
sociaal hygienischen, gelijksoortigen aard zich duidelijk* 
eischen stellen aan den arbeid, óók van den medicus, 
vidueel behandelt. Want ook van dezen komen er hoe langer 
meer te behooren tot hen, wier gezondheid hier of daar, hierdo 
daardoor, met vele anderen in een fabriek of bedrijf e.d., gelijk: 
tige bezwaren of gevaren ondervindt. De prakticus zal althans in ■ 
moeten zijn om kennis te nemen van het bestaan en den invloed van 
dusdanige groepsfactoren, welke ook den afzonderlijken lijder, die 
zich aan hem toevertrouwt, bedreigen.
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Er zijn grenzen aan leeftijd, financiën, bevattingsvermogen. Hoezeer 
encyclopaedisch-weten en kunnen gewenscht waren, het gaat niet meer 
aan om, — zelfs beperkt tot het medisch kennen en kunnen, alles 
van één mensch te verlangen. Velen (maar zij vormen naar het schijnt 
onder de leidende figuren der medici nog eenc kleine minderheid) meenen 
dat — aangezien de studietijd reeds lang is, de werkkring later en 
de mentaliteit een geheel andere — men tot eene differentiatie in de 
opleiding zal moeten komen. In dien zin, dat men de ééne categorie 
van medici weliswaar de elementen der sociale hygiëne enz. behoor
lijk bijbrengt, zoodat zij een inzicht hebben om voorloopig doelmatig 
te kunnen handelen (op gelijksoortige gronden als men hun b.v. ook 
oogheelkunde onderwijst), doch dat men hen vooral vormt tot prakti- 
seerende geneesheeren, die individueele lijders zullen verzorgen.

DaarnAAst zouden dan, voor een goed deel gelijk gevormd, dienen 
te worden opgeleid anderen, bij wie de nadruk wordt gelegd op het 
integraal beheerschen der soc. pathologie en hygiene, zoowel theoretisch 
als praktisch.

Zij zijn de aangewezenen om de hygiënische groepsbelangen te her
kennen en te behartigen en zij behoeven in verschillende opzichten 
niet, s.v.v., afgericht te zijn op de geneeskundige praktijk. In de 
plaats van verloskunde b.v. en een goed deel dcr chirurgie hebben 
zij de theorie en de praktijk der sociale hygiene in den ruimsten zin 
te leeren : beroeps-, bedrijfs-, fabrieks-, verkeers-, ziekenhuis-, school- 
hygiene, bacteriologie, serologie en wat er al bij zou behooren.

Zooals gezegd, èn over de wenschelijkheid van meer nadruk op 
sociale pathologie en -hygiene, maar vooral over de noodzaak 
wenschelijkheid om dan de studie der geneeskunde te diffet 
(verschillend-onderlegde doktoren in de geneeskunde te 
met een gelijken ondergrond, doch afbuiging op een zeker 
hunne vorming), loopen de meeningen uiteen en voorshands s 
meerderheid beide vragen in ontkennenden zin te beanf

De laatsten vreezen eene splitsing onder doctoren in de 
zij zijn bang voor het verdwijnen der,„éénheid van stand”. Zij meenen 
bovendien dat ook alle hygiënisten vooraf de bevoegdheid moeten be
zitten, om de praktijk uit te oefenen, willen zij goede hygiënisten 
worden, m.a.w. dat ook déze de artsexamens moeten afleggen, zonder 
welke, als tot heden, het uitoefenen der praktijk verboden blijft.

In afwachting van den tijd, waarin de meeningen dienaangaande 
vaster en eensluidend zijn geworden, zijn in het nieuwe statuut geen 
bijzondere doctorale examina voor de geneeskundige studie voorge
schreven, doch wordt onder zekere voorwaarden aan de faculteiten 
de bevoegdheid gegeven om, — naast de examina als voor de a.s. 
prakliseerendc geneesheeren en tandartsen gelden —, zulke afwijkende 
examina in te stellen, zoodra zij meenen, dat de behoefte er aan blijkt.

Er is dus niets vastgelegd; slechts de mogelijkheid is opengehouden 
om bij verandering van inzicht daaraan tegemoet te komen, zonder 
tijd. .. ~

In 
van h<

T 
afbuigit 

nenden
itsten vree: t - -o ■ ..........

5 voor het verdwijnen der.„éénh 
lat ook alle hygiënisten vooraf < 

om de praktijk uit te oefenen, wi 
in, m.a.w. dat ook déze de artsexamens 
, als tot heden, het uitoefenen <’ 

vachting van den tijd, waari.
eensluidend zijn geworden, s 
doctorale examina voor d< 

doch wordt onder zekere voor.
' >eid gegeven om, — naast de 

geneesheeren en tandartsei
tniina in te stellen, zoodra zij meenen, dat de behoef 
Sr is dus niets vastgelegd; slechts de mogelijkheid i:

bij verandering van inzicht daaraan tegemoet te 
Iroovende wijzigingen van wet of statuut.

zooverre is er dus meer soepelheid gekomen, ook in dat deel 
iet universitaire onderwijs, dat op de geneeskunde betrekking heeft.
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acht, enkel met het vormen van praktisccrende artsen; als 
eenerzijDs meent dat de maatschappij, of ook de wetenschap, bel 
heeft aan anderen, die weliswaar op medisch-biologischen grondski 
ontwikkeld, maar die niet de gewone praktijk zullen uitoefenen en <i/i 
zijDs, dat bevattingsvermogen, tijd en geld niet toelaten om te cischen 
degcen, die tot arts wordt opgeleid, daarnaast of daarboven ook 
velerlei andere leerstof zal moeten verwerken om later ook deze 
functies te kunnen waarnemen, dan moet men ook uit dien 
wel besluiten tot differentiatie in de medische studie. Geeft men het 
eerste toe, — erkent men dat er nieuwe cischen voor nieuwe sociale 
functies der geneeskundig-gevormden zijn gekomen, dan schijnt het 
moeilijk vol te houden, dat de opleiding daarvoor kan worden gelegd 
bóven op die voor den arts.

Zulk een encyclopaedisch kennen 
gevorderd en men loopt dan groote kan:. 
voor arts, èn voor zulk een andere functie te ei 
lingen kweekt, die voor beide niet meer geschikt 
tegenwoordig den vollen leerling.

Ook het toevoegen van de laatste kennis aan de studie voor arts, 
doen volgen dus van de artsenstudie door een applicatieschool, — 
ils de voorstanders van „éénheid van stand" dan cischen —, helpt 

ons nauwelijks uit de moeilijkheid. De eerste studie kost toch 6'/2 i 
7 jaren en velen zal het niet voegen om daar nog weer een nieuwe 
studie boven op te zetten. Afgezien van de geldkwestie is het toch 
ook gewenscht, dat men met 25 jaren ccns zelfstandig in de maat
schappij optreedt.

Veroorloven zijne geldmiddelen het en heeft de betreffende crlust 
in, of ziet hij er voordeel in om eerst geheel arts te worden, en 
daarnd zich voor één der hier bedoelde functies te bekwamen, dan 
zal zeker niemand hem dat beletten.

Maar dit van iedereen te eiseben, schijnt voor enkele dier verrich
tingen onnoodig en dan ongewettigd.

Om het pad open te houden voor rccds-gevoelde-, of komende 
behoeften, geeft het nieuwe statuut ook in dit opzicht in art. 4, 
rubriek 3 §§ 22—27, aan de faculteiten de bevoegdheid tot het 
instellen van afwijkende doctorale examens.

Reeds wordt hier en daar de behoefte gevoeld aan medisch-onder- 
legdc voorgangers op het gebied der lichamelijke ontwikkeling of aan 
leiDers bij De beroepskeuze die geen geneeskundige praktijk uitoefenen.

Ook de 2e .vraag, in den aanhef overgenomen, kan men moeilijk 
anders dan toestemmend beantwoorden; de medische faculteiten dienden 
zich o.i. niet enkel te beperken tot het vormen van leerlingen, die de 
pathologische vragen voor het medische bedrijf in cngcren zin be- 
heerschen, doch ook en meer zich te bemoeien met de ontwikkeling 
van het normale lichaam en met hetgeen daarop voor de praktijk 
van het moderne leven betrekking heeft.

En dat het gewenscht kan zijn om aan 1 
enkelen —, die wel lust hebben in diepere studie 
retisch-medische vakken, b.v. de anatomie of de p 
niets voor de praktijk voelen, daartoe de gclege. 
toraal examen te bieden, ’t welk dan vooral
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vorming der medici betreft is er dus reeds rekening 
vragen door den schrijver van de inleiding gesteld.

.•boven woordelijk werden overgenomen, 
faculteiten vain de verleende bevoegdheden 
— zoo ja <— of dan de op dien grond gevorm 
meer zullen deelnemen aan het sociale leven, m< 

de maatschappelijke zijden van hun beroep,

1c inleiding wordt ook als 
vermeld, dat naar hunne

algemeene overtuiging 
mcening de univcrsiteitci:

Wat voortaan, 
gehouden met de 
vragen- als hierbu

Of de facultc* 
maken en 
voortaan 
voelen voor 
worden afgewj

In genoemde 
studeerenden

kengroep) loopt,- dat kan toch ook worden toegegeven door niet al 
te straffe aanhangers van het: „één opleiding, één bevoegdheid.

Niets belet iemand die zich voor anatoom, voor physioloog, voor 
patholoog-anatooin speciaal wil bekwamen, hetzij omdat hij docent in 
een dezer vakken denkt te worden, of als gercchtelijk-gcnecskundigc 
wil fungecren, hetzij omdat hij deze vakken louter om der wetenschap 
wille nader wil kennen, — niets belet hem, om daarbij tevens 
arts te worden.

Maar alweer, een ieder te thvinqen zich tot 
bekwamen, zoo hij iets dcrgclijks wil, dat gaat to<

Kon men de in het begin gestelde vragen zonder voorbehoud in 
bevredigenden zin beantwoorden, kon men zonder blikken of blozen 
verklaren dat de geneeskundige faculteiten zich in hare verrichtingen 
hadden aangepast aan nieuw-opgekomen behoeften, of dat zij zich gerust 
konden beperken tot het aflcveren van goede geneesheeren, — ja! — dan 
hadden wc geen differentiatie in de studie en geen meerdere soepel
heid in de examina noodig. Velen zijn cr echter van overtuigd dat, 
evenals het gehcclc universitaire onderwijs, ook de geneeskundige 
opleiding allengs wat verstard was en dat zij niet voldoende elasticiteit 
meer bezat om cr nieuwe maatschappelijke behoeften mee te bevredigen.

Het nieuwe statuut heeft de mogclijkc lenigheid gebracht, die noodig 
zou kunnen zijn, of eerlang gewcnscht zou kunnen blijken, doch niet als 
dwingend voorschrift voor de faculteiten.

Haar is, als gezegd, alléén dc bevoegdheid verleend om afbuigende 
studies en, daarmee verband houdende, afwijkende examens in te 
stellen, zoodra zij meent, dat dit gewenscht is. Het vcrlecnen van 
deze meerdere elasticiteit aan de geneeskundige studie in ruimen zin 
is dus geheel in hare handen gelegd, ook al, omdat de meerderheden 
der faculteiten in haar tegenwoordige samenstelling niet anders be
geerden dan voort te gaan, enkel met het vormen van artsen.

De gekozen tusschenwcg, — geen dwang om iets te doen waartegen 
men nu nog overwegende bezwaren blijkt te hebben, doch toch den 
weg voor verwezenlijking van mogelijke en verwachte wijziging der 
inzichten vrij houden, door eene bevoegdheidsverleening, schijnt 
tactisch juist. De tijd zal wel leeren of de ééne, dan wel de andere 
meening het best rekende met opkomende behoetten. In geen van 
beide gevallen is er met dc gekozene constructie iets bedorven; blijkt 
er geen behoefte te bestaan, dan is er ten hoogste iets onnoodigs in 
het statuut opgenomen.



bestaat niet

„studium generale”

tegen te waken, dat ooit

54

intal 
nu 
en 
„do< 

gewc 
__  tijd in 
Wanneer 

doordat de 
■ mengen, 

bij het < 
Maar

psyc

van hu

en aan 
eischen, 

■r uitzicht

ersiteit doorbrengt, 
klinisch onderwijs 
Jieuw opkomende >

t vol; er moet gepast 
alle vakken een vol-

maar een fout t< 
tegenover
-i moeilijl
> lang, nog 

jere vaktrainir
. _e a.s. dokter . 
studie, laboratoriur 
irvan valt niet te
i behoorlijk medici

in den m< 
om hem in 

mderwijs te

veel tot vakscholen zijn geworden. Deze overtuiging 
alleen bij de studenten, vele anderen doelen haar.

Men meent dat de universiteiten te kort schieten in haar taak tot 
algemeene vorming van den geest, gevolg van het feit dat men daar 
onmiddellijk en uitsluitend oplcidt vooreen bepaald beroep, geleerden met 
„vaktraining" en niet voldoende „wijsheid” kweekt. De faculteiten 
staan naast elkaar; de universiteit is geworden tot een complex van 
vakscholen in één stad, in administratief verband.

Hare inrichting stamt uit den tijd van het positivisme, toen men 
zich afwendde van den synthetischen arbeid ten opzichte van wereld
en levensbeschouwing. Détailstudie was en is de leuze; de faculteiten 
zijn hermetisch afgesloten; de medicus b.v. heeft met filosophische-, 
theologische- en andere vragen van niet-strikt-medischen aard niet te 
maken. Hij bestudeert den physischen, chemischen mcnsch onder nor
male en ziekelijke omstandigheden en heeft daarmee al werk genoeg.

Zoo is en was de klacht en, — hoewel in de latere jaren door 
het betrekken der psychologie en psychopathologie in de medische 
studie wel eenige wijziging tot stand kwam, de klacht bestaat nog. 
Het gemis aan een filosophischen grondslag en inslag in de genees
kundige studie wordt door menig medicus ook wel deugdelijk gevoeld.

Zelfs de klachten over gemis aan socialen zin, aan neiging om later 
meer buiten de enge grenzen van hun beroep als dokter te treden, 
meer voorganger en voorlichter te worden voor diegenen, die niet het 
groote voorrecht eener universitaire vorming met hen deelden, — kortom 
de klachten, dat medici zich betrekkelijk zoo weinig geven voor het 
sociale leven, worden daarmede wel in verband gebracht. ^Waar
schijnlijk niet geheel ten onrechte.

Daarmee zou een andere fout in het geneeskundig hooger-onderwijs 
zijn blootgelegd, maar een fout tegen welke een correctief nog moeilijkcr 
is te leveren, dan tegenover de andere. Ook zij die deze klachten 
onderschrijven, kunnen moeilijk eischen dat de studietijd, voor den 
medicus toch reeds lang, nog worde uitgebreid met een onderwijs, 
dat boven de engere vaktraining uitgaat.

De tijd, dien de a.s. dokter aan de univei 
gevuld met vakstudie, laboratoriumwerk en k 
inkrimping daarvan valt niet te denken. Ni._ __
terecht aan een behoorlijk medicus te stellen, openen 
op uitbreiding van het engere vakonderwijs.

Reeds nu is de dag van den medischen student 
en gemeten worden om hem in 6 k 7 jaren in i 
doend aantal uren onderwijs te kunnen geven.

Reeds nu klaagt men er over dat de jongelui, door de veelheid 
van stof en dus van uren, lust voor eigen studie verliezen, — dat, 
ze, s.v.v. „doodgepraat” worden.

Hoe gewenscht het ook ware bij hen voor een 
meer tijd in te ruimen, het zal nauwelijks gaan.

aan het bezwaar niet kan worden tegemoet gekomen 
__ vakdocenten in hun onderwijs meer van dit „generale" 

, dan zal de wenschelijkheid voor de medische studenten wel 
constatceren er van moeten blijven.

- dan is het te meer geraden om er
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een medische faculteit zich afsplitst van de andcre en dat zij, buiten 
verband met de overige en wellicht in een andere plaats, gedwongen 
zou worden hare leerlingen een vaktraining te geven, die dan geheel 
het correctief van omgang met in-gehcel-andere-richting-gevormden 
zou ontbe----

Het 
gesprek) 
voorred 
worden, 
hen alt, 
grofheid 
zou me

De vragen van den inleider, in den aanhef overgenomen, l 
zeer zeker; de onvoldaanheid, waaruit ze voortkomen, wordt . 
de kringen der geneeskundigen gevoeld. Het nieuwe statuut geeft de 
gelegenheid, doch ook niet meer dan deze, om voor een deel der 
vragen althans tot een bevredigende oplossing te komen. Vrijwel 
al het daartoe noodige is in handen der faculteiten gelegd.

in hunne vormingsjaren in omgang en 
-----«en met leeftijdgenooten, die dezelfde 
die anders en voor een ander doel gevormd 

us geheel anders wordt gericht, bewaart 
eenzijdigheid, (waaruit licht eenzijdige 

afgescheidene vakschool allicht met zich

"V «Tannccr ik terugzie op de reeks artikelen, uitgelokt door mijn 
W inleiding in liet nummer van Oct. 1920, is mijn sterkste indruk 

een gevoel van onvoldaanheid. Waarlijk niet, omdat er niet 
belangrijke bijdragen zijn geleverd ter beoordeeling van de door mij 
gestelde vragen. Maar juist de meeste dier bijdragen hebben ons doen 
zien, hoe ver wij verwijderd zijn van wat geeischt mocht, ja moet 
worden. Welke lezer heeft niet smartelijk gevoeld bij Mej. Knappert's 
beschrijving van de vergadering van Labour- en Oxfordmannen, hoe 
ontzaggelijk veel er in ons land zou moeten gebeuren voor hier een 
vergadering door dien geest gedragen mogelijk zou zijn. Reeds om 
die reden is in afzienbaren tijd de vervulling van een wensch als die 
van Dr. Berlage uitgesloten. Niet omdat zelfs bij de noodzakelijke 
„versobering” onzer volkshuishouding de uitbreiding met een leer
stoel voor praktische aesthetika ondenkbaar ware, ook de persoon 
die zulk een leerstoel zou kunnen bezetten, zou waarschijnlijk wel te 
vinden zijn. Maar dat van dien leerstoel de kracht en de bezieling 

zou gaan op ons Universitaire leven, dien dr. Berlage zich voor- 
It, en zonder welke hij ongetwijfeld geen prijs zou stellen op ver- 
zenlijking van zijn denkbeeld, dat is nauwelijks aannemelijk zoolang 
‘ radicale ommekeer komt in de studie-opvattingen van de 

'ergroote meerderheid onzer studenten en docenten.
En hoe ver we op ander gebied nog van, ik zeg niet ideale maar
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Nu is het ongetwijfeld 1 
studenten de Universiteit I 
voor het uitoefenen van be[ 
hoop dat het zoo blijft. Ik

rans één zeer belangrijk licht- 
et het begin van den nieuwen 

fouten. Maar toch 
en papieren

deze serie 
leden die

van wezenlijk normale toestanden af zijn, hebben bijv, de artikelen 
van Reindcrsma, Mej. Bargcr, Scheltema getoond. Tocht wellicht nog 
nog meer dan de xvèl verschenen, geven de ontbrekende artikelen mij 
reden tot onvoldaanheid. Dat er, ook met veel goeden wil van de 
zijde onzer Redactie niemand in Nederland kon ontdekt worden bereid 

- en in staat om een goed gedocumenteerde meening te geven over
den samenhang van Hoogcr Onderwijs en koophandel of journalistiek, 
dat de beteckenis onzer Universiteiten voor de internationale vragen 
klaarblijkelijk niet bijster hoog wordt aangeslagen, zijn even zooveel 
nieuwe redenen voor de reeds in mijn inleidend artikel uitgesproken 
vrees, dat de Universiteiten bezig zijn hun vat op het geestelijk leven 
van het volk te verliezen, dat zij min of meer buiten de eigenlijke 
kultuurbewcging komen te staan.

gaan wil ik een korte beschouwing 
tag: vakschool of Universiteit. Het is 

teekenis van deze tegenstelling, die reeds 
den voorgrond trad, niet overal wordt 

i «et geval is, kunnen ook de hervormingen van 
juist nauw met deze vraag in verband staan, 

,iu - worden begrepen.
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Gelukkig staat tegenover dit alles althc 
punt. Het nieuwe academisch statuut, met het begii 
cursus in werking getreden, is zeker niet zonder fo 
durf ik te zeggen dat wat redelijkerwijze van reglementen 
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in menig opzicht meer dan tot heden aan dit feit aandacht moet 
schenken. Maar een andere premisse van den zoocvcn gcschctstcn 
gedachtengang, die gewoonlijk niet uitdrukkelijk wordt uitgesproken, 
is geheel onjuist. Zij is deze, dat het verwerven van de bedoelde 
bekwaamheid neerkomt op het opdoen van een bepaalde hoeveelheid 
keniii.i. Het spreekt vanzelf dat zekere kennis voor elk der functies 
niet kan worden gemist. En voor zoover het aanbrengen van die 
kennis taak van een vakschool is, is dan ook de Universiteit ten 
dcelc vakschool, gelijk door niemand wordt ontkend. Maar het bezit
ten van een zeer groote mate van kennis is volstrekt niet toereikend 
om die bekwaamheid te waarborgen, ja, zij maakt zelfs niet de hoofd
voorwaarde ervan uit. Wanneer men onder een geleerde een man 
verstaat, die heel veel heeft geleerd, dan vragen de bedoelde ambten 
juist niet in de eerste plaats om geleerden. Dit ligt daaraan dat het 
aantal der verschillende gevallen waarmede men in die functies in 
aanmerking komt, zóó onuitputtelijk groot is, dat het volstrekt on
begonnen werk zou zijn vooraf te willen vaststellen hoe in elk bijzonder

I te handelen. Het is volstrekt onmogelijk dat de scheikundige 
irende zijn studie kennis maakt met alle procédé's, die in de 

worden gebruikt; en gesteld dat hij het zou kunnen, dan 
kennis binnen weinige jaren geheel verouderd en waardeloos 

larom wordt aan de Universiteit aan die bijzondere procédé’s 
aandacht geschonken voor zoover zij ter illustratie kunnen 
van algemeene inzichten. Het gevolg is dat de jonge schei- 

e die van de Universiteit komt, aanmerkelijk achterstaat in 
detailkennis bij den geroutineerden werkmeester of opzichter 
fabriek. Maar hij heeft iets geleerd wat deze niet bezit. Hij 
lat om het hem onbekende te bestudeeren. Hij heeft zich de 
eigen gemaakt om zich aan te passen aan het nieuwe, om 

verschijnselen te leeren beheerschen, waar die hem op zijn 
tegenkomen. Hij heeft geleerd de problemen te stellen en aan 

takken. En daarom zal hij, hoewel aanvankelijk de mindere in 
■■s en routine van zijn ondergeschikten, reeds aanstonds een breeder 

op alles wat van den gewonen gang afwijkt. Doen zich 
jkheden voor, dan zal hij de leider kunnen zijn, en de concrete 
> van het bijzondere geval die hem nog ontbreekt, zal hij zich 

kelijk korten tijd eigen kunnen maken. • 
lu hier van den scheikundige werd gezegd, geldt mutatis 
van alle beroepen die „wetenschappelijke voorbereiding" 
' ituurlijk volstrekt niet bij alle in gelijke mate. Het is duidelijk 

aanstaanden leeraar in de wiskunde of de klassieke 
sven naar encyclopaedische kennis van zijn wetenschap, 
jhts een zoo gering deel in de school thuis behoort, 

zou zijn. Wat hij noodig heeft vóór alles is een wiskundig 
"■ammaticaal of historisch probleem dat uit hem opdringt, zelf- 
uig aan te pakken. Beheersching der methode daartoe is voor 

. eerste, tweede en derde vereischte. Parate kennis wordt van 
eigenlijk alleen in zoover geëischt als noodig is ter illustratie 

die methode. Ik zeg geëischt, want het spreekt vanzelf dat niemand 
gedurende een aantal jaren bezighoudt met het behandelen van 

talde soorten van problemen, zonder dat hem een aantal telkens
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wederkeerende eigenaardigheden daarvan als het ware in vlcesch en 
bloed zou overgaan, zoodat hij ze niet zou kunnen kwijt raken, zelfs 
als hij wilde. M.a.w. het is er niet om te doen dat de leeraar in de 
klassieke talen weet wat in ieder bock van Homerus staat en hoe 
de vertaling luidt, of dat de leeraar in de wiskunde de oplossing van 
het raakproblccm van Apollonius kent. Maar de eerste moet in staat 
zijn een klassieken auteur naar taal en gedachtengang te verstaan, 
en de tweede moet wiskundige problemen kunnen stellen en oplossen.

Anders staat het met den medicus. Ongetwijfeld moet ook hij 
gevormd zijn tot een klinisch onderzoeker. De afwijkende gevallen 
waarvoor hij aan het ziekbed komt te staan, zijn talrijk; het zou 
gansch ondoenlijk zijn geneeskundigen te willen vormen die niets 
behoefden te doen dan het bekende te herkennen en volgens gang
baren vasten regel te behandelen. Maar toch is het duidelijk dat de 
cisch van cncyclopaedische kennis, ik zeg natuurlijk niet van de medische 
wetenschap, maar van de meest voorkomende ziekten en hun behan
deling hier moet worden gesteld. Het feit, dat iemand physiologisch 
en pathologisch nog zoo grondig is voorbereid als medisch onderzoeker, 
zou niet opwegen tegeneen eventueclc lacune in zijn kennis, die maakt 
dat hij nooit van de symptomen van een acute blindedarmontsteking 
had gehoord en daardoor het juiste oogenblik van een spoedoperatie 
liet voorbij gaan.

Ongetwijfeld hangt met deze omstandigheden de bijzondere positie 
der medische faculteit samen, waarvan ook het artikel van den Heer 
Scheltema gewaagt. Van alle faculteiten bezit de medische verreweg 
het minst het wetenschappelijk karakter, nadert ze het meest tot de 
vakschool die parate kennis bijbrengt. En dit is bij de voorbereiding 
van het nieuwe statuut dan ook terdege aan het licht getreden.

Immers —• en daarmee vatten wij den hoofddraad van ons betoog 
weer op — wat hier als hoofdkenmerk wordt aangegeven van de 
mentaliteit die geschikt maakt om bepaalde leidende functies te be- 
klecden die gewoonlijk langs het hooger onderwijs worden bereikt, 
het zich kunnen aanpassen van het nieuwe en het leeren oplossen 
van problemen, die men in dezen vorm nog niet heeft gezien, dit is 
nu juist het eigenlijke wezen van wetenschappelijk onderzoek. En 
men kan die mentaliteit dan ook alleen verwerven door in contact 
te komen men hen, die zich geregeld inet dat onderzoek bezig houden, liefst 
door zelf voor een poos aan dat onderzoek deel te nemen. Vandaar juist 
de zeer groote beteekenis van de dissertatie als universitair oplcidings- 
middel. Het zal wel waar zijn dat een niet onbelangrijk deel van de 
jaarlijks verschijnende proefschriften, beschouwd uit het oogpunt van 
directe verrijking der wetenschap, wel zouden kunnen gemist worden 
en in zooverre behoeven wij het wellicht niet al te zeer te betreuren 
dat de drukkosten zoo gestegen zijn dat bescheidener reproductie- 
middelen zich vanzelf opdringen. Maar voor den promovendus zelf 
is het zich geheel verdiepen in dat ééne onderwerp en het trachten 
het tot een goed einde te brengen, van onschatbare waarde, hetzij 
het ook slechts ééns in hun leven gedurende een half jaar of een 
jaar vertoeven in de sfeer van zuivere wetenschap, drukt op velen 
een stempel, die hun gehcele verdere leven niet wegwischt.

Reeds om deze reden kunnen vakschool en wetenschappelijke op-
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leiding niet gescheiden worden. De docenten der vakschool zouden 
juist voor hun eigenlijke taak al spoedig ten cenenmale ongeschikt 
worden als zij afgesneden werden van de beoefening der wetenschap 
en zich geheel aan het docceren moesten wijden. Terecht heeft men 
ten allen tijde het van het grootste gewicht geacht dat de universitaire 
docenten tevens wetenschappelijke voorgangers zijn. Zij zouden ver
starren en vcrstccnen gelijk de „fossiele wetenschappen” die de Heer 
Rcindcrsma in No. II van deze reeks terecht heeft gehekeld. En 
voor de studenten zou de uitkomst zijn: examendressuur instedc 
van het zich eigen maken van wetenschappelijke methode.

Maar is er meer. Het geheele veld der wetenschap heeft zich zoo 
geweldig uitgebreid en groeit elk jaar nog zooveel dat niemand meer 
in staat is zijn eigen wetenschap geheel te beheerschen, laat staan, 
het geheel der wetenschap te overzien. En toch is het dringend 
noodig dat de boomen ons niet den kijk op het bosch benemen. Al 
veel te veel lijden wij er aan dat de eenzijdige vakbeoefening menschen 
kweekt die eikaars gedachtengang niet meer kunnen volgen. Een 
predikant en een ingenieur, een medicus en een literator, een jurist 
en een bioloog leven in gescheiden gedachtensferen. Het behoeft 
geen betoog dat dat op den duur noodlottig moet worden voor hun 
samenwerking en dus voor de geheele volkskracht. Dat ieder overal 
thuis zij, is echter zelfs als ideaal ondenkbaar. De eenige oplossing is 
differentiatie. 'Wij moeten een veelheid van typen in de plaats van 
uniformiteit stellen. En zulk een differentiatie zal den student van 
een bepaalde faculteit telkens in aanraking brengen met wetenschappen 
uit ander faculteiten. Speciaal voor de theologische faculteit heeft de 
Sopper dat betoogd in No. VI van deze reeks. De eene theoloog 
zal buiten zijn eigenlijk vak behoefte hebben aan voorlichting op 
natuurwetenschappelijk, een tweede op sociaal, een derde op medisch, 
een vierde op historisch of literai isch gebied. En hetzelfde geldt op 
analoge wijze voor de andere faculteiten Een historicus of medicus 
zal in aanraking komen met den juridischen kant van een probleem, 
sommige juristen er zich op voorbereiden dat handel en verkeer in 
onze maatschappij ten nauwste samenhangen met de resultaten der 
natuurwetenschappen, menig beoefenaar van de laatste zich genoopt 
zien wijsgeerige vragen onder de oogen te zien. Trouwens zelfs van 
zuiver vakstandpunt beschouwd is onderlinge voorlithting der facul
teiten noodig. Geen complex van wetenschappen kan beoefend worden 
zonder dat nu eens hier dan weer daar de grens ervan moet worden 
overschreden. Tot slotte is er toch maar één waarheid en één weten
schap en alle hokjes en schotjes die wij zetten, zijn in sommige op
zichten willekeurig geplaatst.

Pleit reeds het bovenstaande ten sterkste tegen een oplossing van 
de ééne Universiteit in een veelheid van vakscholen zonder onderling 
verband, ook deze overweging wijst in dezelfde richting, dat 'de ' 
van de Universiteit toch wijder is dan de voorbereiding alleen 
bekleeding van bepaalde ambten. Terecht werd op de vergaai 
van Oxford en Labour-men die Mej. Knappert in No. VII van 
reeks beschrijft de taak der Universiteit aldus omschreven: Aan 
de taak om de geestelijke leiders en regeerders van het v " 
kweeken. Zij moeten wetenschappelijk zijn, maar ook sympai.
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'arische en natuurwetenschappelijke 
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toe te voegen; slechts om al te 
't de faculteit het recht van wei-

— uaarin uit zich het tweede 
tusschen de faculteiten — die bij- 

van het hoofdvak te zijn. In 
e natuurwetenschappelijke zelfs

dat statuut 
der studie 

terdichte 
éénheid.
in onze onderwijs- 

aan onze Universiteitcn, 
elders in ons onderwijs, het systeem van „diner A prix 

.at aan de Universitcit met het voornemen natuurkunde 
. „Wil mijnheer maar plaats nemen, het maal is reeds 
'eel percent wiskunde, zóóveel sterrekunde, zóóveel minc- 
:hcikunde, zóóveel natuurkunde eindelijk.” Of ge zelf met 
ig accoord gingt, of ge wellicht in sommige van deze 
belangstelling hadt, of ze anders verdeeld wildot zien, 

vakken waren, die U wel aantrokken, al werden zij 
>emd, dat alles deed niets ter zake. De weg was nauw- 

1 en om vooral déraillementen te voorkomen, werd 
nauwkeurig op toegezien dat niet een natuurkun- 

undig onderwerp, of omgekeerd, zou willen promo- 
geen physicus of chemicus ter wereld 
de physica. eindigt en de physische

dus begrijpend. Zij moeten spreken met gezag, inaar ook met begrip. 
Zij zijn niet alleen sprekers, maar ook opvoeders.

Het is wel duidelijk dat zulke eigenschappen nooit gekweekt 1 
worden aan vakscholen, waar alle aandacht is geconcentreerd 
speciale behoefte. Alleen in een geestelijk centrum, een cultuuri 
punt waar van alle kanten de besten uit een volk samenstroi 
omgekeerd naar alle kanten van het lichaam der maatscha v t , 
verbindingsdraden uitgaan, kan die geest heerschende worden.

En juist om deze — haar schoonste taak — moet de Universitcit 
den eisch stellen dat haar eenheid worde bewaard of juister — als 
wij ons niet door woorden laten bedriegen, en van de uitwendige 
organisatie tot het wezen der zaak doordringen ~~ dat die eenheid 
die ernstig is verzwakt en bedreigd, worde hersteld en versterkt.

Slechts schijnbaar hebben wij bij het voorgaande den titel uit het 
oog verloren, die boven dit artikel is aangegeven. Inderdaad toch 
staat al het voorgaande in het nauwste verband met het nieuwe 
statuut. De twee hoofdkaraktertrekken toch van dat statuut laten 
zich samenvatten in deze woorden: differentiatie der studie naar 
individueele belangstelling en neerhalen van de waterdichte schotten 
tusschen de faculteiten en herstel der universitaire

Met dit instituut doet een geheel nieuw beginsel 
organisatie haar intrede. Tot nu toe heerschte 
gelijk overal elders in ons onderwijs, het systeem van 
lixe". Gij komt aan de Universitcit met het voornemen n< 
te studeeren. „Wil mijnheer maar plaats nemen, het 
gereed: zóóveel percent wiskunde, zóóveel sterrekunde, 
ralogie en scheikunde, zóóveel natuurkunde eindelijk.” ( 
die verdeeling accoord gingt, of ge wellicht in sommige 
vakken geen belangstelling hadt, of ze anders verdeeld v 
of er andere vakken waren, die U wel aantrokken, 
hier niet genoemd, dat alles deed niets ter zake. De w 
keurig afgebakend en om vooral déraillementen te voo. 
bij de promotie er nauwkeurig op toegezien dat niet 
dige op een scheikundig onderwerp, of omgekeerd, zc. 
veeren, ondanks het feit, dat geen physicus of chemici 
zou kunnen aangeven, waar de physica. eindigt 
chemie begint.

Dit is thans met één slag verander 
faculteit is overal het beginsel van 
voor de belangrijkste studie, die voot 
In stede van het diner A prix ftxe i 
Het verst gaat dit wel in de liters 
faculteiten. Aan het door den candii 
hij zelf twee bijvakken zijner keuze 
groote excentriciteiten te weren heeft de facu 
gering eener zoodanige combinatie. En — dai 
beginsel, het neerhalen der schotjes 
vakken behoeven niet uit de faculteit 
de literarische faculteit mag één, in dc
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beide vakken tot een andere faculteit behooren, al zal dit laatste in 
de practijk natuurlijk een uitzondering blijven. Daarbij is de weten
schappelijke candidaat echter gebonden aan een, trouwens ruime, lijst, 
in het statuut opgenomen: een aantal medische vakken, voorts ge
schiedenis dcr natuurwetenschappen, wijsbegeerte, paedagogiek, psy
chologie. cultuurgeschiedenis komen er op voor. De faculteit is trouwe"® 
bevoegd de lijst uit te breiden. Zoowel het stelsel der literarische 
faculteit, dat elk ander vak onder goedkeuring der faculteit toclar1 
als dat van een vaste lijst, hebben hun voor- en nadet 
bij een vaste lijst gemakkelijk een of ander vak wordt 
nieuw zich vormende vakken niet spoedig genoeg worden 
geeft anderzijds zulk een lijst den candidaat die er 
moreelcn steun, dat slechts in het uiterste geval zijn 
goedkeuring der faculteit zou verwerven.

In de natuurwetenschappelijke faculteit bestaat voorts nog de 
bevoegdheid voor den candidaat, voorkeur uit te spreken voor een 
of meer bepaalde onderdeden van het door hem gekozen hoofdvak. 
Eventueel kan bij een ruime omschrijving van die onderdeden het 
aantal bijvakken tot één worden verminderd. De candidaat is ook 
bevoegd zich in meer dan twee bijvakken te laten examineeren, die 
hem, als het examen in dit deel gunstig is, ook onderwijsbevoegdheid 
verschaffen. Een ruimere examenregeling is inderdaad niet wel denk
baar. Met het oog op de overschrijding van de grenzen der facul
teiten schrijft het statuut voor, dat als een vak wordt geëxamineerd, 
dat niet in de faculteit vertegenwoordigd is, de faculteit zich den 
bijstand moet verzekeren van een vertegenwoordiger van dat vak aan 
de eigen of een andere Universiteit. Dit geldt dus ook voor vakken, 
die wel tot de examineerende faculteit behooren, maar niet overal 
vertegenwoordigd zijn, zooals meteorologie of geodesie.

In de theologische en juridische faculteit wordt het kcuzebeginsel, 
ofschoon wat beperkter, eveneens ingevoerd. Ook daar is het geoor
loofd bijvakken uit andere faculteiten te kiezen. De juridische facul
teit kent bovendien, behalve het doctoraal examen in het Nederlandsch 
recht, met cffcctus civilis een Vrij doctoraal examen, geheel geschoeid 
op de leest van het literarische doctoraal examen.

Een ander uitvloeisel van de gedachte der universitaire éénheid is 
de plaats die aan de wijsbegeerte is toegekend. Het oude statuut 
was’ buitengewoon ongunstig voor wijsgeerige studie. Zij werd met 
geen der andere studiën in verbinding gebracht en de omstreeks zes
jarige studie in de wijsbegeerte alleen opende geenerlei vooruitzicht 
op ccnigen maatschappclijken werkkring. Gedurende het bijna vijftig
jarig bestaan van dat instituut zijn daar ook slechts zeer weinig 
examens in de wijsbegeerte gedaan. Thans erkent het nieuwe statuut 
den samenhang dien wijsgeerige studie met elke andere studierichting 
heeft. Niet alleen doordat de wijsbegeerte of een harer onderdeden 
als bijvak bij elk doctoraal examen, behalve het medische, is toe
gelaten. Bovendien geeft elk candidaats-examen, uit welke faculteit 
ook, toegang tot een wijsgeerige studie waarbij men een der vier 
vakken: theoretische wijsbegeerte, geschiedenis der wijsbegeerte, psy
chologie of paedagogiek tot hoofdvak kan kiezen, met twee bijvakken 
ter keuze van den candidaat. Daar deze laatste zoo zij behooren tot de
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candidaats-examen heeft afgelegd, 
opent dit examen tevens een maat-

de doc- 
gcschikt- 
dezelfdc 

de examens 
onderdeden 

i over ten

aar de meeste faculteiten gaai 
>erde verruiming der studiemogc 

pogingen om ze te verwezenlijkt 
waar, dat ook in universitai 
recht van andere vakken da 
theoretisch te erkennen en i. 
der consequenties mede te

van het

promotie zijn alle beperkende bepalingen 
proefschrift (de promotie der juristen op 

a>rdt alleen voorgeschreven dat het betrekking 
faculteit waarin men doctoraal examen heeft

faculteit waarin de candidaat zijn 
onderwijsbevoegdheid verleenen, 
schappelijken werkkring.

Betreft het voorgaande den omvang der examens, de aard 
examen wordt allereerst beheerscht door het nieuwe art. 3 < 
paalt, dat bij alle Universitaire examens, inzonderheid bij < 
torale examens, bovenal gewicht gehecht wordt aan gebleken 
heid van den candidaat tot zelfstandig werken. Geheel in 
richting wijzen de bepalingen omtrent verlichting van de 
door testimonia ten getuige dat de candidaat op bepaalde on» 
van het gebied zelfstandig heeft gewerkt, en de bepalingen 
tamens en schriftelijkc examens.

Ook ten opzichte der 
verdwenen, omtrent het j 
stellingen is vervallen) w< 
heeft op de vakken der 
gedaan.

Uitsociaal oogpunt is voorts belangrijk dat de verplichting tot drukken 
van het proefschrift is vervallen en daardoor de weg naar de promotie 
voor de financieel zwakkeren niet meer wordt bemoeilijkt.

Een eigenaardig symptoom van de erkenning van studic-eenheid 
over de grenzen van faculteiten is ook de instelling van twee ,,ver- 
eenigde faculteiten". De Vereenigdc Faculteiten van rechtsgeleerdheid 
en letteren en wijsbegeerte hebben de studie van het Ned. Ind. recht 
en de Indologische studie te regelen, de Vereenigdc Faculteiten van 
wis- en natuurkunde en letteren en wijsbegeerte die van de aardrijks
kunde. Door de instelling van de laatste, die zich hoofdzakelijk met 
de opleiding van leeraren in de aardrijkskunde bezig houdt, hoopt 
men tegemoet te komen aan het terecht geopperde bezwaar, dat eenzijdig 
natuurkundige of in sociale richting opgeleide aardrijkskundigen voor 
de school onbruikbaar zijn.

Het past natuurlijk niet in het kader van dit tijdschrift verder at 
te dalen in allerlei bijzonderheden der nieuwe regeling. Ik heb alleen 
die punten genoemd die van betcekcnis zijn voor het geheele karakter 
der universitaire studie. Zal de hervorming die thans haar beslag 
heeft gekregen, nu ook doorwerken? Ik heb reeds gezegd, dat het 
nieuwe statuut, behalve dan wat de medische faculteiten betreft, 
alles verschaft wat kan worden verwacht voor het vrij maken van 
het Hooger Onderwijs. En ten opzichte der medische faculteit heeft 
alleen de voorkeur der faculteiten zelf, die zich ten krachtigste hebben 
verzet tegen elke wijziging van den bestaanden toestand, een ruimer 
statuut belet. Op het papier is thans het verkrijgbare verkregen, 
zal er een werkelijkheid aan beantwoorden? Dat zal van twee om
standigheden afhangen. Vooreerst van de houding der faculteiten. 
Daar de meeste faculteiten gaarne hebben meegewerkt aan de inge
voerde verruiming der studiemogelijkheid mag verwacht worden, dat zij 

igen om ze te verwezenlijken ook zullen steunen, al is het zeker 
■, dat ook in universitairen kring het nog iets anders is het goed 

van andere vakken dan het eigen en van nieuwe combinaties 
ïoretisch te erkennen en in de praktijk ook aan de verwezenlijking 

arbeiden. Maar ten slotte hangt toch
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Ten slotte wil ik nog met een enkel woord wijzen op de eveneens 
niet onbelangrijke veranderingen, die uit de M.O. wet voor 
der Universitciten zullen voortvloeien. Twee daarvan zijn 
rijke wijziging ten goede.

Vooreerst de omstandigheic 
tusschen de Univcrsiteit en dc 
waar is men om practische 
Wel wordt het afnemen der 
maar de A-akte blijve aan afzonderlijke comr 
dc eischen van algemeene ontwikkeling ter toelating 
blijven in de lucht zweven. Wellicht kan de Alg. 
Bestuur, die dc nadere uitwerking moet bevatten, 1 
doen verdwijnen. In elk geval zal de nieuwe regelii 
gaan dat een memoriscer-examen wordt vervangen ■ 
dat op zelfstandig werken nadruk legt.

Dat ik mij in ’t bijzonder verheug dat ook een gelijkwaardige akte 
voor de paedagogiek wordt ingcsteld, behoef ik nauwelijks uit te 
spreken. Automatisch wordt daardoor tevens volgens art. 141 lid 3 
L.O. wet een bevocgdhcidsrcgeling ingevoerd voor het doceeren van 
paedagogiek aan een kweekschool. Een eerste stap tot verbinding 
van het Lager Onderwijs en de Universiteit in den geest gelijk door 
Reindersma in No. II dezer reeks en door mij in Paed. StudiBn 
(Tweede Jaargang, eerste aflevering) werd aanbevolen, is daarmede 
gedaan. (Immers, men zal wel mogen aannemen dat art. 89 lid 2b 
slechts door een drukfout het afnemen van het examen voor de 
akte r (schoonschrijven) in stede van s (paedagogiek) opdraagt aan 
de faculteiten der letteren en wijsbegeerte aan de Universiteiten, 

welke in dit vak onderwijs wordt gegeven). Daar voor de 
één examen wordt ingesteld (geen splitsing in A

eigenlijk alles af van de houding 
vrijheid helpt niet als er niemand is om er 
En tot initiatief in deze moeten onze student 
opgevoed.

Ongetwijfeld zijn er omstandigheden die 1- , = ,
heeft de studentenwereld van dc laatste 10 jaren getc 
kracht iets te vermogen. Maar ook dc bedenkclijke 
ontbreken niet; met name over een zekere matheid en 
geest wordt juist in de laatste paar jaar door goede kenners van 
dc studentenmaatschappij geklaagd. Men is spoedig vermoeid, wil zich 
niet al te veel met problemen bezig houden. Dit zou zeker niet de 
atmosfeer zijn waarin de vruchten van het nieuwe statuut welig 
zouden tieren.

Maar stroomingen in 
korten duur, niet alleen is 
anderlijk, maar in luttele j 
een volkomen nieuwe stude 
ergens, dan hier voorspellen r 
wagen, maar slechts van hart< 
lieven die thans zijn geopend.

een studentcn-maatschappij zijn steeds van 
de stemming nog betrekkelijk spoedig ver

jaren is de samenstelling geheel gewijzigd, 
denten-generatie opgegroeid. Daarom is zoo 

moeilijk. Ik zal mij er dan ook niet aan 
•te hopen dat de vele nieuwe perspec- 
., geen fata morgana zullen blijken.
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en B, al blijft volgens art. 87 lid 3 wel splitsing in onderdeden 
mogelijk) wordt de controle op de paedagogische studie geheel aan 
de Universiteit gebracht, wat juist voor dit vak bijzonder gewenscht 
is. Aan den eisch dat rekening zal worden gehouden met c 
samenhang van paedagogische studie met levens- en wereldbc 
kan worden voldaan door toevoeging van deskundigen 
faculteit.

Een tweede zeer belangrijke verbetering is het eindelijk t< 
komen van een paedagogische voorbereiding voor de aanstaande 
M. O. Het theoretisch gedeelte daarvan zal volgei 
lichting eveneens aan de Universiteit worden' opg 
het jongste Rapport van de Alg. Ver. Leeraren i- 
voor zulk een regeling uitspreekt, valt te hopen 
van de zijde van hen, die blijven zweren bij de zuiver intellectual 
wetenschappelijke opleiding der leeraren eindelijk zal worden 
wonnen. Het schijnt mij onnoodig hier verder uiteen te zetten van 
hoe groote beteckenis het voor den aanstaanden leeraar is dat hij 
reeds bij zijn verblijf aan de Universiteit in aanraking wordt gebracht 
met de veelsoortige en belangrijke vraagstukken waarvoor zijn ambt 
hem zal plaatsen, zoo hij er niet opzettelijk blind voor wil blijven. 
Helaas is het thans immers nog zoo dat de overgroote meerderheid 
de Universiteit verlaat in de overtuiging dat voor den echten man 
van wetenschap zulke problemen niet bestaan noch behooren te be
staan. Dat velen in hun verdere leven er niet toe komen ze onder 
de oogen te zien en zoodoende zichzelf en anderen de nadeelen van 
die houding laten ondervinden, kan bij dit systeem niet uitblijven.

Teleurstellend is voor mij in verband met ons onderwerp in het 
ontwerp M. O.-wet slechts dat de toegang tot de Universiteit niet 
ruimer wordt geopend. Ik erken dat de gelijkwaardigheid van alle 
diploma’s van middelbare scholen (in de nieuwe beteekenis van dit 
woord) moeilijk te handhaven was nu het pleit ten gunste der H.B.S. 
5j.c. is beslist, andererzijds had juist die beslissing er toe kunnen 
leiden om des te eerder aan het diploma der gereorganiseerde kweek
school toegang tot de Universiteit te verleenen. De wcnsch daartoe 
komt bij mij geenszins er uit voort dat ik zou hopen dat daardoor 
de kweekschool meer in „wetenschappelijke" banen zou worden geleid. 
Ik ben ervan doordrongen, dat de wetenschappelijke elementen in de 
onderwijzersvorming niet op den voorgrond moeten staan. Maar de 
H.B.S. of het Gymnasium behoort m.i. óók niet naar „wetenschap
pelijkheid" te streven. Veel minder nog wensch ik dus dit jus promovendi 
omdat ik zou hopen dat c 
kweekschool de Universiteil 
geheel de meening door den 
(V. O. II, 58/59) ontwikkeld, 
gegrond nu door het 1 
over de kweekschool 
over de H.B.S.

En vóór deze toelating pleit een voor mij beslissende reden. Wij 
hebben universitair gevormde mannen en vrouwen die het lager onder
wijs door eigen aanschouwing kennen en liefst in de kweekschool 
zijn gevormd, dringend noodig; allereerst voor het leerarencorps dier

tot
 erken dat de ge 

scholen (in de niet 
s nu het p' —
juist die beslissing er toe 
liploma der gereorganiseerde 
v te verleenen. De wcnsch daartoe 
*t dat ik zou hopen dat daardoor 
iiappelijke" banen zou worden gele 

igen, dat de wetenschappelijke elementen in 
et op den voorgrond moeten staan. Maar 
tsium behoort m.i. óók niet naar „wetensch.
7eel minder nog wensch ik dus dit jus promovci 

een groot deel van de oud-leerlingen der 
it zullen gaan bezoeken. Ik deel ook hier 

Heer Reindersma in No. II dezer reeks 
Maar die vrees lijkt me ook wel zeer on

lief handhaven van den vijfjarigen cursus de weg 
.iiwl niet minder dan drie jaar langer is dan die
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Indië + Jong-Holland ') 
door W. EMMENS.
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toen het wetsontwerp M. O. verscheen. 
, dit ontwerp uitgegaan. E.'

dat van zoo ontzaglijken invloed is op den 
voorts voor inspectie en toezicht, waar toch d<

i degelijk voorbereide vakmannen. Zeker, 
1 i voor oud-leerlingen der kweekschool ■ 

uuic in deze richting voort te zetten, maai 
veel minder waarborg tegen africhti 

candidaats, en bovendien blijft aan < 
: universitaire studie onthouden 

van het jus promovendi zt 
onderstreep nog eens Rcindersmt 
" iraren is de kernvraag voor 
>■ leeraren, die zelf de kweckscht 

, maar aan wie 
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heid om hun studie 
biedt het A-examcn 
vrije studie dan het i 
ters het beste deel van de 
tatie. Door het onthouden 
aan de kweekschool (en ik • 
De vraag der kweckschoollcer 
wijzers-opleiding) krijgen óf le< 
doorloopcn en onderwijzer zijn geweest, 
deel der universitaire opleiding is onthe 
een volledige opleiding hebben genoten, 
kweekschool opleidt niet uit eigen ervarir 

En ik blijf dat betreuren.

’) Dit arlikel was reeds geschreven. 
Anders was ik in mijn redeneering van

in in ijzerwaren woonde in een kleine stad. Al zijn energie 
zijn zaak om geld te verdienen, want hij had geen 

Ia hard werken kreeg hij bezit; hij breidde zijn zaak 
i en een boekhouder, knoopte in het buitenland con- 

nog vreemde talen en vond ten slotte zijn vreugde 
: meer in geld verdienen, maar in de arbeid zelf, in de orga- 
van zijn bedrijf. Hij leverde aan particulieren door het geheele 

gemeenten en het rijk. Hierdoor werd langzamerhand het 
.verk der samenleving binnen de grenzen van zijn belang- 
-okken en hij fdosofeerde op zijn wijze, van uit de re

de practijk over het beweeg der maatschappij. Hij 
:eds grond onder de voeten. Hij werd lid van de ge

lezen waren van groote deugdelijkheid. Zijn 
werden aangestoken door de zwijgende geest- 

de zaak straalde. Ze werden door en 
zé examens wilden doen, kon de vader 

ren tijd in zoo’n brandpunt van arbeid 
; een of andere wijze deelneemt, wordt 

energie, die vreugde wekt; en hij zal 
arbeid is, die hem mecsleept, maar 

hecht ik geen al te groote waarde 
16 of 18 jaar. De koopman zond 

>m hen de wereld te laten zien. De 
vader over en de andere kreeg een

koopmai 
zette hij in 
kapitaal. N; 

uit, nam klerken 
necties aan, leerde 
— niet meer in 
nisatie 
land, aan a 
heele raderwe 
stelling getromd 
aliteit, van uit a<= 
hield daarom steeds groi 
meenteraad en zijn advi< 
zoons, hij had er twee, ■ 
drift, die uit het geheel van < 
voor de zaak opgeleid en of 
niets schelen. ■—■ Wie langere 
verkeert en daaraan op de 
meegeslcurd in de stroom van 
ervaren, dat het niet de soort van 
de vreugde aan bel doen zelf. Daarom 
aan: beroepskeuze uitstellen tot 
zijn zoons naar het buitenland oi 
een nam later de zaak van zijn

menie' 
hij -

.-tijk
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*) Zie mijn „ Arbeid. + Studie" (Plocgsina, Zeist.)
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Hier wil ik niet uitweiden over de noodzakelijkc inkrimping der 
schoolprogramma's; niet over de enorme rijkdom der wetenschap, waar
van een mensch slechts een klein deel kan beheerschcn; ook niet over 
de spreuk „kennis is macht", om er naast te zetten „gezondheid, durf 
en karakter"; evenmin over de meer of minder belangrijke plaats 
van de wetenschap in de complectc mensch, omdat de wetenschap 
steeds meer als werktuig wordt aangezien en de mensch als homo 
faber; maar langer wil ik stilstaan bij de jeugdbeweging. Deze jeugd
beweging schijnt zich door twee dingen te kenmerken, die wellicht 
één gemeenschappelijke wortel hebben : tjelooJen Haai). Hcnri Massis en 
Alfred de Tardes, die een enquête onder de Fransche jeugd hebben gehou
den, spreken van faire et emire. Dr. flobert Dril! zegt in „Die ncu 
Jugend", dat de Neuwerk-jeugdbeweging tot devies heeft: arbeite 
hik) nicht jpinli.rieren. Voor de daad is noodig juiste kennis van a 
realiteit, van de practijk en geen al te „graue Theorie". We w< 
wel: Leicht neben einander wohnen die Gedanken, maar ook: 
im Raume stoszen sich die Dinge. Daarom is het noodig, dat de 
mensch in de realiteit gezet wordt, dat hij uit de ervaring, uit 
leven de moeite en krachtsinspanning moet loeren kennen, die noodig 
zijn om een heel klein stukje van een idee in werkelijkheid om t< 
zetten. Deze ervaring maakt hen bescheiden, ernstig, wilsstcrk, bezonken 
leert hen dieper het wezen der dingen erkennen. De daad zal 
dwingen, die kennis te verwerven, die noodig is, ook zonder schot 
zitten, want de daad dwingt tot het heilig moeten. Als dit faire 
croire juist is, dan is het noodig, dat de oudere generatie, die met 
de jeugd meevoelt, zich opmaakt om voor dit faire et croire een 
arbeidsveld te vinden. Van de ouderen zijn er vele, die in de oude, 
huil gewende banen voortloopen en van dit faire et croire niets meer 
begrijpen. En dit kan gevaarlijk worden en tot vele onaangenaam
heden leiden. In Duitschland hebben we daarvan reeds een staaltje 
gehad. In 1919 namelijk behaalde op een vergadering van de „frei-

filiaal in een andere stad. De vader zelf 1
dingen bezig. Hij hield voordrachten, die kerk en staat betroffen 
was werkzaam als leider van verschillende vereenigingen. Ziedaar, 
een organisch gegroeid leven op de basis van de arbeid. Uit en door 
de arbeid verdient hij zijn brood, uit en door de arbeid verwerft hij 
zich levensvreugde, uit en door de arbeid komt hij tot beschouwing 
en studie; uit en door de arbeid tot een idealisme, dat de werke
lijkheid tot grondslag heeft. Geen bloedeloos „weltfremdes" studeer- 
kamer-idealismc. Evenals deze enkeling groot geworden is van uit en 
door de arbeid, zoo moet eveneens een volk groot worden. Voor elk 
individu moet er gelegenheid bestaan op de een of andere wijze een 
synthese van arbeid en geestelijke groei, van arbeid + studie tot 
stand te kunnen brengen voor zich zelf. De beroepsopleiding moet de 
grondslag zijn, waarop of waarnaast de geestelijke ontwikkeling kan 
plaats vinden tot voortdurende bevrediging en vreugde van het indi
vidu en het gehcele volk.1)
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Maatschappij tot nut van ’t alge 
jingen over Indië f 1000.— uit, 
vereeniging „Oost en West” geeft werkjes uit ter voorlichting, 
bestaat een „Inlichtingsbureau voor den Indischen Dienst" 
Ministerie van Koloniëi 

ibtenaren kunti 
; en kunnen dan 
niettegenstaande,

vZsf-'g 
jsbureau 
in,

inen voor eenige jaren worden gedetacheerd naar 
terugkeeren.
al deze moeiten van regeerings- en andere zijde is er

Zie Dr. Robert Drill: Die neue Jugend (in dit lijdschriftnummer besproken).
Juist hoor ik. dat de toelage t'1200 is geworden.

jeugd 
erwinn

:rste consequ
:dige tegenstelli 
ssenstrijd van <

' ’ 1 moet men

aangenomen personen ge- 
1ste en 2de klasse in 

’ gskosten naar gelang van

;emeen trekt jaarlijks speciaal

11c in Nederland voor 's Lands dienst 
met hun wettig gezin vrije overtocht 

landsche mailbooten, zoomede uitrustings

de regcering (Koloniaal Instituut) laat lezingen houden ter voor

bezit, dat het heeft 
roept om arbeids- 

voldocnde weerklank, 
i de Nederlanders aan 

Indië dienstbaar te 
dingen:

deutsche" jeugd de „ Entschicdene Jugend”, zooals ze zich zelf noem
den, de overwinning. Wat was deze „Entschiedene Jugend?” Ze trokken 
de uiterste consequentie uit de verkeerde vooronderstelling van de 
volledige tegenstelling tusschen Jong en Oud door hun oproep tot de 
„klassenstrijd van de jeugd” tegen de volwassenen.1) Over zooveel 
dwaasheid moet men lachen — en toch opmerkzaam zijn. Daarom 
is het zaak dit faire et croire een arbeidsveld te geven, waar hun 
idealisme, hun geloof de spade in de grond kan zetten, om in korte 
tijd te leeren, dat andiichtig schwarmen leichter ais gut handeln ist.

:e prachtige gebieden, waarop de 
de jeugd haar gaven dienstbaar 

ing. Het eerste veld is bet onder- 
Studie” mijn meening daarover 
de middelbare onderwijsinrich- 
1 i arbeidsbureaux, waardoor 
nn.ing in de maatschappij kan 
■ i bekostigen ; b richt het onder- 

'ichting een aantal leergangen zijn 
ïr vindt faire et croire een ruim 
:en vruchtbare, maar zware klei

Nederland nu bezit daarvoor twe< 
jonge kracht kan arbeiden, waarop ■ 
kan maken voor zich en de sainenle' 
wijs. Ik heb in ’t kort in „Arbeid 4 
uiteengezet. Namelijk: <i verbind aan 
tingen, de universiteiten en hoogescholen 
de studecrendé een geschikte betrekkin 
verwerven en zoo zijn eigen studie kan l 
wijs zoo in, dat in elke ondcrwijsinricht’ 
met een beperkt aantal lesuren. Hiei 
arbeidsveld; hier is voor de jeugd ee 
te doorploegen.

Het tweede arbeidsveld is voor Nederland een 
boven vele andere volken. Dit veld is Indië, dat : 
krachten. En zijn roep vindt in Nederland geen \ 
ofschoon de regeering al het mogelijke doet, om 
te sporen hun kracht en kennis voor het rijke 
maken. Wat er gedaan wordt? Ziehier enkele —

<i. de studeerenden ontvangen een studietoelage. De opleiding voor 
25 verschillende betrekkingen in Ned.-Indië geschiedt met Landssteün; 
doorgaans bedraagt die toelage f 1000.— 's jaars; in overweging is, 
die te verhoogen tot f1200.— ’s jaars,2) benevens vergoeding college
gelden,
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‘) Uitgever J. B. Wolters, Groningen.

mtal amb
ten ' en op

een tekort aan ambtenaren, zoo zelfs, dat men zijn blik laat vallen op 
buitenlanders.

Waarom, zoo vraagt men, meldt zich geen voldoend aar 
tenaren aan? Welke zijn de oorzaken, die hen weerhoudc 
welke wijze kunnen deze uit de weg geruimd worden?

Ook de regeering heeft zich deze vraag voorgelegd. Ze heeft een 
Commissie benoemd, die deze oorzaken aan het licht heeft te brengen. 
De Commissie heeft aan de vakvereenigingen een circulaire gezonden, 
om medewerking in deze materie, want de nood dringt. Het verslag 
van deze Commissie zie ik met spanning tegemoet. In de circulaire 
staat o.a.: .AI behooren Nederland en Indië bij elkaar, al zijn beide 
landen door velerlei geestelijke en stoffelijke banden verbonden, toch 
denkt het gros der Nederlandsche jongelingschap bij het kiezen van 
een arbeidsveld niet aan Indië in de eerste plaats of zelfs maar in 
gelijke mate als aan Nederland. Zeer velen in den lande denken zelfs 
in het geheel niet aan Indië als arbeidsveld, of, zoo zij er over denken, 
dan schakelen zij het dadelijk uit. De een wil niet naar Indië, omdat 
bel zoover weg ij-, de ander wegens bel klimaat, de derde uil vrees voor 
bel verlies van gezondheid. En hoe minder men van Indië weet, des te 
sterker komt daarbij de onbestemde vrees voor bel vreemde, bel geheimzinnige. 
Verbazingwekkend en betreurenswaard zijn de verkeerde voorstellingen, 
die velen zich over Indië en de Indische maatschappij maken.” Deze 
heele circulaire was waard hier afgedrukt te worden. Ik zal het niet 
doen, om ruimte uit te sparen. Maar toch wil ik enkele dingen nog 
naar voren halen: „De opmerking is meermalen gemaakt, dat Indië 
op vele Nederlanders minder aantrekkend ja meer afstootend werkt 
dan op lieden van anderen landaard, ten deele nog als gevolg van 
de traditie die het gaan naar Indië als een bewijs van minderwaar
digheid placht te beschouwen.” Deze hokvastheid der Nederlanders 
heb ik in mijn „Internationalisme, jeugd en onderwijs”*) al eens aan
geroerd en daarvoor oorzaken aangegeven. Als een der oorzs’ 
ik op: het verbruik van energie gedurende een te lange stut 
Want als iemand 26, 27 of 28 jaar is geworden, voor hij zijn 
kan afsluiten, dan is het te laat voor verreweg de mecsten 
geheel nieuw milieu in den vreemde te scheppen. Wanneer 
dit wil doen, dan moet hij gaan omstreeks zijn twintigste levensjaar, 
als de heele wereld nog voor hem openligt en dus ook Indië, wanne*1’ 
de jonge, frissche energie in pla. 
door de wijde wereld, door het

Volle aandacht verdient de 
gaan naar Indië als een bewijs <

Nu kom ik terug op mijn ijzerkoopi 
koopman hier te lande zaken drijft, si 
zijn levensprogramma. Als een koopmai 

hij al het mogelijke doen om zijn z<
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een koopman ovcrzeesche bezittingen heeft, 
om zijn zoons een opleiding te geven, 

runnen beheeren en uitbreiden. Zou een 
i? Heeft Nederland dat ook met zijn zonen



delb

69

Of is dit

vudcr, <
>r hef

:rt ? En 
>gelijl

lannen 

---vijnen. 
ie gelijkwaardig

en dochtercn gedaan? ~ Of is dit geheel onjuist? Bekommert zich 
het gezin in Nederland niet om een bezitting in Indië, dat 
weg is? Is het alleen de vader, die zich daarvoor intcrcsseei 
deze enkele alleen nog maar voor het economisch voordeel ? 't Is mogelijk. 
Maar ik ken gelukkig menschen bij name, al zijn het slechts weinig, 
die in Indië werkzaam zijn, misschien om een goede, geoorloofde be- 
looning te verdienen, maar toch ook bezield met de idee, Indië te 
ontginnen, arbeid te verrichten op allerlei gebied, om daardoor Indië 
omhoog te brengen. Zulke menschen kunnen Indië aan Nederland 
verbinden, zij zijn in staat niet alleen economische en politieke, maar 
ook geestelijke banden te leggen tusschen Nederland en Indië. Hoeveel 
er zoo zijn? Ik weet het niet. Maar een andere vraag. Is de belang
stelling en geestdrift van Jong-Holland van jongsaf gewekt en gericht 
op het groote overzeesche rijk ? Is hun gewezen op het groote arbeids
veld, dat daar nog ligt? Hebben ze gevoeld, want daar komt het 
op aan, dat Indië en Nederland een eenheid vormen? IIrerd de werk
zaamheid in Indie als gelijkwaardig gesteld mei die bier le lande? Wat 
heeft men door het onderwijs gedaan in dit opzicht? Heeft men 
stelselmatig de gelegenheid gegeven, zich can jongsaf voor Indie voor 
te bereiden ? De lagere school behandelt Indie bij de aardrijkskunde 
evenals Duitschland of Engeland. In de middelbare scholen zijn de 
aardrijkskunde en de geschiedenis de vakken, waarbij Indië wordt be- 
bchandeld. Ik hoor, dat er één school is, die een apart vak op haar 
programma heeft: Kennis van Nederlandsch-Indië. Dit alles is on
voldoende. Ik zou iets anders willen.

Meermalen heb ik erop gewezen, hoe noodzakelijk het is een 
dclbare school in het leven te roepen, die verschillende leerplat 
bevat voor de opleiding van verschillende beroepen; H.B.S. enC 
nasium in hun tegenwoordige vorm zouden dan moeten verdwi 
De Amerikaansche Highschool heeft zulke leergangen, die , 
naast elkaar staan. Aan zoo’n Highschool kannen zijn:

1. academie course.
2. commercial course.
3. agricultural course.
4. home-economics course.
5. manual-training course.
6. teacher-training course.
Wanneer wij een middelbare school bezaten met leergangen inplaats 

van H.B.S. en Gymnasium, zou er heel gemakkelijk een Indische 
leergang aan toegevoegd kunnen worden, een Indische leergang gelijk
waardig aan een academische leergang. Evenals men aan de 14 tot 18-jarigen 
de talen, kunst, zeden en gewoonten, de regeeringsvorm van een ge
storven cultuur kan aanbieden, kan dit zelfs veel beter gebeuren met 
de talen, kunst, zeden en gewoonten van een volk, dat leeft, dat leeft 
nog wel in nauwe samenhang met ons; een volk in welks ontwikkeling 
voortdurend alle takken van dienst omvangrijker en intensiever worden 
en daarom steeds meer behoefte aan werkkrachten heeft. Er is thans 
een groot tekort aan werkkrachten op allerlei gebied. Laat Nederland 
zijn onderwijs reorganiseeren, dat b.v. naast een academische, of com- 
merciöele opleiding een Indische opleiding wordt gezet. In de groote 
steden als b.v. den Haag, waar veel menschen uit Indië zich neer-
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Het Amerikaansche systeem 
ontwikkeling 

door WILHELM MULLER.

Een 
der kunst- 

— Weten-

s voor beide geslachten 
forum — Bevordering 
irichting nagestreefd

Het Cooper Union-instituut.
Een school voor voorgezet onderwijs voor beide 

tocht door het instituut — Een volksforum — Bev< 
nijverheid — Doeleinden door deze int 
schappelijk en technisch vakonderwijs.

Tn beneden New-York aan de kruising 
J- staat een gebouw van bruinen zandsti

Het is door den philantroop Peter C 
ken en dient tot het geven van onde 
worden voor een deel gedekt door hei vt 
diepingen gelegen kantoorlokalen en \ 
instituut stond bij de oprichting het do^. 
wassenen een neutrale instelling voor voor 
een inrichting die zich dan langzamerhand

g van twee drukke straten 
Isteen, zeven verdiepingen hoog. 
Cooper aan de stad geschon- 

lerwijs. De kosten der exploitatie 
het verhuren der in de benedenver- 

winkels. Den stichter van dit 
doel voor oogen om voor vol- 

jrtgezet onderwijs te openen, 
1 zou ontwikkelen tot een

laten, zou men daarmee kunnen beginnen, want het zijn dikwijls de
zelfde families, waar de traditie van „naar Indië gaan" bestaat. De 
kinderen van deze families zijn dan ook van van huis uit besloten 

■ weer naar Indië terug te gaan. Zoo’n leergang zou, dunkt me. gauw 
genoeg druk bezocht zijn : a als de noodigc stof ter voorbereiding kon 
worden aangeboden; b aansluiting van zoo'n leergang bij de verdere 
opleiding voor Indië kon worden gevonden. Dit zou dan de radicale 
oplossing zijn van het probleem, dat door het Departement van 
Koloniën in het werkje „Het Inlichtingsburcau voor den Indischen 
Dienst” naar voren is gebracht; daar staat namelijk : „Daartoe (Indië 
van werkkrachten voorzien) is vooral noodzakelijk dat — daargelaten de 
wenschelijkhcid om bij de opvoeding van ons volk volle aandacht te 
schenken, om bij het onderwijs, vooral bij het middelbaar, gymnasiaal 
en hooger onderwijs een zeer belangrijke plaats in te ruimen, aan 
onze overzeeschc bezittingen —■ meer en beter dan tot dusver ge
schiedde, den Nederlander in het algemeen en het studcercndc Neder- 
landsche jonge geslacht in het bijzonder duidelijk worde gemaakt wat 
en hóe — in verband met de nooden en behoeften van land en volk 
daarginds — ons pogen en streven, ons werken en leven in Indië is."

Wat de inhoud van zoo’n Indische leergang moest zijn? Behalve 
andere vakken, speciaal die welke betrekking hebben op Indië: talen, 
land- en volkenkunde, godsdiensten, volkszeden en gewoonten, staats
inrichting, sociale wetgeving, geographie, enz.

Een groote moeilijkheid ligt er in de aansluiting van zoo'n Indische 
leergang aan de Indische beroepen. Maar zou ook dit bezwaar niet 
kunnen worden overwonnen?
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'inden zich de leeszalen en een bibliotheek, 
ten omvat en die openstaat voor het 
van Oswald Ottendorfcr, een sociaal 

maar en redacteur van de „New-York 
: afdeeling dezer boekerij zeer uitgebreid, 

j der gcheele verzameling. Op de vierde 
voor kunstnijverheid, dat in het jaar 1899 
Peter Cooper is opgericht. In deze dagen 

.-rikaansche groote steden wel reeds monu- 
schilderijencollecties en schoone beeldhouw- 
Cnijverheid had men nog weinig aandacht 

„ der Unie was het het Cooper-instituut 
: kunst opende en sinds dien tijd de kunst
wijze heeft aangemoedigd en beschermd, 

nr. en scheikunde vonden een plaats op de 
, een groote collegezaal, die meer dan 500

Een verdieping hooger bevinden zich de 
n de tcekenzalen voor mannen, terwijl 
v...g teekenzalen zijn voor mannen, die 

s nemen. Hier zijn eveneens lokalen waar 
jgen in alle vakken, die op het moderne ver- 
met name in telegraphie, stenographie en typen, 

worden zoowel mannelijke als vrouwelijke candi- 
e niet onder de vijftien en niet boven de vijf en 

examen hebben afgelegd in de eerste be- 
ïetkunde. Is men eenmaal als leerling aan-

polytechnische-' en kunstacademie. Deze van een vooruitzienden blik 
getuigende toekomstplannen, die Cooper in zijn testament in algemeenc 
trekken heeft aangegeven, gaan inderdaad in de laatste jaren hun 
verwezelijking tegemoet. Latere schenkingen van Edward Cooper, een 
zoon van den stichter, van Abraham S. H ewitt en van den royaal- 
sten man van Amerika, n.1. Andrew Carnegie, maakten het mogelijk 
om nog meer zalen van het gebouw voor onderwijsdoeleinden in te 
richten en beproefde leerkrachten aan de instelling te verbinden. 
Eveneens kon nu tien jaar geleden het bestuur van het instituut dag- 
cursusscn openen, die een steeds grooter aantal bezoekers trokken.

Bij een tocht door het gebouw vindt men gelijkvloers, naast de 
ruimte welke door winkels in beslag wordt genomen, werkplaatsen 
voor houtsnijwerk en voor het modelleeren in klei. Op de tweede 
verdieping zijn verschillende klaslokalen en een groote zaal, welke 
volgens het testament van Cooper aan sprekers van iedere godsdienstige, 
politieke en sociale richting kosteloos ter beschikking gesteld moet 
worden. Hier hebben wc dus te doen met een ruimte, die in de ware 
betcckcnis des woords gewijd is aan de vrijheid en waarin de meest 
onbeperkte ontwikkeling der groote massa nagestreefd wordt. Inder
daad hebben reeds vele groote Amerikanen in deze zaal hun meening 
uiteengezet; een bonte rij van presidenten, geleerden, staathuishoud
kundigen, geestelijken, rechters, kunstenaars, soldaten, industrickoningen 
en hoofden der arbeiderspartij hebben hier duizende belangrijke 
kwesties behandeld en zoo er toe bijgedragen, dat de publieke opinie 
ingclicht werd.

Op de derde verdieping bevii 
welke ongeveer 20.000 bocke 
publiek. Door de schenking ' 
voelend man, vroeger eiger 
Staatscourant’’ is de Duitsche 
zij vormt een groot percentage 
verdieping is een museum v 
door de kleindochters van 1 
bezaten verschillende Ameri’ 
mentale musea met mooie sci 
werken, maar aan de kunsti 
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t Christendom, dat breed de moeilijkheden uitmeet, die de rijke 

ïrwinnen alvorens hij de hcmelschc zaligheid deelachtig 
len, komt door deze leerstelling in botsing met een der hoofd- 
i van het moderne leven.') Voor hen, die niet tot het Christen-
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genomen, dan kan men twee kanten uitgaan, nl. de wetenschap 
en de kunstrichting. In de eerste afdecling krijgt men zijn 
voor ingenieur van het bouw-, machine- en electriciteits 
wordt men opgeleid voor schei- en natuurkundige. De kuns 
is gewijd aan het schilderondcrwijs in al zijn onderdcck 
maakt men daar veel werk van de kunstnijverheid. Ook • 
leeraar kan men hier klaar gemaakt worden. In alle cursi 
bovendien nog onderwijs gegeven in de eerste beginselen 
inrichting en staathuishoudkunde. In sommige 
leerlingen zich in declamatie, in het houden van 
het debatt---------

Als iemand de avondcursussen, welke acht maanden van het jaar 
gegeven worden, gedurende vijf jaar heeft gevolgd, dan kan hij zich 
evenals in Chautauqua laten examinecren en zoo den academischcn 
titel „bachelor of Science" en de Cooper medaille verwerven, twee 
onderscheidingen, die hem zeker te pas zulten komen bij zijn verdere 
loopbaan. Den deelnemers aan de dagcursussen en den leerlingen 
der kunstafdceling worden na een bezoek van drie jaar soortgelijke 
diploma's uitgereikt. Ieder die geen geheclen cursus volgen kan, geeft 
men de gelegenheid om voor korteren of langeren tijd het onderwijs 
in een of meer vakken te volgen. Uit alle deelen des lands verschijnen 
dan ook architecten, leeraren, teckenaars en handwerklieden, die over 
een of ander wetenschappelijk probleem, over een geval, dat zich in 
de praktijk heeft voorgedaan, nadere inlichtingen willen verkrijgen of 
die op de hoogte willen komen van de nieuwste ontdekkingen der 
wetenschap; de leeraren zijn steeds bereid om in de collegezaal en 
in de laboratoria de weetgierigheid van al deze personen te bevre
digen. Toch ligt het zwaartepunt van het onderwijs niet in de vak
kundige opleiding, maar in de algemeene ontwikkeling, die het geeft.

Ieder jaar wordt gemiddeld door 2000 personen deelgenomen aan 
de gewone cursussen van het instituut. Het aantal menschcn, dat 
zoo nu en dan eens komt om een lezing te hooren en de bibliotheek 
te gebruiken bedraagt zeker meerdere honderdduizend. Dankbare 
vereerders hebben voor den stichter van deze instelling een stand
beeld opgericht. Maar het schoonste monument heeft Cooper toch 
voor zich zelf neergezet toen hij het steenen gebouw liet oprichten, 
waarin zoo velen den weg vonden tot een nuttig bestaan en tot een 
dieper levensbegrip.
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dom behooren, bestaat er geen reden om met deze leerstellingen re
kening te houden; veel gcloovigc Christenen trachten echter dit 
moeilijke probleem op te lossen door aan te nemen, dat deze woor
den slechts golden ten tijde van Christus en dat zij geenerlei beteekenis 
hebben voor onzen modernen tijd. Maar er zijn ook heden nog veel 
Christenen, welke voelen, dat het voor rijke lieden inderdaad moei
lijk is om te leven volgens de zedelijke beginselen van Jezus' leer; 
dat dit slechts mogelijk is als men het eerlijk wil en zich er gaarne 
offers voor getroost. Tot de meest bekende aanhangers dezer opvat
ting behoort de reeds zoo vaak genoemde philantroop Carnegie, die 
de geboden van het Evangelie tracht op te volgen door zijn rijkdom
men weg te schenken en aan te wenden ten bate zijner medemenschen. 
Carncgie's prachtig altruïsme komt wel zeer duidelijk uit in het merk
waardige gezegde: „een rijk man, die rijk sterft, is in mijn oogen ont
eerd." Deze industriekoning, die in 1847 zijn loopbaan in Amerika 
begon als een doodarm leerjongentje in een constructiewerkplaats, 
predikt niet alleen zulke schoone beginselen, maar bracht en brengt 
ze nog steeds in praktijk met een mildheid, die eenig is in haar soort. 
Verschillende schenkingen van Carnegie werden reeds in vroegere 
hoofdstukken genoemd. Ditmaal zullen wij wat langer stilstaan bij 
een van zijn belangrijkste stichtingen, waaraan deze philantroop 
reeds meer dan -13 millioen gulden heeft besteed.

In het centrum van Pittsburg staat op een terrein, dat vier acres 
groot is, het Carnegie-instituut en de Carnegie-bibliotheck. In een 
groot complex van gebouwen zijn ondergebracht: de bibliotheek 
met dc muziekzaal, de kunstmusea, de natuurwetenschappelijke ver
zamelingen, de technische school met werkplaatsen en laboratoria.

Dc bibliotheek, waarvoor Carnegie het gebouw liet oprichten, 
wordt door dc stad onderhouden en beheerd. Zij is kosteloos toe
gankelijk voor het publiek en voorzien van alle moderne inrichtingen, 
die er toe bijdragen om de schatten eener boekerij tot het ware 
bezit der gemeenschap te maken.

In de muziekzaal geeft het Pittsburger orchest onder leiding van 
Emil Paur ’s winters verschillende soorten muziekuitvoeringen. Van 
groot belang is het voor de inwoners der stad, dat iederen Zaterdag
avond en Zondagmiddag vanaf October tot Juni in deze zaal 
orgelconcerten plaats vinden en lezingen over muziek gehouden worden, 
die door bekwame kunstenaars op de piano en op het orgel worden 
verduidelijkt.

In dc schilderijenzaal vindt men een rijke ' 
kunstwerken, vervaardigd door schilders van vei. 
teit; dc Ainerikaansche schilderkunst is er het sterkst v 
De Duitsche-Amerikaan, welke deze verzameling 
zeker betreuren, dat er slechts weinig stukken zijn 
Duitschc meesters. De zaal voor beeldende kunst L 
voortreffelijke bronzen; de hoofdinhoud bestaat ec
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goedgeslaagde copicön van karakteristieke voortbrengselen der oude 
en moderne bouwkunst. In de schilderijcnzaal wordt ieder voorjaar 
een internationale tentoontelling gehouden, die het den Europccschen 
kunstenaars mogelijk maakt hun werken in de Amerikaanschc Mid- 
denstaten aan de markt te brengen. Zoowel tot de orgelconcerten 
als tot de zalen dcr kunstafdceling heeft het publiek op bijna eiken 
dag der weck vrijen toegang. Verder worden door het bestuur dezer 
afdeeling photographiön en goede reproducties van schilderijen en 
beeldhouwwerken voor het gebruik in de openbare scholen afgestaan. 
Aan de hand van deze platen vestigt de onderwijzer de aandacht 
zijner leerlingen op de schoonheid der kunstwerken en daardoor 
wordt bij het jongere geslacht de belangstelling voor de verzameling 
zelve gewekt. Ook de natuurwetenschappelijke, cthnologische en archeo
logische schatten, welke in het museum opgehoopt zijn, vormen zoowel 
voor de jeugd als voor de volwassenen een prikkel tot een vlijtig 
bezoek der verzamelingen. In de afdeeling voor archeologie zijn vooral 
oudheden uit Centraal- en Zuid-Amerika in groote hoeveelheid voor
handen. Het museum leent kleine wetenschappelijke collecties uit aan 
de inrichtingen voor onderwijs in de stad en in de naaf*”

In een groep gebouwen is het eigenlijke instituut ondergi 
d. w. z. de instelling die de opvoedkundige denkbeelden van den 
moet verwezenlijken. Het instituut omvat ettelijke afdeelingen; een 
toegepaste wetenschap en toegepast teekenen, er is een tweede 
deeling voor leerlingen en gezellen, dan heeft men er nog 
houdschool voor vrouwen. A. A. Hammerschlag, de dircc 
deze instelling, omschrijft het ideaal, dat zij nastreeft als volgt 
tracht men menschen gereed te maken tot het dienen dcr alg 
heid, niet door het geven van een uitfluitend intellectueele, 
tische of praktische opleiding, maar door een opvoeding g • 
op alle drie richtingen en die tevens rekening houdt met dc 
deren aanleg van den enkeling.”
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uentcgcn hebben reeds betrekkingen en volgen slechts het ondcr- 
s in enkele vakken. Jonge lieden, die overdag hun bezigheden 
>ben, kunnen in de avondcursussen hetzelfde onderricht volgen, 
: in de dagcursussen gegeven wordt.

Margerct Morrison Carncgicschool. die zoo genoemd is naar 
i familielid van den stichter, is voor het vrouwelijk geslacht bestemd, 

wil de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van jonge meisjes 
zorderen en geeft deze ook de gelegenheid om zich voor een be-

> te bekwamen. Maar de hoofdzaak blijft toch de opvoeding van 
meisje tot vrouw, moeder en hoofd der huishouding. Voor alle 

bezoeksters staan dan ook de volgende vakken op het leerplan: 
ethiek, geschiedenis, Engelsch, physiologie, gezondheidsleer, wiskunde, 
koken, handwerken en turnen. Later kan de leerlinge dan al naar 
haar neigingen, zich verder op de theorie der huishouding toeleggen, 
of zich voor een typisch vrouwenberoep zooals naaister of modiste 
bekwamen. Ook kan zij zich in het instituut voor kantoorbediende 
laten oplciden.

Ofschoon de Carnegiestichting nog niet lang bestaat en eenige 
afdeelingcn zelfs nog in wording zijn, stroomen toch reeds van alle 
kanten der Unie, van uit Europa en zelfs van uit Azië de leerlingen toe.

De buitengewoon groote opbloei der industrie in Amerika wekte 
bij de Amerikanen een sterk bewustzijn van hun kracht en prikkelde 
den scheppingsdrang tot een gestadige en rustelooze werkzaamheid. 
Carnegie heeft met zijn schepping blijkbaar de bedoeling gehad om 
er voor te zorgen, dat dit krachtgcvoel binnen de perken zou blijven 
en in goede banen zou worden geleid en dat de drang om te scheppen 
en voort te brengen zich niet zou uitputten in vergeefsche pogingen. 
Maar eerst de toekomst zal uitwijzen of dit doel werkelijk verwezen
lijkt kan worden door verschillende inrichtingen, die naast elkaar 
staan en die een zeer uitgebreid en vaak zeer verschillend arbeidsveld 
omvatten. In de stichting van Carnegie laat zich, evenals dit het 
geval is bij de schoolstad en de jeugdrepubliek, een typisch Ameri- 
kaansche karaktertrek gelden, n.1. het verlangen om een plotseling 
opgekomen juist inzicht, direct zonder weifelende overweging in daden 
om te zetten. In deze neiging vindt men het ongeduld terug, dat jonge 
volkeren nu eenmaal eigen is; zij willen van het uitgestrooide zaad 
zoo spoedig mogelijk de vruchten genieten. Maar nog sterker spreekt 
uit deze stichting het onverwoestbare Amerikaansche optimisme, ’t welk 
gelooft, dat slechts sympathie en wat opbeurend vertrouwen noodig 
zijn om in den mcnsch het goede wakker te maken en hem te bren
gen tot een nuttig leven; het moet worden erkend, dat in de meeste 
gevallen dusdanige verwachtingen niet bedrogen worden.

Vereenigingen in dienst van de opvoeding.
De „national educational association" — Deze vereeniging vormt een 

aanvulling van de „bureaux of education" — De „public educational asso
ciation" — Vereeniging van schoolvrienden — Vrouwen nemen in grooten 
getale aan deze beweging deel — Veelzijdige prestaties der vereeniging 
— Beteekenis voor het maatschappelijk leven.

De stuwende krachten, die het openbare leven in Duitschland en 
in Amerika zijn richting geven, hebben in beide landen een zeer ver-
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schillenden oorsprong, een verschijnsel, dat geheel in overeenstemming 
is met het onderscheid tusschen deze twee staten. In Duitschland 
gaat het initiatief tot iets nieuws meestal uit van de regeering, of 
van haar vertegenwoordigers, de hoofden der verschillende departe
menten; in de Vereenigde Staten daarentegen is het vaak de groote 
massa, die den eersten stoot geeft tot een nieuwe beweging en het 
zijn dikwijls vereenigingen, welke in dit proces de rol van baan- 
breckstcrs spelen. Dit geschiedt zoowel op godsdienstig als op politiek 
en economisch terrein, ook opvoedkundige problemen worden op deze 
wijze meerdere malen een flink eind nader tot hun oplossing gebracht . 
In den laatstcn tijd zijn het voornamelijk twee vereenigingen, die in 
deze op den voorgrond zijn getreden n.l.: de nationa! educational 
association en de public educational association, gewoonlijk genoemd 
de N. E. A. en P. E. A. •

Het materiaal, verzameld door het nationale „bureau of education" 
te Washington wordt door middel van jaarverslagen en door perio
dieke publicaties ter kennisse van het publiek gebracht, terwijl de 
dagbladpers er uittreksels van geeft en deze bespreekt. Dit materi
aal geeft inlichtingen omtrent het streven van de staten der Unie en 
van andere landen op onderwijsgebied. De commissaris van opvoe
ding verduidelijkt vaak deze gegevens door toelichtingen, soms ook 
ontwikkelt hij nieuwe denkbeelden en geeft hij raad, die „het Amcri- 
kaanschc volk moet steunen bij het stichten en het in stand houden 
van een deugdelijk schoolsysteem en die het vraagstuk der opvoeding 
over het geheele land ten goede moet komen". Zooals men dus ziet 
heeft deze ambtenaar der Unie geenerlei bevoegdheid om regelend in 
te grijpen in de opvoedkundige aangelegenheden der afzonderlijke 
staten. Ook de schoolautoritciten van lederen staat en van elke stad 
zijn onderling volkomen onafhankelijk. Tengevolge van deze verhouding 
en door het groote verschil, dat er bestaat tusschen de behoef
ten der staten en tusschen die van de steden en het platteland is de 
ontwikkeling van het onderwijssysteem in Amerika zeer ongclijk. 
Tegenover al dit, vaak sterk uiteenloopende streven werkt de N.E.A. 
in een vereenigende en samenbrengendc richting. Haar leden komen 
uit alle deden der Unie. Wel kent men in Amerika vereenigingen, 
die de bijzondere belangen van verschillende groepen onderwijzers 
behartigen, maar in de N.E.A. werkt hoog en laag van de onder
wijswereld, de universiteitsprofessor en de onderwijzeres aan een 
dorpschool, kameraadschappelijk tezamen. Door de welsprekendheid 
van uitnemende leiders ontwaakt een groote geestdrift en wordt de 
overtuiging versterkt, dat de opvoeding een heilige zaak is, die, wil 
zij gedijen, evenmin de diensten van den eenvoudigsten onderwijzer 
als de leiding der vooraanstaande mannen op paedagogisch gebied 
kan ontberen. Ondanks de talrijke instellingen voor beschaving en 
opvoeding, die er in Amerika zijn, in weerwil van het sterk uiteen- 
loopen harer doeleinden, ontstaat door deze samenwerking hoe langer 
hoe meer een uniform streven. De N.E.A. heeft er ook het hare toe 
bijgedragen, dat de vervreemding, die na den burgeroorlog tusschen 

- het Noorden en Zuiden bestond, langzamerhand voor vriendschappe
lijke gevoelens plaats maakte. Op de vergaderingen door dit ge
nootschap belegd, worden allerlei opvoedkundige problemen besproken
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In den laatsten tijd is het aanzien der N.E.A. eenigszins gedaald 
door de onwettige handelingen van een harer voornaamste ambtenaren. 
Maar eerder nog moet de oorzaak van dit verminderde prestige ge
zocht worden in het feit, dat enkele leiders blijkbaar de verzoeking 
niet konden weerstaan, om den grooten invloed van het genootschap 
aan te wenden ten bate van hun eigen belangen. Terwijl op de 
jaarvergadering te Boston in het jaar 1903 nog 3-1.083 gasten aan
wezig waren, was dit aantal op de jaarvergadering, die in 1908 te 
Clcveland gehouden werd, gedaald tot 8.328 bezoekers. Uit deze 
sterke vermindering bleek wel heel duidelijk hoezeer het vertrouwen 
in de leiders der vereeniging geschokt was. Maar toch mag men 
verwachten, dat een beweging, die zoo sterk is, ook de macht zal 
hebben, de slechte elementen uit baar midden te verwijderen, om 
dan weer gelouterd haar zegenbrengenden arbeid te hervatten.

Terwijl tot de „nationaL educational association” slechts leeraren 
en leeraressen worden toegelaten, ook al maakt men daar geen 
onderscheid tusschcn den rang, die de leden in de onderwijswereld 
bekleeden, behooren tot de „public educational association” personen, 
die weliswaar geen onderwijs geven, maar die toch sterk doordrongen 
zijn van het groote belang der opvoeding. En het spreekt vanzelf, 
dat, waar het wel en wee der opgroeiende generatie den ouders en 
voornamelijk de moeders na aan het hart ligt, dat het in den beginne 
dus voornamelijk de vrouwen waren, welke in verschillende steden 
bijeenkwamen om de banden tusschen school en huis wat nauwer 
aan te halen. De drijfveer was hier niet alleen de zorg voor de 
eigen kinderen, maar het in breede kringen steeds dieper doordringend 
besef, dat de opvoeding der jeugd een zaak was, waaraan iedereen 
deel moest nemen. En daar in dit jonge land de mannen meestal in 
beslag worden genomen door den opbouw der staatkundige instellingen, 
door het beheer der gemeentezaken en door het exploitceren van de 
onbeperkte mogelijkheden om geld te verdienen, waren het de vrouwen, 
welke zich bereid toonden om haar beste krachten te geven. Zij 
werden daartoe in staat gesteld door de algemeene beschaving, die 
zij zich eigen hebben gemaakt, door de aangeziene positie, welke zij 
innemen en door de bewegingsvrijheid, welke zij genieten. Deze 
vrouwen houden zich nu bezig met het bestudeeren van de natuur 
van het kind; zij interesseeren zich voor schoolwetgeving, voor 
paedagogische idealen en voor de verschillende methoden van onderwijs; 
op deze wijze werken ze samen met de leeraren. Maar aan den 
anderen kant wordt de arbeid der onderwijzers ook door haar ge
controleerd en zij ontzien zich niet, waar het haar goed dunkt, critiek 
uit te oefenen. Ofschoon de leden der P. E.A. voor het meerendeel 
vrouwen zijn, werden de meeste plaatselijke groepen toch door mannen 
georganiseerd, terwijl zij ook op den gang der zaken een beslissenden
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van de groep Ncxv-York’als volgt omschreven 
de ware belangen van het schoolwezen bevoi 
werking van alle schoolautoriteitcn, door een 
van pacdagogische maatregelen, door het 
veranderingen en door het bewerken van 
gunste van de hervormingen, welke de mannen 
zijn in te voeren of reeds ingevoerd hebben.’’

Een voorbeeld van de resultaten door deze vereeniging bereikt 
vindt men in het jaarverslag van 1907 der P.E.A. te Philadclphia, 
een genootschap, dat uit een gelijk aantal mannen en vrouwen be
staat. De commissie voor het stedelijk middelbaar onderwijs van 
deze groep wist den raad van opvoeding tot den bouw van vier 
nieuwe hoogere burgerscholen te bewegen; een tweede commissie 
hield zich bezig met het vraagstuk van abnormale kinderen en poogde 
dit probleem wat dichter bij zijn oplossing te brengen. Door samen
werking met de onderwijzers wist men te bereiken, dat de wetten 
op den leerplicht beter werden nageleefd. Verder werd met succes 
aangedrongen op het openen van eenige nieuwe schooltuinen. De 
leden der commissie voor spijbelende en weerspannige kinderen be
zochten iedere week de inrichtingen waar deze slechte elementen 
ondergebracht waren. De raad van opvoeding denkt nu over het 
oprichten van koloniehuizen op het platteland voor kinderen, die 
zich aan kleine vergrijpen hebben schuldig gemaakt, dit alweer ten
gevolge van de bemoeiïngen der P. E.A. Toen het onderwijs in handen
arbeid op de scholen ingevoerd werd, heeft de groep den school- 
superintendant geld gegeven ter oprichting van proefstations voor 
verschillende soorten handenarbeid. En ten slotte heeft de P.E.A. 
.verscheidene openbare vergaderingen belegd, waarin enkele onop
geloste opvoedkundige vraagstukken door vakmannen besproken 
werden. De verschillende groepen der P.E.A. staan met elkander in 
verbinding. Zij houden jaarvergaderingen waar men over en weer 
mcdedeeling doet van de opgedane ondervindingen en waar men poogt 
de verwezelijking van het gezamenlijk program door het nemen van 
doeltreffende maatregelen weer wat verder te brengen.

Het is natuurlijk niet te vermijden, dat waar het leekcn-elcment 
zulk een rol speelt, fouten gemaakt worden, hetzij door onvoldoende 
bekendheid met de bestaande verhoudingen, hetzij door de zelfover
schatting, die dilettanten veelal eigen is. ') Over het algemeen echter

•) De schrijver van het artikel „de schoolstad", verschenen in de . Verzamelde 
pacdagogische lezingen" schrijft zulke vergissingen voornamelijk toe aan een 
gemis aan perspectief of aan hel onvermogen om op philosophische wijze het 
voor en tegen der dingen te kunnen overwegen. Inderdaad is hel Amerikaansche 
cclcclisme ertoe geneigd om iets niet te beschouwen in verband met de omgeving, 
maar om het te zien als een op zichzelf staande verschijning, ten gevolge waarvan 
het allicht overschat wordt. Ook in schoolzaken ziel men vaak door de boomen 
hel bosch niet. Hier meent men soms, dat één bepaalde hervorming, bv. in het 
onderwijs in handenarbeid, op het gebied van de leer van het kind, of in zake 
het ieekenonderrichl het juiste pacdagogische heilmiddel is, door welke toover- 
kracht alle andere opvoedkundige kwesties dadelijk en gemakkelijk opgelosl 
kunnen w'orden.
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Systematische opleiding voor hen, die praktisch werkzaam willen zijn 
op het gebied der philantropie — Men leert de armenwijken der groote 
steden kennen — De misstanden, die een gevolg zijn van de situaties 
aldaar — Lezingen, debatten en bezoeken aan inrichtingen voor lief
dadigheid — Program van een zomercursus.

De School voor philantropie in New-York.

Een school voor philantropie I Is naastenli 
niet veeleer een geschenk van den hemel ? 
verkwikkende regen, die op de dorstige 
de mensch toen de landbouw dit noodit 
nat op te vangen, te verzamelen en 
hebben de ingewikkelde verhoudingen 
mensch er toe gebracht om de kracht< 
der volkswelvaart wilden wijden, te con< 
bepaalde methode in de richtingen te laten wet 
grootste resultaten kunnen bereiken. De natuur «... 
het verlangen te geven om onze medemenschen te h< 
wijze waarop dit het beste zal geschieden, kan ons vert 
ons geleerd worden; de school der philantropie 
gelegenheid stellen. In de middeleeuwen ging hc 
dadigheid in de allereerste plaats uit van de kerl 
op dit gebied vervulden de verplichtingen, 
heeft tegenover haar armen en zwakken. In 
christelijke „charitas" tot een plicht van c—

snliefde dan aan te leeren; is zij 
=. ? Barmhartigheid is als de 
,aarde nedcrruischt; evenals 
ig maakte, leerde het kostbare 
i weer te verdoelen, evenzoo 
van het moderne leven den 

ten, welke zich aan den dienst 
icentreeren en ze volgens een 

laten werken, waar zij de 
alleen vermag ons 

■elpen, maar de 
ons verteld en door 
wil ons daartoe in de 

iet beoefenen der lief- 
ierk; haar instellingen 

, welke de gemeenschap 
In onzen tijd echter is de 
den staat geworden. Immers

is het optreden van de leden der P.E.A. voorzichtig en toch vol 
geestdrift, en dank zij deze vrijwillige helpers heeft het onderwijs 
steeds nieuwe vorderingen gemaakt en vermocht het menige ge
wichtige positie te veroveren.

De vrouwen en meisjes, die lid der P. E. A. zijn, behooren meestal 
tot de hoogerc standen. Het is niet te verbazen, dat de dames uit 
de upper ten, welke fabelachtige rijkdommen bezitten, die vrij zijn om 
te doen en te laten wat zij willen en die onbeperkt kunnen beschik
ken over haar tijd, haar dagen opvullen met schitterende beuzelarijen, 
met het bevredigen van haar nukken en grillen en met het zinneloos 
verspillen van groote sommen. Maar toch zal men een vrouwentype 
als Adah uit Sodom’s Ende, een drama van Sudermann, niet zoo ge
makkelijk in Amerika vinden; het temperament, de levenswijze der 
Amerikaansche vrouw en ook de Amerikaansche zeden maken dit 
bijna onmogelijk. Het werken voor de idealen, die b.v. een P. E. A. 
nastreeft, is voor de meisjes en vrouwen der hoogste standen een 
zeer geschikte gelegenheid om het „noblesse oblige" in daden om te 
zetten, die passen bij den modernen geest. De Europecschc pers is 
nu eenmaal geneigd om hoog op te geven van de excessen waaraan 
sommige rijke Amerikaansche vrouwen zich bij tijd en wijle eens schuldig 
maken; zij deed beter om meer te spreken over den ernstigen maat- 
schappclijkcn arbeid, die door zooveel vrouwen en meisjes verricht 
wordt, ccn arbeid, die de gemeenschap ten goede komt en haar 
innerlijk leven rijker maakt.
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.  . . . e school in dezen korten tijd wil
iten werden toegclaten als zij in het bezit waren 

van een „college” of wanneer zij konden aan- 
jemeene ontwikking bezaten, die een goede kweek- 

. f het doorloopen van alle klassen cener 
geeft. Ook moesten de candidaten minstens 

/erkt hebben op een of ander gebied van maat- 
v. «. evens moesten zij twee bekende boeken over dit 
,Americain charities” van Warner en „Principles of 
s in een opstel bespreken en zoo het bewijs leveren, 

e waren van den inhoud dezer boeken.
len toegelaten op aanbeveling van een of andere 
jing. Als zij 3 20 schoolgeld hebben betaald, krijgen 
/ijs van inschrijving. Op het eind van den cursus

de gezondheid en de tevredenheid van ieder burger, onverschillig of 
hij tot de rijken of tot de armen behoort, is van groot gewicht voor 
een normaal leven der maatschappij. Alle instellingen, die er toe 
bijdragen zulke waarden te behouden en aan te kweeken, bevorderen 
de algcmcene welvaart. Om echter van het streven en werken dezer 
vereenigingen op de hoogte te komen is een grondige studie noodig. 
Dat wat tot dusver in de scholen voor middelbaar en lager onderwijs 
zoo terloops of in verband met de economie behandeld werd, wil de 
school voor philantropie als hoofdvak op haar leerplan plaatsen, om 
op deze wijze zoowel de theoretische mogelijkheden op dit gebied als 
de toepassing ervan in de praktijk te leeren kennen.

In New-York staat de president van de vcrccniging tot bevordering 
der stede lijke welvaart aan het hoofd der onderneming; uitvoerend 
directeur is Samuel Mac Cune Lindsay. Onder zijn leiding vinden 
de samenkomsten plaats in de aula van het gebouw der vereenigde 
liefdadighcidsgenootschappen. Evenals op de Duitsche universifeiten 
bestaat het auditorium uit studenten en hospitanten, de school geeft 
haar leerlingen de gelegenheid om zich in een cursus, die een jaar 
duurt, grondig voor te bereiden op een werkkring in dienst der lief
dadigheid. Op dezen cursus wordt in de allereerste plaats behandeld 
de situatie van die bewoners der grootc steden, waarmede de leer
lingen later door hun werk in aanraking zullen komen. Men brengt 
hen op de hoogte van de lichamelijke en geestelijke ellende, die een 
gevolg zijn van de toestanden in de armenwijken, men leert hun 
welke stedelijke en particuliere instellingen zich bezighouden met het 
verbeteren der misstanden, wat het doel en de werkmethode dezer 
genootschappen is, opdat de leerlingen zullen weten door welke 
vereeniging in bepaalde gevallen de meest afdoende hulp gegeven 
kan worden. Ook houden de studenten zich bezig met het bestudceren 
van de instellingen, die dienen tot de bestrijding van de ondeugd en 
van de misdaad; voorts onderzoeken zij de meestal negatieve me
thoden, waarmede de7 staat en de maatschappij zich tot dusver tegen 
kwade elementen hebben trachten te beschermen, als daar zijn: ge
vangenisstraf, plaatsing in tuchtscholen en strafkolonies. Ook worden 
de positieve opvoedende middelen, die humane menschen in plaats 
der oude straffen wilden stellen, in den cursus behandeld.

Uit het prospectus voor den zomercursus, die zes weken duurt, 
blijkt welk een groot arbeidsveld de school in dezen korten tijd wil 
ontginnen. De studenten werden toegclaten als zij in het bezit 
van een einddiploma van een „college” of wanneer zij kont 
toonen, dat zij de algemeene ontwikking bezaten, die een goede 
school voor onderwijzers of 
hooger burgerschool geeft, 
één jaar praktisch gewt 
schappelijk werk. Tev< 
onderwerp n.1. „A 
relief” van Devine 
dat zij op de hoogte a

Hospitanten werden 
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de studenten een bewijs

■ikking be 
doorloo]
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Het ontstaan der vereenig’ing. — Zij verspreidt zich over de geheele 
wereld — Uitbreiding van arbeidsveld — Naast bidstonden, gezellige 
avondjes en zorg voor lichaam en geest — Reorganisatie der vereeniging 

•— Met plaatselijke behoeften wordt rekening gehouden — Studenten-, 
vereenigingen.

wordt een diploma w 
de cursusvcrrichtingcn 
werk op bevredigende 
wordt erop gewezen, dat 
doekt is voor geoefent 
mcntcclc kwesties der armenzorg 
opgedane ervaringen mede te deck 
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men de discussie over deze onde 
lezingen, waarvan 35 stuks gel 
onderwerpen: het oprichten .....
de behandeling van zieke kinderen 
middelen voor kinderen, het 
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kinderen in inrichtingen, het 

Zij, die de lezingen hielder 
In aansluiting bij hun 
een of andere inrichting bezocht 
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Een andere zomercursus, e\ 
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Naast de school in b 
hetzelfde doel nastrei 
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In het jaar 1844 stelde de jonge koopman George Williams aan 
het bestuur der St. Paulskerk voor om jonge winkelbedienden der 
naburige wijken nu en dan tot een godsdienstige bijeenkomst uit te 
noodigen. De geestelijke heeren bleven echter zeer koel tegenover 
dit voorstel, waarop de jonge man die vol Christelijken ijver was, 
zijn plan alleen ten uitvoer bracht. In een eenvoudige kamer in 
Paternoster Row kwam hij samen met gelijkgezinde jongelieden; 
men bad daar gezamenlijk en wisselde het gebed met korte toespraken af.

Uit dit bescheiden begin groeide de Christelijke jongelings-vereeni
ging, die nu duizende groepen over de geheele wereld telt, maar die 
nergens zulk een groote uitbreiding heeft gekregen en zulke verschil
lende vormen heeft aangenomen als in Amerika.

Toen de eerste vereenigingen in de Unie opgericht waren, werd 
de richting ervan bepaald door het godsdienstig standpunt van den 
stichter. Onder de leiders bevonden zich echter bekwame zaken-

uitgereikt aan alle deelnemers, die 
aanwezig waren en die het ht 
wijze hebben uitgevoerd. In 1 
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’ te behandelen en ‘~ 
:len en voorstellen tv . 
kunnen bevorderen. P 

lerwerpen van nog meer 
ehouden werden o.a. over de volgende 
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■ ên in hospitalen, onvervalschte voeding®- 
spel van het kind, kinder-rechtbani 

idcrarbeid, kinderwetgeving, toezicht 
ït kind op straat.
len waren alle autoriteiten op dit gebied, 

i uiteenzettingen en besprekingen werd meestal 
ing bezocht, waar men zich kan overtuigen van 
• verkondigde theorieën.

r«n«. eveneens uitgaande van de school voor 
ii uezig met het verkrijgen, het inrichten en 

kinderspeelplaatsen. Op iedere lezing volgde 
citerrein in de buurt, waar een schaar kinde- 
.1 met verschillende spelletjes bezig was. 
New-York zijn er nog twee inrichtingen, 

•ven: de Boston school of social workers 
tute of social Science.
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, waar het arbeidsveld der onderneming 
«reiden, dat ook in de organisatie een

menschen, lieden met een helderen blik op de werkelijk»' 
de mogelijkheden, die zich voor de nieuwe onderneming 
door een doelbewust en resoluut optreden zorgden zij 
het arbeidsveld der verceniging steeds grooter werd. Men 
zich niet meer tot het houden van godsdienstoefeningen, maar 
organiseerde ook gezellige avondjes; later werd den leden zelfs w 
legenheid gegeven tot het systematisch ontwikkelen van lichaam en 
geest. Naast de hoofdzaal, bestemd voor de godsdienstige bijeen
komsten, werden er onderwijs-, lees- en conversaticzalen geopend, 
verder een gymnastieklokaal voorzien van alle benoodigdc werktuigen 
en een bad- en zweminrichting. Overal werden de nieuwste uitvin
dingen der techniek in toepassing gebracht. Bevoegde leeraren gaven 
onderwijs ook in het schermen en zwemmen. Men trachtte niet alleen 
kantoorbedienden als leden te winnen, maar ook jonge mannen, die 
in andere beroepen werkzaam waren, als daar zijn handwerkslieden, 
technici en studenten.

Het ligt voor de hand dat, 
zich zóó sterk begon uit te br 
verandering moest komen.

In oorsprong was de Christelijke jongelings-vcreeniging een genoot
schap van vrijwilligers. Gekozen ambtenaren gaven de leiding, de 
leden verrichtten het werk. Maar naarmate de taak der vereeniging 

—t meer en meer noodig om gebruik te maken 
een bepaalde richting opgeleid waren. Zij, die 
paedagogisch terrein werkzaam zijn, heeten 

zo i hun opleiding in vakscholen en bezoeken meestal 
twaardige inrichtingen, zooals de Boston school of 
e New-York school of philantropy of het Chicago 

of social Science, scholen, welke de wetenschappelijke 
; voor maatschappelijk werk geven. Sinds jaren neemt de ver
ding naast jonge mannen ook jongens als lid aan en beide groepen 
len in staat gesteld om in deze vereeniging hun vakkundige op- 

ling of hun algemeene ontwikkeling te verwerven of te voltooien, 
het geven van het onderwijs streven de leeraren naar het be

ten van practische resultaten en gebruiken zij de methode van 
aanschouwelijk onderwijs. Zoo wordt bv. in de jongensafdeeling

• vereenigingen te New-York bij het onderricht in de maatschappij- 
..r het denkbeeld van Gill gebruikt, dat deze paedagoog in zijn 

schoolstad heeft trachten te verwezelijken. De leerlingen beschouwen 
zich als de burgers van een stad. Ieder bezit een huis, drijft een 
zaak of oefent een bepaald beroep uit. De jonge burgers kiezen 
het stadsbestuur, een burgemeester en de gemeenteraadsleden, welke 
de zaken der gemeente moeten besturen. Men belegt vergaderingen, 
vaardigt bevelen uit, men dient voorstellen in tot het stichten van 
inrichtingen, tot den aanleg van straten en tot het aanbesteden van 
openbare werken, terwijl de leerlingen al deze plannen nadcr toe
lichten, aannemen of verwerpen. Indien het noodig is gaat men over 
tot de uitgifte va n actiën om de kosten van al deze ondernemingen 
te dekken. Door deze methode leeren dc deelnemers spelenderwijs 
de verschillende takken van het stadsbestuur kennen en verkrijgen 
zij een niet te onderschatten geoefendheid in het vervullen der plichten,
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TAc nieuwe Lager Onder* 
j-J gewoon" lager ondei 

voordien, zooals
I April 1921 omschreef:
i'abandon was gelaten.”
In het óe lid van genoemd artikel wordt dit onderwijso inschreven 

ais dat
„wat gegeven wordt in scholen, bestemd voor kinderen, die wegens 
ziels- of lichaamsgebreken of uit maatschappelijke oorzaak niet in 
staat zijn geregeld en met vrucht het gewone onderwijs te volgen 
of wier gedrag het noodzakclijk maakt hun buitengewoon onderwijs 
te doen geven.’
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artikel 3 het „buiten
werking gebracht, wat 

het in de Kamerzitting van 
Ie wet van 1878 eenvoudig

die later als burgers op hen zullen rusten. Zoo worden in de praktijk 
de ondcrwijslokalcn dezer vercenigingen vaak de proefterreinen, 
waarvandaan menig denkbeeld op het gebied der methodiek of der 
opvoedkunde zijn weg vindt naar school en „college".

Voor zooverre dit mogelijk is zoekt de vereeniging ii 
gogisch streven tegemoet te komen aan de plaatselijl 
Zo» neemt bv. op het platteland het onderwijs in < 
grondsoorten en in de verzorging van vruchtboomen 
plaats in op het leerplan. In een mijndistrict of bij de 
van het „Far AVest” wordt een houten loods of een 1 
coupé tot onderwijs- en clublokaal gepromoveerd, 
centra vestigt de vereeniging vooral haar aandacht op 
in handenarbeid en houdt voor jongens van 12 tot 16 
in dit vak. Dit is des te bclangrijker omdat tot dus* 
van het openbaar onderwijs geen aandacht hadden 
de vakkundige opleiding der handenarbeiders; 
daarvoor cursussen op te richten. Ook heeft de 
verstaan om alle nationaliteiten voor haar streven te

In New-York, in een paleis, dat wel $ 1 
slechts Franschen te zamen. In Chicago 
eeniging, welke uitsluitend voor Scandinavi 
Troy vereenigt in een gebouw tien verschillen* 
bestudeering der Amerikaansche geschiedenis, 
leven werden van veel gewicht de studcntenverceni 
initiatief van het genootschap aan universiteiten, „college 
burgerscholen opgericht werden. In deze groepen wordt 
wat de verschillende christelijke sectcn scheidt, maar 
die alle christenen vereenigt, naar voren gebracht, 
aanhangers van elke belijdenis samen om gesticht 
gcmcenschappelijkcn arbeid te verrichten. Honderde 
tot dusver zich afkeerden van alles wat door de 
godsdienstige groep ondernomen werd, belijden in dez< 
een christendom, dat zijn ideaal ziet in daden van
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Krachtens artikel 4 worden bij algcmeenen maatregel van bestuur 
de soorten van scholen voor buitengewoon lager onderwijs aangewezen, 
waarop deze wet van toepassing is, terwijl voorts artikel 71 bepaalt, 
dat voor elk dezer soorten van scholen, eveneens bij algcmeenen maat
regel van bestuur, regelen worden vastgcsteld o.a. ten aanzien van 
den omvang van het onderwijs en de opleiding der onderwijzers.

Van dit alles is tot nu toe nog niets geschied dan ten aanzien der 
zwakzinnigen, wier scholen bij Koninklijk Besluit van 31 Dec. 1 
Stb. 948 geregeld zijn.

Bij de behandeling van een amendement op de Leerplichtwet 
ook voor dit onderwijs de leerverplichting in te stellen (zie . 
lingen 1920/’21 bl. 2069 tot 2075) kon de Minister terecht :

„ De geheele materie van het buitengewoon Onderwijs moet 
nog in bijzonderheden geregeld worden. Dit is zeker niet gemakkclijk, 
vooral als men eens indenkt hoeveel, verschillende schakeeringen er 
op dit gebied bestaan.”

In de Memorie van Toelichting werd bij genoemd artikel 3 lid 5 
als de bedoeling medegedeeld, om onder deze nieuwe rubriek van 
overheidszorg te omvatten allen voor wie de gewone lagere school 
met haar normaal leerplan, klassenindceling enz. niet bruikbaar is.

Het wettelijk begrip buitengewoon lager onderwijs duidt dus niet 
aan een bepaalde soort van onderwijs met eigen pedagogische en 
methodologische kenmerken; het ■woord is niets anders dan een ver
zamelnaam voor allerlei soorten van onderwijs, waartusschen onderling 
niet het minste verband staat en welker eenig gemeenschappelijk 
kenmerk negatief is: geen gewoon onderwijs.

De wetgever heeft daarmede thans binnen zijn bereik gehaald de 
zorg zoowel voor de lichamelijk als voor de geestelijk debiele kinderen, 
zoowel voor de normale kinderen onder zeer abnormale maatscha) 
pelijke omstandigheden als voor de kinderen met meer of minde 
abnormale of anti-sociale neigingen. Terecht heeft de wetgever c 
nadere regeling dus geheel aan de practijk overgelaten.

Tot nu toe zijn practisch de volgende soorten onderscheiden.

b.

3‘i.

3i.
Idioten en misdadige
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nu toe zijn practisch de volg  
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slechthoorenden. 
spraakgebrekkigen. 
kinderen met lichaamsgebreken, 
zwakzinnigen, 
leerlingen voor een i 
schipperskinderen, 
woonwagenkinderen.

i misdadige kinderen worden hierbij niet genoemd, 
geheel in de lijn van dit tijdschrift de bouwstoffen te 
■melen voor de nadere wettelijke regelingen en de redactie 

den stand der ervaring omtrent inrichting, doel en ver- 
ir elk dezer soorten te laten uiteenzetten door be- 

Als eerste volgt hieronder een artikel over het 
ihthoorende kinderen.
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Buitengewoon Lager Onderwijs.
I. Onderwijs aan slechthoorende kinderen

.H. kind uit 
loor ervaring 
:h het lot

«ui bij d 
tnderwijs

of laf

tijd, immers „d.e eeuw van Het Kind", 
ijn, die er niet van doordrongen is, dat 

welke omstandigheden het ook verkeert, recht 
en behoefte aan voor hem passend onderwijs. En waar te- 

i gevonden worden, naar lichaam of geest, daar is men onvermoeid 
die tekorten aan te vullen en op te heffen. Speciaal onderwijs 

jlinden, doofstommen, achterlijken e.d., daarvoor behoeft niemand 
breken, ieder die nadenkt ziet de noodzakelijkheid er van 

' ' echter met speciaal onderwijs voor stechlhooren<)en ! Velen 
dat noodig? En hierop antwoorden wij met een 

t is brooi)noot)i<j!
is een oogenblik in < 
>ol. Voor ons, die h<

U

i den tegenwoordigen t’ 
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bezig, d 
voor bli 
een lans te . 
in. Anders is dit 
vragen nog: is 
dringend: ja, het

Verplaats U eens een oogenblik in den toestand van een S.H. kind 
op de gewone school. Voor ons, die het leed uit ervaring kennen, is 
dat gcmakkclijk genoeg, maar voor U zal het noodig zijn, U daar 
eens geheel in te denken. Zulk een kind komt ter school met dezelfde 
behoefte aan kennis, met dezelfde belangstelling voor al wal nieuw 
is voor hem, met evengroote, wellicht meerdere ijver dan zijn makkers, 
maar helaas, al spoedig zal die leergierigheid en ijver veranderen in 
moedeloosheid en onverschilligheid. Ik geef toe, bij den één spoediger 
dan bij den ander, doch komen moet het voor ieder kind, dat het 
onderwijs niet dan met Ie groote inspanning zal kunnen volgen. En 
dan is eerst recht het lijd en aangevangen voor het kind ■en komt het 
vroeg of laat terecht onder het oordeel: dom of achterlijk te zijn. 
Welk een schromelijk onrecht! Ge zegt: we kunnen het S.H. kind 
toch vooraan plaatsen en er eenige meerdere aandacht aan wijden. 
En ja, dat zou wel iets helpen misschien, doch nooit zal het onderwijs 
voor hem daardoor even volledig zijn als voor het g.h. kind.

Bovendien, hebben we het recht van het eene kind meer inspan
ning te eischen, dan van ’t andere? En het is voor een gewoon be
gaafd kind (want van de buitengewoon begaafden, die ’t z.elf met 
S.H.-heid wel tot No. 1 van de klasse kunnen brengen, spreken 
we hier niet; we nemen het gewoon begaafd kind als norm) dat 
het onderwijs niet dan broksgewijze volgen kan niet een zeer groote 
inspanning om „bij” te blijven? 'Werkelijk, ge kunt het U haast niet 
indenken, zoolang ge slechts oppervlakkig oordeelt. Ook al zou het 
den onderwijzer gelukken, de aandacht van het S.H. kind gedurig 
gaande te houden, dan nóg weet men immers niet wat hem ontgaan 
is, tijdens het onderricht.

Neen, het gewoon klassikaal onderwijs is voor een S.l 
den booze en gelukkig hebben enkele warm-voelende of dc 
geleerde personen de hand aan den ploeg geslagen en zich het lot van 
deze kinderen aangetrokken. Allereerst begon men met cursussen in 
liplezen en aanvullend onderwijs buiten de schooluren. Dat was reeds
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er wijs bestaan en kwam men in April 
de eerste school voor S.H. kinderen 

: jaar volgde Amsterdam het voorbeeld 
een jaar geleden een dergelijke school te 
Die scholen bleken een ware uitkomst te

een beelc stap voorwaarts. Immers 
zóó moeilijk het schoolonderwij 
hoefte aan buitengewoon ondei 
1914 dan ook tot oprichting van 
te ’s Gravenhagc. In 't zelfde 
der residentie, terwijl er 
Rotterdam geopend werd.   . 
zijn en leverden prachtige resultaten.

Naar het voorbeeld der d.s. scholen hebben hier de klassen niet 
meer dan 12 leerlingen. De banken staan in hoefijzervorm om den 
onderwijzer heen geplaatst, zoodat ieder kind hem goed zien kan. 
Dat is noodig, omdan hier hel <><»</ moet aanvullen, wat het oor te 
kort komt. Liplezen is een van de eerste vakken, waarin het kind 
wordt onderwezen Eigenlijk is het geen „vak" op zichzelf, maar het 
aanvullingsmiddel bij rille vakken. Dan worden ook dagelijks de ge- 
hoorresten geoefend- en het spreekonderwijs niet vergeten.

Behalve al deze voordeelen wat het onderwijs betreft, is ook het 
milieu waarin de kinderen hier geplaatst zijn van weldadigen invloed 
op hun geestelijken toestand. Hier geen achteruitzetting, geen min
achting of spot van makkers, geen onrechtvaardige beoordccling en 
geen overmatige inspanning.

Het is haast een wonder, zooals de kleinen hier binnen korten 
randeren. Nog zie ik b.v. het 7-jarig jongetje voor me, waarvan 
■erwijzeres mij vertelde: „Hij is een beetje doof, maar overigens 
i en achterlijk’’. Bij onderzoek bleek het kind zwaar dool te 
aar noch lui, noch achterlijk. Integendeel, na overplaatsing op een 
scholen werd het een ijverig en pienter leerling, die goede 

eringen maakte. En dit voorbeeld zou met vele andere kunnen 
evuld worden.
>or de oprichting onzer lagere scholen werd dus voorzien in een 
■<*nde behoefte. Toch was dit nog niet genoeg. Waar voor het 

hoorend kind het gewoon lager onderwijs meestal onvoldoende 
•m het een goede plaats in de maatschappij te kunnen doen 

....•n, zal het dit voor ’tS.H. kind in nog mindere mate zijn, 
wordt de leerling bij ’t verlaten der school niet aan zijn lot 
elaten. In A'dam werd een fonds opgericht, naar een overlcden 

en weldoener der dooven „Het Sasscfonds" genoemd,
lad en daad helpt. Voorlichting en ondersteuning bij bero<*”«- 
en vakopleiding is haar taak. Ook in den Haag is deze 

„de Vereeniging Steun a/h doove Kind”. Vo< 
gelegenheid zich verder in de liplceskunst te b< 

werd reeds gedaan, maar onze taak is hierr
>pen. Nog vele plannen en idealen staan op 
al wat reeds werd bereikt, gaan we met 
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we uit naar leerpliebl voor doove kinderen en 
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zoo noodig, //«vAw/u/c/i kunnen worden hun kind 

.■holen te zenden. Want helaas, die dwang ar vaak 
zijn er onverstandige ouders, die meenen uil 
tijdelijk te kunnen afstaan en niet weten, dat
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ze juist daardoor een wreeJbeii) begaan! Ze onthouden immers hun 
misdeeld kind, wat het niet missen kan? En waar overreding nu niet 
baten kan, daar wordt èn kind èn ouders een weldaad bewezen 
door iheaiuj.

we nu eenmaal zoover, dan zullen natuurlijk onze drie scholen 
vériingen niet meer kunnen opnemen, en is een centraalinstituut 
met internaat voor kinderen van het platteland. Dit zal dan 
een geschikt vcrccnigingspunt zijn, van waar uit hulp op ieder 

gebied aan onze jeugdige lotgenooten zal kunnen worden verstrekt. En 
u.in gaan wc steeds verder. Vakopleiding zal zich hierbij ook moeten aan
sluiten. Het is voor een S.H. mocilijker dan voor anderen een be
trekking te vinden. Goe<) onderlegd te zijn in een vak is dus dringend 
noodig en door speciale vakopleiding kunnen we dat bereiken. Verder 
zal het ook moeten gaan van lager tot hooger onderwijs, zooals dat 
in Duitschland reeds voor de S.H. bestaat, in't kort alle hinderpalen 
tot verdere ontwikkeling moeten uit den weg geruimd worden.

Ook speciaal Go<hi)ienstonr)erw>ij^ is nog een onafgewerkt punt op 
het program. Willen wc het kind waarlijk toerusten met alle wapenen 
voor den komenden levensstrijd, dan mag dit hoogst belangrijk punt 
niet verwaarloosd worden. De mensch zal bij brood alleen immers 
niet leven?

Maar — als al onze plan 
de kinderen in alle plaatse 
bruiloft in de gelijkenis: de 
ontbraken ?

Daar is werkelijk wel eenig gevaar voor, als we hierin niet veler 
hulp ondervi nden. Ten eerste is er de reeds genoemde onwil der 
ouders hun kinderen af te staan, zelfs wel, om hun kinderen als 
„misdeeld” te erkennen. Het zal ook niet genoeg zijn aan onderwijzers 
het aantal S.H. onder hun leerlingen te vragen. Een nauwkeurig 
onderzoek van Dr. K. v. d. Wal heeft aange toond, dat van 802 
slcchthoorende kinderen slechts 233 als zoodanig door hun onder
wijzers werden herkend en zelfs dat van 69 zéér doove kinderen 
maar 36 werden opgegeven. Zóó komen we er dus niet. De school
artsen moeten hier helpen. Onder hen moeten beslist oorspronkelijke 
oorspecialistcn voorkomen, juist omdat doofheid zoo moeilijk is aan 
toonen en door leeken zoo vaak voor domheid en achterlijkheid wordt 
aangezien. Hun onderzoek moet dan allereerst gericht zijn op de 
doofstommenscholen en scholen voor achterlijke kinderen. Want daar 
wordt de S.H. jeugd bij voorkeur „opgeborgen”. Op de Rotterdanische 
d.s. school werd er in 1913 zelfs een percentage van 33 aangetroffen.

En is het niet een wreedheid, een slechthoorend kind, dat de taal 
vroeger gehoord en gesproken heeft, of die gedeeltelijk nog hoort, 
op één lijn te stellen met de doofstommen ? Het gevaar is groot, dat 
het de spraak daar weer geheel verliest of op de onbeholpen wijze 
der doofgeboren kinderen gaat spreken.

Dat ook een kind met gezond verstand niet thuis 
„achterlijken”, dat behoeft hier verder niet eens 1

En dan de vele kleinen, die nog op de gewone 
tusschcn hun goedhoorende makkers gebrek lijden aan : 
en in gevaar verkeeren onverschillig of werkelijk ,.acht<
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I \e volksuniversiteit te Amersfoort is de eerste in ons land, die 
J—Z getracht heeft in al haar cursussen den grondslag van modern 

ontwikkelingswerk te verwezenlijken n.1. die der zelfwerkzaam
heid. Zij heeft daarom in de eerste plaats het aantal cursisten voor 
eiken cursus beperkt tot 40 (o.i. een nog te hoog maximum, 20 ware 
beter) en in de tweede plaats elke les gesplitst in een uur waarin de 
docent aan 't woord is en een uur voor het vrije woord der cursisten. 
De voorzitter Dr. R. Miedema opende onlangs het tweede werkjaar 
van deze V. U. met een rede waaraan wij het onderstaande ontlcenen.

Toen wij het vorig jaar onze V.U. oprichtten, konden wij daarover 
theoretisch onze gedachten uitspreken, onze wenschen openbaren, doch 
de praktijk zou moeten leeren of en in hoeverre deze gedachten 
wenschen voor verwezenlijking vatbaar zouden zijn.

Nu wij echter op een eerste levensjaar terug kunnen zien, kan ook 
de stem van de praktijk haar geluid doen hooren, een geluid dat, 
zooals wij met vreugde kunnen constateeren, niet in disharmonie is 
met het geluid dat wij bij de oprichting lieten klinken.

Als doel stelden wij, dat ons instituut de geestelijke or 
zou bevorderen van Amersfoorts burgerij in al haar lagci 
en in al haar godsdienstige en politieke geschakeerdheid, 
van die groote groep, die intellectueel niet meer dan laj 
heelt genoten.

De geejlelijke ontwikkeling 
verlichting. AVant ons ins.

zij roepen om hulp. Hoe zullen we hen vinden? leder doe het zijne. 
Vooral het onderwijzend personeel der scholen lette op de leerlingen 
die als dom, achterlijk of onoplettend te boek staan. Men dringc 
in die gevallen toch op een nauwkeurig onderzoek door een oorarts 
aan. Slechts dan, wanneer eens en vooral gebroken worde met het 
„zoo erg is het niet”, dat ten opzichte van het slcchlhoorcnd kind 
zoo heel vaak wordt gehoord, kunnen we hopen eens al onze wen
schen vervuld te zien.

Slcchthoorendhcid is voor 
velen wordt ingezien zullen i 
Vóór dien, zal het „steeds a

Wij zijn op den goeden weg, maar hebben het doel nog niet be
reikt. Toch zien we het reeds van verre verrijzen: het „Centraal 
instituut" als middelpunt, een internaat, waar de kinderen behalve 
het passend onderwijs ook in een liefderijk en begrijpend milieu ver- 
keeren; leerplicht waardoor geen enkel S.H. kind zijn onderwijs meer 
zal behoeven te ontberen, en als resultaat: een volkomen toegeruste 
en klaargemaakte S.H. jeugd, die vol moed en met gepast 'zelfver
trouwen het leven en de maatschappij tegemoet gaan en daarin wel 
strijd en moeite zal vinden door zijn gebrek, maar in volle wapen
rusting, zeker meer kans heeft de overwinning te zullen behalen 1

.1 vinden door 
kans heeft de
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bevorderen en het voor te stellen alsof verstandelijkheid, veelweterij, 
het een en het al is, en in de hand te werken dat men over alles kan 
meepraten. Het wenscht niet een oppervlakkig vernisje van cultuur, 
van beschaving aan te brengen en aldus het dilettantisme te ver
sterken, doch het wil medewerken om de menschen de oogen te 
openen voor het wezen der dingen, voor den eeuwigen achtergrond 
der dingen, voor het csscnticelc, om, met andere woorden, de menschen 
tot menschen te vormen in den volsten en hoogsten zin. Het zou na
tuurlijk dwaasheid zijn te beweren dat wij in den afgcloopen cursus 
dit doel bereikt hebben, doch wel mogen wij verklaren, dat door de 
docenten in deze richting is gewerkt, een arbeid waarvan de resul
taten niet kunnen worden gecontroleerd, doch in het geestesleven 
der cursisten worden geboekt.

Daarbij mogen wij als heuglijk feit naar voren brengen dat wer
kelijk alle lagen en rangen in hun verschillende godsdienstige overtuigingen 
en inzichten door ons werden bereikt en vooral de groep van hen, 
die niet meer dan lager onderwijs hadden genoten, bijzonder groot was.1)

Evenals in Bestuur en Raad van toezicht onzer Univcrsiteit Katho
lieken, Oud-Katholieken, Protestanten van rechtzinnige en vrijzinnige 
richting, anti-revolutionairen en sociaal-democraten vertegenwoordigd 
zijn, zoo vinden wij diezelfde groepen in onze cursuslijsten terug.

Heeft dus ten opzichte van de doelstelling onzer Volksuniversiteit 
de praktijk een gunstig geluid doen hooren, hetzelfde geldt in nog 
sterker mate van onze werkwijze.

Zooals bekend is stelden wij iedere cursus slechts open 
zeer beperkt aantal deelnemers (hoogstens 40) in tcgcnstclli 
meeste Volksuniversiteiten die geen grens of veel wijder grenze

Wij gingen daarbij uit van de gedachte dat, juist als het om 
geestelijke ontwikkeling, om mensch-vorming gaat, alleen heil is te 
verwachten van kleine studiekringen, waarin de mogelijkheic 
van een algemeene gedachtenuitwisscling en een nauw 
schen docent en student. Hoe grooter het getal van < 
geringer deze mogelijkheid.

De praktijk alweer heeft bewezen dat wij hierin 
Daar gelegenheid gegeven werd tot 
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den docent) is er over't alg'
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van gemaakt. Ik wil hier alleen als leider van een der cursussen van 
't vorig jare uit eigen ervaring spreken en kan u dan verzekeren dat 
het uur van de bespreking dat op iederen voordracht volgde zeker 
niet het minst waardevolle was. Ten einde de bespreking zoo vrucht
baar mogelijk te doen zijn, gaf ik steeds, na ieder cursusuur, een 
vraagpunt op in verband met het behandelde, doch van zóó algemeen 
mcnschclijke strekking dat ieder der cursisten daar, zonder intellcc- 
tucclc kennis, een antwoord op kon geven. Deze vraag moest in de 
volgende week schriftelijk behandeld worden en dan bij mij ingclevcrd 
vóór den cursusdag of zóó overdacht dat er een vruchtbare bespreking 
over mogelijk was. Verschillende cursisten hebben tot het laatst 
toe deze vragen schriftelijk behandeld, menigmaal zeer uitvoerig'). 
Ik geef toe dat dit voor’de mecstcn een zware arbeid is geweest, 
maar een arbeid die m.i. van grootc beteekenis is voor de geestelijke 
ontwikkeling. Wil er werkelijk sprake zijn van een volksuniversiteit, 
dan moet er ook gewerkt worden, zoowel door de docenten als door 
de cursisten. Meer dan ooit heb ik aan den lijve ervaren dat deze 
zijde van arbeid ook de taak van den cursusleider veel zwaarder 
maakt en de onderlinge bespreking een onbarmhartige critiek levert 
op de wijze waarop de docent zijn stof behandeld heeft, de critiek 
die er toe aanspoort niet over de menschen heen te spreken, geen termen 
te gebruiken die zij niet begrijpen, en vooral helder te zijn, duidelijk 
en eenvoudig. De meerdere moeite werd echter ruimschoots vergoed 
door de blijde ervaring, dat, ondanks de groote verschillen in gods
dienstige overtuiging onder de cursisten, de gcdachtenwisseling kon 
plaats hebben in volkomen eendracht en wcderzijdsche waardecring, 
want ook <)il heeft de praktijk ons geleerd dat werkelijk aan de wcnsch, 
bij de oprichting uitgesproken om vooral elkanders standpunt en in
zicht te leeren kennen en waardeeren, door menigeen is voldaan.

Toch achten wij het niet overbodig deze wcnsch bij het begin van 
de nieuwe cursus nog eens krachtig te doen weerklinken. Gaat elkander 
hooren ! Tracht elkanders standpunt en levensbeschouwing te begrijpen. 
Dan zal heel wat misverstand verdwijnen en wcderzijdsche toenadering 
opgroeien. Een staf van uitnemende docenten waarborgt ons een 
degelijke en diepe behandeling van de aangekondigdc onderwerpen.

ischer harte hopen wij dat de cursisten tegenover hen niet 
i van zwijgenden zullen vervullen, zooals maar al te lang bij 

en voordrachten gewoonte was, doch hen onbarmhartig zullen 
ten met de vragen die zij op het hart hebben, met de problemen 
nede zij zitten. De docenten zelf zullen hen daarvoor het dank- 
t zijn, omdat zij -niet alleen het besef hebben van te yivett maar
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T_Tet derde Internationale Opvoedkun
dig Congres, uitgeschreven door het 

„Bureau International des Fédéralions 
Nalionales du Pcrsonncl de l'Enseig- 
nement Secondaire Publiquc" werd ver
leden week te Parijs gehouden en heeft 
geduurd van Maandag lol Zaterdag: 
72 afgevaardigden, dertien verschillende 
landen vertegenwoordigend, waaronder 
Groot-Briltannië, waren aanwezig. Na 
eene rede van Monsieur Rey over de 
reorganisatie van fransch middelbaar 
onderwijs, werden de vier volgende 
vragen aan de afgevaardigden voorge
legd :

een werkelijk 
ieder land mo 

middelbare 
tot de uni 

tocgelaten. Deze l 
algemeen. Nederl--  .

examens, die kunnen worden 
met een toelatingsexamen.

niet uitsluitend gebaseerd 
programma, gevolgd aan 

cholen.
uitte den wcnsch. dat 

. i culluur-opleiding zou 
joral niet gespecialiseerd 

worden. Gricksch-La- 
werd door de meeste 

n voorgestaan. De secre- 
Monsieur Beliefte, las 

voor, aan den Volkeren- 
het Internationale Congres 

snsch uilsprak, dal de Bond 
van verplicht onderwijs 

aan alle kinderen tot

1. Is in uw land het Middelbaar 
onderwijs kosteloos of niet?

2. Van welken stand zijn

3. ' Is opleiding aan'êene Middelbare 

school noodig om tol de Universiteit te 
worden toegelalen of is het mogelijk 
deze te bezoeken na enkel lager onder
wijs?

4. En vooral: is het M. O. een 
onderwijs van cultuur, dat als éenig 
tloel heeft het vormen van het intellect, 
of is hel integendeel een technisch- 
ulililcits-opleiding ?

congres toonde vooral 
in de organisatie van I 
systeem, dat, evenals het nc 

. een zeker aantal kostelooze midi 
bare scholen omvat. De deensche al 
vaardigde deelde mede, dat in zijn I 
M. O. vrij is voor alle kinderen, v 
ouders niet meer inkomen hebben 
een bepaald bedrag. .

zeker aantal studiebeurzen, maar de 
jongere natiën zijn begonnen met een 
systeem van gcheel-koslclooze middel
bare scholen. Dit is het geval in Polen 
en Jugo-Slavië, waar, zooals de congr 
leden mei genoegen vernamen, * 
scholen zoo goed als vrij zijn en 1 
het schoolgeld niet meer bedraagt
20 dinars per jaar. Wat den stand 
betreft blijkt het, dal de meeste kin

deren tot den middenstand behooren. 
België echter bezit een dubbel M. O., 
waarvan de eerste graad (athcnées, 
lycccs. colléges) meer „bourgeois**, de 
tweede graa'l (écolcs moyennes) meer 
populair is. Polen stelt het M. O. uit- 
sluiténd beschikbaar voor de kinderen 
van de intellcctueelc arbeiders.

Tjccho-Slowakijc en Jugo-Slavië zijn 
in dit opzicht alleen werkelijk demo- 
kralisch. In bijna ieder land moet men 
verscheidene jaren een middelbare school 
gevolgd hebben om tot de universiteit 
te worden tocgelaten. Deze bepaling 
is echter niet algemeen. Nederland b.v. 
heeft twee 
vergeleken mt 
waarvan een i 
is op het f 
middelbare scl

Het congres i 
het M. O. een 
blijven, en voc 
of technisch zou 
tijnschecultuur 
afgevaardigden 
taris-gcneraal. 
een schrijven v 
bond, waarin h< 
als zijn wer 
een minimum 
zou verzekeren 
14 jaar.

I n terna tionale schoolcorrespondcn  tic 
en ruiling van leerlingen en leerkrachten 
biociden in 1909. in welk jaar de 
leerlingen van 1 163 scholen geregelde 
briefwisseling hielden met buitenlandsche 
kinderen, maar deze beweging is op 
het oogenblik bijna geheel tot stilstand 
gekomen.

Men was het er over eens, dat uit
wisselen van leeraren midden in hun 
loopbaan uitzondering moet blijven, maar 
dat hei ruilen van jonge onderwijzers 
mogclijk was en bevorderd moest worden.

Verder werd besloten om een inter
nationaal Bureau op te richten tot het 
behandelen van schoolcorrespondentie  
en het ruilen van leeraren en leerlingen 
te vergemakkelijken. Verleden jaar 
slaagde een engelsche school er in om
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Hier cn daar is i 
bewust. .Ieder, 
wij in het niet

■ Haarlemschc
■ teling kunnen v 

Niet alle
elf bef "

universitcits- 
het Congres, dat 
van opvatting 

raden, behaald aan 
nvcrsitcitcn te be
staande met die, be-

ons thans onthouden 
i over het statistisch 
Is omdat enkele be- 
inkrimpen van het 

de zuinigheid, zeer 
ededcclingen daar- 
** *’ het beschikbare 
.B. ijke afwijkingen 
:—;n. Daarom zij 
jmwikkeling. Jrg. I

T7 en zeer belangrijk jaar hebben de 
Nederlandsche Volksuniversiteiten 

achter den rug cn een nog bclangrijkcr 
jaar zijn zij thans ingetreden. Twee 
dingen trekken in hel voorafgaande 
cursusjaar meer in het bijzonder de 
aandacht. Allereerst de weigering der

') Wij zullen 
van beschouwingen 
materiaal, cenerzijdï 
sturen, door het i 
verslag ter wille van 
schaarsch zijn met mededc 
omtrent, anderzijds wijl h 
materiaal geen belangrijl 
vertoont met vorige jaren. 
verwezen naar Volksonlwil 
540 v.v.

7'jc des Amis de l’Enseigne- 
3ent. bood op royale wijze 
>uitenlandsche leerlingen in 
in tien te ontvangen om hen 

gelegenheid te stellen de stad te

over de 70 leerlingen 
te zenden.

De . Liguc 
ment" te Ger 
aan om buu 
groepen van 
in de gelcg...

Wat de questie van 
graden betreft, hoopte 
alle landen zoo ruim 
zouden zijn om gradei 
buitcnlandsche univer 
schouwen als gelijkstaan 
haald in eigen land.

Het is gewenscht, dat de onkosten, 
die in een land noodig zijn om toege- 
laien te worden tot de universiteit, 
voldoende zijn om ook tot buitenlandsche 
universiteiten toegelatcn te worden. 
Frankrijk wordt daarom het engelsche 
toelatingsexamen beschouwd als gelijk
staande met hel fransche baccalaurcat.

Het .Bureau International de la 
Fcdcration Internationale des Profes- 
seurs de l’Enscigncment Secondaire 
Publiquc" geeft een. verslag uit; het 
plan bestaat om dit .Bulletin" uit te 
breiden cn het is te hopen, dat het 
allen zal bereiken, die in Middelbare 
Scholen werken aan curopecsche en 
algcmccn-menschelijke cultuur.

(Ontleend aan de Times Ediicalional 
Supplement van 7 April 1921.) G.

subsidic-vcrhooging door den Minister. 
Deze weigering heeft de meeste, zoo 
niet alle besturen in de grootste moeilijk
heden gebracht. Zij hadden immers, 
steunend op de toezegging van den 
Minister, hun exploitatie op de vert 
hoogde rijkssubsidic ingcricht. Het moe- 
voor velen daarbij cenigszins ontmoedi
gend zijn geweest te l 
weinig een adres aan de 
woordiging weerklank voni 
De linaniicele vooruitzicht 
universiteiten zijn dus ni 
voor velen zelfs onruslbarct 
Bond van Nederlandsche ’ 
siteiten is dan ook een petitionnement 
op touw gezet, ter verkrijging van de 
verhoogde subsidie voor hel nieuwe jaar. 
Willigt de Minister hel verzoek in. dan 
zal deze bedragen f 71657.94: een be
trekkelijk klein bedrag, als men in aan
merking neemt het grootc aantal volks
universiteiten en het cind-cijfer van 
begroeting van het departement t 
onderwijs.

Merk war 
het gestadig 
V.U.. niclteg. 
steun, die van c 
wordt. Het zijn 
neelc V.U., welke ii 
een plaatsje zijn komen 
rij der zusterinstellingen. 
V.U. is thans in overleg ir 
een commissie benoemd, om 
tot oprichting van een bond 
V.U. Dit moge een bewijs zijn 
levensvatbaarheid cn de grocikrac 
de beweging, op eigen beenen 
kan deze nog niet. Zij > 
een mooie oase op 1 
onontgonnen gebied 
van volwassenen, toch ,
voortbestaan nog te veel aan den < 
die van boven neervalt in den 
van overheidssteun cn 
bronnen, die zij zelf 

het feit, < 
karakter 
veelzijdige 
zich daai 

pro

tardig is in de tweede plaats 
toenemen van het aantal 

egcnslaandc den gcringen 
overheidswege geboden 

’ioofdzaak confessio- 
in den laalstcn tijd 

vragen in de 
. DoordcR.K. 
met de K.S.A. 

te komen 
van R.K.
i voor de 
icht van 

en beenen staan 
, vormt weliswaar 

het dorre cn bijna 
der ontwikkeling 

dankt zij haar 
nog te veel aan den dauw, 

van boven neervalt in den vorm 
erheidsstcun en te weinig aan de 
:n, die zij zelf aanboordc. Een 

moeilijkheid levert daarbij op 
dat de V.U. door haar schoolsch 

* grootendeels staat buiten het 
ge leven. Hier cn daar is men 

laarvan wel bewust. .Ieder, die 
zoo lezen wij in het nieuwe 

rogramma van de Haarlemschc V.U.. 
moet iels van zijn gading kunnen vinden 

aan de Volksuniversiteit. Niet alleen de 
degelijke werker, die zelf begeert aan

ubsidic-vcrhooging  
-»cze weigering hcc 

alle besturen in de ( 
gebracht. Zij I 

toezeggi 
’-itatie

bemerken, hoe 
le volksvcrtegcn- 
>nd indit lichaam, 
hten onzer volks- 

’ :t schitterend, 
end. Door den 
Volksuniver- 

n pelilionncn'-"' 
.-rkrijging var 

hel nieuwe *

f 71657.94: < 
als men i 

aantal
ijler '
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elders in dit tijdschrift kan lezen, staat 
de Amcrsfoorlsche V.U. zelfs op het 
standpunt, dat zij geen andere dan 
wcrkcursussen organiseert.

De kunst begint eveneens wat 
belangstelling te ondervinden 
zijde der Besturen.

Het aantal concerten en looneclop- 

gramma's wordt aangekondigd, is weer 
aanzienlijk loegenomen. Jammer dat men 
in dit opzicht nog zoo weinig den weg 
der zelfwerkzaamheid opgaat. Toch 
wordt er hier en daar iets in dit opzicht 
gedaan. B.v. te Bussum, waar een troep
je jongelui dezen zomer met zooveel 
succes een tweetal middelecuwsche stuk
ken opvoerden, dat op verzoek van hei 
Bestuur onlangs wederom een opvoering 
plaats had. Thans werd voor het voet
licht gebracht het abele spel van Es- 
moreit. De voorstellingen werden door 
honderden bezocht en een uitbundig 
succes viel den spelers ten deel. De lei
der — Dr. A. Saalbron — deelde ons 
mede bereid te zijn met zijn „Ghcsclien 
van den Spele" ook naar elders te trek
ken om te demonstreeren wal op dit 
gebied met eigen krachten kan bereikt 
worden.1) Wij hopen dat vele besturen 
het wakkere troepje zullen ontbieden.

Zelfs de Amstcrdamsche V.U. heeft, 
na 8 jaar van miskenning, aan de kunst 
een klein plaatsje ingcruimd. in den vorm 
van een aantal concerten te geven, onder 
leiding van Sem Drcsden. Moge het 
in deze stad, die zooveel bergt en voor 
velen verbergt aan kunstschatten in 
allerlei vorm, de eerste schrede zijn op 
een roem vollen weg. We) jammer is 
het dal deze instelling zich nog zoo af
zijdig houdt van het principe der werk
gemeenschap, werkcursussen, practica, 
studiekringen of hoe men het noemen, 
wil. Prof. Steinmetz, voorzitter der 
V.U. A, komt in een kort artikeltje in 
het nieuwe orgaan van deze V.U. tot 
de conclusie dat het practisch ónmoge
lijk is, vanwege de hooge kosten. Het 
bedrag door Prof. Steinmetz berekend 
is inderdaad vrij hoog. Doch de vraag 
rijst: is die berekening juist, en de prac- 
tijk schijnt uit te wijzen, dat de kosten

het werk gezet te worden; ook de door- 
snee-cursist of -cursiste, die na moeilijke 
dagtaak aangename, boeiende, echte, 
daarom niet minder geestelijke verpoo- 
zing zoekt op de leergangen der Volks
universiteit." De 1 Jaarlcmsche V.U. heeft 
daarom haar cursussen gesplitst in „wcrk
cursussen" en in „luistcrcursussen" en 
deze „principieel gescheiden".

Het principe van de zelfwerkzaam
heid, o( wat misschien juister is, van 
het zelfstandig medewerken aan een ge
meenschappelijke taak, schijnt thans wel 
hel pleit gewonnen te hebben. Waar 
men hel beproefd heeft, gaal men al 
spoedig tot uitbreiding over. In een 
circulaire, gevoegd bij het nieuwe pro
gramma, deelt het Bestuur van de Rol- 
terdamsche V.U. een en ander mede 
omtrent de opgedane ervaringen.

„Zoo namen aan het Scheikunde- 
practicum van Dr. B. 18 personen deel 
(er hadden zich 200 liefhebbers aange
meld. die wegens plaatsgebrek afge
wezen moesten worden), die gedurende 
12 weken één avond in het scheikunde
lokaal van de H.B.S. bijeenkwamen, 
daar aan de werkbanken practisch 
te passen, wal zij in de voorafgaande 
jaren op scheikundc-cursussen hadden 
geleerd. Een practicum op ander gebied 
werkzaam, was dal van Mevr. Boldingh- 
Gocmans over „Voordrachtskunst". Ook 
hiervoor meldden zich deelnemers in 
grooten getale aan en reeds op den 
eersten dag van inschrijving was dit 
practicum volleekend. De zelfwerkzaam
heid van deze groep bestond aanvan
kelijk in hel doen van spreekoefeningen, 
om vervolgens over te gaan tol het 
zeggen van gedichten en proza uit de 
nieuwe Ncdcrlandschc letterkunde. Op 
verzoek van de groep werd dit practi
cum met 4 lessen verlengd, maar ook 
toen nog bleek het enthousiasme en de 

. lust tot verdere studie bij de deelnemers 
even groot als bij de eerste les, en niet
tegenstaande hel feit, dal -de zomer in 
het land kwam en de docente voor- 
loopig verhinderd was haar lessen voort 
te zetten, verklaarde de club, dat zij 
wenschle bijeen te blijven als studie
kring voor langeren tijd en dat zij gaarne 
de wckelijksche bijeenkomsten, ook zc 
der leiding, zouden voortzetten, om 
mol September weer met frisschen 
de lessen te beginnen." Zooals
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wijs te onderzoeken : één commissie voor 
het Engelsch, één voor natuurweten
schappen. één voor moderne talen en 
één voor de klassieken.

De laatste commissie nu is met haar 
rapport gereed. Ze deelt Lloyd Gcorge 
mee, dat ze 140 getuigen heeft opge
roepen, waaronder ook niet-onderwijs- 
mannen. Ze noemt zelfs de Labourparty. 
En wal blijkt nu, wanneer men de 
qualiteil der personen nagaat? Iets bui
tengewoon verbluffends: van de 140 
getuigen zijn er in ’t geheel......... een

titel van een verslag, uitge- 
door een commissie, die een 

in te stellen naar de 
Grieksch en Latijn in 

r'steem van het Vereenigd 
” igeland is men namc- 

zcnals bij ons het on- 
iniseercn. Lloyd George 
i November 1919 ver- 

t, die de opdracht 
lakken van onder

kleur voor zijn leden cursussen kan in
richten naar eigen goedvinden. Gaat 
daarmede niet de neutraliteit van de 
V.U. verloren? O.i. neen. Prof. Dr. 
Slotemaker de Bruine heeft in een rede 
— te Zwolle — getiteld: Licht- en 
Schaduwzijden der Volksuniversiteiten, 
nissen," welke liet woord neutraliteit kan 

hebben: n.l. geen richting, één richting, 
alle richtingen, en dit laatste — z.i. hel 
juiste — vatte de spr. zoo op, indien 
de verslagen zijner rede juist zijn, dat 
alle meeningen het recht moeten hebben 
zich te uiten, zonder zich te storen aan 
de toehoorders, liet gaat dus in dit 
geval om het recht van den docent om 
zich uit te spreken. Daarnaast staat 
het recht van groepen hoorders om zich 
den docent te kiezen, dien zij wenschen. 
De Roltcrdamsehc V.U. laat beide sy
stemen naast elkaar tot hun recht komen. 
Het zal belangwekkend zijn gade te 
slaan welk systeem zich hel krachtigst 
in de toekomst zal ontwikkelen. Slaagt 
de nieuwe poging vnn Rotterdam, dan 
zal de V.U. dus op den duur worden 
een ontwikkelingsrond op federatieven 
grondslag. Daarmede zal levens ver
kregen worden, dnl de politieke par
tijen als zoodanig mevr belang zullen 
stellen in en meer steun zullen gaan ver
kenen aan de V.U. De V.U. zou dan 
stap voor slap de grenzen van haar 
bemociïngen op het gebied der bui ten- 
schoolsche ontwikkeling kunnen uitzet
ten en de eenheid in de veelheid der 
bemoeiingen kunnen verzekeren.

M. A. H.

niet zoo hoog behoeven te zijn. Boven
dien heeft de Roltcrdamsehc V.U. het 
initiatief genomen lot een stap, welke 
ons zeer gelukkig lijkt en vérstrekkende 
gevolgen kan hebben.

Wij hebben in het Aprilnummer 1920 
van dit tijdschrift, bij de eerste bespre
king van het jaarverslag der Rotter- 
damsche V.U. er op gewezen, dat een 
centraliseeren van hel ontwikkelings
werk door de V.U. — wat niet het
zelfde is als het centraliseeren van de 
leiding — b.v. door hel stichten van 
een eigen gebouw in het centrum der 
slad minder juist lijkt en dal het veeleer 
aanbeveling verdient decentraliseerend 
te werk te gaan, omdat het werk dan 
allicht dieper gaal. Welnu, de Rotter- 
damsche V.U. heeft thans een eerste 
schrede gedaan op den weg der decen
tralisatie. zij het dan ook op andere 
wijze. De Centrale Commissie voor het 
Maatschappelijk Werk te Rotterdam, 
ingcstcld door de Federatie der S.D.A.P. 
en den Rotterdamschen Bestuurders- 
bond, zal in het thans naderende seizoen 
in overleg en met steun van de Roller- 
damsclie V.U. een aantal studiekringen 
in het leven roepen, met ten hoogste 
30 deelnemers. De leiders worden in 
overleg mei het Bestuur van de V.U. 
door de leden zelf gekozen. De V.U. 
treedt dus hier niet zelfstandig op, doch 
geeft slechts leiding. Hier treedt tevens 
zeer sterk naar voren het beginsel der 
zelfregecring, niel alleen doordat de 
leden zelf den leider kiezen, zij het dan 
ook naovcrleg. doch ookdoordateengroep 
menschen van een bepaalde politieke
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rapport aan 
die juist de

bijna alles, 
heeft, cens Ie 

lat ze in een 
roblccm nauw- 

. gezien. Dit 
tijd. De dag 
de hersenen

.'l buiten hel onderwijs 
en staan geheel of ge- 
! onderwijs in betrek-

iden dan .... één, zegge één. 
J bevat in de verdediging 

geen enkel nieuw ge-

Die neue J 
Een klein ge? 
de jeugdbewt 
delt. Talloos 
wat er on 1 
welke oorzaken de jeugdbeweging ont
staan is. Er zijn krachten in het kind 
aanwezig, oerkrachten, die door een zoo
genaamde cultuur worden verdrukt. 
Doch op zekeren dag beginnen deze 
krachten zich te uiten en de jeugdbe
weging is er. Dal. wat de jeugd in onzen 
lijd in beweging gebracht heeft, is het 
vcrlangen.dat zich met elementaire kracht 
uit. om uil <wi--e .moderne cultuur" te 
komen in een absoluut andere, natuurlijke 
toestand, Nog zeer veel menschen weten 
niet, dal deze cultuur al dood is. Het prin
cipe hiervan, dat de individuecle mensch 
zijn ziel gebrek liet lijden en slechts be
roeps- en genotincnschen kweekte, is 
dood. De eersten, die dit merkten, zoowel

spreken, die ’ 
niets hebben

mei hun rapporlc 
eindbeslissing ligt 
meen ontwikkelde 
onderwijsmannen.

Het doel me genoegen, dal de criticus 
van de Times tot dezelfde conclusie 
komt, die door mij is uitgesproken : 
Maak het Grieksch en Latijn 
facultatief; de studie van de beide 
talen zal er door winnen.

Eén opmerking zou ik nog willen 
maken: Wanneer we een eigen nieuwe 
cultuur verwachten, dan zal deze in de 
eerste plaats ontstaan uil een overvloed 

energie, die een gezond lichaam en 
gezonde geest vooronderstelt, en 

niet uit de studie van een 
:mde kuituur, uit de ge- 
e d e n i s. W. E.

nemen, de weg naar de Uni' 
sitcit te versperren?

g. Het ontbreekt het 
de geest van v r ij h e i d, 
geest van Griekenland wa 

Tot zoover de Times.
Ofsch.oon de commissie niet wenscht 

aan de klassieken dezelfde overwegende 
rol van vroeger te hergeven, wil ze toch 
hel hecle onderwijs een honderd jaar 
lerugschroeven. Het is. of hier menschen 
spreken, die van de laatste honderd jaar 

gezien. Gelukkig, dat er 
niel-klassieke commissies 

nnorlen komen en dat de 
in handen van alge- 
cn beschaafde niet-

tiental, die geheel 
staan, alle overige 
deeltclijk incl het 
king. En van de I 
niet meer vindei 

De in houd I 
der klassieken 
zichtspunt.

De ..Literary Supplement*' van de 
Times van 28 Juli j.l. geeft kritiek op 
de samenstelling en op hel werk van 
de Commissie. Enkele opmerkingen van 
de criticus mogen hier volgen :

a. Het ware beter geweest, als er 

zaken menschen en menschen van 
a 1 ge meen c ontwikkeling en be
schaving in de commissie gezeten 
hadden.

b. Het is mogelijk. het in 
wat de commissie gezegd I 

opzicht het eigenlijke' prob 

lijks onder de oogen heeft 
probleem is dal van de i 
duurt nog altijd 2-1 uren: 
van de schooljongens en schoolmeesters 
worden niet grooler. Van hen wordt 
geëischl. nu een dozijn vakken te 
studeer en, waaraan honderd 
jaar geleden niemand dacht.

c. In hel onderwijs der klassieken 
zit een groolc fout, want 70 tol 80°/o 
van de jongens verlaten de school 
zonder eenigc verdere belang
stelling voor de oude talen. Alleen 
brommen ze later, dal ze door deze 
studie zooveel lijd moesten verspillen. 
Waarom de klassieken niet be
perkt tot jongens en meisjes, 
die neiging geloond hebben tol 
litteraire studie? De vijanden van 
het Grieksch en Latijn en van de leeraren 
dezer talen zijn bijna allen hel eigen 
maaksel van de docenten der klassieken.

d. Er zijn vurige voorstanders van 
de klassieken, die gelooven. dal, wan
neer Engelsch eerst goed onder
wezen werd, er minder jongens met 
Grieksch en Latijn zouden beginnen, 
maar veel meer deze talen zouden be- 
hecrschcn en zich er in verheugen.

e. Deskundigen zijn, zooals bekend 
is, dikwijls de gevangenen van hun 
eigen vak.

f. Waarom hun, 
de klassieken me

Jagend von Dr. Robert Drill. 
geschriftje, waarin de schrijver 

eging in Duitschland behan- 
___velen begrijpen nu nog niet, 
>nder de jeugd gaande is. uit 
rzaken de jeugdbeweging 
" zijn krachten in het



■ging, inaar i
in het lever
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zich niet zonder
eweging kunnen

in baar innerlijk
eenzijdig intellectueel

1 wil

zal vormen.” De 
autonoom, wal een 

19 ging de „Enlocbiedene 
:r. Deze „Entschiede- 

consequenlie uit 
n en lieten een 
,.de klassenstrijd 

tegen de volwassenen, 
werd de Freidcutsche

Jagen 
in haar bar

Jugend 
zelf bepalen, en daarvoor verantwo 
delijk zijn, hoe ze met innerlijke 
achtigheid haar leven 
jeugd verklaarde zich 
fout was. In 1919 
Jugend" nog verder, u 
nen" trokken de uiterste 
bovenstaande woorden 
oproep verschijnen tot , 
van de jeugd" 
Spoedig daarop Weru uc 
Jugend een chaos.

Hoe staat het met de 
jeugdbeweging. Hel socialis 
de schrijver, was oorspronkelij 
gieusc bewef’ 
verstikt en 
verzonken.

Daarom heeft de jeugdbeweging in 
hei socialisme dezelfde functie als elders. 
Op de vergadering, in ^Vcimargehouden, 
heeft Johannes Schuil ov<sr ,,Jeugd en 
Socialisme” gesproken. In een van de 
stellingen, die door de socialistische 
jeugd hier werd aangenomen, slaat, dat 
zij, die uit de arbeidersjeugdvereenigingen 
komen, zich niet zonder meer bij de 
arbeidersbeweging kunnen aansluiten, 
omdat deze in baar innerlijk en uilerlijk 
leeen te eenzijdig intellectueel en materia-

e socialistische 
isme zelf, meent 

ijk een reli-

snsmaterialisme

in huis als school, was de jeugd. Ook in 
de school! Want een instituut dal slechts 
weten inslampt. en niet opvoedt en leidt, 
moest haar teleurstellen. De eerste vorm 
der beweging was de „IFandereogel." 
Deze zoekt de eenvoud en de natuur. 
In 1913 ontstond hieruit en uit eenige 
andere groepen de „Ereideutocbe Jugend", 
die de volgende woorden 
voerde: „De Frcideulschc 
»elf bepalen, en daarvoor

linnen de 
socialistische , 

Een alger 
Duilscbland 
wegung, een .. 
tijdschrift „dns 
lelijke leiders zijn 
Georg Flemmig. 
een vergadering, die < 
uit alle kampen werd 
beweging breidt zich 
ofschoon ze opzettelijk 
maken. Het is ook geen 
maar de geestelijke beu 
devies heeft: „dasz 
Neuwerk is een pre 
maar onkerkelijk, ofscl 
dachtc der beweging , 
is. Van de orthodoxie 
door hei ondogmatisch zijn 
wil, een nieuwe wereld te willen t 
Maar ook is ze gescheiden van de I 
theologie, omdat ze meer dan 
heeft van het intellectualisme, en 
dien deze theologie aanvoell als 
waarin geen stijl zit. De Ncuwer 
wegung heeft overeenkomst 
Quakers. Ze wil een nieuwe 
opbouwen niet door wetten, maar 

wil midden ii 
und nicht Sf 

De schrijvi 
schap” van 
Sannerz bez.c

ti.<li.'cb gericht i<, dan dal ze de irratio- 
ncclc strevingen, die in de jeugdbeweging 
en door de oorlog weer opgelecfd zijn, 
zou kunnen bevredigen : daarom vormen 
ze binnen de grenzen der partij jong- 

e gemeenschappen.
rmccne Jcugd-be  weging in 

s thans: die Neuwerkbe- 
naam ontleend aan hun 

neuc Werk". De gees- 
Eberhard Arnold en 
In 1920 hadden ze 

door jonge lieden 
bijgewoond. Deze 

I steeds meer uit, 
geen propaganda 

„organisatie”, 
,'cging, die lot 

alles neu werdc . 
rotcstanlsche beweging.

*" :hoon de kernge- 
„hel rijk Gods" 

• is ze gescheiden 
de radicale

.e liberale 
genoeg

een nieuwe wereld 
niet door wetten, maar door 

van mcnsch lol mcnsch: ze 
in hel leven staan: arbeiten 
spiniisieren.
jver heeft een „arbeidsgcmcen- 

de Neu werk beweging te 
tocht en 'meent: „Hier wird 

W. E.
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I. VOLKSBOEKERIJ (Ontspanningslectuur).
De Geldhater, door P. Rosegger
Het Pleegkind van den houtschipper, 

door Alph. Daudet
De Brandstichter, door E. Wichert
De Overste, door August Sperl
Peter Halket in Mashonaland, door 

Olive Schreiner
Bloed en IJzer, door Max Eyth 
Een vroolijke knaap, door B. Björnson

II. KLEINE BOEKERIJ (Populair-wetenschappelijk).
Maarten Luther, door Dr.H.J.Toxopeüs 
Elizabeth van Engeland, door Prof. Dr.

H. Brugmans
Jan Steen, door Corn. Veth
De zorg voor de gezondheid in het 

leger, door I. H. J. Vos, arts
De ontsiering van stad en land, door 

J. H. W. Leliman
Het ontwaken der natuur, door H. W. 

Heinsius
7. Volkstuinen, door J. Heemstra

III. NUTSBOEKERIJ (ter voorlichting bij maatschappelijk werk). 
Boek en tijdschrift, door J. W. Gerhard - 0.40 
Lichtbeelden, door W. C. v. d. Volkere - 1.— 
Tuinbouw in Friesland 
Het Nut en het bibliotheekwezen, door 

Annie C. Gebhard
De uitwerking van het nieuwe artikel 

192 der Grondwet
Zorg voor de jeugd in Nederland, Zwit

serland en Duitschland
De landarbeiderswet en hare toepas

sing, door Prof. Mr. I. B. Cohen, 3e dr.
Het Kleuterstehuis, een handleiding 

bij het bouwen van bewaarscholen, 
door Dr. E. Bonebakker

Vraag uitvoerige prospectus.
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Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

van ons 1

eventueel ook 
het gebied van

i van oper
van volkse
een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 

nieuwe. vruchtbrengende gedachten op het gebied der

snbare besprekingen of congressen ter be- 
iontwikkeling.

dat uiting z
ged<-

0229 9408

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt:

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. Voor
H. THIEL m J. HOVENS GRÊVE.

» wuiait op het gebied van onderwijs en opvoeding 
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering

vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 

itenlandsche toestanden.

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door hét uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen 
handeling van problemen i

5. door uitgave van 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact'« 
Nederland en 
het bezoek van 
dit noodig en 
deering van buit<
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jadering was 
if Intellectual
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ƒ opzicht

mogclijk 
ringen ‘ 
mogclijk aan 
cn Engelsche 
begrippen 
dan weer

steun, die de Raad aan 
hadden de ontwikkeling van de 

intcllcclucele werkzaamheden.

De organisatie van de Intellectueele Arbeid 
en Onderwifs-Opvoeding in de Volkenbond 

door W. EMMENS.

wat de Volkenbond ten 
cn onderwijs en 
i zoo nauwkeurig 

van de vergade- 
, maar mij zoo dicht 

slagen in de Fransche 
:ts steeds met dezelfde 
I nu eens de Engelsche,

De Volkenbondsvcrgadering. goedkeurende de 
werken heeft gegeven, welke tot onderwerp 
internationale samenwerking op het gebied

De inhoud van het eerste rapport (A 42 b) luidt:
Gedurende de eerste zitting van de Volkcnbonds verga 

naar aanleiding van een rapport, getiteld „Co-ordination of 
Work", de volgende resolutie aangenomen:

Overeenkomstig de wcnschen op 18 Dec. 1920 door de Volken
bondsvergadering geformuleerd, wat betreft de intellectueele arbeid 
en overeenkomstig dc gedachten, geaccepteerd door de Volkenbonds
raad in zijn vergaderingen van 1 Maart en 27 juni 1921 had de 
Algemeenc Secretaris twee rapporten opgesteld.

Het eene (A 42 b) „L’activité éducative et 1‘organisation de travail 
intellectuel accomplies par F Union des Associations Internationales" 
houdt zich bezig met het werk, dat tot nog toe door deze Unie van 
internationale vercenigingen is gedaan. Het tweede (A 42 c) „L’utilité 
d’un organisme techniquc pour le (ravail intellectuel" is een inleiding 
tot een ontwerp-resolutie, aanbevelende, dat dc Vergadering aan de 
Raad zou vragen om een Commissie te benoemen, die in 1922 rapport 
zou uitbrengen over de maatregelen, die door de Bond genomen 
zouden kunnen worden, om de internationale uitwisseling op het ge
bied van intellectueele werkzaamheid te vergemakkelijken.

belangwekkend is het, na te gaan, ... _ 
ite van dc intellectueele samenwerking c 

■oeding heeft gedaan of niet gedaan. Om 
te zijn, heb ik dc rapporten en verslagen 

te Genèvc wel hier cn daar iets verkort, ma.
de text gehouden. Daar deze versla — 
taal verschijnen en deze talen niet 

werken, heb ik voor de duidelijkheid 
de Fransche text genomen.
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intralisatie. Het doel v 
lidorganisatie, gcgrondvt

organisa

van deze resolutie 
', die van persoonlijk 
tionalc samenwerking 
daarbij de Unie van 
oog, en de instituten.

dc Unie van 
trede zitting van dc 
,t van wcnschen en 
wcnsch uil. dat de 

2n is. dc pogingen 
dc intclleciucclc

en in ’l bijzonder dc moreele en matcrieele steun, gegeven aan 
Internationale Vcrccnigingcn bij gelegenheid van dc inaugun 
Internationale Universilcit en van de publicatie van de lijst 
besluiten van de Internationale Congressen, spreekt de 
Raad moge voorlgaan op deze weg en zooveel in zijn vcrmogci 
bevorderen, die strekken om de internationale organisatie van • 
arbeid te verwezenlijken ;

en dc Vergadering noodigt dc Raad i 
pogingen te volgen, die reeds voor dit 
hooge bescherming te nemen, als het inoj. 
durende de volgende zitting een gedetailleerd 
invloed van opvoeding en onderwijs, die het I 
op de ontwikkeling van een ruime geest van 
werking van de wereld, en verslag uit te 
daaraan een vorm te geven in een technische 
bond verbonden is.

In overeenstemming nu met het eerste deel ' 
zijn in dit eerste rapport de pogingen behandeld, 
initiatief zijn uitgegaan, om te komen tot internatit 
op intellectueel gebied. In ’t bijzonder had men 
Internationale Vcreenigingcn te Brussel op het 
die met deze Unie in betrekking staan.

Het werk van dc Unie op moreel en intellectueel gebied is het 
werk van de stichters: de heeren La Fontaine en Otlet. De groote 
lijnen van deze pogingen datecren van 1895, toen ze het Internationaal 
Bureau oan Biblioprapbie stichtten. Dit was een onontbeerlijk werk, 
niet alleen omdat het noodzakelijk was voor de ontwikkeling der 
wetenschappen, maar ook omdat het moest gebeuren om de intclleciucclc 
krachten van de wereld te organiseeren. Van 1897 tot 1910 organi
seerde dit Bureau vier internationale conferenties over Bibliographie 
en publiceerde een lijst van maatregelen, die door een duizend open
bare of private inrichtingen in verschillende landen zijn aangenomen.

Toen de heeren La Fontaine en Otlet op deze wijze dc eerste 
steen gelegd hadden, hebben ze te Brussel een groep nieuwe instituten 
in het leven geroepen, een centrum van internationaliteit. Dc,,Réper
toire Biblioqrapbitpie Univerael" bevat meer dan 12.000.000 kaarten. 
De „Arcbiveo Internationale.)'’ bevatten meer dan een millioen do
cumenten, die op het internationale leven betrekking hebben, vooral 
op het gebied va n de Natuurwetenschappen, de techniek en dc socio
logie. Verder hebben ze gesticht de „Bibliolbèque Internationale” met 
meer dan 500.000 boekdeelen, en het ,,AIujie International’, dat door 
graphische en statistische voorstellingen de vooruitgang op alle ge
bieden van de internationale organisatie laat zien en tevens de eischen, 
die daaruit voortvloeien.

Het verleden heeft aan deze centralisatie veel te danken: de we- 
reldpostunie, de verbreiding van het metriek en decimaal stelsel, het 
instituut van arbitrage tusschen de volken, de ontwikkeling van het 
internationaal privaatrecht, de overeenkomst voor het nemen van 
hygiënische maatregelen en de internationale samenwerking op bet 
gebied van de wetenschap.

Men gaat voort met de Internationale cei 
de stichters is : „het bereiken van een wercl

uit om met welwillende Aandacht de 
doel gedaan worden, deze onder zijn 

ogelijk is, en aan de Vergadering ge
lieerd rapport aan te bieden over de 

tot plicht rekent uit te oefenen 
goede verstandhouding en samen
brengen over de wenschelijkheid 

: organisatie, die met dc Volken-
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-wijs 
anilnc 
itenv

') Zie het artikel over Esperanto in dit nummer. (Red.).

tm werd mogelijk ge- 
vleugel van het Palais 

ing van de Unie stelde. 
La Fontaine en Otlet

van een Internationaal Centrut 
... . __  toen de Belgische regeering een \

inquantenaire te Brussel ter beschikkit 
heeft alle instituten, door de heeren I 

kunnen vereenigen.

ale
.•rtcgenwoordigd. Na de oorlog bestonc 

deze Unie en de Volkenbond. S 
werkzaamheden in drie nieuwe rit 

: van een lijst van wenschcn en 
essen, de schepping van een Intei ... _ 
ning van een Internationaal Centrum, 
buitengewoon belang voor het internationale leven, 

die dit anders zelf had moeten doen, voor
van £ 1.500 gaf. Het doel van de 

n centrum van internationaal hooger 
.-r aantal studenten zal hier zijn intel- 
joien door hen in de voornaamste 

leiden; op deze wijze zal men lang- 
élitc van eenige duizenden hebben, die 

i de publieke zaken, de politiek en het 
om saam te werken aan de internationale 

in de volkenbond. De internationale 
congres te Praag in April

■iversiteit zijn kort, het zijn 
worden er behandeld: 

economisch, technisch, enz.) 
i tegenwoordige internationale 

. van de universiteit 
i en ongeveer 100 

iten vertegen

op het recht, op de ontwikkeling van wetenschap en techniek en op 
de onbelemmerde ontwikkeling van alle belangen, die de menschheid 
gemeenschappelijk heeft.

Alle vercenigingen, die geen „commercieel" karakter hebben, kunnen 
zich hier aansluiten. Het aantal vereenigingen, dat tot de Unie be
hoort, steeg van 132 in 1910 tot 230 in 191-4; het laatste getal is 
bijna de helft van alle erkende internationale vereenigingen en ver
tegenwoordigt het grootste deel van die vereenigingen, die van eenig 
belang zijn of activiteit ontwikkelen. Om eenige te noemen: het insti
tuut van het internationaal recht, de internationale vereeniging tot 
bescherming tegen de tuberculose, het internationaal statistisch bureau, 
de internationale federatie van het personeel bij het openbaar mid
delbaar onderwijs, de internationale vereeniging van de medische pers, 
het internationaal congres van sociale verzekering, de bond van Es
perantisten ')> interparlementaire unie.

De Unie van Internationale Vercenigingen is door een permanent 
Bureau te Brussel vertegenwoordigd. Na de oorlog bestond er nauwe 
samenwerking tusschcn deze Unie en de Volkenbond. Sinds 1920 
heeft de Unie haar werkzaamheden in drie nieuwe richtingen ont
wikkeld : de publicatie van een lijst van wenschcn en resoluties van 
internationale congressen, de schepping van een Internationale Uni- 
versitcit en de vorming van een Internationa

Deze lijst is van buite 
zoodat de Volkenbond, die dit an< 
de publicatie hiervan een subsidie 
Internationale Universiteit is een 
onderwijs te scheppen; een zeker 
lectucclc vorming kunnen voltoc 
internationale problemen in te h 
zamerhand in alle landen een élite 
invloed kunnen uitoefenen op 
onderwijs en die geschikt zijn < ____
verstandhouding en hel werk van de vo>»m 
studentenvereeniging heeft op haar laatste c 
1921 in beginsel adhesie betuigd aan het pk

De leergangen van de Internationale Unii 
zomercursussen. Drie belangrijke onderwerpen
a. internationale kwesties (juridisch, <
b. vergelijkende studie van geschiedenis en a 
instituten, c. de Volkenbond. De eerste leergangen' 
te Brussel, werden bezocht door .47 professoren 
studenten; de eersten 10, de laatsten II nationaliteit 
woordigend.

De vorming 
maakt in 1920,

Men heeft alle institul 
opgericht, op één plek l
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in de ontwerp-resolutie, 
jadering een Commissie 

voorstellen aan de volgende 
: terzelfder tijd een voor
zou vormen om de vraag-

De inhoud van het tweede rapport (A 42 c) behandelt de wcnsche- 
lijkheid voor de ontwikkeling van de internationale samenwerking 
op intellectueel gebied een technische organisatie le scheppen, die met 
de Volkenbond verbonden moet worden.

De intellectueele werkzaamheden kunnen niet hun volle ontwikkeling 
bereiken zonder centralisatie. De waarheid hiervan werd reeds lang 
vóór het bestaan van de Volkenbond gevoeld; een groot getal private 
of half-officieele organisaties waren in het leven geroepen om de 
internationale samenwerking te bevorderen. Niet alleen voor de 
practische diensten, die daardoor aan de volken worden bewezen, 
maar ook voor zijn eigen toekomst kan de Volkenbond hier niet 
onverschillig blijven. Het is een werkzaamheid, die opvoedkundig ge
noemd mag worden — een werkzaamheid, die in elk land haar in
vloed doet gelden, intellectueel zoowel als moreel, op de nationale lichamen 
van geleerden en van de massa's. De Volkenbond kan b.v. de strijd 
tegen het gebruik van gevaarlijke geneesmiddelen en tegen de handel 
in vrouwen en kinderen niet voeren, zonder elk oogenblik met onder
wijs- en opvoedkundige problemen in aanraking te komen en zonder 
verplicht te zijn, hulp te vragen aan allen, die bij het onderwijs i 
alle landen werkzaam zijn. De Raad is eenstemmig van oordeel, d< 
de Volkenbond de internationale organisatie van intellectueele arbeid 
en de internationale organisatie van het onderwijs op zijn programma 
moest zetten. De Raad zou wenschen aan de Vergadering een plan 
van actie voor te leggen, maar hij begrijpt, dat langs verschillende 
wegen reeds veel door particulier initiatief tot stand is gekomen, 
waarop voortgebouwd dient te worden en dat in geen geval dit 
werk dubbel gedaan moet worden.

De eerste taak is daarom een van studie en i 
die hier volgt, vraagt de Raad aan de Vergt 
van Onderzoek in. te stellen, die bepaalde v< 
Vergadering zou kunnen overleggen en die 
loopig adviseerend lichaam voor de Raad zou vormen w
stukken te bekijken, die binnen zijn bevoegdheid vallen.

Ontwerp-resolutie: De Vergadering doel ccn beroep op dc Raad een Com
missie te benoemen, om de internationale problemen te onderzoeken, die op 
dc Intellectueele Samenwerking en Onderwijs en Opvoeding betrekking hebben.

Deze Commissie zal uit hoogstens 12 leden bestaan, die door dc Raad be- 
>emd worden. Zij zal aan de volgende Vergadering verslag uitbrengen over 
! maatregelen, die door de Volkenbond genomen moeten worden om dc intel- 
ctueele samenwerking lusschen de volken te vergemakkelijken, in 't bijzonder 

betreft de uitwisseling van wetenschappelijke inlichtingen en methoden 
Onderwijs en opvoeding.

In afwachting van het onderzoek van dit verslag door de Vergadering zal 
deze Commissie optreden a.ls een adviseerend lichaam voor de Raad, die haar 
alle technische vragen van bovengenoemde aard, welke zich voor dc volgende 
zitting van de Vergadering voordoen, mag voorleggen.

De studie van een ontwerp voor een Internationaal Onderwijsbureau, 
meld in het verslag van de Raad van 1 Maart 1921, zal eveneens aan 
Commissie worden opgedragen.



101

het
zij n

jebied •

'estie v
>estaat

hebben, als
Om • 

in <lc n;' 
ongetwijl 

heid een 
voorstel

■ benoemt 
i onderv

geesten i 
voorwaai 
het gaa 

:id te

s nieuwe 
_ /an de c’’_ 
van stoelen tus- 
en zouden leiden 
ïerlingen tusschen

>men werden, 
de nationale 

wezenlijke

le^alge- 

putten.
de eerste 

om te toonen, hoe nauw de 
met alle zijden van het intel. 

igt, verbonden isl Maar daar 
ad is, moet nien dit met grooter 
materieele betrekkingen. Sy-

digde Léon Bourgeois verslag (A 42 a) uitgebracht, dat door de Raad 
2 Scpt. 1921 werd aangenomen.

De inhoud van dit verslag: Léon Bourgt 
Raad de beide voornoemde rapporten aan te 
gezicht beantwoorden 'ze niet aan onze verwal 
ze tneer passend dan andere verdergaande plan 
over eens, dat de Volkenbond geen tdak heel 
dan de groote factoren van hu 
de systemen en methoden van 
schappelijk en philosophisch or 
de Volkenbond zou trachten de uitwiss 
producten te verbeteren, zonder te tra< 
seling van ideeën te vergemakkelijken.

Geen Bond van volken kan bestaan zonder de geest van onderlinge 
intcllectueclc werkzaamheid tusschen zijn leden. Het is bijvoorbeeld 
duidelijk, hoe zeer de Bond zou profiteeren van alle nieuwe maat
regelen, die door een meer bepaalde gelijkwaardigheid van de diploma's 
der verschillende landen en door een grootere ruil van stoelen 
schcn de professoren der verschillende nationaliteitei 
tot een grootere uitwisseling van leermeesters en lee „ 
de volken. Van nog grooter nut zou een vluggere en meer nauwkei 
uitwisseling van alle wetenschappelijke onderzoekingen zijn, die g< 
tijdig op verschillende punten van de wereld, ondernoi 
Het gaat er niet om aan de oorspronkelijkheid van ...

te kort te doen, wier verscheidenheid juist de 
irde voor de algemcenc vooruitgang van ideeën is. Tntegend 
: er juist om aan ieder van deze nationale denkers de gclej 

heid te verschaffen, zich met grooter sterkte en levenskracht ' 
wikkelen door het mogelijk te maken, dat ze vollediger- uit d< 
meene schat van kennis, methoden en ontdekkingen kunnen 

Wij zijn het er daarom over eens, dat de Volkenbond bij 
de beste gelegenheid stappen moet doen om te toonen, hoe 
politieke idee, die hij vertegenwoordigt, met alle zijden van 
lectueele leven, dat de volken vereenigt, verbonden is: 
het geestelijk verband een vitaal verband is, moet nien dit 
omzichtigheid behandelen dan de zuiver materieele betrekkingen. Sy
stemen van opvoeding en onderwijs, wetenschappelijke en philosophi- 
sche onderzoekingen kunnen leiden tot groote internationale resultaten, 
maar zij zouden nooit begonnen zijn of nooit gebloeid hebben, als ze 
niet aan de diepste nationale gevoelens gebonden waren. Om het 
gevaar van elk verwijt, dat men zich zou willen mengen in de natio
nale aangelegenheden, te ontgaan, waaraan de Bond zich ongetwijfeld 
zou blootstellen, wanneer hij op eigen verantwoordelijkheid een or
ganisatieplan voor het intcllectueele leven der volkeren voorstelde, 
moet de Bond aan zijn leden verzoeken een Commissie te benoemen, 
die uit de eerste mannen op het gebied van opvoeding en onderwijs 
en wetenschap moet bestaan en die een plan van actie heeft te ont
werpen. Het is dan zuiver een kwestie van vereenvoudiging, verdui
delijking en uitbreiding van reeds bestaande betrekkingen. Men moet 
zich wenden tot de universitciten, de geleerden en de academici om 
inlichtingen over de tegenwoordige uitgebreidheid dezer betrekkingen.

'de Léon Bourge

beide voornoemde i 
beantwoorden ze niet 
passend dan andere 

eens, <!<»> <.

;eois verzoekt daarin de 
s nemen. Op het eerste 

i onze verwachtingen, maar toch zijn 
lergaande plannen. Wij zijn het er 

>ond geen tdak heeft, die meer urgent is 
het internationaal begrip te bestudceren, 
i onderwijs en opvoeding en het weten- 
mderzoek. Het zou ondenkbaarzijn.dat 

iselingsmiddelcn voor materieele 
ichten de internationale uitwis-
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A 42c) werden naar de 
aldaar behandeld 

Doherty. 
de discussies

Deze drie rapporten (A 42a, A 42b en 
Vijfde Commissie van de Volkenbond verwezen en 
in de vergadering van 10 Sept. 1921. Voorzitter was

De heer La Fontaine (België) was .aangewezen om 
te openen.

Hij gaf een kort overzicht 
heid van de beweging v< 
gebied van intellectueele 
lijkheid het vraagstuk van 
tuccle arbeid te bestudeei 
organisatie van de intellec 
betering van 
evenwel nog veel 
eenigingen reeds i 
van interr 
zijn van hun 
pogingen dez< 
juridisch, ecoi 
tionale leven 
welke aan het

Hij gaf een 
te Brussel, die

Kapitaal en 
vooruitgang, zooal 
in de eerste plaats 
en productie en ' 
voorrechte positie onder 
grooter diensten mogen 
hoopte, dat de resolut' 
worden aangenomen, 
noemd om het vraa 
uit te'brengen aan 

Alvarez (Chili) h. 
en verklaarde dat 
conventies was, dit 
derden, waarbij de 
werd veroorloofd, dot 
maatregelen om de ht 
Het zou van groot b

en over de onmiddellijke behoeften van hun scholen, hun laboratoria 
en hun vereenigingen, opdat de groote intellectueele stroomingen ver
strekt worden.

Op de verdediging en de verbetering van de positie van de intel
lectueele werkers is de aandacht van de Bond reeds gevestigd. Naar 
zijn meening behoort deze speciale kwestie tot de competentie van 
het Internationaal Arbeidsbureau.

Bourgeois stelt daarom voor, dat de Raad de volgende ontwerp
resolutie bij de Volkcnbondsvergadering aanbeveelt: (hier volgt de 
ontwerp-resolutie, vermeld in het tweede rapport (A 42c).

.... over de ontwikkeling en de uitgebreid- 
voor een internationale samenwerking op het 
e arbeid. Hij Jegdc nadruk op de noodzake-

■ de internationale organisatie van intellec- 
ïren, geheel afgescheiden van de internationale 

van de intellectueele werkers. Het probleem van de ver- 
hun matericele positie geheel terzijde latende, waar

1 te doen is, had de Unie van Internationale Ver
veel gedaan voor de ontwikkeling van een geest 

'nationale vereeniging, voor de versterking van het bewust- 
i gemeenschappelijk doel en voor de centralisatie van de 
<er vereenigingen om in eigen sfeer — wetenschappelijk, 

economisch, sociaal, enz. — de organisatie van het interna
ten te voltooien volgens dezelfde vaste beginselen als die, 
n het nationale leven richting geven.

1 overzicht van de internationale instituten van de Unie 
ie reeds in dit artikel werden vermeld.

arbeid zijn niet de twee essentiecle factoren van de 
kis algemeen wordt verondersteld; het intellect moet 

de stoot geven tot alle menschelijkc vooruitgang 
daarom hebben de denkers aanspraak op een be

de werkers van de wereld, opdat zij nog 
bewijzen als ze reeds gedaan hebben. Hij 

jtie in het rapport van Léon Bourgeois zou 
volgens welke een commissie zou worden be- 

lagstuk in bijzonderheden te onderzoeken en rapport 
□ de Volkenbondsvcrgadering van 1922.
hoopte, dat er spoedig een oplossing mocht komen, 
: hij vóór het verd er onderzoek der internationale 
ie het systeem der universitaire diploma’s bevor- 
vrije en algemeene uitoefening van alle beroepen 

loch tevens vóór het onderzoek naar de voorzorgs- 
hooge standaard van het onderwijs te waarborgen, 
belang zijn de minimum-kennis op de middelbare ,
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Na verdere discussie vroeg 
het woord „education” dat zich 
staan kan worden, in deze 
de Volkenbond zich voorstelt 
zich te nemen.

De Commi.we ging tenslotte aecooré) mei <)e weglating 
„education”.

Ten opzichte van de intellcctueele arbeic
..D Je ontwerp-resolutic van Léon Bou 
te stellen, een Commissie van niet r

zoowel mannen als vrouwen, 
ng op intellectueel gebied te ondei

Prof. Murray (Zuid-Afrika) werd aangewezen om verslag uit te 
brengen aan de Vergadering. Dit vond plaats op 21 Sept. 1921. 
Prof. Murray las het rapport voor en voegde er o.a. bij : In de 
internationale actie zijn 3 problemen: lo. de internationale actie voor 
de bescherming van de intellcctueele werkers; 2o. de internationale 
actie ter bevordering van kennis; 3o. de internationale actie ter ver
spreiding van de internationale geest. Het eerste proble'em is thans van 
groot belang, daar de handarbeiders door hun politieke macht hun 
positie zeer verbeterd hebben. De intellectueelen, die zich daarentegen 
in een ellendige en benauwde positie bevinden, beginnen zich nu eerst 
te organiseeren b.v. acteurs, leeraren, enz. De Commissie heeft de 
vraag te onderzoeken, of de Volkenbond iets kan doen om de actie 
van deze vereenigingen te intcrnationaliseeren. Wat het tweede pro
bleem betreft, heeft de Commissie te onderzoeken, in hoeverre de 
internationale betrekkingen tusschen wetenschappelijke menschen of 
lichamen, die door de oorlog en het economisch verval werden afge
broken, hervat kunnen worden. Ten opzichte van het derde probleem 
kan verwezen worden naar het internationale instituut met de inter
nationale universiteit te Brussel. Er blijft nog veel werk over te doen 
en de medewerking van de Volkenbond kan van nut zijn om de 
nationalistische tendenzen, die zich thans in het onderwijs van ver
schillende landen vertoonen, tegen te gaan. Deze nationalistische 
tendenzen vormen een van de grootste gevaren voor de mcnschheid.

Het is zeer gevaarlijk, dat alle nationalistische strevingen gecon
centreerd worden in één enkele richting, dat het geheele onderwijs 
van een land alleen is gericht op eigen roem en eigen belangen. Het 
geschiedenisonderwijs heeft een zekere traditie, die in elk land alleen 
de militaire daden van dat land laat schitteren, zoodat in elk land 
de gelegenheid voor het ontstaan van minachting en zelfs van haat 
tegen de andere volken wordt gegeven. Dit is geen ware vaderlands
liefde en we moeten moeite doen om deze stand van zaken te wij
zigen. In Engeland en Amerika zijn thans grootsche pogingen aange
wend om het geschiedenisonderwijs te hervormen, in die zin, dat voor
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II. De organisatie van de Intellectueele Arbeid en Opvoeding-Onderwijs 
in de „Union des Associations Internationales”.
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ïntraliseerd. In de 
vcngcnoemde 
n Interna 
had in

>roken,
lectueel

...apen.
evenals

zich doot 
ie landen 
insluit „cc

Deze vereeniging hebben we reeds eenige keeren genoemd „de 
Unie van Internationale Vereenigingen”. Wat er belangrijks bestond 

internationaal gebied, is door de beide mannen, wier namen we 
: reeds eenige keeren hebben genoemd, n.l. La Fontainc en Otlet, 

zooveel mogelijk tot eenheid gebracht, gecentraliseerd. In de „Publi- 
cation no. 97” — Juni 1921 — van de bovengenoemde Unie, behan
delen deze actieve menschen de „Organisation Internationale du Travail 
Intellectuel". Het Congres van deze Unie had in September 1920 
een motie aangenomen, waarin werd uitgesproken, dat de Volkenbond 
een internationale organisatie voor de intellectueele arbeid in ’t leven 
zou roepen, gelijk aan die, welke de Bond reeds voor Handarbeid, 
Hygiëne en Economische Belangeii had geschapen. Deze organisatie 
moest een zeer groote autonomie bezitten, evenals het Internationaal 
Arbeidsbureau. Het doel zou zijn de snelle ontwikkeling van weten
schappen en onderwijs te bevorderen door een concentratie van de 
werkzaamheden der drie groepen van organisaties: de groote natio
nale intellectueele instituten van de verschillende landen, de groote 
reeds bestaande of nog te stichten internationale vereenigingen voor 
studie- of onderzoekingsdoeleinden, de groote reeds bestaande of nog 
te stichten internationale intellectueele inrichtingen (Bureaux scienti- 
fiques, Université Internationale, Institut International de Bibliogra-

de jeugd het ideaal van de Volkenbond geplaatst zal worden. Ook 
in andere landen vindt dit in meerdere of mindere mate plaats. De 
Volkenbond heeft te onderzoeken, of het mogelijk is of niet mogelijk 
is, aan deze beweging zijn stem te verleenen. Dit probleem raakt 
zelfs de toekomst van de VoIkenbond. De Vijfde Commissie gaat 
daarom accoord met het voorstel van Lóón Bourgeois om een speciale 
commissie te benoemen.

Bellingarde (Haïti) vraagt het woord met betrekking tot de weg
lating van het woord „education”. Hij zou willen, dat dit woord 
weer werd ingevoegd. Hij had juist gelezen, dat de Vijfde Commissie 
dit woord had geschrapt, om het verwijt te ontgaan zich met de 
interne aangelegenheden van het onderwijs in een land te willen 
bemoeien. Maar daar is geen kwestie van. De Volkenbond wil een 
internationale geest helpen vormen. Het’ onderwijs en de opvoeding 
wordt meer en meer wetenschappelijk beoefend. Er zijn algemeene 
opvoedkundige begrippen die voor alle menschen gelden. Elke staat 
heeft het recht zijn onderwijs in de lijn van zijn traditie te ontwik
kelen, maar de onderwijsmethoden, die tot doel hebben de vermogens 
van de mcnschelijke geest tot ontwikkeling te brengen, kunnen op 
alle menschen worden toegepast — tot welke natie ze ook behooren.

Prof. Murray antwoordt, dat verschillende leden van de Vijfde 
Commissie het verwijt vreesden, zich door het woord „education” 
met het onderwijs der verschillende landen te willen bemoeien en 
dat „intellectueele samenwerking” insluit „education”.

Bellegarde gaat met de omissie van het woord „education” accoord.
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Voor dit doel zou het wenschclijk 
korten termijn een Internationale G 
samenriep, belast met het uitwerken % 
lijke organisatie en tevens met de 
aanbevelingen van wetenschappclijl 
internationale wederopbouw, op <' 
Financieele Conferentie zoo juist 

Gehoor gevende aan deze wens 
lelegatie op de Vergadering

isée International, La borat oires 
les Inventions et Brevets, Institut 
:s sociales, etc., etc.).

ijk zijn, dat de Volkenbond op 
een Internationale Conferentie van Intellcctueelen 

last met het uitwerken van de statuten van een derge- 
misatie en tevens met de formuleering van conclusies en 
ngen van wetenschappelijke aard over de problemen van de 
nale wederopbouw, op dezelfde wijze als de Internationale 
le Conferentie zoo juist die van zichzelf heeft geformuleerd.

------ ■ gevende aan deze wensch van de Unie heeft de Belgische 
delegatie op de Vergadering van de Volkenbond te Gcnève een motie 
ingediend, die door de Vergadering werd aangenomen. Deze motie 
bevindt zich in het rapport A 42b, zie blz. 97.

We zien dus, dat er tusschen de Unie en de Volkenbond in zeker 
opzicht nauwe samenwerking bestaat.

Nu heeft het bovengenoemd rapport van de Unie n.l., „Pubiication 
no. 97" ten doel : a. cenigc van de onderdeden van het op te lossen 
probleem nauwkeurig te omschrijven, /». een ontwerp voor een inter
nationale conventie aan te bieden.

Wat a betreft, heeft het rapport zes onderdeden:

!. De intellectueele factor:

De gehedc economische productie, de uitwisseling en het transport 
daarvan zijn tegenwoordig door de techniek, die op de wetenschap 
gebaseerd is, afhankelijk van de natuurkunde, de wiskunde' en de 
natuurlijke historie. De hygifenc en de openbare gezondheid berust 
op de biologische wetenschap en haar ontwikkeling. De heele ad
ministratie is op het recht gebaseerd, dat zich door de onophoudelijke 
vergelijking der wetgevingen ontwikkelt. De politieke, sociale en 
municipale organisatie ontleent meer en meer aan de geschiedenis en 
de vergelijkende sociologie beginselen om er vormen uit af te leiden.

Men telt in de wereld 280 universiteiten en inrichtingen van hooger 
onderwijs, een duizendtal inrichtingen, laboratoria, stations van onder
zoek, 25000 professoren, een half millioen studenten. De geheele jaar- 
lijksche productie van boeken bedraagt bijna 180.000 eenheden, 
waarvan 10.000 tijdschriften gewijd zijn aan de regelmatige publicatie 
van oorspronkelijke werken. Deze productie wordt bewaard in de 
nationale bibliotheken van 60 landen en meer dan 1000 groote alge- 
meene bibliotheken nemen dezelfde dienst op zich. Wetenschappelijke 
organisaties worden bij honderdtallen in de kultuurlandcn geteld.

Van deze onmetelijke intellectueele krachten, van de mogelijkheden, 
die zij bevatten, is tot op deze dag niet voldoende gebruik gemaakt. 
En toch zijn ze gereed om de groote taak, welker verwezenlijking 
de menschheid met gerechtvaardigd ongeduld verwacht, op zich te 
nemen.

Een nieuw feit is, zoo niet geopenbaard, 
geplaatst door de oorlog. De wetenschap 
latie, eenvoudige weetgierigheid van de geest, 
de kring van zijn dienaren. Zij is een ontzagl 
gebruikt moet worden voor het welzijn van c
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nationaal stelsel van controle en de mogelijkheid om zu 
regelen door bemiddeling van de Volkenbond te d< 

Het conventie-ontwerp in „Publications no. 97“ 
voor oogen in elkaar gezet. Terwijl aan de intelk 
mate van vrijheid wordt verzekerd, aan k... 
geestelijke arbeid, streeft het ontwerp er in de 
hun het gereedschap, dat ze noodig hebben, ter best

‘) Zij, die hiervan ... 
inzake de internationale ’ 
tionales” (/tnnunire <)e l<t 
van het werk van de Uni

meer willen weten, worden verwezen naar 
vereenigingen, door „KUnion des Associatio 
ASr Internationale, 2 vol.) en ook naar de 

tie.

iren, door ambte- 
> noodig, waar de 

. vertegenwoordigd, 
lisatie, ondersteund, 

geven, deels door 
geheel onvoldoende 

verzamelingen te 
bereiden, zijn er 
de Volkenbond 

larin tegelijkertijd 
i de verschillende 

idig een inter- 
zckcre maat- 

im » doen opleggen.
: ?T' is met dit doel 
intellectueelen de hoogste 
hen die zich wijden aan 

eerste plaats naar om 
schikking te stellen.

ir^ordl vervolgt).

gemeenschap, een machtige factor 
van de internationale beschaving, 
organiseerd worden.

Ontwikkeling, <>ie aan <)e reeds aanstaande internationale inlelleclu- 
eele organisatie gegeven moet worden.

De intellectueele belangen zijn spontaan georganiseerd in een groot 
aantal bijzondere internationale vereenigingen; vereenigingen, die het
zelfde doel beoogen, hebben onder elkaar unies of federaties gevormd; 
tenslotte hebben een groot aantal samen de „ Union des Associations 
Internationales” geschapen, wat getuigt van de groeiende behoefte 
aan organisatie. Tezamen hebben ze zekere takken van dienst, zekere 
instituten geschapen. ')

Maar hun werkzaamheden zijn beperkt gebleven: 
plannen blijven slechts ontwerpen of simpele schetsen. Ze weten 
tot wie ze hun wenschen moeten richten. Een dergelijke stand 
zaken zal niet kunnen voortduren zonder enorme verspilling 
energie en zonder de maatschappij van onmetelijke weldaden te 
rooven.

Wat moet er gedaan worden?
In plaats van de oude conferenties, 

stippen gehouden, saamgeroepen met 
weg, is er een jaarlijksche en r 
plaats van conferenties, gehouden 
naren en diplomaten, zijn er 
verschillende geïnteresseerde ,.......,.
In plaats van een particuliere internat 
deels door kleine subsidies, die de 
vrijwillige bijdragen, en moeite doende 
middelen, publicaties t

□ te ir lationale
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Esperanto en de samenwerking der volken 

door J. W. SEVENHUIJZEN. 
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gebiedende noodzakelijkheid, 
wel aanhalen een uitdrukking 
„Maar de maatschappelijke

,:al komen als een 
r-voor mag ik 

■■de problemen: ..inaa 
■ dan alle wetgeving.” 
dezen tijd van die maatschappelijke ontwik- 
:in landje als het onze alleen, maar gezien 

onderste lagen van het volk willen niet 
de enkelingen te laten heerschen; ze 

k geleid worden, maar willen zelfstandig 
ig is, of in dat der geheele menschheid.

soort verrijzen als paddestoelen en 
eenheid te krijgen in denken en doen en overal 

•d: ,,nooit weer oorlog!” De kreten van de ster- 
> de naakte velden van het hongerende Rusland 

hartstochtelijke protesten tegen wat de mensch- 
sn misdreef. Is het niet misdadig, nog een 

< veronderstellen, dat de menschheid dulden zou, 
schriklijk wereldgebeuren de volken der aarde, 

lijks hersteld te hebben, weer in zoo’n poel van 
i? Ieder i/elooee in het komen van den verlangden 
geen enkel mensch, op winst belust, zijn belangen 
aan een komenden krijg en opdat geen enkele 
een oorlog durft voorspellen.

>nden dragen een sterk sprekend democratisch 
rkltungressen wordt menigmaal protest aan- 
■■ogeeringen de volkeren lijden deden; 
ci gemis van het voertuig der gedai 
alionale zee vaart wetten, internationaal telegr 

maten- en gewichten, inlernalionaal lette 
internationale congressen maar-geen-internati

/^Oppervlakkig lijkt het een dwaasheid om thans, nu van alle zijden 
op inkrimping van de leerstof en op bekorting van den leertijd 
wordt aangedrongen, nog iets nieuws te gaan aanbevelen.

„Wie „Problemen" door A. H. Gerhard, in dit tijdschrift heeft 
gelezen, zal echter met mij wel den slotindruk hebben gekregen, dat 
noch inkrimping, noch bekorting, maar dat verandering het wachtwoord 
moet zijn.

En die verandering ,:al kot 
als een cisch des tijds. Hieri 
aan het slot van genoemde 
ontwikkeling is machtigcr cia>

Wat zien wij nu in d< 
keling? Niet in een klein 
over de geheele wereld? De 
meer misbruikt worden om 
willen niet meer ter slachtbank 
beoordcclcn, wat in hun belang 

Wereldbonden van allerlei 
allen streven er naar, eenheid t 
klinkt het wachtwoord: ,,nooit 
vende kinderen op 
klinken als zoovele 
heid in de laatste jarei 
oogenblik te duiven verc 
dat nógmaals zoo’n svm 
na zich nog nauwlijl 1 
ellende storten zou ' 
wereldvrede, opdat 
durft vastknoopen ; 
courant straffeloos <

Bijna alle wereldbol  
karakter en op de wereldcon; 
geteekend tegen wat de reg< 
telkens stuit men op het g 
Internationaal recht, interna 
lisch schrift, internationale 
cijfer- en noten 
nale taal.

Men voelt algemeen, dat die er komen moet en ze is gekomen! 
Getuige het laatste Internationale Esperanto-congres te Praag, waar 
meer dan 2500 menschen uit 40 verschillende landen met elkaar van 
gedachten wisselden, waar reglementen werden besproken, verslagen 
werden uitgebracht, toespraken werden gehouden, gedichten werden 
voorgedragen, liederen werden gezongen, alles in ééne zoet-vloeiende 
taal, die nu cens de diepste snaar van ons gemoed deed trillen, din
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weer de vreugde ten top voerde en een schaterlach aan 
ontlokte! Is het wonder, dat Dr. Nitobé, de vertegenwoordiger van 
den Volkenbond, de geestdrift bemerkende, die een rede van Prof. 
Privat uit Génève verwekte, later mededeelde, dat hij eerst niet van 
plan was te spreken, maar nü niet kón zwijgen.

Het was het ZJr Wereldcongres, maar nog nooit was de belang
stelling van verschillende regeeringspersonen zóó groot geweest. Het 
geheele Ministerie van de Tsjechisch-Slowakische Republiek vormde 
het Beschermheerschap en de Minister van Onderwijs, Dr. Susta, was 
zelf tegenwoordig om het Congres te begroeten. De President Maserijk 
zond een zeer sympathiek schrijven. De Oud-Minister van Onder
wijs, S. Habrman, bezocht een der werkvergaderingen en beroemde 
er zich op, dat hij het onderwijs in Esp eranto aan alle scholen der 
Republiek facultatief had gesteld. Minister Benès, vertegenwoordiger 
in den Volkenbond, zond een schrijven, waarin hij verklaarde, dat 
het denkbeeld van een internationale hulptaal thans geen utopie meer 
was, maar een vraagstuk, aan welks oplossing een ganschc schare 
van intelligente mannen over de geheele wereld samenwerkten.

Hij beloofde het Esperanto ten allen tijde te zullen steunen en 
achtte het een waardevol hulpmiddel ter bevordering van den wereld
vrede. De vertegenwoordiger van het ., Roode Kruis” deelde de 
resolutie mede, die genomen was bij de Internationale Conferentie 
van 30 Maart—7 April 1921, namelijk: „Overwegende, dat de moei
lijkheid der talen hindert of belet vele pogingen tot verwezenlijking 
van het internationale ideaal van het Roode Kruis, hetzij bij zijn hulp 
op het slagveld, hetzij in de gevangenkampen, of zelfs bij de confe
renties, stelt het 10e Congres voor aan al haar organisaties, dat zij 
de studie van de hulptaal Esperanto aan haar leden aanbcvele, 
speciaal in de groepen voor jongelui, want deze hulptaal is een van 
de machtigste hulpmiddelen voor onderling begrijpen en samenwerken 
op het terrein, waarop het Roode Kruis werkzaam is.”

De heer Blumel, vertegenwoordiger van het Int. werkliedenbureau 
te Génève, verklaart, dat hij voor het eerst van zijn leven een inter
nationaal congres bijwoont, waar de menschen elkaar i>eivtaan.

Dr. Nitobé was zóó ingenomen met de ontvangst in Praag, dat hij 
zich geroepen achtte aan de vooraanstaande personen in de Espc- 
rantobeweging in zijn hotel een afscheidsdiner te geven. Hier sprak 
hij o.a. het volgende:

„De eerste voorwaarde voor wereldvrei 
lijking van de idealen der pacifisten is, dat 
■— een andere natie niet beschouwt als een barb 
voor dat ideaal strijden de Esperantisten. Niet sl< 
vertegenwoordiger van den Volkenbond wensen i 
werk, maar óók als Japanner, wiens ras zoo dikwij 
als oorlogzuchtig. Echter, het Japansche volk is ind< 
van aard. Dus in de eerste plaats als vertegenwoc— 
Volkenbond — in de tweede plaats als Japanner en — in de 
plaats als vertegenwoordiger van mezelf als vredelievend m< 
wensch ik de Esperantisten veel succes!"

AVaar de zaken zóó staan op het oogenblik en de Volkenbond 
zijn algemeene zitting van 15 Sept. 1.1. besloot om op voorstel v« 
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in aan. Verder heeft hij een 26-tal

13 vertegenwoordigde staten als punt van behandeling op de agenda 
te plaatsen.: „het onderwijs in Esperanto aan de openbare scholen" 
is het toch zeker overbodig, tle noodzakelijkheid te gaan betoogen, dat 
„de Maatschappij tot Nut van ’t algemeen” zich óók voor de zaak 
gaat intercsscercn. De „Volksontwikkeling” kan niet meer blijven 
binnen de grenzen van het nationalisme, ze moet die grenzen ver
breken ex zich ontplooien in hel internationale leven en daarvoor 
heeft ze een internationale taal noodig, Welnu, grijpt ze aan! Ze 
is er, en heeft de vuurproef doorstaan!

Eenmaal was er Volapük, maar het is ten onder gegaan, niet alleen 
omdat het verscheen in een tijd, toen er nóg geen vraag bij het wik 
naar Was, maar ook, omdat men te veel gelegenheid had gelaten om 
veranderingen aan te brengen, daardoor werd verwarring gebracht 
en bij gebrek aan een stevig fundament stortte het gebouw ineen. 
Het Esperanto heeft een grondslag aangenomen als onaantastbaar, 
zoodat een Esperai itist in de beginjaren van 1886 nog steeds een 
boek kan lezen, dat heden geschreven wordt in die taal; al mag hij 
ook veel woorden en uitdrukkingen ontmoeten, die nieuw voor hem zijn.-

Na het Esperanto zijn nog gekomen „Ido”, „Aulido”, „ Esperantido", 
„Novlatino” als zoogenaamde betere stelsels, maar ze zijn onverbid
delijk afgewezen, omdat ze het fundament aantastten. De knappe 
menschen, die zoogenaamd verbeteringen wilden aanbrengen en nu 
bezig zijn, om in kleinen kring het reuzenwerk van Dr. L. L. Zamen- 
hof afbreuk te doen, vergeten, dat, voor wat het Esperanto heeft ' 
gewrocht, een gansch menschenleven noodig was. Dit zij een waar
schuwend woord voor onze filologen, die straks, als ze zien, dat het 
met Esperanto waarlijk ernst wordt, zich in hun studeerkamer zullen 
terugtrekken, om zelf naar bun idee iets hoogers, iets schoeners, iets 
logischer te scheppen.

Ach, dat gaat zóó maar niet! Ons Esperanto is opgekweekt, is 
geënt op frisschc loten van oude bootnen; vervolgens gesnoeid, ge
kweekt, verplant en uitgezaaid; weer opnieuw gestekt en aldus ver
kreeg men over de geheele aarde schoone bootnen, die reeds rijke 
vruchten afwerpen. Zoudt gij, geleerden, dat reuzenwerk opnieuw 
willen aanvaarden? Begin het niet, het is immoreel, want hoogstens 
hebt ge het moois, dat reeds de- menschheid siert, in zijn groei ge
stuit. Aanvaardt het Esperanto en als het eenmaal als officieele taal 
door de geheele wereld is vastgesteld, beproef dón met uwe groote 
gaven op taalgebied langs officieclen weg eenigc wijzigingen aan te 
brengen, die de ervaring misschien zal cischen.

Heb ik nu wellicht de belangstelling van der 
peranto gewekt, .dan wil hij ook nog 
gevormd is en wat men er reeds mee l
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aan de Romaansche en Gerr 
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vernuftig bedachte achtervoegsels er aan toegevoegd, en een tiental 
voorvoegsels, die aan de woo rdvorming een rijk arbeidsveld bieden.

Vooral deze arbeid bleek mij voor de jeugd van zeer groote vor
mende waarde. De zelfst.nw. gaan uit op een o, de bijv. nw. op a, 
de bijwoorden op e en de werkwoorden en vorm-woorden op i. De 
vervoeging vraagt slechts een eenvoudige toevoeging achter de stammen: 
voor den teg. tijd <w. den verl. tijd /.>•, den töek. tijd .<».<, de voorw. 
wijs uj en de gebiedende wijs en aanvoegende wijs 11. Voor de be
drijvende deelwoorden heeft men in dezelfde volgorde ««/, /«/ en <>/»/ 
en voor de lijdende deelwoorden al, tl en ol. Als men nu nog weet, 
dat men aan het lijdend voorwerp en aan bepalingen, met uitsluiting 
van die, welke door een voorzetsel genoegzaam als zoodanig erkend 
worden, een 11 toevoegt, dan weet men de hoofdzaak van de gehcele 
grammatica, die geen enkele uitzondering kent. Met een sleuteltje, 
waarin de stamwoorden en de enkele regels worden vermeld, ge
wapend, kan ieder wetenschappelijk mensch met wiskundige zekerheid 
een in Esperanto geschreven brief vertalen.

In onze beweging zijn voorbeelden bekend, dat bijzonder ontwik
kelde personen op taalgebied het Esperanto in den trein leerden en 
er op een congres gebruik van konden maken. Onze ervaring is 
echter óók, dat politieagenten en tramconducteurs met geringe school
kennis gewapend, vrij vlug de taal konden lecren.

Ook met schoolkinderen kon men al aardig wat bereiken. In 't 
algemeen kan men de resultaten afmeten naar de ontwikkeling en 
vaardigheid, die de leerling op ander taalgebied heeft. Hierbij moet 
ik opmerken, dat het leeren van Esperanto’ zeer bevorderlijk was 
aan het beter begrijpen van eigen taal en de vorming ervan beter 
tot de kinderen doordrong. Dezelfde ervaring heeft men in Engeland 
gehad en eenige Inspecteurs, die omtrent genomen proeven verslag 
aan de Regeering moesten uitbrengen, hebben er met nadruk op ge
wezen, dat het leeren van Esperanto een beter inzicht in eigen taal 
gaf en bevorderlijk was aan het leeren van levende talen. Met Es
peranto als brug leert men zeer gemakkelijk eikaars talen. Menig 
treffend staaltje zou ik daarvan kunnen mcdedeclen en niet van hooren 
zeggen, maar van zelf beleven. In Engeland en Bulgarije ken ik een 
paar gevallen, waarbij het Esperanto aan de kinderen als moedertaal 
is geleerd; met de Bulgaarsche kinderen heb ik zelf in den dierentuin 
tijdens het Esp. congres te Antwerpen gesproken.

Men denke echter niet, dat het gebruik van het Esperanto het be
treden van een hoogcre sfeer in de taal belet. Waar men de werken 
van Shakespeare in het Esp. meesterlijk heeft vertolkt, moet men 
begrijpen, dat het vermogen van deze taal onbegrensd is. Hare bruik
baarheid stijgt met het toenemen der ontwikkeling van den gebruiker. 
Het Engclsche kerkgenootschap heeft onder de noodige controle het 
Nieuwe Testament in het Esp. doen vertalen. Dr. Zamenhof zelf 
heeft het Oude Testament uit het Hebreeuwsch vertaald. Beide 
werken zijn een genot, om ze te lezen. Het schijnt ons toe, of ze 
mooier zijn dan in het Nederlandsch. Eenige technische woorden
boeken zijn reeds verschenen en vele zijn in bewerking, waaronder 
ook een voor de diplomatie. Weet men wel, dat Orlando en Wilson, 
menschen, die mede beschikten over het wel en wee. van Europa,
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... allerlei zedelijke en stoffelijke be- 
zonder onderscheid van ras, nationa-

nooit rechtstreeks met elkaar hebben kunnen spreken? Hoe 
was het gesteld in deze bij de ontmoeting van Hare Majcsf 
Koningin der Nederlanden en den Japanschen Prins! En dit 
hoogstgeplaatsten: de Hollanders hebben wel den naam, 
bazend goed op de hoogte zijn met de moderne talen  
moge hiervan echter geen te groote verwachting hebben, want menig
maal bleek ons, esperantisten, wanneer we met Duitsche, Engelschc 
o! Fransche esperantisten bij Nederlanders aanlanddcn, die geen 
Esperanto kenden, dat die landgenooten op het vreemd terrein nog 
echte brekebeenen waren. In het buitenland is echter de toestand 
nog vee) ongunstiger. Er zijn nog zoo weinig mcnschen, die onberispe
lijk in vreemde taal geschreven werken kunnen vertalen. Een interes
sante proel, vóór den oorlog reeds genomen, gaf voor Esperanto een 
gunstige beslissing: Tristan Bernard, een'bekend Fransch toonccl- 
schrijvcr, beklaagde zich vele malen, dat zijn werken zoo slecht 
vertaald werden en, wijl hij kennis had genomen van het Esperanto, 
dat hem uiterst geschikt voorkwam als hulpmiddel daarbij, liet hij een 
zijner werken in ’t Italiaansch, Spaansch, Duitsch, Engelsch, Russisch 
en Esperanto vertalen door beëedigdc translatcurs; en daarna weer 
door andere in ’t Fransch terug. Dit geschiedde onder contróle van 
de Parijsche Academie. Het resultaat was, dat Ilaliiuutscb en Espe
ranto het stuk volkomen juist terug gaven, het Spaansche bracht 
slechts geringe afwijking; via het Duitsche en het Engelschc was veel 
veranderd en over de Russische taal kwam het geheel misvormd terug.

Ook Romain Rolland heeft in dit opzicht de beste ervaringen van 
Esperanto. Aan een mijner Esperantovrienden, die verlof had ge
kregen om een zijner werkjes in het Esperanto te vertalen, schreef 
hij o.a. „De verbreiding van het Esperanto onder de menschheid 
zal zeker niet voldoen, om de oorzaken van vredeverstoring weg te 
nemen, want immers in elk land, waar een gemeenschappelijke taal 
wordt gesproken, hecrscht toch op heden nog de gruwelijkste oneenig- 
heid ; maar — Esperanto zal een keuze doen uit de geesten der wereld, 
ze zal de geestverwanten op allerlei gebied verbinden, die nu over de 
geheelc wereld' zijn verspreid en slechts zijn gescheiden door de slag- 
boomen van het taalverschil. Zoo zal zich boven alle strijdvragen 
betreffende rassen, klassen of partijen een internationaal volk vormen."

Naast de algemccnc vereeniging, die zich ten doel stelt taalvraag- 
stukken op te lossen, congressen te houden en propaganda te maken 
voor de verbreiding van de wcreldhulptaal, is in 1908 een andere 
vereeniging ontstaan, die zich mecr ten doel stelt het internationaal 
verkeer met behulp van Esperanto te bevorderen. Deze vereeniging 
heet de U. E. A. ((Jnivcrsala-Esperanto-Asocio). Uit de volgende 
omschrijving van het doel blijkt, dat deze vereeniging haar oorspron
kelijke, beperkte werkkring heeft

a. De verbreiding van
h. De vcrgeinakkclijkii 

trekkingen onder de mens 
liteit, geloof of taal.

c. Het aankwecken van een ster 
zijn leden, het ontwikkelen van kern 
bied vóór vreemde talen.
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237 onderwijzers als leden ingeschr 
hen was de drukst bezochtste. De internationale 

rniging, die tijdens den oorlog was 
geconstitueerd en besloten werd de „Peda 
' verschijnen. De volgende punten w»

het laatstgehouden Congres te Praag is een samensmelting 
van de beide vercenigingen, die hoogstwaarschijnlijk tijdens 

congres te Helsingfors in Finland tot stand zal komen, 
op dit Congres alweer gebleken, hoe we hier werkelijk 

een internationale gedachtenwisseling hebben te doen.
i 1908 bezocht ik het 3e Int. Congres voor Teekenonderwijs te 

1912 te Drcsden het 4e. Op geen der Congressen was 
rake. De zittingen werden in den regel zeer slecht bezocht: 
Fransche voordracht, dan zaten cr bijna alleen Franschen 

; achter in de zaal verschenen langzamerhand de Engelschcn, 
lats der Franschen innamen, toen een Engelschman het 

voeren; terwijl dan daarna de Duitschers op kwamen 
een volgenden spreker in hun taal tc hooren. Om te maken, 

cenigen invloed van uitging, had men te voren 
iling van de rede in de drie moderne talen 
schenen ze ook gedeeltelijk in het F" ‘ 

; Praag echter was er weer een, waarbij ■>>■< 
ie waren, alleen de meerdere of mindere 1 ' 

was van invloed op den gunstigen uitsli 
uiscussie, en bij gelijke bedrevenheid ir 

> aan den bekwaamste in het onderwerp, dat . 
:n enkele natie was bevoorrecht: hier heerscl 

•■•nationalisme.
., dat in ons land het 
ingen is doorgedronge 
waar zij juist de kei 

:houden Congres waren 
[vergadering van ' 

-esperanto-vereer 
I opnieuw ( 

opnieuw te doen 
tsnoer vastgesteld: 
)nderlinge gcdachtenwisseling in de .. Revue”, en 
imsten over onderwijskundige en paedagogische v 

Wederkeerige bezoeken van de leden ter 
instellingen voor onderwijs en opvoeding. 
Het uitwisselen van leerlingen gedurende de 
Het regelen van de correspondentie der leerl 
Hulp aan misdeelde collega’s en de verbeteri 

positie.
6. Bev 

der methv
Ik zou 

moest mei 
geef aan ! 
gebied wi

onder- 
andere

instellen 
telijke en 

van hun stam-

ling in de 
lige en 

van de

Esperanto), 
bij alle leden 

: bedreven- 
lag van de 
in de taal 

aan de 
;htc het

lev.ordering van hel onderwijs in Esperanto 
thode.

te veel plaatsruimte behoeven, wanneer ik mijn 
:dedeelen over de 12 jaren, in welke ik reeds Es 
kinderen van 11 —— 1-4 jaar, doch de jongste ervai 

_ wil ik den lezer niet onthouden : 
bezocht in Dresden een openbare les in het Esperanto, gegeven
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gemaakt 
: versierin 
gemaakt.

i het' bijzo 
cmpcltjcs uit vli< 
iltjcs en kreeg, o 
len zenden, ook e 

school tentoon 
Vele mijner 1< 

rsicringcn ontworpei . 
rcnklosjcs zelf stempeltje 

Wc zullen dit werk 
er mee verrijker 

een groote collectie 
:rnomen, dat ze ook 
Op mijn terugreis l 

bach. In de laatste 
in de hoop, dat 
onthaal voor eer: ~ 

kin<

door een onderwijzer aan een 20 tal meisjes. Ze hadden een jaar les 
gehad, een paar uren per weck. De onderwijzer besprak een plaat 
en de kinderen antwoordden vlot; daarna sprak hij met hen over 
alledaagsche zaken en liet toen ccnigc meisjes wat gedichtjes in het 
Esp. voordragen. Hij eindigde met een meerstemmig lied. Het pubKek, 
dat de gehcelc gymnastiekzaal vulde, was in extase, maar die ver
rukking steeg ten top, toen op verzoek van den leeraar een drietal 
onderwijzers uit vreemde landen, waaronder ook ik me bevond, ge
legenheid kregen, om met de meisjes over een willekeurig onderwerp 
te praten. Een Deensche onderwijzer vertelde ten slotte een anecdote, 
waarbij de kinderen in een schaterlach uitbarstten. Het succes was 
volledig. Enkele van die meisjes correspondeercn nu met mijn leer
lingen, doch de vraag uit het buitenland is zóó groot, dat ik onmo
gelijk aan aller verlangen kan voldoen. In Huddersficid (Engeland) geeft 
de gemeente subsidie voor de correspondentie, zóódanig, dat ieder kind 
per maand één brief en wekelijks één briefkaart mag schrijven. Een 
mijner leerlingen had verleden jaar 42 correspondenten. Het is te be
grijpen, dat hierin stagnatie moest komen, ’t Is te hopen, dat onze 
internationale vereeniging in deze een betere regeling kan scheppen.

In Praag woonde ik een tentoonstelling bij van teekeningen 
voorwerpen, gemaakt op de les in handenarbeid, waarbij de Ie 
lingen zelf de versiering hadden aangebracht, ja ook het sierpapier 
zelf hadden gemaakt. Met eenigc nieuwe zaken maakte ik kennis, 
waaronder in het’ bijzonder moet genoemd worden het vervaardigen 
van stempeltjes uit vlier- en wilgenhout. Ik kocht een serie van die 
stempeltjes en kreeg, onder belofte van teekeningen mijner leerlingen 
te zuilen zenden, ook een serie teekeningen mee. Deze heb ik na mijn 
reis in school tentoongesteld en nu begon dadelijk het voorbeeld te 
trekken. Vele mijner leerlingen hebben reeds met de stempeltjes rand
versieringen ontworpen, sommigen hebben uit aardappels, kurken en 
garenklosjes zelf stempeltjes gesneden en de landkaartjes ermee ver
sierd. Wc zullen dit werk te gclcgenertijd voortzetten en onze me
thode er mee verrijken. We hebben natuurlijk aan die belofte voldaan 
en een groote collectie teekeningen naar Moravië gezonden en reeds 
vernomen, dat ze ook daar zeer de belangstelling trekken.

bezocht ik eenige scholen in Chemnitz enAuer- 
stad leeren nu een paar honderd kinderen Esperanto, 
ze na Pinksteren van ’t volgend jaar een gastvrij 

voor eenige weken zullen vinden bij Nederlandsche Esperan
tisten, wier kinderen ook Esperanto leeren. De ervaring moet nog 
leeren, hoe de kinderen zich tegenover elkaar zullen houden. Reeds 
nu zijn een 13 tal Duitsche kinderen hier gelogeerd bij Haarlemsche 
families, waaronder slechts enkele Esperantisten. Het Esperanto was 
nog te weinig wederzijdsch beoefend, om een conclusie te kunnen trekken.

Het volgend jaar, 17 April, zal in Génève op uitnoodiging van 
het Instituut ,. Rousseau” een conferentie worden gehouden, waarin 
door de Internationale Onderwijzers-Esperanto-vereeniging het onder
werp zal behandeld worden betreffende algemeene invoering van het 
Esperanto op de scholen en waaruit men hoopt een technisch advies 
aan den Volkenbond te kunnen laten voortvloeien. Het voorloopig 
programma is:
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’t begin 
.-acht van 

sekretaris, 
•:ber Kolks-

dingen, 
in haar

D'

scholen
re scholen, 

voorbereiding

in afwachtii 
Nut van ’i.

: stelt?

iting van de 
’t Algemeen

in de scholen, 
deze op te drai

Esperanto 
:enkomst in

'n Jubileum in de geschiedenis
V olksontwikkeling 

door P. L. VAN ECK Jr.

één grot 
te worde

GeselLrcbajl für Verbreilung von KolksbilSung heeft in 
van dit jaar z’n 50-jarig bestaan herdacht. In opdr; 
’t hoofdbestuur heeft bij die gelegenheid de algemene s 

J. Tews, ’n Feslscbrift samengesteld, getietcld 50 Jabre deuljcl 
bildungj'arbeil.

Uiterlik — formaat, papier, druk heeft ’t heel weinig van 'n „Fest"- 
schrift: de tijclen zijn er niet naar; maar wat er in te lezen staat 
mag, in ’t algemeen gesproken, de werkers in deze vereniging, en zeer 
zeker ook ’t duitse volk in z’n geheel, tot dankbaarheid en vreugde 
stemmen. En buiten Duitsland moge voor zusterverenigingen deze 
vereniging ’n voorbeeld zijn van werkkracht, volharding, geestdrift, 
waardoor rezultaten bereikt zijn die getoond mogen worden.

Zoals ’t altijd met grote plannen gaat, de gedachte waart rond, 
en vat post in de hoofden, lang voor ’t tot uiting en uitvoering komt. 
De kruitdamp van Sedan was in dit geval de oorzaak dat de iedce 
vaste vorm ging aannemen. Uitgaande van de overweging dat de 
volkschool geen voldoende ontwikkeling waarborgde, dat de verheffing 
van die school echter ’t werk was van de regering, maar dat de 
verdere ontwikkeling en opvoeding van de rijpere jeugd ’n zaak was 
voor ’t partiekuliere initiatief, stelde men zich ’t doel voor ogen om 
overal waar dit mogelik zou zijn verenigingen voor volksontwikkeling 
te stichten, en deze in één grote organiezatie samen te brengen. Wel 
dient hierbij vermeld te worden, dat men daarbij oorspronkelik niet 
op 'fc oog had de volksontwikkeling om zicbzelve, dat men daarbij 
dus niet „neutraal" was — zoals we dat in onze dagen noemen; 
maar dat men hoopte ermee ’n-dam te kunnen opwerpen tegen de 
sosiaal-demokratiese beweging. Hierover behoeft nu wel niets meer 
gezegd te worden: na ’t 50-jarig bestaan van de stichting kunnen we 
wel konstateren, dat de bedoeling schipbreuk heeft geleden. Maar wc

1. Mededeeling van opgedane ervaring a. in lagere 
b. in middelbare 

Peadagogische waarde van het Esp. als logische 
van de studie der levende talen.
Invloed van het Esperanto op de kinderen met het oog op 
sociaal, humanitair en nuttigheidsgebied.

. Organisatie’van het onderwijs in Esperanto (keuze van methode 
en de studiejaren).
Officieele invoering van F
(De internationale overeer 
aan den Volkenbond).

Zou het niet wenschelijk zijn, dat i 
die komen zullen, de Maatschappij tot J 
afdeelingen het onderwerp aan de orde
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’n bond van vereni- 
twikkeling tot taak

komen van 
de volksontwil

t stand 
ing van

'tnvolk

i de statuten, vastgesteid 
>n Dr. Schulze-Delitsch 

s. met die van

bewondering vervuld zijn voor ’t krach- 
van ’t doel. Dit zoekt de vereniging te

igen over de vrije volksontwikkeling 
van de vereniging;

rsteunen van bestaande
meewerken aan de sticht 
van biblioteken, leeszalen, 
door ’t houden van voc 

vnn ’t doel we 1

de°<

.■ntelikheid en 
de richting

sijfers in ’t boeltje. Enkele daarvan 
. Ik neem alleen maar de begin- en 
wel begrijpen dat de ontwikkeling 
mnar veelal met schommelingen. Men 

jaren, die in sommige gevallen de

van rondreizende onc 
s luidt noch, artiekel 
i ’t eerste bestuur, 
i wiens naam sedert 
tonden zou blijven2).
; over ’t Fe-rlschrijl. Ieder die op ’t terrein van de 

is, kan ik aanraden ’t te lezen.
:ft ’n overzicht van de geschiedenis van de 
7 de middeleeuwse gilden tot onze dagen, 
n de jubielerende vereniging herdacht.

aan de hand van de verschillende jaar- 
in de vereniging; en, heel in 't kort, ook 

.Zweigvereine’’. De verdere hoofdstukken 
htungen und Leistungen der Gesellschaft, 

Mitgliederschaft der Gesellschaft von 
Mitarbeitcr der Gesellschaft, Einnahmen 

:, ruim 80 bladzijden klein en dicht bedrukt,

kunnen met erkei 
tige werken in 
bereiken door:

1. ’t houden 
in openbare verg

2. ’t bevordci 
en dergelijke 
voor voortgezet 
aanstellen van 
door alles wat ver

3. ’t verlevendig 
volkschool, en 
ontwikkelen, in 
onderwijs ’);

4. ’t streven naar ’t tot 
gingen, die zich de verheffir 
hebben gesteld;

5. ’t uitgeven van 'n periodiek verschijnend verenigingsgeschrift;
6. ’t opstellen en verspreiden van vlugschriften, die geëigend zijn, 

om de geestelike en zedelike ontwikkeling van ’t volk te bevorderen;
7. ’t uitzenden van rondreizende onderwijze
Zo luidde, en zo luidt noch, artiekel 2 van 

onder leiding van ’t eerste bestuur, waarvan Dr. S< 
voorzitter was; en wiens naam sedert onafscheidelik 
de vereniging verbonden zou bli’ "

En nu noch iets -
volksontwikkeling werkzaam

’n Inleidend hoofdstuk geef 
vrije volksontwikkeling, vanaf i 
Dan wordt de stichting van 
’t Volgend hoofdstuk schetst 
verslagen de ontwikkeling van 
van de „Verblinde” en „Zv 
dragen tot tietels: Einricht 
Leistungen der Hauptstelle, 
1871—'1921, Leitung und i' 
und Ausgaben. 't Geschrift, 
besluit met ’n Sachregister.

Natuurlik staan er ook veel si 
laat ik hier ten slotte volgen, 
eindgetallen van ’n rij. Men zal 
niet altijd regelmatig is gegaan; maai 
denke vooral ook aan de oorlogsjai 
getallen abnormaal deden dalen.

’) Vak- en „herha1ing,*scholen.
’) Misschien inng ik er hier even op wijzen, dat ik in Vragen van den 

dag 1915. blz. 352 vgg. en blz. 461 vgg. voor onze verschillende verenigingen 
die op 't terrein van de volksontwikkeling werkzaam zijn, ’n samen werking 
ais in de „Gescllsch. f. Vcrbr. v. Volksbildung" heb aanbevolen — waarbij ik 
me ‘t Nut als de initiatief-nemer dacht.

van bespreking
rgaderingen „ -o.
eren en ondersteunen van bestaande ontwikkelings- 

verenigingen, ’t meewerken aan de stichting van scholen 
: onderwijs1), van biblioteken, leeszalen, e.d., door ’t 
leerkrachten, door ’t houden van voordrachten, en 
verder ter bereiking van ’t doel wenselik is;
■tuigen van de belangstelling voor de taak van de 
voor 't streven, deze naar de eisen van de tijd te 
’t biezonder ook van de scholen voor voortgezet
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18 
101 
768 
96 
146 
55
96
149
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vermeld : 
inden.

37 
182 
191
98 
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en bedr  
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180

.......... 166
50jaren 11.600.000 Mk.

59. 
1905. 

kleine volksgeschr 
. 1300. 

1920, 21952.
jekomen stukken. 

2788

SL 
158 

7053 
?renigingen-leden zijn als volgt 

190 Truppentt 
’ Turr

Lehi 
Loge 
Gent

Land»

W*' 
Magisf

Gen

7500 plaatjes. 
256740

films.
>or 't eerst)

Stichting en ondersteuning van volksbiblioteken.
In 1872, 16.
In 1920, 6817 met 135668 banden.

Uitlening van lichtbeelden.
In 1902 (voor 't eerst) 125 reeksen met
In 1920 4279

Uitlening van
In 1912 (vot
In 1920

Verkoop van 1 
In 1872, 
In

Inge
In 1886,
In 1920, 573£

V erenigingen-let
In 1871/72
’.i 1920/21 ;
ze 7053 vet
itervereine

und Lesevereine 1151
515
213

55
59

240
46

417

i:
Deze 

Arbeiti 
Bllcher 
Bildungsvereine . . . . 
Bllrgervereine  
Frauenvereine  
Gesangvereine  
Gewerbevereine .... 
Handwerkervereine . 
Jugendvereine  
Kasinos und gesellige

Vereine  
Kaufm'dnnische Vereine 
KirchenvorstUnde .... 
Kreisausschllsse .... 
Kriegervereine

De inkomsten en uitgaver 
Van de inkomsten worde 
Kontributies.

In 1871/72
In 1920/21

t Verer

In 
vi!

ruim 19000 Mk. 
920/21 .. -150000 . 
tnigings tijdschrift.

1872/73 ruim 1800 Mk.
1920/21 . 48000 »

Volksbiblioteken.
In 1872/73 ruim 2200 Mk.
In 1920/21 . 600000 .

Van de uitgaven worden hier 
Plaatselike ontwikkelingsdoelen 

In 1873/74 ruim 12900 Mk. 
In 1920/21 . 20000 .

’t Verenigingstijdschrift.
In 1871/72 109 Mk.

Verzonden stukken. 
5570. 

96037. 
Personcn-leden. 

1299. 
5527.

: verdeeld:
.. teile  

rnvereine  
irervereine  
5en......................................... 
nossenschaften .... 
"'ene vereine  
■dwirtschaftl., gewerbl . 
. volkswirtsch. Vereine 
imtenvereine . . . . 
issenschaftliche Vereine 

strate und Gemeinde- 
. Lretungen  

Schulvorstünde .... 
Gemeinntitzige Vereine. 
Volkshochschulen ....

Iroegen in deze 
er vermeld :
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gros 
zou

■) De redact 
lende Volksuniv 
in den gees 
met volksur

van onwaa 
•■sussen’' ... 
. leerlingen, 

docent zijn 
^eilijkheden 1 
ten, elk naar 
itie 1 luister- <

idc om

Over de werkcursus Natuurkunde aan 
Haarlemsche Volksuniversiteit )

iwcbrift besluit ik met dezelfde 
„Glllckauf der Gesellschaft fllr 

hrhundert*’.

tarde waren ze geenszins, deze „luistercursussen" 
moesten er naast staan; leergangen met 

waar daadwerkelijk kon worden a 
i menschcn bij naani en toenaam kenc 
te zoeken en uit te pluizen, om een 
- zijn aard!
en werkcursussen! daar moest naar worden

-•’-ctie van Volksontwikkeling zou er f 
>iKzui>iversiteiien ervaringsmateriaal te ontvar 
;eest als de hier beschrevene. Van soc 
isuniversiteiten, zou zij ook gaarne O[

In 1920/21 ruim 84000
V olksbiblioteken.

In 1871/72
In 1920/21

Dit heel korte ovei 
wens als de vervaat 
Volksbildung fllr das

prijs op stellen van de verschil- 
rangen betreffende werkcursussen 

oortgelijke cursussen buiten verband 
>p de hoogte worden gesteld.

van de Redactie een rTi........ ‘
een natuurkundig onderwerp, 

noegen de cursus heb geleid, doch 
tening dergelijke cursussen een zoo- 
;roote factoren kunnen zijn op het 
een belangrijke plaats dienen in te 

irsiteiten.
(1919—1920) in Haarlem ook 
hoe bevredigend het aantal 

”-stuur meende al dadelijk 
g, zooals die ons aange
niet heelemaal de juiste 
toehoorders waren onge- 

het contact tusschen leider 
om streng een systeem ter 

lerwerp bij te brengen aan die 
tdden doorgewerkt; het waren heil- 

1 eenigszins wisten wat studie was. 
Volksuniversiteit in eerste instantie 

wat meer 
inderdaad 
sen, maar

311 Mk.
ruim 690000

:rzicht van 't Fesljebi 
irdiger ervan: 
: neue halbe Jaht

Gaarne wil ik hier op verzoek 
verslag geven van mijn werkcursus over 
en wel omdat ik met zooveel genoden 
voornamelijk omdat naar mijn mee 
danige waarde hebben, dat zij grooiv i . 
gebied der Volksontwikkeling en een belai 
nemen in de programma's der Volksuniver 

Hoe goed wij in het oprichtingsjaar (’ri' 
slaagden met de keuze onzer docenten, hoe b 
cursisten was, dat zich liet inschrijven, het Best 
te moesten vaststellen dat de ingeslagen weg, 
geven werd door de andere Universiteiten, 
was. Al die cursussen met een groot aantal 
schikt om het „volk" te leeren werken; 
en deelnemer was noodwendig te gering 
bestudecring van een of ander ond< 
velen, die wellicht nooit serieus had 
zame voordrachten voor hen, die al 
dus eigenlijk voor hen, voor wie de 
niet is, of voor hen, die juist door de Volksuniversiteit al w 
onderlegd waren; het gros zou bij deze groote cursussen im 
toehoorder zijn, _ het zou luisteren naar de wijze woordei 
alleen ook luisteren.

O, neen, • 
maar „werkcursuss 
beperkt aantal lee 
pakt, waar de < 
met hen de moe..., 
te leeren werken

Die combinatie: 
gestreefd 1
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z'df 
:n, die zich • 

omdat
opgeven; 
de lessen

len 50-tal meldde zich aan.
elk van 25. Een werk-

kardinaal punt. Op 
n, men spreekt daar 

voor een geheel. Het is uitgesloten 
ligt en hun iets van waarde meegeeft; 
morderden. Daar wordt niet serieus 

:n geopperd en geen 
debattceren. Als dat 

zeker geen beginner, 
ze direct. Als ze niet 

ze toch voor 
l gaat van 
van dengene, 1 
dat men niet 
Het allerbeste i 

‘ ' rde gebr«

jetje
i niet zoo 
gnetisme, ■ 

sme; en oók, het is 
. Met deze proeven 

iets van maken zou. I 
; regelmatig betoog door 
>op van de les nog cens 
in had ik gelegenheid
1 aan a<

De proef werd genomen. Als lid van het Dagelijksch Bestuur droeg 
men mij op de eerste pogingen te doen; tijdens de Bestuursvcrgadc- 
dcringen kon men dan uit de eerste hand vernemen hoe de ervaringen 
waren en wat de resultaten werden. Ik koos als onderwerp: Mag
netisme en Electriciteit in onderling verband. 6 lessen, vooral niet te 
veel, het wordt gauw te zwaar. Een onderwerp op clectrisch ge
bied trekt altijd (een beetje reclame moest er bij!); het is een 
afgerond geheel, dat men niet zoo pasklaar in de leerboeken vindt; d’r 
zit systeem in: eerst magnetisme, dan electriciteit, ten slotte electro- 
magnetisme; en oók, het is een onderwerp met tal van demonstratic- 
proeven. Met deze proeven kon ik alles redden en wistikzeker.dat 
ik er iets van maken zou. Ik zou de experimenten doen eerst onder 
het regelmatig betoog door voor het gehecle auditorium, en ze na 
afloop van de les nog cens herhalen met de cursisten er vlak bij. 
Dan had ik gelegenheid te peilen of ik te diep was gegaan of te 
veel aan de oppervlakte gebleven. Gemakkelijk konden de cursisten 
terugkomen op besproken punten, die nog niet goed begrepen waren. 
Zoo in een gemoedelijk onder onsje zou ik ze wel aan het praten 
krijgen, eerder in elk geval dan wanneer dat praten gebeuren moet 
van de zitplaatsen af tot den man die zoo ver weg staat, zoodat 
men hard moest praten en precies, terwijl iedereen je dan nog zat 
op te nemen.

Even goed vond een meergevorderde de gelegenheid naar aanleiding 
van een proef zijn vragen te stellen, die wat verder reikten dan het 
behandelde in de les. Ik kon die vragen beantwoorden, zonder dat 
de anderen er mee vermoeid werden, zonder dat de beginners er 
door zouden worden in de war gebracht.

Beginners en meergevorderden I Dit is een 
de luistercursussen kan men ze niet ontdekken, 
niet tot elk individu, men oreert voor een geheel, 
dat men daarbij de beginners bevredigt en hun iets 
dat gaat alleen goed voor meergevorderden. Daar 
gevraagd; daar worden geen bezwaren geopperd en geen conclusies 
getrokken waarover men ernstig kan debatteeren. Als dat door een 
enkeling nog eens gebeurt, is die vast en zeker geen beginner, integen
deel. Op de werkcursus schift men ze direct. Als ze niet uit den 
hoek komen tijdens de les, komen ze toch voor den dag bij de demon- 
streertafel. In het gesprek, dat vaak gaat van man tot man, kan de 
docent rekening houden met de aanleg van dengene, tot wien hij spreekt.

Toch is het natuurlijk wenschelijk, dat men niet al te veel verschil 
heeft wat betreft de vóór-opleiding. Het allerbeste is dat een ieder 
profiteert van een kwestie, door één te berde gebracht. De geheelc 
cursus mag zich niet vervelen, omdat „die ééne” altijd wat vraagt, 
waarvan de rest niets begrijpt.

De hier bedoelde éénheid in de cursisten kan men op 
cursus vrij goed verkrijgen. De docent verkoopt daartoe 
gangskaarten en maakt eerst een praatje met degenei 
hij wikt en hij weegt, en ontraadt enkelen te komen 
hun niet geven wat zij er van verwachten.

Op deze manier heb ik het aangepakt. Ec 
Die heb ik dadelijk verdeeld over 2 groepen.
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cursus moet in de eerste plaats klein zijn. Eerst is groep I, toen 
groep II afgewerkt; de stof is dus 2-maal precies op dezelfde manier 
behandeld, 2 maal 6 lessen. Dat kon heel goed vóór de Kerstvacantie, 
zooals in den aanhef al beweerd is. Met plezier heb ik de lessen 
gegeven. Er hecrschtc al gauw een vrijmoedige geest; de menschen 
kenden elkaar: er werd van alles en nog wat gevraagd; onderling 
ging men aan het redevoeren over de gestelde problemen; vooral 
raakten de gemoederen in beweging als er staande vergadering werd 
gehouden om de proeven heen. Korte syllabi werden dankbaar geaccep
teerd ; notities werden gemaakt tusschen de regels in, notities, waarop 
ik zelf vaak doelde, als ik bet noodig vond sommige punten flink te 
laten onderlijnen. Op deze wijze is het gelukt zonder eenige pressie na
tuurlijk, maar alleen op verzoek, een 5-tal verslagen los te krijgen 
over het behandelde. Twee daarvan waren zoodanig opgesteld en 
gaven zoo juist aan dat de lessen waren begrepen, dat het Bestuur 
er een testimonium voor toekende. Dien kant moet het op; de deel
nemers moeten aan den arbeid; de leiders geven alleen den weg 
aan; de toehoorders moeten zich zelf vormen.

Het verloop was zeer gering, maar nog aardiger: de deelnemers 
vroegen om een vervolgcursus. Hetzelfde onderwerp, dezelfde grond
beginselen en dan allerlei toepassingen daarvan. Van elke groep 
kwamen er 15 terug, die trouw tot aan het eind toe van de Kerst
vacantie zijn gekomen. Ik heb behandeld de machine van "Wimshurst, 
condensatoren, galvanometers, motor en dynamo, inductor van Ruhm- 
korff. Ook weer 6 lessen, 2 maal achter elkaar.

Dat was in de ware zin een B-cursus. Hier wist de docent 
precies wat hij aan zijn hoorders had, dat zij allen op dezelfde basis 
stonden en dat er geen B-cursisten in schijn waren, zooals dat bij 
zelf-classificatie ongetwijfeld in groote mate het geval steeds zal zijn.

Toch is gebleken dat het met deze vervolgcursus te ver ging. Het 
werd te lastig. Ik heb duidelijk geconstateerd dat de vragen en op
merkingen van gehalte verminderden. De menschen deden hun best, 
maar het fijne van de zaak ontging hun. Ik heb ook geen enkel ver
slag ontvangen.

Daarom hebben we het dit jaar iets anders gedaan. Eón cursus 
vóór de Kerstvacantie van 8 lessen voor een beperkt aantal deel
nemers; dezelfde cursus nA de Kerst. Alles voor beginners, A-curst 
derhalve. Zoo gaan we een jaar door om te zien of de belang 
ling blijft. Vanzelf komen er dan meergevorderden, die ook 
den docent als zoodanig worden beschouwd. Dan is de tijd er 
nog eens aan de B-leergangen te beginnen.

Wel hebben we dit jaar meerdere ■ 
over scheikunde en over sterrekunde, 
wijsbegeerte en over literatuur alleen 
ding betreft is het zeer naar wensch < 
de Kerst zijn geheel bezet, en voor 
genoteerd voor ni de vacautie.

Ik voor mij twijfel er nie 
blijken van blijvende waarde I 
een klein contingent personen 
liefst zóó goed, dat ze een vol
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Het Amerikaansche systeem 
ontwikkeling 

door WILHELM MULLER.
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parochiescholen 
katholieke geeste-

Parochiescholen en onderwijsinrichtingen der 
kerkgenootschappen.

Reeds in zeer vroege tijden bestonden scholen • 
genootschappen — De katholieke hoogere onder' 
protestantsche parochiescholen — De lagere scholen . 
schappen en de openbare scholen — Redenen om de 
te laten bestaan — De houding der protestantsche en ki 
lijkheid tegenover het openbare onderwijs.
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en weer. Dan vormt men de ware broeders, die er grondige : 
werkzaamheid voor over hebben, dan krijgt men een degelijke 1 
van cursisten waarop de docent kan bouwen, dan maakt men 
basis voor de Volksuniversiteit, waarop het groote argument tegen 
haar zoo gerechtvaardigd bestaan, dat van de kwecking van aan
gewaaide schijngeleerdheid, geen stand kan houden.

rT1ot de inrichtingen in dienst der opvoeding, die niet uit publieke 
± middelen betaald worden, behooren de scholen door de kerk 

gesticht en verschillende andere onderwijsinrichtingen. Zij staan 
slechts in zooverre onder het gezag der onderwijsautoriteiten van 
iederen staat, als zij zich moeten houden aan bepaalde voorschriften, 
' t leerplan en de scholieren betreffende. Maar in het beheer der 

lolen, in het aanstellen der leerkrachten, in de keuze der vakken, 
welke zij buiten de verplichte willen laten onderrichten, zijn zij geheel 
vrij. Terwijl in de groote steden de katholieke parochiescholen in de 
meerderheid zijn, vindt men op het platteland meer scholen der pro
testantsche kerk, vooral daar waar de bevolking voor een groot deel 
bestaat uit Duitsche boeren en hun nakomelingen. Beide soorten 
scholen worden voornamelijk gesteund door den stroom van immi
granten. De stedelijke statistieken over het bezoek dezer inrichtingen 
zijn niet nauwkeurig. Volgens het verslag van den nationalen com
missaris van opvoeding werden in het jaar 1907 de particuliere 
scholen van Amerika door 1.304.5-17 leerlingen bezocht; op rekening 
der katholieke scholen kwam daarvan een millioen, een cijfer dat wel 
juist zal zijn. De overige 304.547 leerlingen bezochten particuliere 
onderwijsinrichtingen van den meest verschillenden aard; ook de 
scholen der protestantsche kerk moeten daaronder gerekend worden, 
hiervan bezitten de lutherschen het grootst aantal onderwijsinrichtingen.

In verschillende deelen des lands waren reeds lang voordat de 
openbare scholen bestonden deze kerkelijke onderwijsinrichtingen tot 
bloei gekomen. Waar de katholieke zendelingen der 17de en 18de
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eeuw hoofdzakelijk hun aandacht aan het hoogcr onderwijs wijdden, 
zorgde de duitsche protestantsche zendeling ervoor, dat in de nieuw 
gestichte kolonies, naast de kerk ook een school opgericht werd, 
waarin de jeugd de Bijbel en de gezangen van Luther in den kern- 
achtigcn taal van den hervormer leerde kennen en zoo op godsdienstig 
gebied in de goede richting geleid werd. Te samen met de gewone 
particuliere scholen hebben de christelijke scholen den weg gebaand 
voor de openbare neutrale lagere school en daarmede het land een 
grooten dienst bewezen, die zeker niet onderschat mag worden.

Veel katholieke middelbare scholen verheugen zich reeds in een 
goeden roep. De professoren, meestal leden van de een of andere 
monniksorde, waren vooral op het gebied der talen vaak de meer
deren van de leeraren aan de openbare school. Toen echter deze 
instellingen tot bloei kwamen onstond daarin een verandering; wel 
presteeren de katholieke scholen ook heden ten dage nog veel op 
het gebied der klassieken, maar zij houden meestal vast aan de 
scholastische tradities van het verleden. De onderwijsinrichtingen 
hebben slechts in geringe mate een invloed ondergaan van de groote 
hervormingsbeweging, die heden ten dage het onderwijs geheel wijzigt.

De protestantsche scholen voor meergevorderden worden door 
Schuricht met lof vermeld in zijn werk over het streven der Duitsche 
schoolondernemingen in Amerika; hij verklaart, dat zij de goede 
eigenschappen der Amerikaansche inrichtingen zoeken te vereenigen 
met de voordeelen der Duitsche gymnasia. Wat echter de katholieke 
en protestantsche instellingen voor lager onderwijs betreft, die kunnen 
zich over het algemeen niet meten met de openbare scholen. In 
Cincinnati b.v. zullen de hoofden der scholen vaak de ondervinding 
opdocn, dat de kinderen, die zoo nu en dan uit de scholen der kerk 
bij hen komen, achter zijn bij hun leerlingen van denzelfden leeftijd. 
Van roomsche zijde beweert men, dat de saeculiere of reguliere 
geestelijken, welke voor het meerendeel de leerkrachten der katholieke 
scholen vormen, het geven van onderwijs als hun levenstaak beschou
wen, iets wat van de leeraren der openbare school slechts in be
perkte mate gezegd kan worden. Voor velen is het beroep van onder
wijzer slechts de overgang tot een werkkring, die grootere geldelijke 
voordeelen afwerpt. Tot op zekere hoogte is dit verwijt waar, maar 
door de veranderingen in de economische verhoudingen en door 
verbetering der onderwijzcrssalarisscn valt juist op dit punt < 
verandering ten goede op te merken. Bovendien mogen de onderwi; 
aan de openbare scholen, vooral zij die in de laatste tientallen jare 
zijn aangesteld, beweren, dat zij in de kweekscholen een grondige 
vakopleiding hebben ontvangen en een dieper paedagogisch ii 
hebben verkregen dan de meeste onderwijzers aan de katholieke :

Het verbeteren van het openbaar onderricht heeft tot 
gehad, dat veel particuliere instellingen ten gronde zijn gegaan, 
het Duitsche onderwijs-systeem in de neutrale openbare scholei 
Middenstaten werd ingevoerd, sloten de meeste Duitsch-Eng< 
scholen, welke indertijd onder den invloed van de bannelingen van ' 
opgericht waren, haar deuren, en de leerlingen gingen over naar 
openbare school. Wel lieten de Katholieken en onder de protestant 
de Lutheranen hun eigen particuliere scholen voortbestaan; dit (

t hooger 
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schiedde omdat volgens hun geestelijke leiders het godsdienstonder
wijs het belangrijkste deel van het onderwijs vormt. In het oprichtcn 
en bij het in standhouden hunner onderwijsinrichtingen hebben ue 
Katholieke kerkgenootschappen een grootc organisatorisc 
heid en offervaardigheid aan den dag gelegd. Wel met 
op, dat hun angstvallig waken voor het gebruik der 
hier een voorwaarde is van zelfbehoud en in dienst 
van de belangen van hun kerk, maar men mag toch ook niet ver
geten, dat hun bemoeiingen in deze richting ook een ethische basis 
hadden. Het grootste deel der Duitsche immigranten, die op rijperen 
leeftijd in Amerika komen, is niet in staat de Engelsche taal vol
doende machtig te worden. Willen zij op hun kinderen paedagogischcn 
invloed uitoefenen, dan moeten zij het Duitsch gebruiken en dus 
eischen zij, dat ook de school door het geven van grondig onderwijs 
in deze taal "hen het vervullen van zulk een gewichtige taak gemak- 
kelijker maakt. Reeds in 1846 werd deze opvatting gehuldigd door 
een Amerikaan, die zich kon heenzetten over zijn vooroordeelen en 
die toentertijd in de wetgevende vergadering van Ohio sprak ten 
gunste van het verplicht onderwijs in het Duitsch in de openbare 
scholen van de streken met een groot percentage Duitschers. Inder
daad wist deze man met zijn ruimen blik en zijn warm hart de wet
gevers van dien staat er toe te brengen een wet in dien geest uit 
te vaardigen. Daar, waar de openbare school niet bereid is tot deze 
concessie, is het voortbestaan der kerkelijke onderwijsinrichtingen 
uit ethische overwegingen gerechtvaardigd.

Het standpunt, dat de Duitsche protestantsche kerkgenootschappen 
innemen tegenover de openbare school, was en is nog steeds geheel 
anders. De Lutheranen hebben op grond van de godsdienst- en ge
wetensvrijheid, welke hun door de grondwet gewaarborgd is, hun 
eigen scholen; zij houden echter bij de inrichting rekening mei <ƒ 
palingen der wet op den leerplicht en hun verhouding tot de opet 
scholen is een volkomen vriendschappelijke ’).

De ultramontaansche vleugel der Katholieken daarentegen opende 
van den kansel en in de pers een heftige campagne tegen de open
bare school Op dit gebied hebben dc Katholieken in de laatste

') Dr. Wallen, de president der Miss 
verklaring af, die ook dooi- de verdere synt 
„De openbare scholen zijn een politieke 
grootcr beteekenis dan in een 
welzijn van ons tweede vaderlans 
openbare school mee te helpen 
Band II S. 151).

2) In hel jaar 1850 schreef de 
neutrale openbare school), die legen de wetten en leger 
waarvan dus reeds van te voren zeker is, dal zij moe 
stelling, waarvan ons de ondervinding in duizende ( 
een noodlottigen invloed heeft, kan niet gehandhaafd 
een minderwaardig egoïsme bedacht: deze instelling zal <

Op een vergadering Ie Cincinnnli zeide een zekere Pit 
systeem van de neutrale openbare school is
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schreef the Newark Catholic Citizen: _de gouverneur, die 
sekten der katholieke ouders in New-Ycrsey niet beschermd 
n katholieke ouders belasting betalen voor het onderhoud 
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De katholieke geestelijke Hcnnessey verkondigde in het jaar 1885 van den 
kansel, dat alle personen, welke hun kinderen naar de openbare school zouden zenden, 
tijdens hun leven uitgesloten zouden worden van de sacramenten en na hun dood 
geen christelijke begrafenis zouden kunnen krijgen. In Georgia vaardigde bisschop 
Grosz in 1882 een bevel uit. waarbij hij aan alle katholieke meisjes het bezoek 
der openbare scholen verbood (Schuricht, Gcschichte der Deutschen Schulbestre- 
bungen in Amerika S. 111 en 112). De bewering der katholieke geestelijkheid, 
dnt de openbare school atheïstisch is. is onwaar. De openbare school is neutraal 
op religieus gebied, maar is niet de vijand der godsdienst. In de meeste sleden 
begint het onderwijs met bet lezen van een stuk uit den Bijbel. De overgroole 
meerderheid der leeraren en leeraressen is aangesloten bij een ol ander kerk
genootschap en er zijn zelfs veel goede katholieken onder hen.

jaren hun taktiek gewijzigd en zelden vindt men nu nog in hun or
ganen aanvallen op de neutrale openbare school. Daarentegen nemen 
vele in een andere gewichtige kwestie een standpunt in, dat weleens 
verschilt met de zienswijze der protestanten. De Lutheranen maken 
er slechts aanspraak op bijzondere scholen te mogen stichten voor 
wier onderhoud zij zelf de middelen geven. Vooraanstaande Katholieke 
geestelijken en lecken verklaren echter, dat de Staat slechts het recht 
heeft te bepalen wat voor soort schoolonderwijs gegeven zal worden 
en tot hoever men daarmee zal gaan. In de keuze der inrichtingen 
moeten de ouders geheel vrij zijn. Deze opvatting is volkomen juist. 
Maar, beweert men verder, het schoolgeld dat door de Katholieken 
betaald wordt, mag niet gebruikt worden voor de instandhouding der 
openbare scholen, dit moet slechts de Katholieke onderwijsinrichtingen 
ten goede te komen. Ook deze eisch schijnt op het eerste gezicht 
billijk te zijn. Evenwel volgens de uitspraak van bekwame rechts
geleerden is de bewering, dat de staat andere scholen dan die welke 
in dienst der algemeenheid staan, uit de Staatskas moet bezoldigen, 
in strijd met de grondwet. Bovendien, wanneer men den Katholieken 
tocstond wat nbch Lutheranen, nbch andere kerkgenootschappen 
gegeven werd, zou zoo’n concessie eerder het karakter dragen van 

privilegie dan van het erkennen van een goed recht. En ook 
vergete men niet de gewichtige nationale bezwaren, die het onmogelijk 
maken om aan zulk een eisch gevolg te geven.

In zijn constitutioneele geschiedenis der Verecnigde Staten zegt 
Professor Van Holst, dat het systeem der openbare neutrale school 
zonder overdrijving gekenschetst mag worden als een derkr_ 
steunpilaren der democratie, daar het zie kinderen opvoedt 
verstandig gebruik van vrijheid en zelfregeering. Nu ligt het 
hand dat deze instandhoudende invloed der scholen grooter zi 
naarmate zij meer elementen der bevolking omvatten. Daarom zo 
ook de levensbelangen van den Staat aangetast worden, indien
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aard, dan zou de rampzalige splitsing, die in zooveel 
:csche landen merkbaar is, ook in de Unie de meestal goede 
ding tusschen de kerkgenootschappen onderling verstoren. En 

verwezelijking van een der hoogste idealen der volksschool, n.1. 
; opwekken van een sterk gevoel van saamhoorigheid, zou niet meer 
toemd mogen worden als een der schitterendste resultaten van het 
xerikaansche systeem van volksontwikkeling.

Chautauqua’s onder leiding der kerk.
Navolging der oorspronkelijke Chautauqua’s — Verhouding tusschen 

deze en de nieuwe instellingen — Katholieke, methodisten en joodsche 
vacantie-cursussen — Invloed der Chautauqua’s — Minderwaardige 
prestaties der zwakkere instellingen.

Het Amerikaansche gezegde „Nothing like trying", niets gaat 
boven probceren, bevat veêl waars. Bij de meeste mcnschen bestaat 
de lust om te experimenteeren, en deze neiging kiest gaarne de 
opvoeding als oefenterrein. Daar wil men vaak met meer geest
drift dan juist inzicht het nieuwe invoeren alleen omdat het nieuw 
is. Waar evenwel het goede resultaat zoo duidelijk blijkt als bij het 
Chautauqua-systeem is het zeker verklaarbaar, dat men van verschil
lende kanten dit voorbeeld tracht na te volgen. Kerkelijke vereeni- 
gingen, wereldlijke liefdadigheids-genootschappen, „colleges" en uni- 
versiteiten hebben soortgelijke vacantiecursussen in het leven geroepen, 
die alle Chautauqua’s genoemd worden. Het zijn geheel op zich zelf 
staande lichamen, die ongeveer hetzelfde doel nastreven als de oor
spronkelijke Chautauqua’s en dit met soortgelijke middelen trachten 
te bereiken. Zij staan tot deze in een verhouding, die vergeleken 
mag worden met den band tusschen de Grieksche koloniën en het 
moederland. Tegenwoordig zijn er in Canada en in de Unie meer 
dan vierhonderd van zulke Chautauqua’s. Tot de meest bekende in
stellingen behooren verschillende Chautauqua’s, die van een kerkge
nootschap uitgaan, zooals de katholieke vacantieschool in Plattsburg 
aan het Champlainmeer. De deelnemers, meestal leeraren, leeraresen 
en studenten verstaan de kunst om hun studie te combineeren met 
ontspanning. De groote toeloop bracht de directeur van deze school, 
Dr. Conaty ertoe, om ook ih het oude middelpunt der Fransch- 
Katholieke beschaving, in de stad New-Orleans een winterschool te 
openen. Het zachte klimaat en de goede naam van dezen directeur 
en van de onderwijs-inrichtingen in de stad, droegen veel bij tot den 
snellen opbloei van die onderneming. In beide scholen worden natuur
wetenschappelijke en humanistische vakken gedoceerd, vooral in deze 
laatste wetenschappen wordt door uitnemende leeraren college ge
geven; ook de overige methodes van Chautauqua worden hier in toe
passing gebracht.

De kust van New-Yersey is bedekt r 
In een van die plaatsjes Ocean Groi 
de Methodisten een zomercursus gegeven.
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Engelsche literatuur in de 19de
Eenige profeten der 19de eeuw ei 

sociaal gebied......................
De „gentlemen” in de werken vai 
De groote Amerikaansche dichtei 
Geschiedenis der opvoeding . 
Moderne geschiedenis...................................................
De ontwikkeling der Nederlandsche natie . .
Oostersche beschaving..............................................
De vrijheidshelden en de helden der revolutie .
Tijden van crisis in de Amerikaansche geschiedenis 
Staathuishoudkundige problemen van den tegenw. tijd 
Het vraagstuk 
Arbeidsproblemen

en ver naar Ocean Grove komt. De bijeenkomsten worden gehouden 
in een groote open rotunde, beschut door een op palen rustend dak. 
Zij dragen meestal een godsdienstig karakter; er wordt gepreekt en 
gebeden, men zingt er psalmen en luistert naar muziekuitvoeringen. 
Ook bespreken bekende redenaars in deze rotunde de vraagstukken 
van den dag, die zij meestal van uit een ethisch gezichtspunt be
schouwen. Van nieuwere datum is de joodsche Chautauqua, die even
eens aan de kust van Jersey in Atlantic city haar zetel heeft. Ook 
hier staan op het program populaire lezingen, studiecursussen, lees
gezelschappen, godsdienstoefeningen en uitspanning. Al deze gods
dienstige chautauqua’s stemmen daarin overeen, dat leerlingen en leeraren 
niet uitsluitend behooren tot het kerkgenootschap, waarvan de cursus 
uitgaat, maar vaak andere richtingen zijn toegedaan.

Het ligt voor de hand, dat het Chautauqua-systeem door zijn doel, 
zijn indeeling en door zijn sterke uitbreiding in hooge mate er toe 
bij heeft gedragen om nuttige kennis te verspreiden en geestelijke 
belangstelling op te wekken. Zelfs vermag dit systeem zijn invloed 
over den oceaan uit te strekken, want verschillende vacantiecursussen 
in Engeland volgen het voorbeeld der oorspronkelijke chautauqua’s. 
Toch is het ontstaan van zooveel dezer vereenigingen in alle dcelen 
van Amerika niet onverdeeld gunstig te noemen. Wel zijn er nieuwe 
inrichtingen, die door een krachtige organisatie, door bekwame leiders 
en ruime geldmiddelen groote resultaten kunnen boeken, maar daar
naast zijn er ook zwakkere instellingen, die minderwaardige prestaties 
leveren, daar zij werken moeten met ongeschikte leerkrachten, c 
beperkte middelen beschikken en veelal in de noodzakelijkheid 
keeren om met naburige chautauqua’s te moeten concurreeren. 
zou beter zijn als de lust tot navolging, die den Amerikanen in ... 
bloed zit, op dit terrein wat ingetoomd werd, want hier dreigt de 
kwaliteit door de kwantiteit te verminderen.

Hieronder volgt een opgave van de voornaamste vakl 
de cursussen van het jaar 1907-—'08 behandeld zijn en 
lezingen, dat men aan ieder onderwerp heeft gewijd:
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Aantal lezingen.
De regeeringen van het moderne Europa .... '
De Amerikaansche regeering 
Problemen waar de hedenda 

burgerij zich voor gestciu < 
Stedelijk bestuur  
Paedagogische vraagstukken en de 
ding in den tegenwoordigen tijd .

Moderne methoden ter bevordering der 
Schets van een kunstgeschiedenis dei 
Idealen door de kunst in de 19de 
De muziekbeoordeeling  
De toonkunst  
De opera’s van Wagner ....

Algemeene en toegepaste wetenschap. 
De aanwinsten van de wetenschap en van 

moderne onderzoek  
Het zonnestelsel . 
Electriciteit en magr 
Electriciteit en radii 
Theorie en praktijk 
Algemeene natuurkui 
Kracht en beweging 
Geluidsleer .... 
Warmte opgewekt door beweging ...... 
Licht en kleur  
Verlichtingstechniek  
Anorganische scheikunde . . ..........................
Toegepaste scheikunde  
Het bereiden der moderne kleurstoffen, uit kootteer 
De aarde en haar geschiedenis. 
De grondslagen van de algemeene  ontwikkeling. 
De wet der voedinf 
Eerste hulp bij on( 
Handelsaardrijksk 
De metallurgie v< 
Natuurkunde en
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worven kennis geen dun beschavingsvernisje, maar een kracht, die 
wortelend in de ondervinding, het geheele wezen staalt en sterkt. 
Vaak verrassen juist deze lieden hun meer beschaafde medetoehoorders 
door hun scherp oordeel en door hun frisschcn kijk op de dingen. 
En als zulke mannen en vrouwen aan de discussie deelnemen, dan 
dragen zij er toe bij, dat er een geestelijk contact tusschen hoogere 
en lagere klassen- ontstaat. Dan dienen deze samenkomsten als de 
brug, die een vruchtbare .verbinding mogelijk maakt tusschen de im
pulsen, ontstaan uit de duizendc directe indrukken van het leven en 
het methodische denken.

Het verslag van den superintendent der New-Yorksche afdeeling 
over deze lezingen bevat geen nauwkeurige medcdeelingen omtrent 
het beroep dat de deelnemers uitoefenen, evenmin over de verhouding 
waarin de beide sexen en de verschillende beroepen aan de cursussen 
deelnemen. Maar wel kan men uit een reeks van brieven opmaken, 
welke indrukken de toehoorders der hoogere en lagere standen in 
deze lezingen opgedaan hebben. Eenige van deze brieven worden 
hieronder geciteerd.

„Om mijn dankbaarheid voor de ontvangen w eld« 
wil ik hier vertellen, dat ik in verschillende u ijken < 
tweehonderd lezingen heb gevolgd van de voordrachtc 
de meest uiteenloopcnde zaken handelde, waarin 
kan stellen. Ik heb daar veel geleerd en naar ik  
deze lezingen een beter echtgenoot, vader en advocaat 
ik voorheen was, misschien zelfs een beter mensch."

„Volgens mijn meening moet het groote voordeel van de door den 
stedelijken raad van opvoeding georganiseerde lezingen gezocht wor
den in het feit, dat zij de bewoners van een streek tezamen brengen 
op een wijze, die aan hun waardigheid van staatsburger ten goede 
komt. Dit voordeel wordt m.i. nog vergroot door dc omstandigheid, 
dat dc toehoorders na de lezing samen blijven om het gehoorde te 
bespreken en om aan den spreker van den av< '

„Daar de belastingbetalers de openbare : 
mogen zij er voordeelen van verwachten, welke 
vangen. Duizende jonge menschen, die vroeger 
brachten in tweede rangs ontspanningslokalen, wennen 
zamerhand aan, lezingen te volgen.”

„Zij, die aan het hoofd van een gezin staan, kunnen uw streven 
(dat van den superintendent) waardeeren. De kennis, die wij opdoen, 
zal ons in staat stellen onze kinderen beter op te "

„Ik moét den geheclcn dag zwaren handarbeid i 
echter denk aan die prachtige en leerzame lezingen, di 
wachten, dan krijg ik het gevoel van een schooljong 
een goed cijfer te zullen krijgen."

Een arbeider in een fabriek van gummi-artikelen schrijft: „deze 
lezingrecks moet vroeger of later den mensch tot een hooger plan 
verheffen, zijn denken sterker maken en hem een verfijning geven, die 
hem tot een beter burger zal doen worden en die hemzelf en de 
algemeenheid van veel nut zal zijn."

Als bewijs, dat door deze voordrachten de lust tot lezen zeer toe
neemt kan de volgende mededeeling dienen.



en

Ui
128

werden' door
XTsw-York zij 

;l ^nautauqua’s.

:r6ziji

„Naar s 
het verre < 
handelden 
schikking 
32 maal i

Zulke 
eerlijke

Bioscoop en Volksontwikkeling 
door Dr. R. M1EDEMA.
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woorden van lof, die ingegeven 
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‘) Zie ook het artikel van denzelfden schrijver in t 
schrift: De bioscoop in dienst van het onderwijs en de voll

ik het in deze eens met den 
>op te ’s-Gravenhage, den H< 

zijn werkje: „De Bioscoop er 
:oop een leemte in het onderwijs • 
onderwerpen (de beschrijving 

van cultures, het groeiproces ■ 
i de bioscoop voor de leerlii

: gevaar dat de leerlingen, door het versneld tempo, waarin zij 
igen waarnemen, de lust zouden verliezen om rustig in de natuur 

tarnemen, wat op de film in enkele minuten aan hen voorbij- 
geheel uit de lucht gegrepen. Integendeel. Het ver- 
geziene, zoo het binnen het bereik ligt (hetgeen na- 
van onderwerpen uitgesloten is) nu ook in natura te

i directeur der Gemeen- 
leer D. van Staveren, 

en het onderwijs” schrijft, 
. _,s aanvult, en er op wijst 
van ver verwijderde landen, 

van dieren en planten) 
ingen eerst recht levend

T~x at de bioscoop, zooals deze tot nu toe wordt geëxploiteerd, nog 
1 J slechts in zeer geringe mate dienstig is aan de volksontwikkeling en 

in de meeste gevallen eer van volksontaarding gesproken kan wor
den, is een stelling die in dit tijdschrift zeker niet verdedigd behoeft te 
worden. Daar zijn wij het allen wel over eens. Zelfs de strenge 
censuur, in verschillende plaatsen van gemeentewege uitgeoefcnd, kan 
daaraan weinig veranderen. Doch er is minder eenstemmigheid wan
neer wij trachten een antwoord te geven op de vraag of de bioscoop, 
mits goed geëxploiteerd, wfel van groote beteekenis voor de volksont
wikkeling zou kunnen worden. Er zijn er nog velen, die de bioscoop 
als onderwijs- en opvoedingsmiddel onbruikbaar vinden of schadelijk. 
Nog onlangs werd in dit tijdschrift (Aug.-Sept.-nummer, blz. 511 vv.) 
deze meening neergeschreven door Mej. E. C. Knappert, die de vrees 
uitsprak dat de bioscoop de lust tot zelfonderzoek bij het kind zal 
verminderen of dooden.

Ik ben echter een andere opvatting toege 
dat de bioscoop, bij goede exploitatie, zeer 
kan bevorderen en vooral ook bij het ondt 
kan verrichten.
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worden ’).
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Wie om een voorbeeld te noemen, eenmaal het ontluiken van planten, 
duizende malen versneld, door middel van een filmbeeld heeft mogen 
aanschouwen, is gegrepen door de ongeloofelijke schoonheid van be
weging, die wij zelf niet kunnen zien, al hadden wij nog zoo veel ge
duld en zich toch telkens in onze nabijheid herhaalt.

Evenmin als er ccnig gevaar in is om een voorwerp met een mi- 
kroskoop duizende malen te vergrooten, is het gevaarlijk om een 
beweging, een proces te versnellen.

Doch het is eigenlijk niet zoozeer mijn bedoeling om de waarde van 
de bioscoop als onderwijs- en opvoedingsmiddel te bepleiten, als wel om 
de Nutsdepartementcn er op te wijzen dat hier een schitterend ar
beidsveld braak ligt, waarop zij prachtig werk tot nut van het alge
meen kunnen gaan verrichten.

Daar tot op dit oogenblik zoo goed als alle bioscopen hier te lande 
nog in handen zijn van ondernemers, die haar exploiteeren als kost
winning (de groote bioscooppaleizen in onze groote steden toonen maar 
al te duidelijk dat er een zoet winstje uit wordt gehaald) en deze 
ondernemers uit den aard der zaak zich weinig door opvoedkundige en 
ethische motieven laten leiden, doch enkel vragen wat het publiek graag 
ziet, daarbij meestal spcculeerend op lage hartstochten en sensationecle 
elementen, daar is het m.i. de taak van 't Nut om thans ook de 
exploitatie van bioscopen ter hand te nemen en voorstellingen mogclijk 
te maken waaraan wel opvoedkundige en ethische motieven ten grond
slag liggen. Daarmede verricht het dan een dubbel waardevollen 
arbeid. Want ten eerste verhindert het in plaatsen waar tot dusverre 
nog geen bioscoop is, de oprichting van een bioscoop die enkel als 
kostwinning wordt beschouwd, en vervolgens leert het de mcnschen 
zien dat er ook goede en mooie, en niet minder boeiende voorstellingen 
gegeven kunnen worden, en ontwikkelt aldus de smaak, al geef ik 
onmiddellijk toe dat dit niet snel zal gaan en vooral in den eersten 
tijd de beroepsbioscopen weinig concurrentie te vreezen hebben.

Doch bovenal voor het schoolonderwijs zullen deze Nutsbioscopen 
van beteekenis worden. De instelling van de gemeentelijke school
bioscoop zal namelijk wel tot eenige der grootste gemeenten van 
ons land beperkt blijven.
i-*De vraag is echter of het practisch mogelijk is dat de Nuts 1 
tementen zulk een arbeid gaan beginnen. In mijn 
menig Nutsbestuurdcr zeer bedenkelijk kijken. Ee 
teeren? Maar daar is ' ’ ’ ’
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Van de Lagere Scholen komen alleen de hoogste klassen, 
ieder der schoolhoofden wordt tijdig een programma toegezonde 
de titels en omschrijving der films (in zoover dit mogelijk is) 
zoek deze onderwerpen te voren in de klasse te bespreken.

Het aantal films, dat voor dergelijke voorstellingen geschikt is, 
breidt zich gelukkig steeds meer uit.

De groote filmfirma's H.A.P. en Benz en--------- .
voorraad waardevol materiaal, terwijl het Koloniaal 
over een uitnemende serie films van Indië’s i 
ners, gebruiken, enz.

Wat de tweede weg betreft, tot mijn grot 
mededeelen dat het District „Utrecht” der ■ 
bezig is stappen te doen om tot de aanschaf

kleine plaatsen geven de bioscopen meestal slechts op eenige avonden 
van de week voorstellingen en wordt het toestel en menigmaal ook 
de zaal op de andere avonden niet gebruikt, terwijl dit natuurlijk over
dag zoo goed als nooit het geval is. De exploitant zal dus gaarne 
bereid gevonden worden op deze wijze zijn inrichting productief te 
maken.

De tweede weg is deze, dat men, in plaatsen waar geen bioscoop
theater is of waar men het om een of andere reden niet huren kan, 
zelf een bioscooptoestel aanschaft of een aan het Nutsdistrict behoo- 
rend toestel laat komen op geregelde of ongeregelde tijden.

De eerste weg is reeds sedert meer dan een jaar door het 
departement „Amersfoort" ingeslagen. Wij kunnen daarbij 1 
eigen ervaring spreken en, laat het mij er onmiddellijk aan t< 
van een groot succes.

In een afgehuurd bioscoop-theater, hebben wij reeds m< 
stelling, zoowel voor de jeugd, als v oor de volwassenen u 
Vooral onze schoolbioscoopvoorstellingen voldoen uitmuntend. In 
werking met de gemeentelijke autoriteiten en de hoofden 
baar en lager onderwijs, bereiken wij bij iedere serie van 
lingen ± 2000 kinderen.

Om u een indruk te geven van zulk een 
ik u de laatstgchoudene op 15 en 16 Nov.

Ons programma luidde: 1. De vlieg en de mug.
2. Boterbereiding.
3. Kijkjes op Java.
4. Kerstverhaal.

Op den Dinsdagochtend 10X uur kwamen Gymnasium, Industrie
ën Huishoudschool, L. School CenC3 te samen 

Dinsdagmiddag IX uur de L. Scholen C2, C4, Cs, A1, A’ 
„ 3 uur Handelsschool, School B, A4

Dinsdagavond 7X uur Handelsavondschool, Herhalingschool 
en onderwijzend personeel •

Op den Woensdagochtend 10X uur Rijksopvoedingsgesticht, 
Normaalschool 295 „

^Voensdagmiddag IX uur H.B.S., L. School A8 295 „
„ 3 uur Ambachtssch. en L. Scholen A2, A3, As, A® 299 „
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Het districtbestuur is reeds in relatie getreden met de omliggende 
gemeentebesturen, teneinde zich van hun medewerking te verzekeren. 
Het ligt in de bedoeling om voor de bediening van dit toestel iemand 
te zoeken, die van zoo breede ontwikkeling is en zooveel liefde koestert 
voor dit mooie ontwikkelingswerk, dat hij tevens als explicateur kan 
optreden en dus de capaciteiten bezit om zich in allerlei verschillende, 
uiteenloopcnde onderwerpen zóó in te werken dat het zien van de 
films naast een genoegen ook een les wordt van groote beteekenis 
voor het onderwijs.

Ik verwacht hier beter resultaten van, dan van de werkwijze die 
door de, in het Juninummer van dit tijdschrift besproken Haagsche 
bioscoopcommissie (blz. -129) wordt voorgesteld, waarbij iedere school 
een eigen bioscooptoestel zou moeten aanschaffen. Wellicht dat men 
nog eenmaal zóó ver zal komen, doch dit zal m.i. niet gebeuren vóór 
het centrale bioscoopstelsel jaren heeft gefunctioneerd en op den duur 
bewezen van welk een waarde het filmbeeld voor het onderwijs is. 
Verder onderstreep ik de bezwaren, door den Heer van Staveren 
in het Julinummer (blz. 471 vv.) over deze zaak in het midden gebracht.

En nu tenslotte nog iets over de kosten. De ervaring leert ons 
dat deze bij een goede exploitatie, tot een minimum gereduceerd 
kunnen worden. Bij de schoolbioscoop-voorstcllingen ten onzent 
wordt van ieder kind 10 cent als toegangsprijs gevraagd. Dit bedrag 
is (wanneer wij geen bijzondere onkosten maken door bijv, een expli
cateur van buiten de stad te doen komen) voldoende om deze onkosten 
te dekken. Het spreekt cchter wel vanzelf dat bij de vaststelling van 
dit bedrag rekening moet worden gehouden met plaatselijke omstan
digheden. Het is best mogelijk dat op een andere plaats 20 ct. ge
heven zal moeten worden, zoo goed als 't ook mogelijk is dat ■ 
dit doel gemeentelijke subsidie wordt verstrekt, wat eigenlijk 
meer dan billijk is.

Voor de huur van films wordt over ’t algemeen IX A 2 ets. per 
meter en per dag berekend. Daar men voor een met explicatie toe
gelichte voorstelling niet meer dan ± 14 A 15 honderd meter noodig 
heeft (duur van de voorstelling ± 1% A 2 uur) zijn de kosten daar
van dus ± 25 A 30 gulden per dag. Houdt men de film meerdere 
dagen, dan wordt op deze prijs reductie gegeven. De prijs van de 
films van het Koloniaal Instituut bedraagt slechts % cent per meter, 
terwijl men bovendien zeer uitvoerige en gedocumenteerde beschrij
vingen ontvangt van iedere film.

Ik hoop door dit artikel de aandacht der departementen gevestigd 
te hebben op een uitgestrekt terrein, waarop nog heel weinig gear
beid is, doch dat bij een energiek aanpakken van den kant van het 
Nut prachtige resultaten zal opleveren en niet weinig kan medewerken 
tot de ontwikkeling van ons volk.
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Ontwikkeling van volwassenen 
Kijkjes over de grenzen door J. Hovens Greve.
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yeder weet wat een stoel is, maar als we de omschrijving van het 
| begrip stoel zouden vragen in een gezelschap dat juist bezig was 

de gewichtigste vraagstukken van dezen tijd gcnocgclijk en tot 
ieders stichting op te lossen, dan zou ieder iets anders zeggen, ’t Zou 
een aardige oefening zijn en de verschillende definities zouden kijk 
geven op het karakter en het peil van ontwikkeling van hun stellers.

Het zakelijke type, de soort die zich in den regel met inwendige 
zelfgenoegzaamheid „maar” 'n man van de practijk noemt, bedenkt 
zich niet lang, zet z'n gezicht in een wegwerpende plooi en zegt een 
stoel? — da’s 'n stoel en sluit stijf zijn lippen en daarmee de debatten 
en kijkt U aan: „maak me eens wat!"

Het verwante type, dat echter nog enkele resten van anj 
eerbied voor de school in zijn onderbewustzijn met zich draagt, c 
de stoel —— en dan zet hij n komma, maar na dit bewijs va 
denken vervolgt hij al spoedig kregel: — is een ding om op te zitten. 
Maar nommer drie, die uit neiging tot tegenspraak zijn scherpzinnig
heid heeft ontwikkeld, zegt: neen — alle stoelen zijn wel dingen om 
op te zitten, maar alle dingen om op te zitten zijn geen stoelen. 
Daarop volgt een oogenblik van gemelijk of respectvol zwijgen, een 
vruchtbaar moment — want nu is ontdekt, dat er een probleem is.

Zie, dit is een stukje ontwikkeling van volwassenen in 
tiefsten vorm; ontwikkeling van volwassenen is voor een 
deel het doen zien van problemen en de daarop volgende 
ter oplossing er van.

Zoo gezien is het volle leven de ware ontwikkelingsschool voor 
volwassenen, het legt ons onophoudelijk problemen voor en wij wor
stelen om de oplossing er van en de uitdrukking „het leven — een 
school” is zeker niet door een schoolmeester uitgevonden maar door 
den zoekenden mensch, die zich steeds van zijn onwetendheid bewust 
is, een bewustzijn dat, naar men fluistert, niet een specifiek school- 
meestersbez.it is.

Maar als de ware ontwikkelingsschool het leven is, 
wij dan nog met speciale ontwikkelingsarbeid voor vol' 
noode? Heeft de primitieve mensch niet genoeg aan de 
die de natuur hem stelt en ontwikkelen zich lichaam, ' 
gemoed bij hem niet in die mate, als zijn 
eischen? Aangenomen dat dit zoo ware, dit 
kan in onze maatschappij niet worden toegepast, een< 
problemen van dien aard zijn geworden, dat voor 
leering, die ’t leven als vanzelf biedt, leiding bij . 
dringende eisch is geworden, anderzijds omdat het sf 
blemen en het oplossen er van een onmisbaar miciuo

meestersbez.it
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voor mij ge- 
dc geestelijke

Daar 

noodig

vraag hebben 
ontwikkeling

1 wij in 
opstopper

gegeven, weten 
der volwassenen

mtwikkelings- 
” :nden mid- 
llijk, dat wij 
rden, dat ook 

elementen ont-

ler, die z 
inhemel : 
inbr"n<r «

len is een 
ons staan

over ontwikkeling 
schrijvers, een werkman, decoratie- 

' ' met het bestudcercn van den 
practical friend of mine was 
I begin to do something that 
'j make money”. „Look at 

aris for a month”. ,My dear sir”, 
>d fellow, but when you speak of 

and when you speak of plcasurc you 
forsooth! ^Vhy, sir, I take week-end 

I it would bc futile to attempt to describe 
these cosmic excursions”.
weg inplaats van naar Parijs! 
?ug”, maar wij in ons heart of . 

geestelijken opstopper ook niet

’ kwesties tegenwoordig. Ik
* beteekenis is, dan die van

...sch. Daartegenover vallen vragen van 
jur, valuta, dumping of anti-dumping en malaise 
't beter te zeggen al deze vragen zijn ondcr- 

groote vraag „hoe leven wij ’t leven ’t best" en 
istantie slechts waarde door de wijze waarop zij 

ons wakker maken.

pijnlijke .
van de ontwi

t alle' arbeiders het ontwi 

welbekemden handeldrijvenden i 
en men voelt onmiddellijk, dat 

streven, met andere woorden, dat 
ding fouten kleven en 
verbeteren of aanvullen, 
ontwikkeling van volwassene

i wie boven en wie beneden

om aan het sleurleven, waarin wij allen haast chronisch dreigen te 
vervallen, kleur en fleur en meerderen inhoud te geven.

Het laatste behoeft misschien eenigc toelichting voor wie met zijn 
eigen problemen al genoeg te stellen heeft en die dus hem gelukkig 
prijst, die aan de raadselachtigheid der dingen niet ziekt. Maar wie 
weet, hoe vlak en plat het leven verstrijkt voor duizenden en tien
duizenden in onze vermatcrialiseerde wereld, die voelt dat het nood- 
zakelijk is die „veel te velen" in aanraking te brengen met laten we 
’t nu niet meer probleem noemen maar het „Wonder".

Als ons leven rijk zal zijn, dan moet het Wonder er een rol in 
spelen. Als we ons nooit ver-wondcren zijn we geestelijke stakkers, 
maar als wc intens be-wonderen zijn we rijk, met of zonder mate- 
rieclcn welstand.

In een belangwekkende Engelsche bundel essays c 
van volwassenen ') vertelt een der schrijvers, een wei 
schilder, die zich langen tijd bezig hield met het 
sterrenhemel : „Some time ago, a very pi 
advising me „to drop this nonsense, and begii 
would bring some pleasure into my life; to m 
me", he said, „I have been to Paris for a 
I answered, „you are a very goot 
.nonsense’ you speak nonsense 
have no idea of it. To Paris 
trips to the Milky Way and 
you the pleasure I get from t

’n Uitstapje naar den Melkwej 
had z’n collega „niet van terc 
hebben wij een dergelijken 
somwijlen ?

Als wij ’t antwoord op die 
wc meteen, dat het vraagstuk 
niet een specifiek arbeidersvraagst 

Men realiseere zich slechts dat 
niveau van — bijvoorbeeld den 
denstand zouden hebben bereikt 
daarnaar niet zouden willen s 
aan die middcnstandsontwikkel 
breken, die we zouden willen 

Neen, het probleem van de 
probleem van u en mij en van 
in inzicht en wijsheid.

Er zijn veel „brandende" 
loof, dat er geen van meer 
ontwikkeling van den mensc 
lasting, loon, arbeidsduui 
weg of misschien is 
deelen van de eene , 
hebben in laatste ins 
geestelijke krachten in
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anuvn als bet 
uit honderd 

ontstond

rot

jonge mani 
>r>enhandel <

: opzicht gedaan hebben, 
zeker waardeering, ook 

geplaatste militairen zich bitter 
i deze hunne toch zoo bclang-

in<

idealisme

trots en 
mensch is nog deze 
gaten dan dat juis 
dat wij niet op 1 
zoo zedelijk verontwat 
al het geschrijf en 
te praten wat ' 
als een van 
en waar 

En uit
verfijnde . ............. =..
ten oorlog trokken __
dreigden te gronde te 
lectuur, door cursussen,

In de reuzenlegers was 
officieel noodzakelijk gewoi 
onze, die buiten den oor 
duizenden mannen aan 
ook een gansch nieuw 
die velen welke aan 
militaire oefening, die 
gesteld.

Wat Generaal 
of althans hebben 
van hem, die weet d 
weinig hebben laten 
rijke plicht.

Hoe duid

It tot „ 
zij dan 
vikk<”

en Key gestempeld 
hebben inderdaad 

opgroeiend geslacht 
volgende 10-tal jaren 

theoretische bespiegeling 
w al is die belangstelling

•log heeft ons een nieuwe 
zijn creditzijde geschreven 
kunnen constateeren, dat 
van de peripberie naar

:n is getrokken.
vie zich maar eens even goed 
i van ons in de eerste oorlogs- 
mtmoedigden hebben toen hun 

ons niet gezegd: Nu zien we 
waarop we niet zonder 
' ' > een vernis te zijn, de 

Die zoo spraken ver- 
dling een bewijs was 

i oertijd, die zeker niet 
als de onze. En zelfs 
de couranten om recht 

een bewijs van verderf 
menschheid voor wat goed is

lidelijk heeft deze periode ons doen voelen, dat als de 
regeering telkenjare tal van jonge mannen in bepaalde centra ver
zamelt tot oefening in den wapenhandel en wat daarmee samenhangt, 
dat zij dan eenerzijds de plicht heeft te zorgen, dat voor de geestelijke 
ontwikkeling van die velen minstens evenzeer gebouwen, materiaal 
en leerkrachten beschikbaar moeten zijn als voor de ontwikkeling 
van hun weerbaarheid. En dat zij anderzijds met vreugde deze kostelijke 
gelegenheid om de geestelijke volkskracht te verhoogen moet aan-

Kleinhens en zijn staf in dit 
trachten te doen, verdient i

L dat tal van hooger geplaat: 
cn gelegen liggen aan u»c ■■

De twintigste eeuw is in het jaar 1900 door Ellei " 
tot de eeuw van het kind en de eerste decennia hvuucu ■■■ 
sterk in het teeken van de opvoeding van het c, w ’ 
gestaan en deze belangstelling zal zeker in het eerstvolgende 10-t 
tot daden voeren, waaraan nu eenmaal veel theoretische besj a „ 
en propaganda vooraf moesten gaan. Maar al is die belangstelling 
gelukkig sterk’ gewekt, de oorlog heeft ons een nieuwe phase doen 
intreden en het kan zeker op zijn creditzijde geschreven worden indien 
wc over de geheelc wereld kunnen constateeren, dat de geestelijke 
ontwikkeling der volwassenen van de pcripherie naar 't centrum der 
belangstelling van onze volkspedagoger

Dat is volkomen begrijpelijk voor w 
idenkt in de gevoelens, welke talloozcn

jn hebben doorgemaakt. Hoeveel oi
' >me verloren. Hoevelen hebben

„_.j, alle beschaving van al die eeuwen, wa 
eerbied terugblikten, zij blijkt slechts

* welfde bruut als in den oertijd, 
ist hun droefheid en teleurstel 
het peil meer staan van een 

.lardigd zou zijn geweest , 
, gekonkel en geknoei van < 
krom was, was al evenzeer 

geloof in den eerbied der 
en schoon.
dien eerbied, die leefde te midden van moord en verraad en 
vernietiging, is geboren de wil om al die volwassenen, die 

' rokken en die periodiek aan verveling en oorlogswalging 
gaan, geestelijke verfrissching te brengen, door 

door spel.
een geheele dienst, zij het veelal maar half 

roden om hierin te voorzien. En in landen als bet 
rolog bleven, maar die jaar in Jaar 
i hun gewone omgeving onttrokken, 
’ interesse voor de geestelijke verzorging 
. de versuffing van al te lange fortendienst 
tenslotte haast doelloos scheen, waren bloc
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kringen meer 
i volwassenen

elingsmiddel dat voor 
*kt en ongebruikt ge-

overweging 
maken. 

:rtuiging van 
'< tegenwicht 
*-iiging heeft 

'angzamer 
krachten

tengewoon volksontwikkel 
toe jarenlang onopgemerk

den oorlog dankbaar zijn dat zij dit opzicht onze oogen

is de loting 
aan iets onat 
onlangs van 

gezondheid

volwassenen, 
een instituut, 

itbreken.

Wethouder 
ie ze helaas 

ezenlijken. 
[wikkeling

het
te

tot
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grijpen. Welk een buitc 
het grijpen lag is tot nu t 
bleven.

AVij mogen 
geopend heeft

Zoo opgevat zal de algemeene dienstplicht een zegen zijn voor 
ons land en is de loting een paskwil, dat den vrijvallenden het ge
voel geeft aan iets onaangenaams ontkomen te zijn inplaats van dat, 
zooals ik onlangs van Zwitserland las de gebrekkige landszonen 
gaafheid en gezondheid simuleeren om toch vooral niet afgewezen te 
worden.

Welk een taak is hier voor den minister van onderwijs in samen
werking met zijn ambtgenoot van oorlog weggelegd!

De oorlog, die dus de aanleiding was, dat in vele 1 
dan tot nu toe de aandacht op de ontwikkeling van 
werd gevestigd, is afgeloopen.

„Van de nawerking genieten we nog steeds", grommen we 
toe, zoo niet dagelijks.

Ja — van de nawerking genieten we ook op dit gebied — 
nu eens zonder reden tot grommen of ’t moest zijn uit de 
dat zoo’n grove prikkel noodig was om ons recht wakker te

Zoo gaat het niet langer, dat is niet alleen de overt.-.'g 
•n die tijdens den oorlog hun best deden een geestelijk 

vormen tegen den materieelen druk, maar die overtuigir 
zich gegrepen in alle landen en komt hier sneller, daar lar 
formuleering van wenschen en omzetting van strevende k

lis we nu vol enthousiasme met het ontwikkelingswerk der vol
wassenen zouden willen beginnen, dan stuiten we onmiddellijk op 
allerlei practische bezwaren. We zullen in de eerste plaats ontdekken, 
dat er ongetelden zijn die de meest elementaire kennis missen, die 
kunnen lezen noch schrijven, noch rekenen ondanks leerplichtwet en 
commissiën tot wering van schoolverzuim. Wij mogen met gouden 
vruchten op zilveren schalen tot hen komen, zij missen de organen 
om de geboden spijzen te verteren. Men moet hierover niet licht 
denken en meenen, dat dit tekort nu langzamerhand wel niet zooveel 
meer voor zal komen. Wie spreekt met de werkgevers van groote 
fabrieken, die zich aan den ontwikkelingstoestand van hun personeel 
wat laten gelegen liggen, weet dat dit euvel oneindig veel meer voor
komt, dan men zou vermoeden.

Een avondschool of een Zaterdagmiddagschool voor t 
die voorziet in deze behoefte aan elementaire kennis is < 
dat in geen gemeente, die zich respecteert zal mogen ont

In dit verband wil ik niet nalaten de aandacht te vestigen 
plannen verleden jaar uitgewerkt door den toenmaligen 
van Onderwijs van Utrecht, den Heer van Leeuwen, dit 
door bijzondere omstandigheden zelve niet zal kunnen verWes 
Hij heeft daarbij de volwassenen wat hun behoefte aan ontv 
betreft in vier groote groepen gesplitst:

lo. degenen met onvoldoende kennis van elementair lager onderwijs. De 
talloozc verrichtingen waartoe dit onderwijs ons in staat bedoelt te stellen



blz. 39

136

van wetenschap of kunst 
i kunst of letteren of met

moeten met hen worden beoefend: lezen, schrijven, rekenen, postformulicrcn 
invullen en — niet te vergeten belastingbiljetten, krantenberichten weergeven — 
oppervlakte-, inhoud- en proccntcnbcrekcningen maken enz.

2o. degenen, die zich op het gebied van de uilgcbreid lager onderwijsvakken 
willen bekwamen, dus in de beginselen van vreemde talen, handclskcnnis, 
boekhouden, natuurkennis ook op 't gebied van land- en tuinbouw,

3o. degenen die zich met het oog op de levenspractijk op een of ander 
vak meer willen toeleggen en dus vakonderwijs wenschen als kantoorbedienden, 
kleine winkeliers, ambachtslieden, huisvrouwen enz.

4o. degenen die zich willen toeleggen op een •
of die bekend willen worden met voortbrengselen
de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.
Een meer gedetailleerde uiteenzetting heb ik gegeven op 

volgende van den tweeden jaargang van dit tijdschrift.
Het plan is aantrekkelijk door zijn overzichtelijkheid en zijn zake

lijkheid en een gemeentebestuur, dat zich opmaakt om het onderwijs 
aan volwassenen te regelen zal zeker goed doen met van dit wel
doordachte voorwerk gebruik te maken.

Als voorstander van het persoonlijk initiatief zou ik slechts willen 
zeggen, dat zoo'n gemeentebestuur zich zooveel mogclijk op den achter
grond behoort te houden. Practisch zal dit hierop neerkomen, dat 
de minst aantrekkelijke vormen van voorziening in bestaande behoeften 
aan het gemeentebestuur te beurt vallen. Het bestuur dat een hooge 
opvatting van zijn taak heeft, zal hierin geen bezwaar zien, de functie 
van leiding geven is onvermijdelijk verbonden met zelfopoffering.

Tot die minder aantrekkelijke vormen van volksontwikkeling zullen 
zeker moeten worden gerekend de zooeven genoemde scholen voor 
analphabeten en dergelijke. Al kunnen we gelukkig constateeren dat 
van particuliere zijde in sommige plaatsen van ons land goed werk 
is verricht in deze, zal het in een omvang worden ter hand genomen, 
die eenigszins beantwoordt aan de behoefte, dan zullen de gemeenten 
meer woordjes moeten meespreken dan zij tot nu toe deden.

Veel meer tot de fantasie sprekend en daarom aantrekkelijker is 
het vrije ontwikkelingswerk, dat het eindpunt van elk ontwikkelings- 
systeem behoort te zijn. Indien ergens dan kan de overheid hier ge
rust een afwachtende houding aannemen. Zij kin dit niet alleen 
gerust doen, maar zij behoort het ook te doen. Natuurlijk moet zij 
financieel steunen om een behoorlijke Functioneering van het werk 
mogelijk te maken, maar overigens moet zij hier”de vrije krachten 
laten werken. Die eisch is inhaerent aan het vrije ontwikkelingswerk.

Het is geen gemakkelijk op te lossen vraag aan welke soort van 
ontwikkelingswerk in ons volk de meeste behoefte bestaat en men 
kan er zeker van zijn, dat deze behoefte gevarieerd is naar den aard 
der bevolking, die in ons kleine landje al verbazend uiteenloopt. Dit 
feit op zich zelf zou reeds voldoende zijn om vrijheid van beweging 
in de eerste plaats voor dit werk op te eischen. Maar, zou men 
kunnen zeggen, het bestuur van één stad kan toch een oordeel hebben 
over de geestelijke behoeften van de bevolking, voor een dergelijk 
klein gebied komt hef bovenstaande argument te vervallen. Maar 
nu laat het tweede argument zich gelden, dat gcheele bevolkings
groepen beter in hun behoeften gekend worden door hun vertrouwens
mannen, dan door het stadsbestuur en dat zij zich ook beter tegenover
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:h arme wat 
1 eens een oogenb 

ik uitgenoodigd

vraagd wordt.
Iwassenen. Ik
'jd geleden

id van

die vertrouwensmannen uiten dan tegenover een min of meer hete
rogeen lichaam dat hun vreemd is. Er bestaan in dit opzicht remmin
gen waarvan velen van ons geen notie hebben. Zoo had ik onlangs 
een gesprek met een leider van een christelijke school wiens werk 
en opvattingen van een voorbeeldige ruimheid getuigen. Hij had in een 
ouderavond die hij zelf leidde en waarin hij ditmaal over onderwerpen 
van hygiënischcn aard sprak een vrijzinnig arts mecgebracht. Na 
afloop kwamen zijn parochianen tot hem met de mcdedeeling: „als 
dominee dat weer doet komen wij niet terug.” „Waarom niet?” 
„Dan kunnen wij ons niet uitspreken zooals wij dat willen.” Mogclijk 
glimlacht men hierom, maar eigenlijk ligt aan deze schijnbare ge
borneerdheid een gevoeligheid ten grondslag, die we in den tegen- 
woordigen tijd dikwijls smartelijk missen en waarvoor we eerbied 
moeten hebben.

Wil men nü nog in overweging geven: dat dan van gemeentewege 
de vertrouwensmannen worden aangewezen, ieder voor de groep, die 
daaraan behoefte heeft, dkn meen ik, laat men dan liever werkelijk 
van onderop de vraag inplaats van van boven het aanbod laten 
komen, dan komt het princiep der zelfwerkzaamheid, die grondslag 
der moderne paedagogie tot zijn volle recht en daarmee de ambitie, 
de werkkracht, het volhoudingsvermogen altemaal factoren zonder 
welke geen blijvend en intensief werk verricht wordt.

Ik ben hierbij even blijven staan, omdat onder bepaalde groepen 
een neiging bestaat om dit werk in de handen der overheid te leggen. 
Het zou te betreuren zijn indien die neiging veld mocht winnen, omdat 
hierbij particulier initiatief, vindingrijkheid, zuinigheidszin en opoffe- 
ringsgecst zouden worden uitgeschakcld, eigenschappen, die niet ru
dimentair mogen worden, doordat aan hun geen eischen worden ge
steld. Dat ware een oneconomisch gebruik van de volkskracht. Maar 
de overheid heeft er zich dan ook vo<>r te hoeden, door schrielheid 
van subsidie den drang naar gemeentebeheer van dit werk te bevor
deren, een drang, die door de houding van tal van gemeentebesturen 
wordt versterkt.

Leidt nu de consequentie van het zooeven gehuldigde princiep der 
zelfwerkzaamheid tot een absolute passiviteit van de geestelijke lei
ders van ons volk ? Moeten zij maar afwachten tot gevraagd wordt ? 
en kritiekloos geven wat gevraagd wordt?

Wie zou zóó bloedeloos theoretisch willen zijn? Er bestaan be
hoeften in objectieven zin genomen, die subjectief niet gevoeld worden. 
De behoefte is er daarom evenzeer, al moet het bewustzijn . ervan 
nog gewekt worden. Zoomin als wij een bleekzuchtig meisje, dat 
niet weel dat haar iets deert de frissche lucht en ’t buitenleven 
zouden willen onthouden, zoomin kunnen wij de geestelijke anaemie, 
die veelvuldiger voorkomt dan de lichamelijke, passief dulden zonder 
ons in te spannen ook hier genezing te brengen. Het spreekt vanzelf, 
dat we daarbij niet opdringen moeten, maar door voorzichtig toe- 
gediende prikkels tot ontwikkelingsdrang wekken.

En veel minder kunnen we kritiekloos geven wat gevi 
Och arme wat wordt er al niet gevraagd ook door volv 
wil eens een oogenblik uit de school klappen. Eenigen tijd gel 
was ik uitgenoodigd om een feestrede te houden ter gelegenheic
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spreken van „het Amerikaansche 
opvoedingssysteem” ?

door W. EMMENS.

bestaan van een onzer departemcn- 
voorzitter en den toespraak van den 
„ware” feestelijkheid. Een brave 

plaatsjes hield het publiek bezig met 
't; niets onfatsoenlijks was er bij en 

tusschenliggende gaatjes. De buste 
mooi in 't groen en glimlachte en dat 

beetje om de menschen, ’n beetje om mezelf.
(jrrt>riH verwlt/ê).)

elijkheid bestaan er evenveel opvoedkundige sj'stemen in 
ia als er sterren voorkomen in de nationale vlag. En onder 
sterren „verschilt de cene ster in heerlijkheid met de 

• " Dif- niet onaardige beeld, dat voorkomt in het October- 
intwikkeling", is ontleend aan de „Times".
’ s opvoedkundige systemen ook mogen zijn, 

u sterren in de nationale vlag een gemeensch: t 
gemeenschappelijke grondslagen, gemecnschap- 
een tegenstelling vormen met de beginselen in 

i, zoodat men met het volste recht kan spreken van 
tnschc systeem". Welke zijn die beginselen?

sn er eenige nader naar voren halen.
ictoren hebben in Amerika gewerkt om het ondcr- 

:e te laten ontwikkelen dan 
cl voor verschillende landen 

tor is „the far West".
geveer van het Noorden naar het 

twee stukken, waarvan Ncw-York 
kkelde deel vormt; westelijk 
de onmetclijke „New lands”, 

ieten om het land te ontginnen. 
>m het bestaan ging hier ge
zonder meer. Toevalligheden 

s weinig. „It was a struggle 
relijk en daarom gold de eisch : 

met de ontwikkeling in 
gelden in het Oosten 
:n hoopten zich hier op 
it werkten niet alleen 

Je fabrieken.
'■■jt het stichten van 

ie staten, waarin

Tn werkeli
1 Amerika

die 48 sterren „vers 
andere ster." Dit niet o 
nummer van „Volksoi 

verschillend de 
evenals de 48 s 

< fond, ze hebben 
lelijke principes, die 
indcre landen, ' ‘ 

et Amerikaar 
zullen er eenige nader naar 

zee factoren hebben in Amerika 
aldaar zich op geheel andere wijze 

in Duitschland, welks onde r wijsstelsel 
in Europa voorbeeldig was. De eerste fact< 
Het AUeghanygebergte scheidt ong< 
Zuiden de Vereenigde Staten in tw 
en omstreken het oudste en meest ontwikl 
van dit gebergte tot San Francisco liggen a 
waar duizenden en duizenden zich neerlietc 
Hier waren geen gemakken; de strijd or» 
heel uit van den mensch als individu, zo: 
van geboorte of opleiding hielpen slechts ■ 
from the start." Alle menschen waren gelijk < 
Onderwijs voor allen of niemand. Tegelijk 
de „far west", deed de tweede factor zich g< 
n.1. New-York en omstreken. De fabrieksmenschen 
in de steden. Van ’smorgens vroeg tot ’savonds laat 
de mannen, maar ook vrouwen en kinderen in de 

De arbeiders gingen uit zelfverdediging over tot ' 
vakvereenigingen, die zoo machtig werden, dat ze d< 
ze leefden, dwongen tot onderwijs voor allen.
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Medical 
school

High 
school

Degree
Degrce

21—22 
20—21 
19—20 
18—19 
17—18
16—17 
15—16 
14—15
13—14 
12—13 
11—12 
10—11
9—10 
8—9

i de

Senior
Junior 
Sophomore

Elemen- 
taryschool

tusschen 
:mte wi

de aaneensluiting van 
issell geeft het Stineri-

Freshman 
4<h year 
3rd year 
2"d year Normal 

school

was produced, 
the College of 

ius wel degelijk

Het

States.
Het derde beginsel is de aanbieding van gelijke ontwikkelingskansen, 

daar aan de Universiteiten een arbeidsbeurs is verbonden.
Het vierde beginsel is het stelsel van leergangen, dat thans ook 

voor een deel in het wetsontwerp op het M. O. voorkomt.

t tweede begit 
ssell zegt: Tb
I, tbc ,

„The west" en „the east" van Amerika kwamen dus beide tot 
het resultaat: onderwijs voor allen. Het Zuiden van Amerika bleef 
achter. Hier waren groote katoenplantages, waar de kinderen van 
de negers en de „poor whites” werden uitgesloten van het onderwijs, 
daar de plantagebezitters aan hun kinderen op eigen kosten onderwijs 
verschaften. In het Zuiden dus geen democratie als in het AVestcn 
en geen georganiseerde werklieden als in het Oosten, die onderwijs 
voor allen konden bewerken. — Oorspronkelijk waren er weinig 
scholen voor verder onderwijs dan de lagere scholen.

Daarom was het noodig een overgang te hebben . . 
lagere school en de colleges en universiteiten. Deze leer 
aangevuld door de high-school (H. B. S.), naar het mod< 
oude „grammar-schools”.

Thus ibe System of educalion in the United States 
zegt William F. Russell, B. A.. Ph. D., Dean of 
Education, State University of lowa. Hij spreekt dt 
van een stmenkaanseb onderwijsstelsel.

Een van de beginselen van dit stelsel is dus 
het lager, middelbaar en hoogcr onderwijs. Rus 
kaansebe onderwijsstelsel in het volgend schema:

Normal age
25—26 \.
23—24 [ University
22—23 \

High School
High School
High School

Isi year High School
Gradc 8
Grade 7
Grade 6
Grade 5
Grade 4
Grane 3
Grade 2 
Grade 1

„^oinsel is de democratische richting.
zegt: The poor people’s school is now the elementary 
firsl step in education designed for every cilizen of the United
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I ge-

mkclijkc 
Rijpere

,4kkc-

■weg ( Élke 
tot iets eigens, 
niet overstelpt 

de traditie los kunnen 
wetsontwerp gelukkig 

te laten uitgroeien. We 
ca een heel eind in deze

het Julinummcr van dit tijdschrift heb
ben wij medegedeeld hoe door v 
ring en misverstand de oorspror 
opzet van het Instituut voor de 
Jeugd te Rotterdam zwaar geh 
uit de discussies is te voorschijn 
men. liet beginsel van den ontwi 
lingsraad ging daarbij geheel te loor. 
Thans is de kwestie echter voor ons 
geheelc land weer aan de orde gesteld 
door de algemccnc vergadering van de 
Mij. tot Nut van T algemeen en voor 
Rotterdam in het bijzonder door den 
onlangs benoemden adviseerenden amb
tenaar voor de opvoeding van de rijpe
re jeugd. Een ten stadhuize gehouden 
vergadering heeft althans voorloopig dit 
resultaat opgelevcrd dat vertegenwoor
digers van de verschillende partijen z 
ting hebben genomen in een coinmiss 
welke zal hebben uit te maken ot I 
mogelijk is een gemeenschappelijk t< 
rein van actie te vinden. Dit zal wel 
niet zoo moeilijk te vinden zijn, als de 
goede wil er maar is. Voorop moet na
tuurlijk staan dat men zich niet gaat 
mengen in interne aangelegenheden van 
elke groep afzonderlijk. Er is daarbuiten 
voorloopig genoeg te doen voor een ont
wikkelingsraad. Oat bewijst ook het 
verslag van den ontwikkelingsraad te 
Delft, die het eerste levensjaar achter 
den rug heeft en vol moed en energie 
het tweede levensjaar is ingcstapl. Het 
verslag, waaruit wij hier enkele grepen 
zullen doen, maakt een zeer behoorlijken 
indruk. Het toont aan dal met ijveren 
overleg gewerkt is. Op de oprichtings
vergadering, welke plaats vond op 1 April

van den ontwikkclingsr 
i organisatievorm, die cij 

lijk in ons land eerst de aandacht 
trokken heeft na het verschijnen 
het artikel van Prof. Casimir in «De 
Opbouw” van November 1918. Prac- 
lisch had hei denkbeeld onder een an
deren naam echter reeds voordien toe
passing gevonden in het Amsterdamsch 
Comité lot ontwikkeling en ontspanning 
van werkloozen. De aanleiding tot het 
stichten van dit Comité was de buiten
gewoon groote werkeloosheid, die uit
brak in het begin van den oorlog. Dit 
comité — waarin alle partijen — ook 
de R.K. — vertegenwoordigd waren, 
heeft uitstekend werk geleverd gedu
rende de vier jaren van zijn beslaan. 
De pogingen, die na hel verschijnen 
van hel artikel van Prof. Casimir in 
het werk gesteld werden om in ver
schillende plaatsen van ons land ont- 
wikkelingsradcn op te richten zijn bijna 
alle deerlijk mislukt. Het esscntieele van 
den ontwikkelingsraad nl. tot het bijeen
brengen van alle partijen 'zonder uit
zondering — bleek zeer moeilijk te ver- 
wezelijken. Uit kortzichtigheid of be
krompen partijpolitiek? Wie zal het uit
maken. Elders, b.v. in Hessen en Wur- 
temberg, is men gelukkiger geweest. 
Daar bleek het zelfs mogclijk om lan
delijke organisaties te scheppen, waar 
alle partijen van uiterst links tot uiterst 
rechts in vertegenwoordigd zijn. Mis
schien dat in ons land hel woord „neu
traliteit" de steen des aanstoots is. In

JJet stelsel

n heeft

5pbouw” 

isch had 
n naam

Het vijfde beginsel is de vrijheid van de leerling als individu 
leerling stelt •— ruwweg gezegd — zijn eigen programma vast. 1 
school heeft daardoor de mogelijkheid uit te groeien ' ' ’ '

Wanneer het corps van leeraren in Nederland 
wordt met te veel lesuren, en ze zich van 
maken, heeft Nederland bij het verschenen 
eveneens de kans, elke school tot iets eigens 
volgen met of zonder opzettelijkheid Ameriki 
richting.

Na het bovenstaande meen ik wel te mogen zeggen, dat men kan 
spreken van bel slmerikaanscbe onderwijs- oj opvoedingsstelsel.



Een nieuw dorpshuis.

Een 
steld <

jeugdige
.'assenen 1 

sluur noopt in deze 
grond s...B 
uitbouw, 
voor een 
ganisccrcn 
oprichting 
heeft het 
wijs zijn 
nen lol in

Wij 
één dir

bestuur ingen

steun. Het 
„Het Bestuur 
punt gesteld, 
ligt om de van c

1920 waren 
cenigingen. 
nisatics tot 
personen zich 
loop van het j.' 
het aan het 
samen werking 
gelijk was. I 

'I zooveel

vertegenwoordigd 21 ver- 
Daarvan traden 15 orga- 
den O.R. toe, terwijl 24 

.*h als lid opgaven. In den 
. jaar, zegt hel verslag, bleek 

Bestuur, dal federatieve 
ng met alle richtingen mo

gelijk was. Het Bestuur stelt zich ten 
doel zooveel mogelijk gegevens betref
fende alle vereenigingen, die zich bezig 
houden met ontwikkeling en ontspan
ning in de gemeente Delft te verzame
len. Door vergelijking van de verkregen 
gegevens blijkt meermalen, dat samen
smelting of ophefting van vereenigingen 
wenschclijk of mogelijk is. Er werd 
eveneens getracht het bezoeken van 
reeds bestaande inrichtingen van voort
gezet onderwijs te bevorderen. Daarom 
werden ook hiervan bijzonderheden ver
zameld en in de plaatsclijke bladen ge
publiceerd, wal menigeen wegwijs heeft 
gemaakt. Een tweetal commissies wer
den ingcsteld en belast met het opstellen 
van een overzicht van wat gedaan wordt 
voor jeugdige personen en wat voor 

boven de 20 jaar. Het Be- 
hoopt in deze rapporten een goeden 

Islag te verkrijgen voor verderen 
uw. Daar het veel sympathie voelde 

verceniging, die clubs zou or- 
*> voor de jeugd heeft het de 
; daarvan bevorderd. Voorts 

den Wethouder van onder
re adhaesic betuigd met de plan- 
instelling van een schoolbioscoop, 

ij willen echter niet verhelen, dal 
ling ons bevreemd heeft in dit ver- 
Dat is n.l. het standpunt door het

lur' heeft zich op' 'het sta 
J, dat hel niet op zijn ■ 

ligt om de vereenigingen. die op het 
bied van ontwikkeling werkzaam : 
finanlieel te steunen."’

Wij zouden willen vragen: wat is 
er legen......... mits het geld er is? Ook
werd, zoo vervolgt het verslag, door een 
der aangesloten vereenigingen verzocht 
om een subsidie aanvraag bij den Ge
meenteraad te willen ondersteunen. Het 
kwam het bestuur voor, dat, indien hel 
deze subsidieaanvrage bij den Gemeente
raad ging steunen, er voor hem geen 
reden zou zijn, om een door een andere

'T’e St. Anna Parochie (Fr.) is dezer 
dagen het gebouw der Stichting 

„Ons Huis” geopend. De uilnoodigingen 
tot bijwoning daarvan gingen uit van 
het bestuur der Stichting „Ons Huis", 
het bestuur van het Nutsdeparteinent, 
en dal van de . Verceniging tot stichting 
en instandhouding cener Openbare 
Leeszaal en Boekerij in de gemeente 
het Bildt".

Reeds uit 
dat daar de 
rechten vorm 
Drie afzonder

deze onderteekening blijkt, 
ware samenwerking in den 
i is tot stand gekomen, 
srlijke vereenigingen. elk

Hl

verceniging, die werkzaam is op het 
gebied van ontwikkeling en ontspanning, 
gevraagde steun te weigeren. In verband 
hiermede zou een ondersteuning spoedig 
zijn kracht verliezen waardoor hel be
stuur besloot zich niet op dezen weg 
te begeven."

Wij gclooven dat de ontwikkelings
rond hier een prachtige gelegenheid heeft 
laten voorbijgaan om zijn positie te 
versterken. Het komt ons voor dat hel 
steunen van vereenigingen. wel degelijk 
op den weg ligt van den ontwikkelings
rond, want dat is ook een vorm van orga- 
nisecrend leiden. Dat een steun, omdat 
hij aan meerdere vereenigingen verleend 
wordt, aan waarde zou inboeten, komt 
ons onjuist voor, mits die steun strikt 
billijk en rechtvaardig is en niet klak
keloos verleend wordt aan groepen, die 
dien steun niet verdienen. De O.R. is. 
dunkt ons, hel aangewezen lichaam om 
in dezen den gemeenteraad van advies 
te dienen en wij gelooven, dat dit col
lege zich beter verantwoord voelt, wan
neer het bij hel votecrcn van gelden op 
een ernstig advies van den O.R. steunt. 
Het is zelfs denkbaar dat de gemeente
raad een globale som voteert en de 
verdeeling via B. & W. aan den O.R. 
overlaat. De O.R. kan op die wijze 
een zeer gewaardeerde schakel worden 
tusschen overheid en vereenigingen. Dit 
geldt in het bijzonder voor Delft, waar 
blijkens het verslag de burgemeester 
en de wethouder van onderwijs het 
Bestuur mededeelden: „dat zij voorhet 
streven van den O.R. veel sympathie 
gevoelden.” M. A. H.
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die

«ars. die

'«heden, 
gekocht

‘ialcn Bond 
•cctcurcn der 
Leeuwarden 

van hunne 
i het goede

met behoud van eigen specifiek werk 
en van het eigen kringetje van getrouwen, 
elk met een eigen verband met een 
grooter geheel — in dit geval resp. de 
Mij. tot Nut van het Algemeen, de 
Ons Huis-beweging en den Provincialen 
Bond van Openbare Leeszalen en 
Boekerijen in Friesland, federatief samen
werkend aan de totstandkoming 
een geheel dat elk afzonderlijk 
had kunnen stichten: ziedaar wat op 
het platteland juist noodig is. En toch 
is St. Anna de eerste plaats in ons 
land waar Ons Huis en Leeszaal 
in volledige samenwerking tot stand 
kwamen.

De noodzakelijkheid van dit we 
verband gaal er nog niet in op 
dorpen: men beseft niet dat elke v 
eeniging haar eigen aantrekkelijkheid 
heeft voor bepaalde groepen, dat elk haar 
eigen aanspraken op steun en subsidies 
meebrengt, dat 3 of 5 vereenigingen veel 
meer contributie kunnen ophalen dan 
één enkele, die voor alles wil zorgen. 
Herbaaldelijk meent een nieuw opge
richte vereeniging „Dorpshuis" of „Ons 
Huis" dat nu alle andere wel kunnen 
opdoeken, meent een Nutsdcpartement 
een Dorpshuis te moeten negeeren of 
bestrijden, acht een Dorpshuisbcstuur 
onnoodig een aparte Leeszaalvcrceni- 
ging op te richten, enz. Vindt men 
samenwerking van vereenigingen onnooHig, 
die van verschillende politieke of ker
kelijke richtingen acht men meestal 
kortaf ónmogelijk. Ook dit toont St. 
Anna anders. Daar is een Nulsbestuur 
dat aan z'n leden voorstcll de Nuts- 
boekerij over te brengen naar Ons 
Huis: daar is een Ons Huis-bestuur 
dat daartoe een afzonderlijke boeken
kamer en wachtkamertje ter beschikking 
van het Nulsbestuur stelt en dit inzake 
de uitleeningswijze geheel vrijlaat. Daar 
is een Gereformeerd predikant die — 
na kennisname van al de lectuur < 
als wisselbibliotheck achtcreenvolgc 
in de Leeszaal zal worden geplaatst — 
verklaart: „mijn laatste bezwaren zijn 
opgeheven" en die bestuurder van de 
Openbare Leeszaal wordt. Daar zijn 
socialisten onder de bestuurders van 
Ons Huis, die meewerken aan de be
noeming van een Gereformeerde pre
dikantsdochter tot leidster der naai
lessen in „Ons Huis."

Ook de openingsavond toonde dal 
Ons Huis een schakel is. " 
stuurders van den Provincie 
van Leeszalen en de dircc' 
Leeszalen te Franckcren te Lc 
gaven achtereenvolgens uiting 
blijdschap over de komst van 
bock op hel platteland.

„Alle gegevens, die in boeken te 
vinden zijn, behooren bereikbaar te zijn 
voor eiken waarlijk belangstellende, ook 
in het afgelcgenst gehucht," zeide een 
hunner. Een welonderwezen stedeling, 
voor wien alle bronnen van kennis toe
gankelijk zijn, kan zich eenvoudig niet 
voorstellen, hoe goed zoo'n uitspraak 
een boerenhart doet. Een afgevaardigde 
van hel Nutsdistrict Friesland deed meer 
dan alleen gelukwenschcn : hij erkende, 
hier voor een groot deel van zijn twijfel 
aan de mogelijkheid van dergelijk ont
wikkelingswerk te zijn bevrijd.

De Ons Huis-beweging was ver
tegenwoordigd door eene afgevaardigde 
van hel Adviesbureau voor Ons Huis
werk te Amsterdam, die schetste wat 
naar hare meening van dit soort werk 
te St. Anna noodig en mogelijk zou 
zijn. Eene tentoonstelling vanwege het
zelfde Adviesbureau van slöjd, lichte 
houtarbeid, raffiawcrk en handwerkjes, 
gaf aan ouderen en jongeren terstond 
een overzicht van hel werk, dat hun 
in den loop der jaren in handen zal 
worden gegeven.

Door kleine verbouwingen heeft het 
bestuur een ruim, degelijk hecrenhuis 
voor haar werk geschikt gemaakt. Be
neden bevat het rechts van de breede 
gang een grootc kamer voor kleine bij
eenkomsten ; daarachter hel Iccszaalljc 
met gezellige banken langs de raam- 
wanden en aan de andere zijden om 
en om een boekenkast en een ingebouwd 
bankje. Links van de gang de zeer 
ruime vertrekken van den huisbewaarder. 
Boven: een door uitbreking verkregen 
langwerpig zaaltje met veel ramen, ge
schikt voor lezingen en lessen en vooral 
voor tentoonstellingen. En verder de 
Nutskamcrs en de (nog niet ingerichte) 
clubjcskamers.

Voor rekenaars en twijfelat 
altijd meenen dat een Dorpshui 
ten kost, nog de volgende zakclijkl

Het ruime, stevige gebouw is ge 
voor f 6000___en brac ht tussche
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denkwijze 
nader te kom 

te kort. En u 
i zakclike 

tegenwoordig 
: materie; e< 

dingc 
ir objekt.

natuurweler

wetcnschappelikc denkwijze de op* 
voeding tracht nader te komen, schiet 
't ten enen male te kort. En dit te-kort- 
schieten heeft ’n zakclike reden. De 
wetenschap in haar tegenwoordige vorm 
omvat slechts dode materie; eerst als 
’t leven uit de dingen verdreven is, 
worden ze haar objekt. Zo grote waarde 
die voor de natuurwetenschappelike 
kennis en ’t onderzoek van de wereld 

ad heeft, en zo moeilik onze be- 
iving zonder haar te denken is — 

zo weinig vermag ze ’t wezenlike van 
de opvoeding tot stand te brengen. 
Want hier gaat ’t om ’t tegenoverge
stelde. om ’t begrijpen van ’t levende, 
’t ogenblik, ’t mcnselikc. ’t Is hier te 

‘ doen om ’n centraal begrijpen van ’t 
gcestelikc, en daartoe is deze wetenschap

aankoop en de opening f 1000.— huur 
op. De verbouwing kost ruim 13000. —. 
Deze bedragen zijn verkregen door hy
potheek en rcntclooze voorschotten (aan- 
deelcn van f 25.— en f 10----- van gc_-
meentenaren van allerlei stand, ook uit 
andere buurten der gemeente het üildt. 
Het gemeentebestuur steunt de Leeszaal 
met f 450.—■ jaarsubsidie, waardoor deze 
Vereeniging in staat wordt gesteld, huur 
te betalen voor het voor haar ingerichtc 
vertrek, daardoor mede de Ons Huis- 
exploitatic mogelijk makende, zooals Ons 
Huis eerst het leeszaalijc heeft mogclijk

Want een afzonderlijk gebouw met 
conciërgewoning, alleen voor een dorps- 
leeszaal, is bijna overal onbereikbaar. 
En waar mogclijk. verkwistend en on- 
gewenschi, want de volksontwikkeling 
is veel meer gediend met combinatie. 
Wat kunnen de leiders der Nutsbiblio- 
theck niet prachtig opvoeden voor de 
Leeszaal! Zij kunnen verwijzen naar 
lectuur die zij niet hebben, maar die 
„beneden rechts" voor ieder kosteloos 
ter lezing licht, b.v. een tijdschriftartikel 
met portret bctrcITcndc een schrijver, 
wiens boeken zij uillccnen. Wie er aan 
toe is en het kan betalen, kunnen zij 
aanmoedigen om voor f 1.25 lid der 
Lceszaalvcreeniging te worden en lezer

der wisselbibliolheek. Zoo houdt het 
Nut meer boeken beschikbaar voor zijne 
ovcrbiijvende lezers. De Leeszaal krijgt 
door deze geleidelijkheid een extra-kans 
van slagen: hel is nu geen ladder waaraan 
de onderste sporten ontbreken. De lei
ders der boekerijen kunnen verder hunne 
lezers verwijzen naar cursussen, verband 
houdend met bun lectuur of hun beroep. 
Omgekeerd kunnen de boekenaanvragen 
eene aanwijzing worden voor bepaalde 
behoeften aan lessen of algemcenc voor
lichting op cursussen. Zelfs zonder stof
felijke noodzaak is zoon combinatie 
verkieselijk boven afzonderlijke inrich
tingen.

Het is het heerlijk noodlot der dorpen, 
dal daar alle ontwikkeling afhankelijk 
is van de bereidheid tot samenwerking. 
Wordt de strijd om het bestaan veelal 
gezien als hel bevechten van andere 
individuen, hier is hel alternatief: samen 
vooruit of allen achteruit.

En daarom is het geval St. Anna- 
Parochie zoo belangrijk. Want daar is 
alles gedaan zooals het moet. Een reisje 
daarheen (op eigen kosten), moest voor
taan de boete zijn voor ieder die. zon
der eenig nader onderzoek, nog aan
komt met het stereotiepe: „bij óns is 
zoo iets toch onmogelijk."

G. Bahler—Boerma.

’n Proefschool.
Tn de Novcmbcr-afl. van Neue Babnen 
*** staal ’n uittreksel uit de „Internatio
nale Erziehungs-Rundschau", over „de 
geestclike grondbeginselen van de Wal- 
dorfschule". De „Frcie Waldorfschulc" 
in Stuttgart is ’n geesteskind van Dr. 
Rudolf Slcincr. In ’t genoemde uit
treksel lezen wc over de pedagogiesc gehac 
denkbeelden die aan bedoelde school schav
ten grondslag liggen, ’t volgende, 
„’t Inzicht in de onvruchtbaarheid 
van alle intcllcktualismc voor de op
voeding heeft Steiner in z’n rede 
bij de opening van de Waldorfschool 
ten duidclikstc uitgesproken. Zelfs waar 
’t als de tol nu toe zo hoog geschatte
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leven. .De 
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t alleen in de mens 
als ’t beslissende 

dingen treden van 
licht. .In de gecs- 

dc mensheid moet 
i. dat geest in alles 

en dat men deze

dragen, waaraan men zelf gelooft, vanuit 
't diepst van z'n ziel.” Van hieruit komt 
Steiner op tegen de overschatting van 
de eksperimcntclc psychologie en haar 
toepassing in 't schoolwezen. ’t Is niet 
mogelijk 't levende in de mens zo te 
begrijpen ; daarvoor is slechts een weg. 
.We moeten de gehele mens in ons 
ontwikkelen, dan zal deze gehele mens 
verwant zijn met dat wat wc pedago- 
gics-artislick bij ’t kind van binnenuit 
te vormen hebben".

Bij zulk ’n opvatting is er geen plaats 
voor de scheiding van de mensen volgens 
een-of-andere uiterlike maatstaf. Wan
neer opvoeding niet meer is africhting 
tot ’n gegeven, bepaalde ding-saincnhang, 
maar vorming van binnenuit, ontplooiing 
van ’t eigenlik mcnsclikc in ’t kind, dan 
moet 't verschil tussen begaafden en 
niet-begaafden van geringe betekenis 
zijn. Totaal oninogclik is ’t dat eraan 
gedacht zou kunnen worden, door een 
of andere soort van .tests” aan uitgc- 
zochten ’n onderricht van hoger waarde 
te geven. .Wcrkclik sociaal is ’n school
wezen eerst, als ’t ernst maakt melde 
gedachte, dal de kennis van de wordende 
mens grondslag van alle opvoeding moet 
zijn. Dat betekent juist dat aan alle 
mensen, rijk of arm, .begaafd” of .on
begaafd", dezelfde opvoedkundige 
wordt besteed, dat alle kinderen v 
bijgebracht wal nodig is, om 
volle menselikheid omhoog te 
Niet aldus zal men te werk gaan, dat 
men uit de weinig aanbiedende volk
school die uitzockt, die men meer wil 
aanbieden ; maar omgekeerd, men zon
dert slechts die uit. die tengevolge van 
al te geringe begaafdheid niet kunnen 
mcckomcn. Dus geen uitkiezen naar 
boven, maar opvoeren van alle kinderen, 
en uitkiezen naar onderen in de weinige 
zickelike gevallen waarin opvoeding niet 
mogelik is".

Zoon schooi kan slechts daar ont
staan, waar in ’n degetik maatschappe- 
like kring van mensen kennis van deze 
aard werkclik leeft. Deze voorwaarde 
schijnt voor de Waldorfschool in hoge 
male .vervuld". v. E.

niet in staal. En niet 
wordt 't geestclikc 
erkend, maar alle 
hieruit in ’n nieuw 
lelike denkwijze van < 
de overtuiging komen, 
wat natuur is leeft, 
geest kan kennen".

’n Dergclijk begrijpen van 't gec 
like maakt de school los van de 
bondenheid aan 'n bepaalde trap 
de hisioriesc ontwikkeling. Nooit i 
iets afs, waar aan deze denkwijze 
vastgehouden. En boven al ’t ver 
en tegenwoordige uit, wordt 
schouwen in toekomstig 
onderwijzer moet in zeker 
fccl zijn", zegt Steiner; w; 
wijzer heeft te maken -met wat leven 
moet in de toekomstige generatie, niet 
in ’t heden". Vanuit dit oogpunt komt 
er nieuw inzicht in de wezenlike vragen 
van opvoeding. De zekerheid van ’t 
menselike als 't doel van alle opvoeding 
geelt daaraan richtlijnen. Daar de op
voeding de weg tot waarachtige men- 
sclikheid, tot scheppend zijn, en dit haar 
enig doel is, daar verdwijnen de vragen 
die bij de opvoeding tot ’n bepaalde 
ding-kultuur altijd meer vanuit de niet 
te bedwingen levendigheid van ’t kind 
voor de opvoeder opduiken.

Deze denkwijze schept 'n nieuwe, 
eerbiedige verhouding van de opvoeder 
tot de jonge mens. Er moet ’n gemeen
schap groeien waarin 'n mens van deze 
gezindheid met kinderen samenkomt. 
„Kinderziel en onder wij zerzie) moei óen 
zijn door ’n onderbewuste geheimzinnige 
band, die van de ondcrwijzersgeesl 
overgaat in de kindergeest" (en zoals 
te hopen is, ook omgekeerd), -’n On
derwijzer die ontroerd is door de geeste- 
like inhoud van de dingen die hij tot 
de kinderen zegt, moet op hun leven 
inwerken, ’t Zal ’n proef zijn van de 
gecstelike kracht en oprechtheid van de 
onderwijzer, in hoever ’m dat gelukt, 
’t Is ’n geheimzinnige wet, volgens welke 
men, als men de dingen in ’n zekere 
orde stelt, men niets goeds in ’t onder
wijs kan bereiken. Want men kan 
wezenlik slechts dat op 't kind over-
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dat uitii zal geven aan alle in 
lachten op

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

het gebied der

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt:

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. Véonitter; *L. C. T. BIGOT. Dr. C. P. GUNNING. 
" • H. THIEL «. J. HOVENS GRÉVE. SocreUri..

6. door het 
Nederland en 
het bezoek van 
dit noodig en 
deering van

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het -Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. ' door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van openbare ■ besprekingen of congressen ter be
handeling van problemen van volksontwikkeling.

6. door uitgave van een orgaan, dat uiting z 
land levende oude en nieuwe vruchtbrengende ged; 
volksontwikkeling.

contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 

vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 

buitenlandsche toestanden.
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De organisatie van de Intellectueele Arbeid 
Onderwijs-Opvoeding in de Volkenbond 

door W. EMMENS.

’ j moet de maatregelen 
genomen moeten worden: 

: laboratoria, pro- 
le natuurlijke rijk-

3. De werkende factoren van de in 't leven te roepen organisatie.

T ntellectueel is, wie zich wijdt aan de zuivere of speculatieve weten- 
_L schap: de geleerde, die de wetten zoekt van de natuur, de mensch 

en de maatschappij; de historicus, die de archiven van het ver
leden doorvorscht; de wijsgeer, die moeite doet om de groote vragen 
op te lossen, welke zich aan het menschelijk verstand opdringen. Maar 
niet minder is een intellectueel de schepper: de uitvinder, die aan 
zijnsgelijken nieuwe middelen verschaft om partij te trekken van de 
natuurkrachten; de schrijver, die nieuwe ideeën in omloop brengt of 
karakters schept; de kunstenaar, die schoonheid in vormen, lijnen, 
kleuren, woorden of klanken uitdrukt. Reken onder de intellectueelen 
tenslotte de leeraar, die de -wetenschap voortplant. In ’t kort, een 
intellectueel is feitelijk een speculatief mensch, die zich met ijver 
toelegt op het kennen, het scheppen of het onderwijzen. Bovendien 
zijn intellectueelen, doch in mindere en verschillende mate zij, die 
vrije beroepen uitoefenen door de bespiegeling met de daad te ver
binden.

In de tegenwoordige maatschappij, in ’t bijzonder sedert c 
de oorlog veroorzaakte economische revolutie, worden de intel 
eelen niet behandeld als zij behandeld moesten worden, als deze 
heid wordt erkend, dat de gedachte de wereld heeft gemaakt en c 
leidt. De intellectueelen worden niet alleen in omstandigheden 
bracht, hunner onwaardig, maar ze zijn ook het voorwerp van 
soms schandelijke exploitatie. Het is van belang, dat hun een 
verzekerd wordt overeenkomstig de rol, die ze edelmoedig 
leven hebben vervuld en bovenal overeenkomstig de zending, < 
in de thans plaats grijpende hervormingen te beurt is gevaller

4. De te stellen doeleinden:
Een algemeene organisatie van de wetenschap 

overwegen, die op verschillende gebieden genon 
het wetenschappelijk onderzoek (gemeenschappelijke 
gramma’s en onderzoekingen, een opsomming van de
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De vertej 
Arbeid, van

internationale politiek tegc 
len, als men de economisc 

didariteit vercenigt al de 
de politiek slechts op 
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ïgenwoordigcrs van het 
de Industrie en van

; heeft aangetoond, 
rationeel gevoerd k( 
'aarloost; want 

’ -t leven. Zij leert 
e besluiten kan 

rking neemt, 
die van de

dommen), het bewaren van de 
bibliographie); de unificatie (eenheden, mati 
schappelijke discussie (betrekkingen tusschr 
universiteiten); de publicaties, de versprei 
schoolprogramma's, universitair onderwijs).

Op deze verschillende gebieden is reeds belangrijk werk verricht, 
maar bij gebrek aan samenwerking, aan verstandhouding, bovenal 
aan voldoende middelen, was het resultaat gering.

Wat de toepassingen van de wetenschap op economiscl 
aangelegenheden betreft, is er in de toekomst aanleiding 
gemeene vooruitgang te verwezelijken door het 
alle particuliere pogingen en te streven naar de: 
gens de beginselen, uitgesproken door de best bek 
schappelijke autoriteiten, om alle vroegere resultat 
ten dienste van de massa, van hun welzijn en var. 
wikkeling bijeen te brengen.

5. De concentratie van de pogingen-.
Aan het tegenwoordig tijdstip van ontwikkeling en van wederzijd- 

sche betrekkingen tusschen al haar deelen gekomen, moet de mensch
heid een groot collectief brein scheppen. Tot nog toe heeft ze slechts 
particuliere intellectueele centra gevormd en al bezit ze ook een heele 
reeks daarvan, het centrum van deze centra ontbreekt nog. Welnu, 
een brein is Geheugen, Verstand en Wil. Alles moet worden op- 
geteekend, wat de menschheid in den loop der eeuwen heeft geleerd, 

alles wat ze eiken dag leert. Op de basis van deze kennis moeten 
meest algemeene ideeën worden uitgewerkt; zulke, die het meest 

de toekomst van het heele menschelijk geslacht raken. Deze ideeën 
>eten tenslotte de drijfveeren van de collectieve werkzaamheid worden 
door een geschikt mechanisme in daden worden omgezet. Evenmin 

menschelijke hersenen op zichzelf energie vóórtbrengen, maar 
"ig de krachten van het organisme regelen, evenmin behoeft 

brein van de Menschheid direct de heele onmetelijke sociale 
.. . te verrichten, doch het heeft te waken over zijn ordening. 
Niet door centralisatie, maar door decentralisatie en samenwerking 
moet men voortschrijden. De secundaire centra moeten voortgaan al 
het werk te verrichten, dat verdeeld en onder elkaar uitgedeeld 
wordt. Maar deze centra moeten verbonden worden met een enkel 
geheel, tot een hooger centrum, waaraan ze het resultaat van hun 
werkzaamheden kunnen meedeelen en waarvan ze een versterkte stelsel
matige impuls voor hun bedrijvigheid kunnen ontvangen.

6. Aandeel van bet intellect in de organisatie van de internationale 
gemeenschap.

De ervaring 
woordig niet rs 
factoren verwt 
elementen van het 
onvolledige, halve 
factoren niet in aanmeri 
intellect evengoed als c

i resultaten (bewijsstukken, bibliotheek, 
ïenheden, maten, terminologie); de weten- 
ungen tusschen de vereenigingen en de 
; de verspreiding (algemeen onderwijs,

iwerking, aan
j het resultaat o o.
de wetenschap op economische en
er in de toekomst aanleiding om 

verwezelijken door het samenbrengen 
gen en te streven naar deze vooruitgang 

tgesproken door de best bekendstaande weten- 
., om alle vroegere resultaten van de cultuur

in hun welzijn en van hun volledige ont-
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f Hierop volgt een ontwerp van < 

zullen dit ontwerp, dat de techniek 
hier niet artikelsgewijze opnemen. 
I. Leden en organen in 't algemeei 
III. Het internationaal bureau; IV.1 
en verslagen; VI. Beschikkingen op de conferc 

In hoofdstuk II art. 6 wordt gezegd, 
samengesteld, door wie de afgevaardigden

looren begrippen te formuleeren 
en richten en deze begrippen, 
irschen, bekend te maken; zij 
ïctieve gevolgtrekkingen van 

:re doeleinden vormen, die 
i gesteld worden.
et, behalve de particuliere maatregelen van 

■ algemeen werk ondernomen worden. De aan- 
:reld kunnen niet langer uitsluitend beslist worden, 

icieclc oligarchiën, die onderlinge strijd voeren en 
:n houden, dan weer door de arbeidersmassa's, die 
i van de staking hantecren, uitsluitend met het 
sen te veroveren. De eersten zoowel als de laatsten 

:ne doel uit het oog, dat aan een ontwikkelde 
onze gesteld moet worden. De heldere kijk op 

bewustzijn der sociale verantwoordelijkheid ten 
iet inzicht, dat alleen de volledige samenwerking 

verhelderd door de kennis van hetgeen is, dit doel 
i in werkelijkheid slechts bij de intellectueelen van

een internationale conventie. We 
k van de organisatie behandeld, 
, Het bestaat uit 6 hoofdstukken: 
en; II. De algemeene conferentie; 
Wijze van werken; V. Financiën 
' zentie betrekking hebbende.

, hoe de conferentie wordt 
worden aangewezen. Voor

om zich naar de 
deze wetten, die 

behooren aan te 
de wetenschap de 
aan de werkzaam-

migsten die niets te zeggen 
ofschoon er zonder hun , 

van het grootsche sociale _ 
i is, had kunnen tot stam 
taal in onderlinge strijd, 

■orden, aan deze superieure 
irking en harmonie, 
rechtvaardigd is deze L 
en volledige ontwikkeling 

»en geroepen, te 
voor alle belang.
Er moet een bero' 

ie instn 
. de stri 
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i hebben, die nooit ge- 
gcwichtige werkzaam- 
gebouw, waarop onze 
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moet een plaats aan het 
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de Financiën, beh< 
vooruitgang te kunnei 
de samenleving beheer 
toonen, dat de obje< 
grondslag van de hoogci 
heden van de menschen

Om deze reden moet, 
organisatie, een meer 
gelegenheden in de wei 
nu eens door finant 
de politici gevanger 
het plompe wapen 
doel hooger salarissi- 
verliezen het algemeci 
maatschappij als de 
dit doel, het hooge 1 
opzichte hiervan, h< 
van de pogingen, i 
kan bereiken, zijn ... 
onze tijd aanwezig.

Zij nu zijn de eei 
raadpleegd worden, 
heden bijna niets 
generatie zoo trotsch 
Arbeid en het Kapit; 
Intellect gegeven woi 
van samenwet'..i..o ... ________

En hoe gerechtvaardigd is deze opleiding thans, waar de noodzaak 
dwingt om een volledige ontwikkeling van de Volkenbond, door het 
Verdrag in 't leven geroepen, te bereiken en van de Bond een be
middelingsorgaan voor alle belangen, die een universeel karakter 
dragen, te maken. Er moet een beroep gedaan worden op de weten
schap en de door haar ontstane instituten, om de conflicten tusschen 
de volken te helpen oplossen, de strijd tusschen arbeid en kapitaal, 
de problemen van de verdeeling en het gebruik der natuurlijke rijk
dommen. De wetenschap moet tenslotte instaatgesteld worden, om 
aan de natuur vlug het geheim van nieuwe bronnen van energie en 
rijkdom te ontrukken, die de verwoestingen van de oorlog kunnen 
herstellen en de welvaart der volkeren vermeerderen. Slechts een 
wereldorgaan kan dergelijke werken aanpakken en de verwerkelijking 
daarvan verzekeren.
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dit artikel reeds geschreven was, lees ik in de N. R. C-, dat Prof, 
op een vergadering in den Haag op 8 Dec. j.l. verklaard heeft over

rijzen er verschillende belangrijke ...... 
dkenbond en de Unie tegenover „education” juist? Is de 
eze beide instellingen juist, wanneer men let op <’ 

en het wezen van de Volkenbond? Wat is in de eerste 
wanneer de Volkenbond zijn eigen bestaan niet in gevaar 
Is het tempo, waarin de Volkenbond ten opzichte van opv< 
onderwijs werkt, het juiste?

De Volkenbond heeft in de allereerste plaats haar ontsta 
danken aan het streven, om de vredc tusschen de volken te 1 
bewaren. Te dien einde zoekt hij op het gebied van arbeid ei 
nomie de middelen om mogelijke conflicten bij voorbaat uit 
te ruimen. Zal evenwel het begrip Volkenbond inhoud kr 
er van samenwerking der verschillende staten sprake zijn, z< 
kenbondsraad leiding kunnen geven, dan moet elke staat t 
van zijn eigen souvereiniteit een stukje prijsgeven. Dit 
door de politici. Na een dergelijke voltooide regeling i 
verwijderd van een vaste basis voor de Volkenbond, 
de onbewuste massa's der volkeren door middel waa 
maakt wordt. Het komt er dus in de eerste plai 
van elkaar verschillende staten- op te voeden voor 1 
de Volkenbond. ') 'Want hiermede is het wezenlijk 
de Volkenbond zelve gemoeid. Dat wat het wezen ■

o nationale ve
;uuuuu hebben laten erkennen, in 
» volgende takken vertegenwoordii 
Zuivere wetenschap; 
Techniek; 
Economische, juridische 
Ethica; 
Medicijnen 
Geschieden! 
Letterkunc' 
Onderwijd e 
Kunst.

III. Beschouwing.
V^at de organisatie van de intellectueelc 

we eerst laten rusten. Alleen op „éducation”, 
zullen we dieper ingaan.

Als resultaat van de Volkenbondsvergadcring van 1921 kan dus 
worden vastgesteld: dal men uil bel voorstel van Leon Bourgeois, waarin 
„education” naast de inlelleclueele samenwerking olond, „education” beeft 
geschrapt, om dit begrip op le nemen in bel algemeene begrip „inlelleclueele 
samenwerking".

Uit het conventie-ontwerp van de Unie, die nauw met de Volken- 
>nd samenwerkt, blijkt, dat deze Kereeniging „education" als één van 

negen sectie's beschouwt..



op

149

X Ufz tras* 
van den Bond Mmenu-erken, hebben daarom bevielen daaraan m bun vaderland bekend
heid le geven."

van een persoon of van een vereeniging is, mag nooit worden prijs 
gegeven, op straffe van ondergang. De „education" is op de ver
gadering te Genfeve aangcroerd, maar om het gevaar van het ver
wijt, zich met de interne onderwijszaken der verschillende staten 
te willen bemoeien, heeft de Vergadering er toe gebracht, bij de 
behandeling van opvoeding en onderwijs het wezen van de Vol
kenbond uit het oog te verliezen. Inplaats van de „education" te 
laten verslinden door de „intellectueele samenwerking”, had men ver
der moeten gaan en als no. 1 op het programma moeten zetten: hel 
wezen en de toekomst oan de Volkenbond d.w.z. education. Deze educa
tion" is voorloopig de belangrijkste taak van de Volkenbond; daar
om had deze los gemankt moeten worden van de intellectueele samen
werking. Een eigen zelfstandige commissie had de „education" voor 
de Volkenbond ter hand moeten nemen; let wel, ik zeg niet de 
„education" van de verschillende staten. Zou een dergelijke commissie 
„voor de opvoeding tot het ideaal van de Volkenbond", die zich 
strikt binnen deze grenzen hield, geen vrijheid van handelen van alle 
leden van de Volkenbond hebben kunnen krijgen? Want het lid zijn 
is het acceptccren van deze „education". Het is onhoudbaar. Ligt in 
dezelfde lijn niet de handelwijze, die één van de secretarissen van 
de Volkenbond toepast om aan de middelbare scholen en gymnasia 
in Nederland berichten van de Volkenbond toe te zenden met het 
doel, ze bij het onderwijs te laten behandelen? Hierover deelt de 
N. R. C. van 25 Sept. 1921 (ochtendblad) het volgende mede:

Volkenbond s-ideeën op school.
Het secretariaat van den Volkenbond is sinds eenigen tijd doende 

in verschillende landen de Volkenbondsidee ingang te doen vinden 
bij de jonge generatie. Wat Nederland betreft tracht het o.a. zijn 
doel te bereiken door aan de gymnasia en middelbare scholen een 
zijner populaire publicaties toe te zenden, het z.g. resumé mensuél 
des travaux de la Société des Nations, dat op het oogenblik offi
cieel in het Fransch eti het Engelsch uitkomt en dat door ver
scheidene nationale Volkenbondsvereenigingen in andere talen wordt 
overgezet; vermoedelijk zal het volgende jaar ook een Chineesche 
uitgave verschijnen.

In een aan de hoofden van gymnasia en inrichtingen van mid
delbaar onderwijs gerichte circulaire, die onderteekend is door onzen 
landgenoot prof. J. A. van Hamel, chef van de juridische afdeeling 
van het Volkcnbonds-secretariaat, wordt o.a. gezegd:

„Het algemeen secretariaat van den Volkenbond te 
het op prijs stellen, indien de tegenwoordige jonge generatie 
beschaafde volkeren vertrouwd geraakte met de geschieden! 
vooral ook met de praktische werkzaamheden van uc 
opdat de Volkenbondsidee haar intrede moge 
tieken gedachtengang van hen, die over eenige tien! 
verantwoordelijke en ontwikkelde burgers van hun
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en daarmede ook deel zullen uitmaken van de internationale samen- 

'w'i licl.l,en gemeend hiertoe 
de scholen lectuur ter beschikkii 
voorlichting, hetzij direct van de 1 
die aan de leerlingen bijzonderhec 
nieuwe organisatie van de betrekkit 
bezig is zich onder den naam Volks 

Een groot aantal hoofden van 
delbaar onderwijs hebben reeds 
de inhoud met de leerlingen bes[

Volkenbondsvergadering sprak, zou niet 
>or de deelnemende staten, omdat „op- 
i' het wezen van de Bond zelve is. Deze 

lats vinden, men kan haar niet op zij zetten, 
zelve op zij zet. En wat moet, als uit

zaak zelf, verdient onmiddellijk met tact, 
/orden aangepakt en doorgevoerd. Een 
voor de opvoeding tot de Volkenbond, 

ter vergadering van de grootsche betoogingen 
van de Volkenbond in Amerika en Engeland moeten 
, ze had deze betoogingen moeten gebruiken om ook 
:n zulke stroomingen te voorschijn te roepen of te 

n, want in alle landen leeft in meerdere of mindere mate 
besef. Vooral op de Jeugdorganisatie’s van verschillende 

lad de Bond direct vat kunnen krijgen. Ze zouden onwille- 
„ richtingspunt in de Bond hebben gekregen. Wat het 

doel van bovengenoemde betoogingen in Engeland en Amerika was? 
Opvoeden voor de Volkenbond. Uit het verslag, dat door de League 
of Nations Union in Engeland aan de Nederlandsche Vereeniging 
„Volkenbond en Vrede" werd toegezonden blijkt, dat men alle moeite 
bij de regeering heeft gedaan, om de onderwijzers het recht toe te 
kennen, het geschiedenisonderwijs van breeder standpunt uit te mogen 
doceeren; de jeugd te mogen opvoeden in de idee van de Volken
bond. Ofschoon Mr. Fisher aan de afgevaardigde meedeelde, dat 
hijzelf ook op dat breeder standpunt stond, wilde hij toch aan het 
verzoek, in bet openbaar bovengenoemd recht van de onderwijzers uit 
te spreken, niet voldoen.

Hieruit blijkt, hoe rijp de tijden zijn voor het ideaal van i 
bond, hoe men wenscht het geschiedenisonderwijs te plaats 
breeder standpunt om aan het chauvinisme minder gelej 
geven met zijn verpestenden adem de massa's te vergiftige: 
oorlog moet zijn als opgenomen in het plan der 2.’..rr...„  
het holle chauvinisme niet de aanleiding zijn. Hoe langer de Bon 
wacht en aarzelt om zijn ideaal te propageeren, hoe vruchtbaards 
veld het chauvinisme in verschillende landen vindt. Tegen de internatio
nale strooming „opvoeding voor de Volkenbond" met het noodzakelijk 
nationaal gevolg „het geschiedenisonderwijs op breeder standpunt" 
kan de souvereiniteit van een staat, als lid van den Volkenbond, zich 
niet verzetten. Het benauwend chauvinisme, dat zijn volk het uit-
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van het internationale leven,” zegt Prof. Heringa. Het ge- 

:, want de massa's der volkeren vormen het vlcesch en het 
dat samen moet groeien tot een eenheid. Daarvoor is opwoeling 

der geesten noodig, een opwoeling, die in tegenovergestelde zin als 
het chauvinisme werkt. En dit kan gebeuren, door een wereldbetooging 
te organiseeren met een internationale vergadering van historici en 
onderwijsmannen, die bezield zijn door de Volkenbondsidee, als cen
trum. Tot in de verste uithoeken der landen, tot in de verborgen 
diepten der volksziel moet het ideaal van de Volkenbond doordringen. 
Het is onmogelijk zal men zeggen, dat de oorlogvoerenden elkaar 
nu reeds zullen ontmoeten. Ten eerste duurt de voorbereiding van 
zoo’n grootsche werelddcmonstratie, met de verdeeling der rollen, met 
de bestudeering en schifting van de verschillende vraagstukken eenige 
jaren. En deze jaren moet men niet vruchteloos laten voorbijgaan, 
integendeel, voortdurend moet in het openbaar door allerlei middelen 
gewezen worden op de toekomstige werelddemonstratie, zoodat de 
aandacht en het denken der volken voortdurend op dat punt wordt 
gericht en geconcentreerd. Ten tweede zal men de meest geschikte, 
tactvolle menschen voor het voetlicht kunnen brengen en ten derde 
kan er zooveel in eenige jaren veranderen. We leven snel, razend snel.

De ontwikkeling van de techniek congrueert niet meer met de 
mentaliteit der massa's. Deze mentaliteit is verre ten achter bij het

verkoren volk der aarde is, is een hinderpaal voor de Volkenbonds- 
idce en moet daarom vallen. Nu de Volkenbond geen afzonderlijke 
commissie voor opvoeding en onderwijs had en de betoogingen in 
Amerika en Engeland heeft laten voorbijgaan, spreekt het vanzelf, 
dat in de eerste plaats gezorgd moet worden, dat zoo spoedig mogelijk 
helder en duidelijk over de gehcele aarde de inbouS van het ideaal 
van de Volkenbond door een SaaS nader tot de massa’s wordt 
gebracht. Hier zullen sommigen zich weer afvragen: wordt daardoor 
geen afbreuk gedaan aan het wezen der natie? Volstrekt niet, elke 
Staat, die lid is van den Volkenbond, moet het willen. Maar bovendien 
de mentaliteit van een volk wijzigt zich: door het nieuwe, waarvan 
een deel in de Volkenbond belichaamd is en waardoor de geesten 
anders gericht zijn geworden, heeft het verleden van eigen volk wel 
het echt nationale behouden, maar het chauvinisme op de achtergrond 
gedrongen. Uit deze nieuwe aanvoeling van het verleden blijkt tevens 
het aanbreken van een nieuw tijdperk voor de menschheid. Verliest 
een volk door deze mentaliteit niet zijn traditie? Volstrekt niet.

Elk volk met zijn individueele eigenschappen is de maker, de schepper 
van zijn traditie. Het mag evenals een mensch de historische traditie 
afbreken, wanneer het zich daarbij maar psychisch getrouw blijft, 
want het wezen van een volk woont in zijn psyche. De historie, die 
het doorleefd heeft, is slechts een klein stukje van dit wezen. Evenals 
een mensch, in andere omstandigheden geplaatst, eerst merkt, welke 
rijke mogelijkheden hij in zich draagt, zoo is het ook met een volk. 
En aan deze mogelijkheden de kans te geven zich te ontplooien, is leven.
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karakter der verkeerstechniek. De massa's zijn in meerder of minder 
mate op dit punt onbeweeglijk gebleven, getuige het bijna niet te 
verklaren oplaaiend chauvinisme tijdens de oorlog. Dit conflict tusschen 
de ontwikkeling der verkeerstechniek eh de ongericht gebleven mentaliteit 
der massa's naar de nieuwe koers moet zoo spoedig mogelijk uit de 
weg geruimd worden. Het zou daarom een buitengewoon goede daad 
van de Volkenbondsvergadering geweest zijn, indien ze een zelf
standige commissie voor de „education” benoemd had, die onmiddellijk 
in overeenstemming met het wezen der Volkenbondsidee kon handelen. 
Hoe vlug de verkeerstechniek zich heeft ontwikkeld ?„ In Internationa
lisme, Onderwijs en Jeugd” heb ik reeds eenige cijfers gegeven: „In 
1860 waren er 820 stoomschepen, in 1900 daarentegen 12.289. Het 
laadvermogen van de 'Savannah, het eerste stoomschip, mat 350 ton, 
de moderne schepen hebben een inhoud van 20 tot 30.000 ton (of 
meer). In 1850 was de gezamenlijke lengte der spoorwegen 38.568 K.M., 
thans meer dan één millioen K.M. De snelheid is gestegen van 30 
tot 80 i 100 K.M. De telegraaf en telefoon omspannen de wereld; 
wat luchtscheepvaart en draadlooze tclegraphie beteekenen, heeft ons 
deze oorlog geleerd. En het gevolg dezer enorme ontwikkeling is 
geweest, dat er op allerlei gebieden internationaal georganiseerd werd. 
In 1910 op wetenschappelijk gebied alleen 614 internationale organi
saties en congressen.’' De volksmentaliteit heeft met deze ontwi 
niet gelijke tred gehouden. Heele volksgroepen leven nog zelfs 
geestelijk standpunt van vóór 1860. Nog cens, het zou een o< 
beteekenis van de Volkenbond zijn geweest hier vlug en . . . 
leiding genomen te hebben, om het wezen van zijn eigen bestaan te 
verzekeren.

Want wat is het gevolg van het dralen van de Bond in dezen? 
Dat thans in verschillende landen geen aanleiding bestaat de volks
mentaliteit op de toekomst, op het ideaal van de Volkenbond te 
richten zooals in Amerika en Engeland is geschied, maar dat de 
volksmentaliteit zich oprolt in de ideeën van voor 1860.

Wat niet onmiddellijk het wezen van de Volkenbond 
niet onmiddellijk de „education” voor dit ideaal raakt, i 
zichtigheid worden aangepakt. Hiertoe behooren de 
groeide onderwijssystemen der verschillende landen. In 
zijn twee elementen terug te vinden: a. datgene, wat behoort tot 
algemeen menschelijke, dus wat geldt voor elk mensch, tot w< 
natie hij ook behoort; b. datgene wat behoort tot het ras, tot de

Een zelfstandige Commissie voor opvoeding en onderwijs 
Volkenbond had onmiddellijk kunnen beginnen deze twee elei 
uit de onderwijs-systemen af te zonderen, zoodat alle volkeren 
duidelijk bewust inzicht kregen in deze systemen. Het algemc 
menschelijke, door wetenschappelijke onderzoekingen gesteund, 
overeenkomstig zijn eigen wezen spoedig bij de volkeren, die ' 
achteraan mochten staan, zonder dwang, geheel vrijwillig worden aan
vaard. Dan zou een regeling van onderwijsbevoegdheden, het recht 
van studie, het uitoefenen van beroepen enz. in de verschillende landen 
heel wat gemakkelijker tot stand gebracht kunnen worden. Dit te 
behandelen is nog niet aan de orde.

Daarom bepaal ik me voorloopig tot deze conclusie:
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studie van dc opvoedings- 
de eerste plaats de betrekking 
onderwijssystemen en de op* 
an de Volkenbond te verduide-

Buitengewoon Lager Onderwijs.
II. Het Doofstommenonderwijs en zijne regeling 

door P. ROORDA, Oud-Directeur van bet Instituut voor Doofstommen te Groningen.

Om de Volkcnbondsraad, die tastend voortschrijdt, behulpzaam 
te kunnen zijn door hem te toonen, wat er in de volkeren omgaat, 
zou bel Hoofdbestuur van de Nederlandsche „Volkenbond en Vrede", aan 
gelijksoortige vereenigingen in de verschillende landen aan andere daarvoor 
in aanmerking komende vereenigingen een uilnoodiguig kannen richten, om ge- 
xamelijk aan de Kotkenbondsraad de wensch te kennen le geven, de boven
genoemde werelddemonstralie le bonden met een congres van onderwijomannen- 
historici als centraal punl.

a. dc Volkenbond schcppe zoo spoedig mogelijk een zelfstandige 
Commissie voor opvoeding en onderwijs;

b. de Volkenbond drage dc commissie op, zoo spoedig mogelijk 
een wereldcongres van opvoeding en onderwijs voor te bereiden, 
waardoor de mentaliteit der massa’s naar het wezen van de Volken
bond worde gericht en waarop in de allereerste plaats onderwijs- 
mannen-historici van gedachten wisselen ;

c. Dc commissie neme onmiddellijk de 
en onderwijssystemen ter hand om in 
tusschcn dc nationale opvoedings- en 
voeding voor de internationale idee va 
lijken.

Tot slot een woord van dank aan den heer Van der Mandere, 
die mc met zijn bekende bereidwilligheid en vriendelijkheid alle ver
slagen en bescheiden deed toekomen die ik noodig had.

“VTu het doofstommenonderwijs weldra zal behooren tot het „ 
gewoon Lager Onderwijs” en derhalve een voorwerp van  
zorg zal uitmaken, is het zeer zeker ‘het gunstige oogenblik 

uitgebreiden kring van lezers in de gelegenheid te stellen, iets nadei 
aangaande dc wijze, waarop doofstomme kinderen tot ontwikkelin 
worden gebracht, en aangaande datgene, wat het doofstommenonderv 
zou kunnen bevorderen, te vernemen. Gaarne maak ik daarom 
van de mij aangeboden gelegenheid dit te doen.

Er zijn op dit oogenblik vijf scholen voor 
in ons land. Het Instituut voor Doofstommen te ' 
1790 door Henri Daniël Guyot, aan wien de 
stommen het meest verschuldigd zijn, daar hij h< 
heeft verbroken; bet Instituut voor Doofstommen le 
voor Roomsch-Katholieken (1840); de Inricht 
onderwijs le Rotterdam (1853); het Instituut voor D< 
(1889), uitgaande van de vereeniging „Effatha",

doofstommenonderwijs 
Groningen, opgericht in 

Nederlandschc doof- 
let is, die hun banden 

Sl. Alichiels-Gestel 
ichling voor Doofstommen- 
Doofslommen le Dordrecht 
", die op Gereformeerden



154

>otsen, wat ieder 
et, maar welk v 
bewegingen van 

die noodig zijn vooi 
Hij moet het deze 

_____, . z ;t leeren spreken. > 
e onderwijzer; hoe ontevreden hi 
dat toch in vele opzichten zoo 1 

Janken op de goede hoogte te 
en vloeiend te maken, het accent t< 

sen moet, dat is een reuzentaak.
dat het kind eenige woorden heeft leeren spreken. Wat 

laraan, als het de beteekenis dier woorden niet kent? 
verband gebracht worden tusschen het woord en het 
at er door wordt aangeduid.

grondslag staat, en de School eoor doofstommen le Amsterdam (1909). De 

alle gezindten, terwijl er twee confessioneele scholen zijn, die te 
St. Michiels-Gestel en te Dordrecht. De Instituten voor Doofstommen
onderwijs te Groningen, St. Michiels-Gestel en Dordrecht zijn in hoofd
zaak internaten, die te Rotterdam en Amsterdam uitsluitend externaten.

Op dit oogenblik worden er te Groningen 158 doofstomme kinderen 
onderwezen, waarvan 3 feitelijk op een voorschool geplaatst moesten 
worden; te Rotterdom 151, waarvan 13 in de voorschool voor jeugdige 
leerlingen zitten; te Amsterdam 95, waarvan 18 in de voorschool; 
te St. Michiels-Gestel 219, 112 jongens, 99 meisjes en 8 kinderen 
van de voorschool, en te Dordrecht 62, waarvan 2 beneden de zes 
jaar. In de eigenlijke scholen worden dus onderwezen 155 + 138 4* 77 -j- 
112 4- 99 + 60 = 641, terwijl er 3 + 13 4- 18 4- 8 + 2 = 44 
voorschoolkinderen zijn. In de Katholieke school te St. Michiels- 
Gestel worden de jongens en meisjes afzonderlijk onderwezen, zoodat 
er in ons land feitelijk zes scholen voor doofstommen zijn.

Stel u voor, geachte lezer, dat een van uwe kinderen doof geboren 
wordt, of, wat voor het onderwijs hetzelfde is, doof wordt, voordat 
het heeft leeren spreken. Omdat het doof is, houdt het spoedig op 
de geluidjes te maken, die vaders en moeders van jonggeborenen als 
muziek in de ooren klinken, daar het voortbrengen dier geluidjes 
hemzelf geen genoegen verschaft. Bovendien belet zijn doofheid uw 
kind de klanken, die de moeder in zulk een overvloed voorzegt, na 
te bootsen. Het kind leert dus niet spreken. Denk u er eens in, wat 
dat beteekent. Het doofstomme kind mist nagenoeg alles, wat uw 
hoorend kind verstandelijk en zedelijk ontwikkelt. Het hoort niet, 
waarom iets niet gedaan of wel gedaan moet worden; het hoort den 
blijden, droevigen, troostenden, verbiedenden klank uwer stem niet. 
Gij kunt het niet voorzingen, niet voorlezen. Het belangrijkste zintuig, 
waardoor gij, zelfs als gij niet gezien wordt, ontwikkeling kunt aan
brengen, ontbreekt. Al besteedt gij ook al uw beschikbaren tijd aan 
uw doof kindje, al maakt gij ook zooveel mogelijk gebruik van de 
zintuigen, di'e het heeft, gij kunt bet nooit in ontwikkeling gelijk maken 
aan uw hoorend kind.

"Wat moet de onderwijzer met het kind doer 
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oefend moet worden. Hij moet het de 
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Dat dit niet gemakkelijk is, weten ook de onderwijzers van nor
male, hoorende kinderen, weten ook de hoogleeraren aan onze uni- 
versiteiten, maar hoe moeilijk het is, wanneer men met doove kinderen 
te doen heeft, beseft bijna niemand. Toch moet dit verband worden 
aangebracht, indien men er niet tevreden mee is, zijn doove leerlingen 
tot papegaaien te maken, maar hen wil opleiden tot denkende wezens, 
die vragen stellen, hun gedachten aan anderen mededeelen en ont
wikkeling zoeken door middel van de gesproken en geschreven taal, 
ook wanneer de onderwijzer er niet bij is en na den eigenlijken
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gemakkelijk inzien, dat het aantal leerlingen van een 
groot kan zijn. Gemiddeld moet het niet grooter zijn dan 8.

met normale doove kinderen te doen, dan kan men het 
igestraft wat grooter nemen, maar heeft men een klasse van 
’ goed begaafde en zwak begaafde kinderen, dan zullen de

igen bedroevend gering zijn. Daarmee mag en wil men zich 
'reden stellen. Behoorlijke ontwikkeling is immers voor een 

voor een mensch, alles.
: aantal leerlingen per onderwijzer moet dus gemiddeld niet grooter 

. 8.
l ligt voor de hand, dat een doof kind ( 

moet zijn, als men het in ontwikkeling eenigs 
wil doen naderen. Tot nu toe duurde de lei 
school doorgaans 9 jaren. De kinderen werc 
7 jaar oud waren en verlieten de school, als 
jaar hadden bereikt. Minder goed begaafden 
jaar langer, soms 2 jaren. Het zou evenwel v* 
tot een 10-jarigen te maken en het opnemen een 
Het dient evenwel mogelijk te blijven den 
gaafden met een paar jaren te verlengen.

Bij het bepalen van den duur van den 
het oog verliezen, dal 
tijd ook geschikt wil 
beroep, zoodat 
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moeten 
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leiding v 
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De eigei 
duren en 
K Tot nu toe heb ik alleen gesproken van kinderen, die doof geboren 

zijn of op zeer jeugdigen leeftijd doof zijn geworden. Dit zijn de 
zoogenaamde eigenlijke doofstommen. Oneigenlijke doofstommen zijn zij, 
die nog aanzienlijke gehoorresten bezitten, niet zooveel, dat ze op de 
wijze van normale kinderen, zij het dan ook met moeite, kunnen 
leeren spreken, maar dat ze, al is het dan ook onvolkomen, ver-

inder goed 1 
:n. Het zou 

’ i en het .c. 
mogelijk te blijven , 
ar jaren te verleng*

i den duur van den cursus moet men niet uit 
at men het doofstomme kind gedurende den leer- 

ixi wil maken voor het uitoefenen van een vak of een 
het bij zijn ontslag geheel of gedeeltelijk in zijn eigen 
kunnen voorzien. Dit is een zaak van het grootste 

, omdat de ouders van de meeste doofstomme kinderen hard 
i werken om hun brood te verdienen. Wacht men met het 
van een vak, totdat het kind van school is, dan is het moeilijk 
schikten patroon te vinden, die lust en tijd heeft voor de op- 
van een doofstomme. Reeds op school moet derhalve het vak 

beroep gekozen zijn en de voorbereiding daartoe hebben 
gehad.

:nlijke schooltijd moet voor het normaal begaafde kind 10 jaren 
de vakopleiding moet daarin voor een groot gedeelte be-
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het licht, dat deze 
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eling niet te verkrijgen 
gehouden in den zomer 

iring der Vereeniging 
j in Nederland” ') heb 
sturen van alle scholen,

') Hel doofelonunenonder>vijj in Nederland in verband mei de wenveb. 
een indeeling der leerlingen naar bekwaamheid en lichamelijke gevleidheid, 
in het jaarverslag van 1919 van het Instituut voor Doofstommen l

schillende klanken van elkaar kunnen onderscheiden en e< 
die hun zeer dikwijls duidelijk zijn voorgezegd, meer 
komen kunnen leeren uitspreken. Oneigenlijke doofstommen noemt 
men ook die kinderen, die doof of bijna doof zijn geworden, toen ze 
reeds konden spreken en die tengevolge daarvan hun taalbezit niet 
op de gewone wijze hebben kunnen aanvullen.

Zoowel de oneigenlijke als de eigenlijke doofstommen kunnen goed 
begaafd, minder goed begaafd en zwak of zeer zwak begaafd zijn. 
(Werkelijk zwakzinnigen kunnen op een school voor doofstommen 
niet onderwezen worden. De enkelen, die op advies van den dokter, 

' bij wijze van proef tot de school zijn tocgclalen, moeten ontslagen 
worden, zoodra hun zwakzinnigheid voldoende is gebleken). Het is 
dus duidelijk, dat het verschil tusschen de leerlingen van eenzelfde 
leerjaar zeer groot kan zijn en dat een goede klassenverdeeling zeer 
groote moeilijkheden oplevert. Op de groote scholen, de Groningsche 
en de Rotterdamsche, kan men nog van ieder leerjaar een goede en 
een minder goede afdeeling hebben, op de andere is dit in de meeste 
gevallen onmogelijk.

Alleen een goede indeeling der leerlingen maakt 
mogelijk. Het beste onderwijs kan alleen gegeven ' 
leerlingen van ongeveer dezelfde bekwaamheid in een 
klasse zijn vereenigd. Wordt aan deze voorwaarde niet vok 
is dit ten nadeele van het onderwijs. Laat mij de getuigenis ai., 
van den inspecteur van het doofstommenonderwijs in den staat Nex 
York, A. C. Hill, die in de „Volta Review" een serie artikelen het 
geschreven, waarin hij o.a. zegt: „Om de beste resultaten 
onderwijs aan doofstommen te bereiken, moeten de klassen g 
ingedeeld. Sommige klassen komen haast niet verder, kunnen 
te zeggen alleen de pas markeeren, omdat zij uit zooveel verscl 
soorten van leerlingen bestaan. De dornmen en de schrander 
die nog wat hooren kunnen en de totaal dooven, zij, die gemakkelijk 
aflezen en zij, die zich het liefst van gebaren bedienen, de intellectueel 
normalen en de kinderen met afwijkingen zijn te zamen gebracht op 
gekunstelde en willekeurige wijze. Het streven van den onderwijzer 
is met lamheid geslagen door zulk een combinatie. Vijftig procent van 
den tijd wordt verspild. Noch de zwakke leerling, noch de knap"** 
maakt vorderingen. Onder zulke omstandigheden komt men nooit v._o 
vooruit; de resultaten zijn gering.”

In 1919 heb ik met behulp der directeuren 
een onderzoek ingesteld naar de klassenverdeelii 
voor doofstommen. Het onderzoek bracht 
overal zeer veel te wenschen overliet en dikwijls i 
niet uit nalatigheid, maar omdat een betere indeelii 
was onder de omstandigheden. Bij een lezing, g 
van dat jaar te Amsterdam op de ledenvergadei 
ter bevordering van het doofstommenonderwijs 
ik daarop gewezen en voorgesteld, dat de besti

goed onderwijs 
worden, wanneer 

> niet overbevolkte 
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tanhalen
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Alleen bij een 
tot haar recht fr"

Vele ouders, 
zeer weinig tijd , 
behoorlijke oplei

woord komt zoo spoedig mogelijk het ge- 
ook in de lucht worden geschreven met 

van het vingeralphabet. Verder bedienen 
ebaren, in hoofdzaak natuurlijke gebaren, 
j aangevuld door kunstmatige. Het is hier 

over de verschillende methoden, die 
kunnen worden en over de voor- en 
eft. Wel dien ik er op te wijzen, dat 

ri der zou kunnen worden gesteld, wanneer 
naar bekwaamheid en lichamelijke ge- 
ie van doofstomme leerlingen, die methode 
>«r haar het best wordt geoordeeld.  . 
=Ker en wel, dat de beste methode nog

Groningen, Rotterdam 
irstaan om te komen tot 

rgadering van boven- 
: St. Michiels-Gestel, 

noeg alle doofstommen
goede klassenverdeeling.

• mij voorgcstelde wijze, goed, 
voorstellen. Het eenige, wat ik ten 
alle Nedcrlandsche doofstommen 

——* wc|]{e indeeling in ons land 
omme kind kan dienen, 
het tegenwoordige stelsel 

het dan bestendigen.

tenminste van de niet confessioncele, dus die van 
en Amsterdam, zich met elkaar zouden vei 
een bevredigende indeeling. Op de laatste ledenverf 
genoemde vereeniging, dezen zomer gehouden te 
is nog cens overtuigend gebleken, dat nagcno<*» 
onderwijzers ten zeerste verlangen naar een j 
Wil men deze indeeling niet op de door 
laat men dan een betere indeeling 
behoeve van goed onderwijs voor 
verlang, is, dat men nauwgezet overweegt, weuv 
mogelijk is, en hoe men het best het doofstoi 
Mocht men meenen, dat de voordeelen van h.. ..o o_  
grooter zijn dan de nadeelen, welnu, laat men het dan bestem 
Waarom zou men evenwel verandering vreezen, indien deze 
schelijk is?

Een goede indeeling der doofstomme leerlingen naar l 
en lichamelijke gesteldheid is volstrekt noodig voor het vet 
goede onderwijsresultaten.

De oprichting van op zichzelf staande kleine scholen, waar een goede 
indeeling onmogelijk is, moet met alle kracht worden tegengegaan.

Verschillende methoden worden gebruikt bij het onderwijs aan 
doofstommen. Op alle Ncderlandsche scholen volgt men thans de 
spreekmethode, waarbij men uitgaat van het gesproken woord en het 
aflezen van de lippen.

Naast het gesproken 
schreven woord. Dit kan 
den vinger of door middel v= 
de doofstommen zich van gcL. 
meer of minder overvloedig < 
de plaats niet uit te weiden 
gevolgd worden en gevolgd 
nadeelen, die iedere methode heel 
de methodenkwestie veel zuiverde 
men, bij een goede indeeling n< 
steldheid, voor iedere categorie 
zou kunnen gebruiken, die voor 

Eén ding is bovendien zeke: 
moet worden gevonden.

De oplossing der methodenvraag moet door niets worden belemmerd. 
Sommige der thans bestaande scholen zijn in hoofdzaak internaten, 

n externaten. Zoowel het internaat als het externaat heeft 
selcn en zijn nadeelen. Naaf mijn meening moet men bij de 
iige regeling niet vragen, óf een. externaat te verkiezen is 
internaat of omgekeerd. Men behoort te vragen, welke 

op een externaat dienen geplaatst te worden en voor welke 
naat verkieslijker is.
' " een goede indeeling kan de questie internaat of externaat 

komen.
s, die den geheelen dag hard 

geven aan hun doof kind, terv 
siding geheel ongeschikt zijn. \
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>rdrecht verkeeren in geheel andere 
ie in aanmerking zouden komen 
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voorschoolkindcren langza 

; moet aan deze kindei 
ernstig te b< 
leeftijd kan 

rachten

oneindig veel meer dan voor hoorende 
bewaarschoolonderwijs kunnen genieten, 

te bestaan.
  . . Mcii getrokken (zie blzd. 154), dat van de

44 kinderen, die thans onderwezen worden of behoorden te worden 
op een voorschool, 13 te Rotterdam zijn en 18 te Amsterdam. De 
ouders van die kindertjes wonen bijna allen te Rotterdam of te 
Amsterdam. De bevolking dier plaatsen is groot genoeg om voldoende 
materiaal te kunnen leveren voor een voorschool. Groningen, St. Michiels- 
Gestel en Dordrecht verkeeren in geheel andere omstandigheden, 
kindertjes, die in aanmerking zouden komen voor een voorschc 
moeten bijna allen het ouderlijk huis verlaten en goede huisvest 
moet voor hen gevonden .worden. Hieraan zijn groote kosten v 
bonden, die de scholen tot nu toe niet hebben kunnen 
zal waarschijnlijk weldra anders worden, zoodat men 1 
dat het aantal der voorschoolkindcren langzamerhan» 
Uitsluitend fröbelonderwijs moet aan deze kinderen niet g 
Het is ongetwijfeld raadzaam, ernstig te beproeven, o 
spreken niet op zeer jeugdigen leeftijd kan worden b<

Bij de benoeming van onderwijskrachten aan een voorsc>. 
daarmee ongetwijfeld rekening worden gehouden, opdat het a 
onderwijs aan bevoegde krachten kan worden toevertrouwc

Het voorschoolonderwijs verkeert nog in het stadium van proefneming. 
Zijn vrije ontwikkeling mag door niets belemmerd worden.

Voor allen, die mijn redeneering tot hiertoe met aandacht gevolgd 
hebben, moet het duidelijk zijn, dat een doofstom kind, veel meer 
nog dan een hoorend kind, onderwijs noodig heeft. Leerplicht, die 
reeds voor hoorende kinderen bestaat, is dus een gebiedende eisch 
voor doofstommen. Toch bestaat hij nog niet. Men zal vragen, of er 
dan nooit op is aangedrongen, of men nooit op het hoogc belang er 
van voor doofstommen gewezen heeft. Tallooze malen is dit reeds 
geschied. Een adres aan de Regeering is uitgegaan van de Besturen 
van alle Nederlandsche doofstommenscholen; in audiënties is er bij 
verschillende Ministers op aangedrongen; het onderwijzend personeel 
van scholen voor doofstommen heeft adressen verzonden, de Veree- 
niging ter Bevordering van het Doofstommenonderwijs in Nederland 
heeft zich tot de Regeering gewend.

Geen onderwijzer van doofstommen bestaat er, die niet verlangt, 
dat alle doofstommen onderwijs genieten, zij het dan ook, dat een 
enkele een anderen vorm dan leerplicht zou verkiezen. Ook door de 
doofstommen zelf, die de zegeningen van goed onderwijs hebben leeren 
kennen en die weten in welken jammerlijken toestand hun niet onder
wezen lotgenooten verkeeren, is een dringende bede om leerplicht tot 
de Regeering gericht. In het nummer van Augustus 1.1. van „Ons 
Tijdschrift”, orgaan voor oud-leerlingen van Nederlandsche inrichtingen 
voor doofstommenonderwijs, bejammert de heer AVoltersom, een oud- 
leerling van het Groningsche Instituut, het nog, dat bij de laatste 
wijziging van de leerplichtwet aan de doofstommen geen recht is 
geschied. Hij zegt o.a. „De Regeering is er voor het geheele volk, 
en de doofstommen behooren daar ook toe. Ze zijn voor de wet ook 
volkomen gelijk aan de hoorenden. Ze moeten even goed als hun hoorende



159

■n wet, ó 
ijkt 
lodzakelij 
>mmen ge 
i recht < 

hier vooi

voordat 
het eenigs: 
nog veel k 

trom op een >

zij goed doof- 
jszins goed is, 
langer. Volon- 
i doofstommen-

>rieën van
inwel de

cinderen,
>ofstom .
zedelijk

onge- 
emarken, 

iden, waar 
>rden over-

'erschillenden aanleg en 
inde onderwijs moeten 

zijn. Zij moeten zich 
i alles, wat zij doen, 

bezitten, zich toch 
in het school- en

aan allerlei kinderen van geheel vers 
gesteldheid het voor hen passencii 

zen, moeten zij intellectueel begaafd : 
willen geven en weten te geven van 
bij alle zelfstandigheid, die zij moeten 

>eten zijn, dat zij zich moeten voegen

medemenschen belasting l 
werpen. En waarvoor is 
zeker in het belang van 
komstige volk. Opdat de ki 
leden der maatschappij v ____
worden door onwil van hun ouu 
dan ook mogen hebben. Dus 
ouders beschermt. Zulk een wet 
aantal ouders is ze niettemin no< 
noodzakelijk, dat ze ook voor doofstor 
hebben ook doofstomme kinderen 
En is het geen schande, dat die 
wet b ""

betalen en zich evengoed aan de wet ondcr- 
> indertijd de leerplichtwet ingevoerd? Toch 
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Bij de behandeling der gewijzigde leerplichtwet heeft de Minister 

in het uitzicht gesteld, dat na de vaststelling der maatregelen van 
bestuur voor iedere afdeeling van het buitengewoon lager onderwijs, 
zou kunnen worden overwogen, in hoeverre cn met welke wijzigingen 
de leerplichtwet voor de verschillende categorieën van kinderen zou 
kunnen gelden. Met deze overweging dient evenwel de grootst moge
lijke haast te worden gemaakt. Laat ieder, die iets voelt voor mis
deelde kinderen, in casu voor de doofstomme kinderen, al zijn invloed 
aanwenden om er voor te zorgen, dat ieder doofstom kindje onder
wezen wordt. Zonder onderwijs is een doof kind, zedelijk en maatschap
pelijk, verloren.

Aan de invoering van den leerplicht voor doofstommen zijn 
twijfeld moeilijkheden verbonden, maar waarom zouden in Denei 
Noorwegen, Engeland, Pruisen en in zeer veel andere landen 
reeds leerplicht bestaat, die moeilijkheden wel kunnen worue 
wogen en in Nederland niet?

Leerplicht voor doofstommen is een gebiedende eisch.
Bij de keuze van onderwijzers en onderwijzeressen bij hét doof

stommenonderwijs moet men met zorg te werk gaan. Zij moeten ge
duldig zijn, zich nooit tot drift laten vervoeren en toch levendig zijn. 
Wat zij gevoelen, moet op hun gelaat, in hun oogen te lezen zijn. 
Bovenal moeten zij groote liefde hebben voor kinderen en een levendige 
begeerte al het goede, dat er in hen is te ontwikkelen en het kwade 
te stuiten. Zij moeten godsdienstig van aard zijn, opdat zij het gods
dienstonderwijs. dat op doofstommenscholen gegeven wordt, met liefde 
kunnen geven en het godsvertrouwen bij hun leerlingen kunnen be
vestigen.

Daar zij i 
lichamelijke 
kunnen gev< 
rekenschap ■ 
terwijl zij. 
bewust moet 
leerverband.

Het duurt natuurlijk een geruimen tijd, 
stommen-onderwijs kunnen geven; voordat 
zeker een jaar of vijf; voordat het goed is, 
tairs en tijdelijke leerkrachten kan men daai
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A Is aanvulling van mijn mededeelingen over hetzelfde onderwer 
-Zx in het April-nummer van den vorigen jaargang, kan ik nog • 

bijzonderheden vertellen over de kinder-uitwisseling tusschei 
en land, zooals die zich in Denemarken in de allerlaatste ja "-er 
ontwikkeld.

De jaarlijksche trek or 
en verandert ook niet wez 
dat, hoewel de Directie 
steeds het oppertoezicht

school niet gebruiken. Het ligt dus voor de hand, dat een leerkracht, 
die een jaar of vier bij dit onderwijs geweest is en dan weer heen
gaat, zijn leerlingen niet heeft kunnen geven wat een goed onderwijzer 
had kunnen doen; hij zelf heeft geleerd tot schade van zijn leerlingen. 
Een doofstommenonderwijzer, die goed is gebleken, moet bij het 
doofstommenonderwijs blijven. Hij moet zich oefenen in datgene, wat 
speciaal voor zijn onderwijs noodig is. Hij moet de klankleer vol
maakt goed kennen, psychologisch goed onderlegd zijn, zich goed 
inwerken in de algemeene mcthodenleer, bekend zijn met de verschil
lende methoden, die bij het doofstommenonderwijs gebruikt zijn en 
gebruikt worden, niet domweg al de kinderen over één kam scheren, 
maar weten, welke methode de beste is voor ieder individueel kind 
en hij moet kunnen medewerken tot verbetering van het doofstommen
onderwijs. Bovendien moet hij de moderne talen kennen om te kunnen 
lezen, wat er in de wereld op zijn klein maar belangrijk gebied wordt 
gedaan.

Zijn beroep moet 
hij niet in verzoeking 
te gaan. Wat andere onderwijze 
behalen van verschillende akten, mo< 
diploma's, die hij behaalt, diploma's, 
moeten zijn en alleen moeten wordei 
door de Regeering gecontroleerd ----------

De onderwijzers moeten door onderricht op speciaal voor hen 
ingerichte cursussen en door hen verder in de gelegenheid te stellen 
grondige kennis op te doen, een goede opleiding ontvangen voor hun 
moeilijk werk en goed betaalde diploma's kunnen verwerven.

Het salaris van een doofstommenonderwijzer moet zoodanig zijn, dat 
hij om financiëele redenen nooit zal overgaan tot een anderen tak van 
het gewoon of buitengewoon lager onderwijs.

In het belang van onze doofstommen, die toch ieder verstandig en 
weldenkend mensch zal willen zien opgroeien tot nuttige en gelukkige 
Ipden der maatschappij, hoop ik, dat het doofstommenonderwijs, als 
afdeeling van het „buitengewoon lager onderwijs” een tijdperk van 
ongekenden bloei zal tegemoet gaan.
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buiten zijn uitgenoodigd, de administratie en de practische leiding in. 
handen van een comité zijn overgegaan. Dit comité belast zich met 
het plaatsen van de oproepingen in de provinciale bladen en verdeelt 
de kinderen over de aangeboden plaatsen.

Uit de statistische gegevens, die ik van de 
Onderwijs ontving, blijkt wel, dat de aanbiedingen 
tijd niet toenemen, maar toch bereikte het aantal g 
door spoorweg- en stoombootdirecties afgegeven in 
waardige cijfer van 17015. Dat jaar sloeg nu wel ' 
in 1918 daalde het aantal, waarschijnlijk door de tc 
heden van het vervoer, tot 16087, maar in de 
het weer een stijging tot ruim 16300. Van 
maar tusschen de 300 en 400 die gebruik maakten 
van het comité voor het vinden van een vacantiever 
16000 hadden zelf directe uitnoodigingen van fami, 
vroegere pleegouders. AVel een bewijs, dat er in den__r__ t
een prettige, duurzame vriendschapsverhouding is ontstaan tuss 
gastvrienden en gasten, en dat de beweging niet wordt 
en belemmerd door noodeloozen officieclen en administ 
slomp. De leiding die er noodzakelijkerwijs zijn moet, 
ongewenscht op.

Ik moet in dit vei 
hier in Dencmarkc 
die alleen verdwi 
wordt en men 
bijv, in 1873 

zondert

Om weer tot de reizende en trekkende schooljeugd terug te keeren: 
zooals overal, hebben ook hier de vacantie-kolonies aan groote scharen

De
jewensc' . . c

oet in dit verband even een bewijs aanhalen, hoe de gezinsverpleging 
Denemarken als de beste vorm van kinderzorg wordt beschouwd, 

alleen verdwijnt, daar waar het aantal der verzorgden al te groot 
•dt en men dus wel tot „groepsverzorging” moet overgaan. Toen 

in 1873 het Armbestu ur van Kopenhagen iets wilde doen om 
behoeftige lijdertjes aan scrofulose een betere verpleging en ge- 
cre lucht te bezorgen, werd een aantal van die kinderen tot hun 
tiende jaar uitbesteed bij visscherfamilies aan de Seelandsche 

kust. En een paar jaar later nam men de proef met de uitzending 
van groepjes kinderen naar 't eiland Bornholm, waar de heerlijke 
zee- en dennenlucht zoo’n goede uitwerking heeft bij de lichte long
aandoeningen. Ook hier werden de kinderen verpleegd in gezinnen; 
de bevolking, bestaande uit visschers en kweekers, is vrij welvarend 
en het Bornholmsche zandige strand biedt een beter speelterrein dan 
de kiezels en keien van de Seelandsche kust. Een paviljoen aan 
zee deed dienst als kleedlokaal voor en na het bad en ais speelzaal 
bij slecht weer, en de pleegmoeders fungeerden beurt om beurt als 
bad vrouw.

De gemeente Frederiksberg, de voorstad van Kopenhagen, begon 
in 1882 ook met haar zwakke en herstellende jeugd onder de pupillen 
van het armwezen bij de kustbevolking uit te besteden. Maar het 
werk breidt zich uit en er zijn langzamerhand op het betrekkelijk 
kleine terrein van de kuststreek in de buurt van de hoofdstad niet 
genoeg geschikte gezinnen meer te vinden, zoodat men is moeten 
overgaan tot het bouwen van kinderhuizen of sanatoria voor niet 
ernstige patientjes en zwakke kinderen, die de 3 A 4 zomermaanden 
de zeelucht moeten

i de Directie van het Lager 
xbiedingen in den laatsten 
st aantal gratis reisbiljetten 

i 1917, het eerbied- 
het record, want 

toenemende moeilijk- 
. jaren daarna vertoont 
de reizigers waren er 

van de bemiddeling 
srblijf; de overige 
milieleden of van 

loop der jaren 
sschen 

verzwaard 
itratieven romp- 
, dringt zich niet
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bijzonderheden 
.1700 jongens uit 
vertoonde een groote 
i weer ongeveer c' 

'20 van omstree 
tsidie is in dat ti 
werd ook voor I 

bedrag van ruim

iet clubjes grootcre
■ fietstochten door 

sreis was die naar 
dagen, met als uit-

■ ’20 kan ik enkele 
vereeniging ongeveer 

rwijzers ; dat jaar y 
:t aantal blijft dan 
stijgen van 1917 tot 

dleen het gemccntesubs 
gebracht. In 1920 u 

ingezameld tot een

van kinderen heerlijke zomerweken bezorgd; ze 1 
aan hel beginsel van alleen kinderen op te nemen, 
wijze naar buiten kunnen. Flet zijn voornamelijk 
vereenigingen van gemeente-onderwijzers en 
wijzeressen, die hier het initiatief hebben gene 
handen hebben. Nu is vooral hetgeen er do 
eeniging voor de jongens gedaan wordt bui 
werk omvat de gewone vacantie-kolonie, die 
al of niet in eigen gebouw, wordt onderg 
kleinere of grootcre tochten maakt; verder de 
zwakke kinderen en dan hoort er nog toe 
fietstochten en voetreizen voor de grootere jonj 
telijke M. U. L. O. scholen.

De vereeniging heeft eenige eigen 
plaatsen van het land en verder eenige gr 
gebouwen in bruikleen voor enkele 
overal haar vrienden en helpers.

Uit de jaarverslagen van 1917—’ 
tnededeelen. In 1917 zond de 
in 47 kolonies met 82 onderv 
stijging bij de voorgaande, het 
stant. Maar de inkomsten r' 
70.000 tot 113.000 kronen, all< 
vak van 13.000 op 40.000 kr. 
eerst op de scholen 
13.000 kr.

Zooals ik reeds zeide, de kolonies hebben op vele plaatsen hun 
vrienden onder de bevolking; een enkele keer is er zelfs een proef 
genomen om de jongens het middagmaal te laten gebruiken bij ver
schillende families, die hen hadden uitgenoodigd; het ging uitstekend, 
maar het schijnt, dat het toch bij die eene proefneming is gebleven. 
Maar in de verslagen lees ik van eigenaren van buitenplaatsen, die 
jaar op jaar aan de kolonie een tuinfeest aanbieden, van andere 
goede vrienden die grootere uitstapjes organiseeren of zich uitsloven 
om, daar waar geen eigen gebouw is, de jongens onder te brengen, 
soms ook de plaatselijke bladen opwarmen om propaganda te maken 
voor de zaak.

In 1919 werden er voor 't eerst kolonies georganiseerd voor 
kinderen uit het herwonnen gedeelte van Zuid-Jutland en zelfs kreeg 
men er een paar kolonistjes uit Flensborg en andere Duitsch gebleven 
plaatsen, ’t Was bij wijze van proefneming, want de kinderen spraken 
de taal van hun vaderland nog niet, zelfs de Deensch voelende ouders 
kennen die meestal maar heel gebrekkig. Maar de gezelligheid leed daar 
niet onder, de nieuwe burgers schenen zich best thuis te voelen onder 
hun landgenooten. In 1920 werd ook in Zuid-Jutland 
georganiseerd.

houden echter vast 
, die op geen andere 
; de Kopcnhaagsche 
van gemcentc-onder- 

tomen en de leiding in 
door de onderwijzersver- 
n’tengewoon aardig. Dit 
: op een bepaalde plaats, 
rgebracht en vandaar uit 

speciale kolonies voor 
het organiseeren van 

igens van de gemeeg-

Voetreizen werden in de laatste jaren gemaakt m< 
jongens door Jutland en op Bornholm ; ook een paar 
Seeland en Jutland. Maar de mooiste vacantier- 
Noorwcgen in 1920. 't 'Was een voetreis van 16 u
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bestendig is alleen de onb<

Onderwijs en volksontwikkeling ') 
door C. F. A. ZERNIKE. 

gehouden op de Alg. Verg, der Ver. voor Paedtigogiek op 29

gangspunt Christiania en vandaar over Hallingdal, Sognefjord 
Gudvangcn naar Bergen. Terug over Christiania, waar de jongens 
nog deel konden nemen aan een groote schoolbijeenkomst in de open
lucht. Het hcele clubje, dat de jaren daarvoor in eigen land had 
gereisd, verklaarde eenparig dat deze reis 
hun leven.

De provinciaaltjes onder de schooljeugd reizen nog elk jaar 
de hoofdstad; de „Verecniging tot bevordering van het verblijf 
plattelandskinderen in Kopenhagen” vierde onlangs haar 25- 
jubileum, en in een brochure waarin haar wordingsgeschiedenis 
verteld, herdenkt zij dankbaar haar pioniers. Onder hen in de  
plaats den fabrikant Olander, die als kleine jongen behoord had tot 
de vacantie-kinderen, die jaar op jaar door bemiddeling van de school 

buiten hadden mogen gaan en die steeds die heerlijke zomer- 
r» en de gastvrijheid en zorg van zijn pleegouders in dank- 
herinnering heeft behouden. Hij was onder de eersten die zich 

eldde, toen er sprake was van iets te doen voor de kinderen

grootste zomercampagne had Kopenhagen in 1916 toen de ver
ing als gastheer moest optreden voor 194 scholen met 10.039 

v-ren. Het vinden van logies is echter nooit moeilijk geweest, niet 
jn kunnen er groepen worden ondergebracht in gymnastieklokalen 

en brandweerposten, maar in later jaren kreeg men van de gemeente 
de beschikking over 50 slaapplaatsen in het „Algemeen Hospitaal” 
het tehuis voor oude lieden of, zooals men het tegenwoordig noemt 
„de stad der ouden". Nu is die een der bezienswaardigheden van 
Kopenhagen; ze maakt den indruk van een vriendelijke, moderne 
tuinstad, gegroepeerd om een mooi centraal gebouw. Daar eens te 
hebben gelogeerd is op zichzelf al een heel bijzondere ondervinding. 
En als tegenhanger wordt dan, door bemiddeling van het Ministerie 
van Oorlog een andere afdeeling van de gasten gehuisvest in een 
van de kazernes, terwijl de soldaten in ’t kamp zijn. De cantinehouder 
zorgt daar voor hun ontbijt.

Wat in al de verslagen treft is de flinke steun, die i 
ondervindt; niet alleen door giften en subsidie* 
zich uitend in meewerken en meeleven. In die e 
n geniet de reizende volksjeugd in alle kringen 
telling.

imige perioden in de geschiedenis als een „tijd 
aan te duiden, maar welbeschouwd mag men 
ieder tijdvak geven. Alles is steeds in beweging;

bestendigheid. Toch is in sommige tijden
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andere:

in 
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het tempo heel 
zien kan, 

i overgangstijd- 
het humanisme 

middeleeuwsche 
toen de dageraad 

ist eine Freude, 
:'d krijgt te dieper 
1 ledigheden, 

een verjon- 
: met storm- 
:h juicht in

bevrijdingsleuzen, 
acht blijven besta;

:t noodig 
van het 1 
zenden.

s deze beweging, dat zij de donkere jaren van 
>ecrschappij heeft overleefd. Fichte verlangde
jtsche Nation een algemeene staatsopvoedii o 

uans aan het volgende geslacht het geluk te doen 
dat het heden zoo droevig had gemist. Ook in 

iden dezelfde profetieën. De Maatschappij tot Nut 
tond aan de spits der beweging. Luisteren wij een 
geestdriftvolle woorden, waarmee de feestredenaar 
in 1818 de Algemeene Vergadering opende. Het 

was: „de verlichting <*n beschaving des volks, 
•vaarborgen van den roem en welvaart onzes 
ilde gebracht te hebben aan het voorgeslacht, 

i .wijzen en helden genoemd, ging de spreker 
Ike wijzen en helden, Nederlanders! zijn wij 

hunne uitstekende vorderingen in kennis, 
'ij de welvaart te danken, waartoe ons 

is het geen bewijs, deels van 
het licht der meer gezuiverde 
ons tot onze naburen is over- 
de Christenwereld het eerste 

burgermaatschappij, in weerwil 
>dsdicnstige begrippen en Kerk- 

dat een ieder in zijn

het tempo der beweging sneller dan in andere: is I 
snel, zoodat men de komende verandering als het ware 
dan spreekt men — en dan zeer te recht — van een 
perk. Zoo bijv, de eerste helft der 16e eeuw, toen 1 
zijn zegetocht hield door West-Europa, toen de 
scholastiek van haar voetstuk werd gestooten, 
eener nieuwe wereld aan de kimmen gloorde. Es 
jetzt zu leben, riep Ulrich von Hutten uit, en dat woon 
beteekenis, als men denkt aan de vele moeiten en wcderwaai 
waarmee het leven van dezen man was vervuld. Het is e< 
gingskuur, een renaissanse, die men in zulk een tijd beleeft; i 
achtig geweld wordt het oude besprongen en de menscl 
de zegepraal, die hij in de toekomst ziet voltrokken.

Zulk een tijd beleefde men opnieuw in de tweede helft der acht
tiende eeuw. Met verhelderde oogen en verlicht verstand zag men 
de oude wereld met hare bouwvallig geworden instellingen aan. 
Adeldom en priesterheerschappij hadden eeuwen lang de mcnschheid 
onderdrukt, maar nu zou de mensch zich van alle voogdij ontdoen 
en zich mondig verklaren; zijn verstand zou hem voorlichten en de 
aardsche gelukzaligheid zou zijn deel zijn. Ontwikkeling, beschaving, 
verlichting waren de bevrijdingsleuzen, waarmee hij de toekomst 
tegentrad. De kerk mocht blijven bestaan, maar de school zou toch 
hooger waarde hebben voor de vrijmaking van het mcnschclijk ge
slacht. Niet de kerk, maar de' staat zou de bevorderaar zijn van 
het geestelijk leven; van hem zou het onderwijs behooren uit te gaan; 
schoolplicht zou niet noodig zijn, want de ouders zouden allerwege 
het hooge belang van het onderwijs inzien en hunne kinderen geest
driftig ter schole ____ 1

Zoo krachtig was 
de Napoleontische h< 
zijn Reden an die deul 
der jeugd om althans 
deelachtig worden, o« 
ons land weergalmden 
van 't Algemeen stouu 
oogenblik naar de 
dier Maatschappij ... 
onderwerp zijner rede 
als de voorname w 
vaderlands." Na hul 
door hem een volk van 
als volgt voort: Uit zuil 
voortgesproten, en aan ..____ ______
kunde en deugd hebben wij de wclv 
vaderland eenmaal is opgestegen. Of 
verlichting, deels van beschaving, dat 
wijsbegeerte en Godgeleerdheid van i 
gegaan; dat dit gezegend land aan 
voorbeeld heeft gegeven, hoe eene l 
van het verbazendst verschil van Go; B
genootschappen, en bij het grootste belang.
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en gelukkig kan samenlevcn; 
met godsvrucht, wetenschap 

aren troon gevestigd en bewaard 
ibare blijken van ware verlichting 

toppunt van waren luister hebben 
itie kan roefnen?

eeuw geleden. Zinsbouw en 
ar de gedachte, die aan deze 

leven gerekt en is nog niet ge
lederen door voortgaande

. ... «Ik, 
grondslag 

Verlichting en 
; van helonderv 
:ef teleurstelling n 

ij tot Nut van ’t Alge 
vu van bet vervloeien van aan( 
het verlaten der soholen, 

ter voorkoming daarvan.” De 
zond een antwoord in, 
mag het heeten, dat de prijswinn 
tevreden was; twintig jaar late 
uit voor de beste beantwoordii 
dan 65 antwoorden kwamen in, 
den Seminardircktor Dr. Curt' 
De klachten bleven echter aanh 
Het sneller levenstempo der I; 
sneller tempo in het vergeten aanj 
niet meer van het „vervloeien,” ma 
stof. Al deze teleurstellende ervaringt 
de hooge waardeering van het onderi 
volksontwikkeling aan het wankelen 

De Wet van 1857 breidde het aai 
vakken uit; de Wet op het Middelb 
de hoogere burgerscholen; buiten 
ambachts- en tcekenscholen. De 
voorgangster niet onder; het aanti 
laatste jaren steeds toe. De Chri 
tantschen als van katholieken 
vijandig hebben gestaan tegenoi 
nu in steeds versnelden pas 
en zoo zijn reeds een aai ' 
burgerscholen opgcricht, 
ontwerp op het Middelt 
subsidies voor het bijzor. 
zonder twijfel nog sterk zal toenemen, 
op het nijverheidsonderwijs gekregen, 
wacht; een wetsontwerp op het bewaï 
gediend en een wet op het handel: 
snel zich uitbreidende bijzondere lycea 
currenten van overheidswege mogen w< 
heid en het onverstand zullen weldra i 
zijn verdwenen en volksverlichting en l 
tocht geen belemmering meer ontmoeten!

denkwijze stelt, echter vrij, vreedzaam 
dat orde, reinheid en huisbeleid, gepaard 
en menschenliefde, in dit land hare- 4 
hebben, en dat al deze onloochenb. 
en beschaving ons vaderland tot het i 
opgevoerd, waarop geene andere nat 

Tot zoover de redenaar van cene e 
woordenkeus zijn allengs veranderd, maar 
woorden ten grondslag ligt, heeft lang haar leven gerekt en is r 
storven. Verlichting en beschaving te bevorderen door vo< u 
verbetering van het onderwijs is het wachtwoord der 19e eeuw geweest. 

Toch bleef teleurstelling niet uit. Reeds in 1821 schreef <’ ** 
schappij tot Nut van ’t Algemeen eene prijsvraag uit over 
zaken van bet vervloeien van aangeleerde kundigheden l " 
na het verlaten der soholen, met aanwijzing van gepas, 

i_»e bekende philantroop W. I 
dat met goud werd bekroond. ( 

prijswinnaar met zijn eigen opl 
ter toch loofde hij perse 

nwuuiuing van dezelfde vraag. 1 
waaronder dat van 

rtman den uitgeloofden pi 
ihouden en zijn nog niet van 
latere jaren heeft blijkba; 
~-ngebracht; men spreekt 

laar van het „vervliegen’ 
jen hebben echter niet ve 
•wijs als voornaamste fa< 
te brengen, 

aantal scholen en het aantal leer- 
elbaar Onderwijs van 1863 schiep 

alle wetten om ontstonden de 
twintigste eeuw deed voor hare 

tal middelbare scholen neemt in de 
ristelijke partijen, zoowel van protes- 

. huize, die langen tijd min of meer 
>ver het middelbaar onderwijs, volgen 

het door den Staat gegeven voorbeeld, 
intal Christelijke en Katholieke hoogere 
eiker aantal, indien het onlangs ingediende 

Ibaar Onderwijs wet zal zijn geworden en de 
>nder onderwijs ook daar zullen zijn verhoogd. 

Wij hebben nu ook een wet 
die nog steeds op uitvoering 

vaarschoolonderwijs is reeds in- 
1 sonderwijs is aangekondigd; de 
ïa zullen eerlang met hun con- 
••edijveren. Inderdaad, de dom- 
uit hunne laatste schuilhoeken 
beschaving zullen op haar zege-
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Is het in onzen tijd, met de ervaringen, die wij in de laatste jaren 
hebben opgedaan en met al wat wij in enger en wijder kring om ons 
heen zien, niet tergend wreed, zoo te spreken? Wat zouden de lof
redenaars van eene eeuw geleden wel zeggen, indien zij onze tegen
woordige wereld konden aanschouwen ? Zeker, zij zouden voor een 
deel tevreden kunnen zijn. De kennis is toegenomen. Het aantal 
analphabeten neemt zienderoogen af. De natuurwetenschappen en in 
haar gevolg de techniek, hebben eene alle verwachting beschamende 
hoogte bereikt. Het levensgemak en het levensgenot zijn toegenomen. 
Het bezoeken van vreemde landen, voor 100, voor 50 jaar nog eene 
weelde, aan slechts weinigen beschoren, is bijna algemeen geworden. 
De gezondheidstoestand is verbeterd, de levensduur verlengd, de 
armoede verminderd. Maar is het levensgeluk nu ook vermeerderd? 
Heeft de oorlog niet een ellende gebracht, waaraan wij niet geloofd 
zouden hebben, indien zij ons van te voren was aangezegd, en gaat 
de vrede, die op den oorlog is gevolgd, niet eiken dag voort, even
veel, zoo niet meer rampen te brengen, dan de oorlog heeft ver
oorzaakt? Is de beschaving toegenomen? O, zeker, er waren in 
vroeger eeuwen ruwheden, die niet meer geduld worden, maar is de 
verfijnde gemeenheid, die er voor in de plaats getreden is, zooveel 
beter? Ik durf de balans niet opmaken, maar wel durf ik zeggen, 
dat de welvaart en de gelukzaligheid, waarvan de verlichtingsmannen 
eens hebben gedroomd, nog niet over ons gekomen zijn.

Ik hoor de tegenwerping al. Het onderwijs draagt i 
schuld van het kwaad, dat ge noemt. Andere factoren, 
onderwijs om en strijdig met zijnen geest, hebben al die rampen 
ons gebracht. Ik spreek het niet tegen, merk alleen op, dat die 
toren dan toch sterker bleken, dan onderwijs en opvoeding, 
dus opnieuw de vraag: Is ons verbeterd en uitgebreid ondcrv 
wezenlijke waarde voor het levensgeluk zoowel van het ii 
als van de gemeenschap?

Het algemeen volksonderwijs is niet meer dan een eeuw 
dus valt het gemakkelijk, in het verleden terug te blikken, t 
zoo ongelijk veel minder scholen en minder onderwijzers wart

Ik denk allereerst aan de latere Middeleeuwen. Wie he 
de heerlijke kathedralen en de sierlijke raadhuizen van West
en Italië gebouwd? Van het meerendeel zijn de houwmees 
kend. 't Was de stadstimmerman, maar de bevolking, wel 
bouwen zag verrijzen, heeft blijkbaar de noodzakelijkheid ni< 
de namen der bouwmeesters voor het nageslacht te bewaren, 
zij de schoonheid niet van wat onder hun oogen tot stand 
^Varen zij er minder verrukt over, dan de tourist, die ze 
dagen bezoekt? Of leefde de schoonheid zoozeer in hunne : 
zij het buitengewone niet opmerkten ? Welke smid heeft de 1 
doophekken vervaardigd, die onze oude kerken versieren, ei 
dreven gouden en zilveren bekers, die bij den eeredienst ( 
werden ? 't Zal de overste van het gilde der grof- of der gou< 
zijn geweest, maar zijn naam weet niemand meer. Waar 
dat werk hebben geleerd? Zonder twijfel in de werkpl 
meesters, want ambachtsscholen of nijverheidsscholen of ' 
hoogescholen waren volkomen onbekend.
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halve bladzijde uit Busken Huets 
De schrijver handelt hier over

w eeuw onzer historie. Welke academie van 
mag Rembrandt hebben bezocht, of Frans Hals, 

Quellinus? Op welk conservatorium mag Sweelinck 
Toen onze vlag op alle zeeën wapperde en Barentz, 

en hoe die tallooze andere zeevaarders geheeten 
i aardbol doorkruisten van het ijzig Noord tot het 
hadden wij geen enkele kweekschool voor de zee- 

. de Evertsens, de Kortenaers 
rovinciën doen ecren en vreezen, 
voor de Marine hunne opleiding

Ik denk aan de gouden 
beeldende kunsten ” 
of Vermeer, of 
hebben gegaan ? 
Bontekoe, van Neck en hot  
mogen hebben, den aardbol doorkruiste 
zengend Oosten, hadden wij geen eni 
vaart. De Trompen, de De Ruyters, 
hebben de zeemacht der zeven pre 
zonder dat zij aan eenig Instituut v 
genoten hadden.

Ik kan niet nalaten, hier eene 
Land van Rembrand in te vlechten, 
de stichting der Kaapkolonie:

„Zelfs op een zoo bescheiden arbeidsveld als de Kaapkolonie ziet 
men eene soort van mannen bezig, gelijk Nederland daarvóór er geen 
had aan te wijzen; lieden, geroepen tot het vervullen eener taak 
waaraan door hunne voorouders nooit gedacht was, voor welke hunne 
vaders hen niet had kunnen opleiden; waarin zij aan geene instelling 
des moederlands onderwezen waren; die zij vervullen moesten uit 
eigen aandrang, naar eigen inzicht, zonder andere, dan algemcene 
voorschriften, enkel met op de plaats zelf verzamelde kundigheden 
tot gids, en van welke zij niettemin zich kwijten, alsof zij hun leven 
lang dit werk bij de hand gehad hadden.

„Heeft de Compagnie omstreeks 1650 iemand noodig, geschikt om 
aan de Kaap, waar niets dan Hottentotten wonen, en nog door geen 
ander Europecsch volk een station is opgericht, zulk een station voor 
haar te gaan vestigen, aanstonds vindt zij hel verlangde in Jan van 
Riebeeck, schecps-chirurg van zijn ambacht, maar, ofschoon nog jong, 
een beproefd zeereiziger, in Azië thuis, of het Nederland ware. Hij 
is een klein kereltje, opvliegend, kordaat, met een ijzeren gezondheid. 
Tien jaren staat hij aan het hoofd eener wordende volksplanting, en 
spreidt, naast tien gebreken, minstens twaalf deugden ten toon.

„Behoeft de Compagnie in 1672 een Indisch hoofdambtenaar, aan 
moeilijkste omstandigheden, met volle gerustheid het 

eener citadel in de Kaapstad kan opdragen, zij heeft de 
uit te strekken. Niemand heeft ooit gehoord of beweerd, 

>rand Goskc onderwijs in de vestingbouwkunde ontvangen had. 
hij metselt een kasteel van stavast, en levert het proefonder- 
jk bewijs, dat geen kogels uit het gebergte zijn burcht bereiken

wien zij, in de 
bouwen 
hand slechts 
datIsbra 
Maar hi’ 
vindelijk 
kunnen."

Busken Huet gaat nog verder voort, maar ik meen genoeg aan
gevoerd te hebben, om uw twijfel te wekken. Zooveel blijkt hier 
toch wel uit, dat een volk een tijdperk van krachtig nationaal be
wustzijn, zich ook uitend in nationale kunst, kan doorleven zonder een 
georganiseerd schoolwezen te bezitten. Toen wij machtig waren, hadden 
wij geen scholen, toen het verval zich aankondigde, gingen wij scholen 
bouwen: zouden scholen wezenlijk een symptoon van decadentie zijn?

Deze onderstelling gaat zoo regelrecht tegen het algemeen gevoelen 
in, dat wij de zaak wat nader moeten onderzoeken.

Dan begin ik met de begrippen „school" en „onderwijs" scherp
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van elkander te onderscheiden. De kunstzinnige bouwmeesters der 
middeleeuwen en der nieuwere tijden, de begaafde handwerkslieden 
uit die dagen, de schilders, de zeevaarders, de oorlogshelden, zij allen 
hebben wel onderwijs genoten, ook, en wel zeer bepaaldelijk in het 
vak, waarin zij hebben uitgemunt, maar zij kregen dat onderwijs in 
en door de practijk. Er bestond in de eeuwen, die vóór ons liggen, 
niet de minste dwang om te leeren; men vertrouwde alleen op den 
innerlijken drang, die sommigen naar de kunst, anderen naar de weten
schap, weer anderen naar het avontuurlijk leven dreef. Onze koop
lieden beheerschten de wereldmarkt en verspreidden welvaart onder 
de bevolking, al hadden zij geen einddiploma van een handelsschool 
in den zak. Wie lust en aanleg had, kon leeren wat hij begeerde of 
noodig had. Het heeft aan Anthony van Leeuwenhoek’s roem als 
grondlegger der microscopie blijkbaar niet geschaad, dat hij slechts 
het nederig ambt van kamerbewaarder van Heeren Schepenen van 
Delft vervulde. Leeghwater, de molenmaker uit De Rijp, die den 
Beemster droogmaalde, en die, had men hem laten begaan, ook de 
Haarlemmermeer zou hebben drooggelegd, heeft het voldoende onder
scheiding geacht, toen hij bij de feestelijke inwijding van den droog- 
gemaakten Beemster, waar Maurits en Frederik Hendrik met tal 
van andere hoogwaardigheidsbekleeders tegenwoordig waren, ook uit- 
genoodigd werd, ja, maar . . . om de gasten aan tafel te bedienen. 
De officiëele wetenschap was aan onze hoogescholen vertegenwoor
digd en tal van beroemdheden zijn daaraan verbonden geweest, maar 
de allergrootste, de grondleggers en wegbereiders, moest men daar
buiten zoeken. Naast van Leeuwenhoek en Leeghwater mag men 
Stevin, Swammerdam, Spinoza en Christiaan Huygens plaatsen, die 
buiten de universiteiten hun ontdekking, ieder op eigen gebied, bekend 
maakten. De wetenschap was toen, veel minder dan in onze dagen, 
een middel tot broodwinning geworden.

Gelegenheid tot onderwijs was er blijkbaar 
nog bijna geheel ongeorganiseerd. De schilde’- 
van een beroemd meester, de musicus,  
man, zij volgden allen denaelfden weg. De 
hoe komt het dan, dat wij dien beproefde..

Zijn het economische oorzaken, die tot deze 
ben geleid? Is het het grootbedrijf, het fabrieks, 
begeleiders en gevolgen van het stoomwezen, >” 
aangebracht? Mogelijk is het, dat aan deze f 
eenige invloed moet worden toegekend, maar 
openbaarde zich reeds in vroegeren 
tallen jaren der achttiende eeuw. 1 
Aufklarung moeten wij de diepste 
verhoudingen. En dan wijs ik op 
geestelijke periode:

1°. het geloof aan
2°. de overtuiging, 

leiding zoowel in het ] 
worden
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De wetenschap moest nu voor allen en kon ook voor allen zijn. 
Onkunde was den mensch onwaardig. Indien slechts de beletselen 
werden weggenomen, zou ieder mensch zich aan de bronnen der 
wetenschap willen laven. De kerk, wier roeping het geweest was, 
de menschheid te verlichten, had hare roeping schandelijk verwaar
loosd en nu moest de georganiseerde burgermaatschappij, d.i. de Staat, 
die taak overnemen. De wetenschap zou nu doen, wat het geloof in 
vroeger tijd gepretendeerd had te doen: den mensch geestelijk vormen. 
Wetenschap behoorde niet te zijn een som van wetenswaardigheden, 
neen, zij moest buiten alle detailkennis om, geestelijke beschaving 
brengen. Het geloof aan de formeele waarde der leervakken was 
geboren. Zoo naderde de achttiende-eeuwsche Aufkldrung haar gees
telijke voorgangster, de 16e eeuwsche renaissance, die immers ook de 
gedachte hoog hield, dat verstandsontwikkeling den mensch zou ont
bolsteren en verfijnen. Waar echter de renaissance aristocratisch 
gekleurd was en zich niet bemoeide met het lagere volk, dat tot hare 
hoogte toch niet zou kunnen reiken, zoo was de Auf klïrung met haar 
geloof aan de gelijkheid der menschen zeer, wezenlijk democratisch. 
Wel werd de draagwijdte van deze beginselen niet onmiddellijk tot 
het einde doorschouwd, maar de 19e eeuw ging op den eenmaal in
geslagen weg voort en zoo breidde de staatsbemoeiing met de organisatie 
van het onderwijs op alle trappen en in alle graden zich steeds meer uit.

Het volk werd niet zoo gemakkelijk als de leiders overtuigd van 
de onmisbaarheid van het onderwijs en zoo moest de leerplicht worden 
ingevoerd om de weerspannigen te dwingen, de zege.ningen van het 
onderwijs aan hunne kinderen niet te onthouden. En het middel
baar en in de laatste jaren ook het meer uitgebreid lager onderwijs 
zijn eerst tot grooten bloei gekomen, toen een reeks van voorrechten 
aan het bezit van het einddiploma verbonden werd. Bij het Bestuur 
der Vcrecniging voor het m.u.l.o. kan men een lijstje bekomen, waarin 
al de voorrechten worden opgesomd, aan het bezit van het diploma 
verbonden. Want om zulk een diploma is het te doen. Ouderwetsche 
paedagogen mogen nog oreeren over de formeele waarde der studie, 
de leerlingen en vooral hunne ouders, hebben daarvoor geen oog, 
maar weten dat de toekomst verzekerd is, als men zulk een diploma 
heeft verkregen. Eerst had zulk een sebriftelijk bewijs van doorgeloopen 
schooljaren alleen waarde voor de zich in aantal steeds uitbreidende 
Staatsbetrekkingen, later volgden ook groote maatschappelijke bedrijven, 
bankinstellingen, handelskantoren, spoorwegen dat voorbeeld. Men 
kan haast in onze maatschappij niets meer worden, als men zulk een 
schoolgetuigenis niet bezit. Niet de kennis, maar het diploma heeft

Als nu de school, of misschien moest ik liever zeggen: de onder
wijzer, met die evolutie was meegegaan en zich had afgevraagd, welke 
kennis de leerling in den gekozen werkkring het eerst en het meest 
noodig had, dan zou hij den door het uitzicht op het diploma opge- 
wekten ijver op een voor den leerling nuttig doel hebben kunnen 
richten. Wij zijn echter gevangen gebleven in den gelijkheidswaan en 
de vereering van de algemeene ontwikkeling. Wij wijden bij het 
voortgezet onderwijs alle leerlingen in de geheimen der mechanica 
en der natuurkunde in; men kan geen commies der posterijen worden,
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zonder de valwetten, de holle en bolle lenzen, benevens de wrijvings- 
electriciteit bestudeerd te hebben; ook mag men geen vreemdeling 
zijn in de ademhalingswerktuigen der visschen en de gedaantever
wisselingen der insecten; de eigenschappen der vierkantsvergelijkingen 
mogen ons evenmin vreemd zijn als de theorie der gebroken en negatieve 
exponenten. Verreweg het meeste laat ik rusten; ’t was mij alleen 
te doen, in een voorbeeld aan te toonen, hoe groot de incongruentie 
is geworden tusschcn de opleiding en den werkkring, waar men opge
leid wordt, korter gezegd: tusschen het middel en het doel.

Men moet geen enkele kennis geringschatten; indien werkelijk het 
einddiploma van welke school dan ook de waarborg le verdc, dat al 
de op de school onderwezen leerstof des Icerlings geestelijk eigendom 
was geworden, dat zou men ons volk in de productie van zoovele 

icyclopaedische talenten ieder jaar geluk mogen wenschen, maar wie 
S zaken van nabij kent, weet wel beter. Hij weet, hoe de leerlingen, 

.. s goede wel te verstaan, blokken en zwoegen, en hoe weinig aan
trekkelijks de leerstof voor de meesten van hen heeft. Men zou ten 
slotte den winnaar van. het einddiploma van harte geluk kunnen 
wenschen, niet in de eerste plaats van wegc de door hem verworven 
kundigheden maar veeleer uit hoofde van den getoonden moed en de 
bewezen volharding. Maar dan vraagt men zich toch onwillekeurig 
af: zou men die goede kwaliteiten n iet op beter en nuttiger doel heb
ben kunnen richten? Wij toch hebben nu genoeg ervaring opgedaan, om 
te kunnen verzekeren, dat kennis vermeerderen om haar zelfs wille 
slechts voor weinig menschen een begeerlijk doel is; het is niet waar, 
dat de mensch in het algemeen haakt naar wetenschap; de meeste 
onderwijzers studeeren niet, de meeste studenten studecrcn niet; de 
meeste professoren . . . Hier moet ik halt houden, want hier zou mij 
geen oordeel passen. Ik denk echter aan Moleschot, een der meest 
beroemdste onder onze 19e eeuwsche hooglceraren, die eens in een 
Gidsartikel, ter eere van zijn vriend en evenknie Donders geschreven, 
zich de uitspraak veroorloofde: „Nu weet men, dat onder ons, pro
fessoren, de middelmatigheid troef is."

Ik gewaagde zooeven van de economische factoren, die wellicht mee 
hun invloed hebben doen gelden op de veranderde geestesrichting 
tusschen, laat ons zeggen: de 17e en de 20e eeuw. Die factoren zijn 
inderdaad aanwezig. De verhouding tusschen het aantal zelfstandige 
werkers en ondergeschikten is in de laatste eeuw, onder den invloed 
van het grootbedrijf en de uitvinding van stoomkracht en elcctrische 
energie, zeer sterk in het nadeel der zelfstandige werkers gewijzigd. 
Het aantal „bazen” is veel kleiner, het aantal „knechts" veel grooter 
gewo rden. Die veiranderde verhouding heeft zonder twijfel op de 
ontplooiing der menschelijke energie nadeelig ingewerkt. De mensch 
is meer werktuig geworden; de noodzakelijkheid, om zijn eigen weg 
door het leven te zoeken, om zelf plannen te maken en uit te voeren, 
om zelfstandig inzicht te verkrijgen, is verzwakt. De zucht naar 
avonturen, het wagen en hef durven kunnen geen voldoende bevredi
ging meer vinden. De vliegeniers van onzen tijd herinneren nog in 
de verte aan de ontdekkingsreizigers der 16c en 17e eeuw, maar hun 
getal is klein. Levensrust en levenszekerheid vooral zijn nu de meest 
begeerde objecten van 's menschen streven. Heel het maatschappelijk
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leven gaat meer op cene machine gelijken en in die machine een ge
willig rad of een volgzame stang te zijn, is nu veler levensdoel. Wat 
zoeken de ouders voor hun kinderen? Een vast gesalarieerde betrekking, 
met uitzicht op pensioen. Wanneer de 2:oon dat heeft bereikt, kan 
de vader met gerustheid zijn hoofd nederleggen : het doel zijner op
voeding, dikwijls met veel opoffering nagejaagd, is bereikt. Wat een 
schrik kan er niet komen over een ouderpaar, als zoonlief komt ver
tellen dat hij schilder of musicus of tooneelspeler wil worden 1 Dat 
geeft onrust, dat geeft onzekerheid. Commies ter secretarie of spoor
wegambtenaar geeft toch een veel veiliger bestaan. Zoo werken 
de evolutie der maatschappelijke organisatie en de persoonlijke neiging 
van den enkelen nlensch in dezelfde richting, en de vraag, welke van 
beide oorzaak is en welke gevolg, lijkt mij even onvruchtbaar als de 
vraag of de kip er het eerst geweest is, dan wel het ei.

Zoo is dus heel het aanzien der wereld veranderd, alleen de school 
is dezelfde gebleven. Zij heeft zich niet aangepast aan de gewijzigde 
omstandigheden. Haar hoogste doel is nog altijd: algemeene ontwikkeling! 
Het renaissance- en het AufklUrungs-ideaal wordt nog steeds door 
haar nagejaagd. Wat goed en nuttig kon zijn voor enkelen, is nu 
tot doel gesteld aan allen. Tusschen de schoorsteenen onzer fabrieks
steden wordt nog altoos plantkunde onderwezen, wijl, naar men meent, 
dit leervak het onderscheidingsvermogen ontwikkelt; onze aanstaande 
predikanten moeten wiskunde leeren, wijl dit vak een leerschool ge
acht wordt voor logisch denken. Zoo gaat het over heel de linie 
voort, bij het lager, zoowel als bij het middelbaar onderwijs; ja zelfs 
de vakschool kan zich van dat oude denkbeeld nog niet losmaken 
en inengt nog heel wat theoretische ballast onder hare practische 
leeringen. Voor velen is het vakonderwijs nog een minderwaardige 
vorm van onderwijs, dat tocgelaten kan worden, om domme 
bepaalde handigheden te leeren, maar dat toch eigenlijk aan 
heven doel van ontwikkelend onderwijs niet kan bijdragen, 
sprake van was, het handelsonderwijs onder het vakonderwijs 
nemen, kwam er, vooral van de leeraren der handelsscholen, 
verzet, en onze minister van onderwijs is voor dat verzet g< 
en is nu bezig een afzonderlijke wet op het handelsonderwijs 
werpen. Wis- en natuurkunde, scheikunde, algemeene gesch 
moeten hier noodzakelijk behouden blijven om het algemeen ontwik
kelend karakter der school te kunnen handhaven.

De menschen der practijk, die over het algemeen een instinct- 
matigen afkeer van politiek en wetgeving hebben, verbazen zich ge
noeg over dat onvruchtbaar streven en geven daarover hun afkeuring 
te kennen, maar daar zij in de volksvertegenwoordiging geen zegging
schap hebben, verliest hun stem zich in de ijle ruimte. Men luistert 
liever naar de deskundigen en die deskundigen zijn de schoolmeesters 
van hoogcr en lagcren rang. Indien het onderwijs niet door den Staat 
en de wetgeving beheerscht werd, zou er alle kans zijn, dat er mannen 
opstonden, die zich van het oude dogma wisten te bevrijden en een 
beteren . weg insloegen, maar met de vrijheid van het onder, 
het in ons land voor onafzienbaren tijd gedaan. O,, bittere 
der geschiedenis; de nazaten der 
leden zoo dapper voor de vrijheid

ich in de
deskundig

:n het onderwijs 1 
zou er alle kans 
dogma wisten te ,

?t de vrijheid van het onderwijs is
1 tijd gedaan. O, bittere ironie 
mannen, die eene halve eeuw ge- 
van onderwijs hebben gestreden.

dienbare
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*) C. van der Pol in „De Hervorming" van 3 Dec. 1921.

ideren gansch verloochend, door met 
staatskas te laten binden. Zij hebben 

gelijkstelling verkocht. Heel het 
i al onze onderwijzers zijn staats- 

ippij heeft men afgeschaft, 
>r in de plaats gekregen, 

hebben de wijsheid 
net ons werk be
kt door eenc stem 

gunstig oordeelt, dan

hebben het ideaal hunner vaderen gansch ' 
zilveren koorden zich aan de staatskas te lat 
hun vrijheid voor de financiëele gelijkstelling 
onderwijs is een staatsfunctie en al onze vu 
ambtenaren geworden; de priesterheerschapr", 
de schoolmeestersdwingelandij heeft men er vooi

Wij, onderwijzers van allen rang en stand, wij 
in pacht en hebben liefst, dat de leeken zich niet m< 
moeien. Toch worden wij dikwijls genoeg opgeschrik' 
uit de levenspractijk, die over ons werk minder 
wij recht meenden te hebben te verwachten.

Nog zeer onlangs las ik een klacht van iemand, die blijkbaar over 
genoeg gegevens beschikt, om een oordeel te vellen. Een zeer voor
uitstrevend man daarenboven, die aan verheerlijking van het verleden 
geen behoefte heeft. Hij schreef:

„Over het geheel genomen, moet ons volksonderwijs slecht zijn. 
Wie als ondergeteekende genoodzaakt is eene zeer uitgebreidc cor
respondentie te voeren met allerlei menschen, die eene rol spelen in 
het organisatie-leven, dus de beste adepten van het volksonderwijs, 
staat verbijsterd over de magere resultaten van dit stuk volksop
voeding over de geheele linie. Het eerste, wat men toch mag ver
wachten, is dat een afgeleverde leerling, die het geleerde blijft toe
passen, eenige vaardigheid zal bezitten in het formuleeren van een
voudige gedachten omtrent aangelegenheden, waarin hij volkomen 
thuis is. Zulk resultaat wordt echter door onze lagere school slechts 
bij uitzondering bereikt en zelfs het voortgezet onderwijs schijnt hierin 
weinig verbetering te brengen. De aan ons onderwijs bestede tijd, 
moeite en geld schijnen ons als grootendeels vermorst toe. Lezen en 
schrijven, het komt nauwelijks als onbeholpen techniek tot zijn recht.... 
voor den gemiddelden krantenlezer uit het tijdperk van den leerplicht 
is een eenigszins gedegen betoogje veel te zware kost en een slechts 
even uit den sleur vallend briefje gaat boven zijn begrip.

„Dit is een ontzaglijk vraagstuk uit cultureel oogpunt besc 
want als de massa behoorlijk kon lezen en schrijven, hoe veel 
lijke verwarring zou worden voorkomen, hoeveel hooger zou 
peil onzer conversatie rijzen, en, hoe ontzaglijk veel schade en s< 
zou bij allerlei in het dagelijksch leven uitblijven, terwijl nu gces 
stunteligheid den menschen allerlei parten speelt. De schiet 
hopige pogingen op het stuk van methodologie geven dan ook genot 
te verstaan, dat in de onderwijswereld de erkenning van vruchtelot 
werken vrij algemeen is. Maar men schijnt hoe langer hoe verc 
van het beoogde doel af te raken, gezien het feit, dat de oudt 
generaties, voor zooveel zij onderwijs genoten, op het stuk van toe
gepaste schoolkennis een veel beter figuur slaan dan de jongere.”

Is het oordeel van dezen schrijver juist? Ik durf geen antwoord 
geven, al ken ik enkele verschijnselen, die mij zou zouden nopen in 
zijn pessimistische beschouwingen te deelen. Maar indien dan al de 
schoolkennis is vervluchtigd, is althans in algemeenen zin de geestelijke 
ontwikkeling van ons volk in de laatste eeuw toegenomen? Moeilijk
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te beantwoorden vraag, maar ik meen toch van wel. Mij schijnt bijv, 
het bijgeloof minder grof dan in vroeger tijd; het treedt althans 
minder in het openbaar op, maar als ik denk aan de vele kwak
zalvers, die een rijk bestaan leiden, aan de magnetiseurs, aan de 
kaartlegsters en andere helderziende vrouwen, die volstrekt niet 
alleen door dienstmeisjes en schippers, maar evenzeer door dames 
uit den gegoeden stand geraadpleegd worden; als ik ten slotte, om 
het nieuwste te noemen, denk aan de mediamieke schilderstukken, 
onlangs in onze residentie tentoongesteld, dan wil de juichtoon over 
onzen verstandelijken vooruitgang toch niet hoog in mij opklinken.

De schrijver, dien ik zoocven aanhaalde, heeft te recht opgemerkt, 
dat deze verschijnselen onder de onderwijzers niet onopgemerkt zijn 
gebleven. Inderdaad vonden m ethodische vragen een tiental jaren 
geleden veel belangstelling onder ons; nu zoekt men het meer in de 
kinderkennis, de paedologie, maar al is dit alles niet zonder gun- 
stigen invloed gebleven, grondige verbetering is er tot nog toe niet 
het gevolg van geweest. Het is een hard gelag voor den zich voelen
den onderwijzersstand en er zal nog heel wat moeten gebeuren, eer 
men de waarheid erkent, die met groote kracht zich aan ieder on- 
bevooroord eelde opdringt, de waarheid, dat de beteckcnis van de 
school en het onderwijs niet zoo groot is, als men een eeuw lang 
heeft gemeend en dat dus aan ons, onderwijzers, niet zoo hoogc rang 
in de geestelijke wereldorde toekomt, als wij ons wel eens hebben 
ingebeeld. De eenvoudige waarheid is, dat de mensch niet zooveel 
kennis noodig heeft om goed en gelukkig te leven, wat ook maar een 
wijze beschikking is, want hij zou toch de geestelijke kracht missen, 
zich die kennis eigen te maken.

Om aan zijn bewering kracht bij te zetten, klaagt de schrijver, 
dien ik het laatst aanhaalde, dat bijna niemand in staat is Vondel 
te lezen, ook niet in een breed gecommentarieerde uitgave. Maar ik 
antwoord: daar taalt ook niemand naar en ’t is ook niet noodig. 
Laat ons nu eens volkomen nuchter oordeelen: Hoeveel Nederlanders, 
ook al gaf men hun het meest volmaakte onderwijs dat zich denken 
laat, zouden zoover te brengen zijn, dat zij in hun vrijen tijd met 
plezier Vondel ter hand nemen? Hoeveel onderwijzers zouden er wel, 
na het verkrijgen der hoofdakte een oog slaan in het werk van den 
prins onzer dichters? En wat van Vondel waar is, geldt van alle 
kunsten en alle wetenschappen: zij zijn voor de kleine minderheid. 
Daaraan is niets te veranderen, door geen enkel middel, geen lager, 
middelbaar of hooger onderwijs, geen Nutsvoordrachtcn, geen volks
universiteiten, door niets, niemendal, zelfs niet door den paskwil van 
het algemeen kiesrecht.

Und steilst du dich auf ellenhohen Socket
Du bleibst doch immer was du bist.

En zoo is het goed. Informeer eens, als ge ’t noodig mocht oor
deelen, bij uwe dienstbode, uw kruier, uw barbier, de dames mogen 
hare costuumnaaister er bij betrekken. Altemaal. heel fatsoenlijke 
menschen, op wier leven niets is aan te merken, die — laten wij een 
uitzonderingsgeval onderstellen — tevreden en gelukkig zijn. Ga eens 
na, hoe zij hun geestelijk leven verzorgen. Allicht zijn zij lid van een 
tooneelclub, of van een zangvereeniging, die een paar maal per jaar
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eene uitvoering geeft, gevolgd door bal. Zij lezen verder hun ^volks

bonden zij van de bioscoop en gaan zoo nu en dan naar den schouw
burg, liefst naar een revue of naar een ander mooi en boeiend stuk, 
Lazaro de Veehoeder, of iets dergelijks. Indien zij „christelijk" zijn, 
valt de schouwburg weg en gaan zij naar de kerk of naar de bijbel
lezing. Mochten zij socialistisch zijn, dan bezoeken zij volksvergade
ringen en praten wat over „kapitalisme" en „uitbuiting". Al deze 
verschillen hebben echter op het geestelijk gehalte van den mcnsch 
weinig invloed. In ietwat hoogeren kring leest men graag een mooi 
boek, liefst uit de romantische school, van Van Lennep, Cremcr of 
Oltmans; ook wel, de vrouwlijke helft bovenal, van Marlitt, Heim- 
burg of Melati van Java. Waarom zou men daar niet mee tevreden zijn?

’t Is waar, soms ontmoet men nog anderen. Menschen, die veel 
lezen, maar er niet veel van begrijpen, geestelijke parvenu’s; zij 
hebben een oordeel over het Christendom, het Katholicisme, het 
Marxisme en het materialisme. Zij lijken op die gefortuneerde, pronk
zuchtige Amerikanen, die in Europa mooie schilderstukken en dure 
antiquiteiten opkoopen, om zekeren praal ten toon te spreiden in 
hunne salons en in hunne gesprekken. Dat is een onverdraaglijk, 
althans een heel ongenietbaar soort menschen. Bernard Canter moet 
dezulken op het oog gehad hebben, toen hij zijn parodie schreef: 
„de overwinning der analphabetcn." „Opeens," zoo zegt hij, „kwam 
er eene strooming, die zich begon te verzetten tegen de verdere uit
breiding van het onderwijs ... De brave lieden, die zoo voor algemeen 
onderwijs hadden geijverd en gehoopt hadden, dat deze aarde een 
paradijs zou worden, zoodra alle menschen wijs waren, bleken ge
dwaald te hebben. De menschen werden niet wijs, slechts geleerd, 
wat heel iets anders bleek te zijn. Met de geleerdheid kregen de 
menschen, mannen en vrouwen, al de nadeelen, die aan geleerdheid 
verbonden zijn, als verstrooidheid, gebrek aan voeling met de praktijk 
des levens, gemis aan belangstelling voor de algemeene zaak door 
samentrekking van alle interesse voor ’t eigen speciale studievak, 
pedanterie, eigenwaan, vak-fanatisme, dorheid van geest, gebrek aan 
samenlevingskunst en weetjeswaan. Het getal gepromoveerden was 
zoo groot geworden, dat men de niet-gepromoveerden beschouwde 
zooals in vroegere jaren de analphabeten. Met dat al ging het er in 
die geleerde wereld bedroefd uitzien. Het aantal sollicitanten voor 
heel en half wetenschappelijke betrekkingen steeg tot in het oneindige, 
terwijl men voor de meer nederige vakken geen menschen kon vinden. 
Een courant, die een straatreporter zocht, ontving 7949 sollicitanten, 
voor het meerendeel gepromoveerden, v an alle faculteiten. Om de 
betrekking van amanuensis, claviger, pedel werden gevechten geleverd 
door doctoren in de wis- en natuurkunde, in de scheikunde, in de 
philosophie, in de rechten en in de geneeskunde. Zocht men echter 
spekslagersknechts, kruideniersbedienden, winkeldames voor manu
factuurwinkels, dan bood zich niemand aan en dienstmeisjes waren 
niet meer te vinden, tenzij dat men ze een bibliotheek naast de 
keuken inrichtte. Zoo kwam het, dat de honoraria voor alle vakken, 
waarbij boekenkennis noodig was, onrustbarend daalden, terwijl de 
loonen voor de vakken, waarbij die kennis niet noodig was, zeer
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stegen. Een flinke bakkersknecht bedong een loon van f80 tot f 100 
per week, terwijl een commies, meester in de rechten, al zeer ver- 
l^h^f 'vas' een dergelijk honorarium als maximum in de maand te

„Toen kwam eindelijk een moedig man voor den dag met het 
voorste), het leeren weer wat te gaan beperken, den schoolplicht af 
te schaffen en het onderwijs alleen voor diegenen toegankelijk te 
maken, die er veel voor over hadden. Dat wekte eerst een storm 
van verontwaardiging, maar de man hield vol. Ten slotte dreef hij 
het door, dat men met een honderdtal kinderen de proef zou nemen. 
Men zou ze lezen noch schrijven leeren en zien wat er van hen 
terecht kwam. Hoe vreemd zagen de onderwijs-fanatici er van op, 
toen die kinderen, jongelingen geworden, waarlijk bruikbare menschen 
bleken in de maatschappij. Zij waren eenvoudig, bescheiden, oplettend, 
uitstekende opmerkers, bezaten een geoefend geheugen, legden zich op 
hun vak toe, uitsluitend en geheel, met hart en ziel.

„Opeens begon de reactie. Weg met het algemeen onderwijs! 
heette het. Weg met de gepopulariseerde wetenschap, weg met het 
toynbcewerk, weg met de volksbibliotheek, weg met den schooldwang, 
weg met de scnsatie-lectuur, weg met de „Bildung".

Dat is eenc parodie, eene persiflage, maar de ernstige ondergrond 
valt er toch niet moeilijk in te erkennen. Wat zullen wij nu doen? 
Onze scholen afbreken en geen nieuwe meer bouwen? Natuurlijk niet, 
maar we zullen wel trachten wat meer evenredigheid te brengen 
tusschen de onderwijs-verschaffing en de werkelijk gebleken behoeften. 
Onze paedagogiek zal rcal-paedagogiek moeten worden. Ik kan bijv, 
de sterke toeneming onzer hoogere burgerscholen niet toejuichen, over
tuigd als ik ben, dat het intellect onder ons volk niet zoozeer is'*» 
toegenomen, dat een veel grooter deel dan voorheen behoefte heeft ; 
aan middelbaar onderwijs. Het kan niet missen, of het peil van dit 
onderwijs zal moeten dalen, naarmate het aantal leerlingen toeneemt. 
Klachten va.i dien aard worden trouwens in de hoofdstad reeds waar
genomen. Men zal strenger moeten zijn met de toelating. Jarenlang j 
heb ik mij tegenstander betoond van het toelatingsexamen, bewerende, 
dat de hoofden der lagere scholen veel beter dan de leeraren der 
middelbare school, zouden kunnen uitmaken, welke leerlingen al of 
niet voor dat voortgezet onderwijs de noodige geschiktheid hebben. 
Mijn lang gekoesterde wensch is vervuld; de toelatingsexamen over 
heel de linie zijn afgeschaft, maar ik vraag mij met schrik af, of wij 
niet van den wal in de sloot zijn geraakt. Door de invoering der 
eenheidsschool en het vervallen van eenige kennis van het Fransch. 
als toelatingseisch drijven wij nog een goed eind verder in de ver
keerde richting. Het middelbaar onderwijs is alleen voor de minder
heid geschikt en het blijft wenschelijk, dat die minderheid daartoe 
op afzonderlijke wijze worde voorbereid. Het is eene miskenning van 
den aard en de roeping der algemeene volksschool, haar de voorbe
reiding voor het middelbaar onderwijs op te dragen. Daaronder zal 
niet alleen de minderheid, die daarvoor geschikt is, maar evenzeer, 
ja nog meer, de meerderheid, die daarvoor ongeschikt is, te lijden 
hebben.

Het volksonderwijs hebbe een ander doel. Dat doel zou
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r het zou best kunnen zijn, dat

te ’omschrijven als: opvoeding, voornamelijk door middel van onder
wijs. „Opvoeding” behoort voorop te staan, al behoort alle hoogheid 

dat woord ontnomen te worden. Wie als doel 
van de schoolopvoeding stelt: de zelfstandige zedelijke persoonlijkheid, 
weet niet wat hij zegt, of houdt van het spelen met klankvolle 
woorden. De school oefene eenvoudig in het gewennen aan goede 
gewoonten, terwijl haar onderwijs er op gericht is, den leerlingen 
die geestesgewoonten en die voorbereidende kundigheden eigen te 
maken, welke onontbeerlijk zijn, om later het geestelijk leven van zijn 
land en volk, voor zoover zijn aanleg toelaat, mee te leven.

Op ons drukt een last van meer dan 100 jaren, misschien moest 
ik zeggen: van eenige eeuwen, en het is moeilijk, ons daaraan te ont
worstelen. Toen men het volksonderwijs losmaakte van de kerk, wist 
men aan de lagere school geen andere bestemming te geven, dan eene 
verbleekte navolging van het geleerden-onderwijs en nu wij het ver
keerde daarvan inzien, is het heel moeilijk, ons van die oude en vaak 
met vuur verdedigde denkbeelden los te maken. Daarom is het zoo 
bijzonder leerrijk te luisteren naar wat in onze Indische gewesten 
alzoo wordt verhandeld in zake het inlandsch onderwijs. De Javaan 
vraagt om vrijmaking, zegt men, en nu is het in de eerste plaats 
noodig, dat de jeugd daar in de dessah onderwijs ontvangt. Er wordt 
wel geen jaargang vari de Indische Gids gesloten, of men heeft er 
een of meer bijdragen over dit onderwerp in kunnen vinden. Merk
waardig snel gaat daar de evolutie. In 1916 klinkt het nog in ouden 
trant: ') Het is allereerst noodig, dat de hersenen der leerlinget 
de school een ontwikkelingsproces doormaken, zoodat zij logisch le 
denken en redeneeren. In 1919 heet het: 2) Als minimumeisch 
zeker gesteld worden: het leeren lezen, schrijven, rekenen. De ervai 
toch heeft reeds geleerd, dat met analphabeten meestal niets i 
aan te vangen. Als basis voor elke verdere ontwikkeling zijn daarom 
deze drie vaardigheden onmisbaar.”

Maar nu komt het merkwaardige. Dat laatste opstel was 
meer dan een jaar, voordat het gepubliceerd werd. Die tij< 
doende, om den schrijver een ander inzicht te geven, 
in een naschrift kond doet. Hij verhaalt daar van een 
ter Oostkust van Sumatra genomen zal worden i' 
K. de Way, onderwijzer te Amsterdam, onder de ko< 
een der op Deli gevestigde Tabaks-maatschappij 
daar bij herhaling geklaagd over de leerlingen, die vi 
scholen komen; zij toonen zoo weinig begrip en inzie 

. zoo slecht waarnemen en denken, 't Is waar, zij kunnen 
en rekenen, maar alles machinaal, zonder recht 
genoemde onderwijzer zich voor, de kinderziel te ■ 
langstelling in te boezemen voor dingen en vcrscl..,_
heen. Hij wil het kind leeren, de handen te gebruiken, 
nemen, leeren denken, leeren doen, en 
lezen, schrijven en rekenen pas in de f 
den duur niet achterwege blijven, maar
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Met lust te leeren werken, < 
die eene school geven kan. Er zit zonder twijfel reeds een paedago- 
gischc tendenz in heel onze schoolinrichting. De dwang, die daar ge
oefend wordt, kan heilzaam zijn. Reeds het op tijd beginnen en eindigen 
is een goed ding. Het is voor het volgend leven van den leerling 
van het uiterste gewicht, dat hij leere, zich aan eenigeti plicht te onder
werpen, zijne dwalende gedachten vast te binden, orde te brengen in zijn 
doen en laten. Te leeren stilzitten en luisteren is ook goed, mits 
men rekening houde met de kinderlijke kracht, wil men: met de kin
derlijke zwakheid. Stuurschheid en grimmigheid zijn aan deze eischen 
volstrekt niet inhaerent. De school kan een opgewekt en vroolijk 
leven bevorderen, al zal uitgelatenheid daar alleen bij wijze van uit
zondering mogen voorkomen. Aan de schoonheid en de kunsten, die 
haar aankweeken, gunne men een ruime plaats. Bij verreweg de 
meeste kinderen loopt de weg naar het verstand en naar den wil 
over het gevoel. Bij de meeste volwassenen trouwens ook. Op alle 
scholen wordt gezongen, maar hoe weinig komt het voor, dat de 
schooltijd met het zingen van een lied geopend wordt! Toch zou dit 
zoo wenschelijk zijn, om een goede stemming onder de kinderen te 
brengen. Vlak naast mijn school staat de Christelijke Hoogere-bur- 
gerschool. Die school heeft een vergaderlokaal, waarin alle leerlingen 
zich des morgens een kwartier voor den aanvang der lessen ver
zamelen. Dan wordt er een godsdienstig lied gezongen, een gedeelte 
uit den Bijbel voorgelezen en een gebed uitgesproken. Boven het 
eenvoudig spreekgestoelte, dat in dat lokaal is aangebracht, leest 
men de woorden: Een dag zonder gebed is een dag zonder zegen. 
Mij hebben die woorden altijd getroffen. Misschien, waarschijnlijk 
zelfs, zullen velen onzer de gedachte, in die woorden uitgedrükt, op 
andere wijze willen vertolken, maar de waarheid, die er in ligt, 
zullen wij toch allen moeten erkennen. Het lijkt mij» een bewijs van 
geestelijke armoede, dat op onze openbare scholen niets daarvoor 
in de plaats gekomen is. Aan de niet-intellectueele vakken behoort 
bij ons onderwijs ruimere plaats te worden gegeven. Toen ik nog 
schooljongen was, hadden wij, de leerlingen der beide hoogste klassen,
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avondschool van 5—7 uur en onze onderwijzer — ik houd zijn na
gedachtenis nog altoos in eere — verliet meer dan eens op die avond
lessen het gebaande pad. Daar heb ik kennis gemaakt met de schoonste 
gedeelten van het toen pas uitgekomen gedicht: „De Schepping" van 
Ten Kate, met verzen van Da Costa en Vondel. De onderwijzer 
las ze voor, wij schreven ze op, leerden ze uit het hoofd en droegen 
ze voor. Van het reken- en taalonderwijs dat wij op die school 
kregen, zou ik niets meer weten te vertellen, maar die avondlessen 
Staan mij nog levendig voor den geest. Toen op 1 April 1872 aller- 
wege in den lande de 300-jarige gedenkdag van de inneming van 
Den Briel werd gevierd, was de school feestelijk versierd en voerden 
de oudste leerlingen een door den onderwijzer vervaardigd tooneel- 
stukje op, de inneming der stad door de Watergeuzen voorstcllende, 
en ik zie mij zelf nog, als Rochus Meeuwiszoon, op een springplank 
uit de gymnastiek voorlgetrokken, met een bijl de sluisdeuren open
hakkende. Tooneelvoorstellingcn op scholen door de leerlingen zijn 
trouwens al heel oud; dat ook grootc dichters daarvoor de stof 
geleverd hebben, bewijst de Athalie van Racine. Schoolfeesten zijn 
ook in onzen tijd niet zoo heel zeldzaam, maar men doet, naar het 
mij voorkomt, te veel voor de kinderen en laat hen zelf nog te weinig 
een werkzaam aandeel in dat alles nemen. Zoo wordt ook de handen
arbeid nog veel te eng opgevat; wat ik althans op tentoonstellingen 
daarvan gezien heb, kon slechts zelden mijn bewondering opwekken. 
De schoolwerktuinen, die hier en daar bestaan, geven, naar mij dunkt, 
een navolgenswaardig voorbeeld. De nieuwe onderwijzersopleiding, die 
wij wachtende zijn, zal goed doen, in die practische richting een paar 
forsche schreden voorwaarts te doen. Wat mij betreft, mag men de 
paedologie voor minstens driekwart deel daaraan opofferen.

De nieuwe wet op het nijverheidsonderwijs opent de gelegenheid, 
konderwijs op de werkplaats te verkrijgen. Indien dat voor
gelukt, zal veel gewonnen zijn; mogelijkerwijs zal de methodische 
an het onderwijs bij den meester smid of meester timmerman 

te wenschen overlaten, maar dat gebrek wordt toch ruimschoots 
>ed door het groote voordeel, dat de leerling hier onmiddellijk 

werkelijke practijk geplaatst wordt en dat andere, niet minder 
schatten voordeel, dat slechts weinige leerlingen te gelijk de 

les meesters zullen volgen. Klassikaal onderwijs in handvaar- 
id is toch nooit meer dan van den nood eene deugd maken.

: vakscholen zullen daarenboven moeten leeren, veel onnoodigen 
over boord te werpen, met name heel wat wiskundig onder
is zeker waar, dat de natuur- en scheikunde als wetenschappen 

stevigen onderbouw van wiskundige beschouwing niet kunnen 
ontberen, maar onze aanstaande technici hebben niet de wetenschap 
noodig, maar de practijk. Onze rijpere jeugd wordt op scholen van 
allerlei aard nog veel te veel vermathematiseerd, een gevolg van het 
oude bijgeloof, dat wiskundige studie zoo bij uitstek geschikt zou zijn, 
logisch te leeren’ denken. Wie de rechte plaats uitzoekt waar hij een 
spijker zal inslaan en dat werk met goeden uitslag volbrengt, heeft 
evenzeer eene proeve van logisch denken gegeven, als wie een vier- 
kantsvergelijking ’ '
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Als een schrede in de goede richting mag het beschouwd 
dat in het nieuwe wetsontwerp op het middelbaar onderwijs 
vrijheid van beweging wordt geschonken aan de openbare, 
als aan de bijzondere scholen van middelbaar onderwijs, waaronder 
ook de gymnasia en lycea zullen behooren. Van de 32 lesui 
50 minuten die het maximum vormen van het aantal, dat in < 
laagste klassen mag worden gegeven, behoeven slechts 26 
de verplichte vakkeif te worden besteed; de overige f 
en kunnen naar goedvinden der gemeente- en schot 
besteed worden aan de zoogenaamd vrije vakken: godsdienstot 
wijs, kerkgeschiedenis, handenarbeid, gezondheidsleer, kunstgesch 
nis, zang of muziek. Ook in de drie hoogste klassen worden 
vrij gegeven en op hoogcre burgerscholen voor meisjes zelfs 

Deze vrijheid van leerplan verdient alle toejuiching. Niet, < 
geen grootere vrijheid zouden verlangen, maar gewend als x 
de invoering van het middelbaar onderwijs zijn aan de gesb 
gramma’s, waar niets af kan en niets bij mag, verheugen 
over iedere poging tot losmaking van dien strakl 1 1
die het zouden aandurven, zonder staatshulp te b< 
veel meer soepelheid in hun leerplan kunnen aanbrenj 
zich nog altijd alsof de leervakken cener school et 
vormen, waaraan geen steentje mag ontbreken, zon 
schaden. Men komt toch de waarheid meer nabij, wanneei 
leervakken vergelijkt bij de schotels van een overvloedigen 
waarbij men wél gevoed kan worden, zonder zich van iede 
te bedienen. Ik ontken de moeilijkheden niet, die de toepass 
deze denkbeelden in de practijk zouden veroorzaken, beeld 
ook allerminst in, eene oplossing van het probleem aan .de 
doen, maar zou reeds tevreden zijn, indien men zich aan 
beeld leerde gewennen en door practische proefnemingen tot e 
bevredigende uitvoering trachtte te geraken. De Amerikaansche Hio_ 
schools zouden ons allicht den weg kunnen wijzen. Allereerste eisch 
zou daartoe echter zijn: minder wettelijke voorschriften en grootere 
vrijheid voor gemeente- en schoolbesturen. En het uitzicht daarop 
lijkt wel voor goed afgesloten.

Den slechten Mensch musz m;
Der nie bedacht, was er volll

Juist, men moet den mensch denkend 
>ok werkend leeren denken.

het einde van mijn inleiding, die misschien wel wat al 
geweest, maar waaraan ik toch nog één opmer- 

„:n, die mij van het hoogste belang lijkt. Hoe de maat- 
ippij zich ook ontwikkele, zoo zal toch voor de overgroote meerderheid 
kinderen het stelselmatig schoolonderwijs niet langer dan tot het 

13e of het 14e levensjaar worden uitgestrekt. Dat is echter niet de 
belangrijkste periode in de menschelijke ontwikkeling. Van veel grooter 
betcckenis is de volgende periode, die van 13 tot 18 jaar. De groote 
fout onzer volksvrienden is juist geweest, dat zij die waarheid niet

«uraan ik toch nog één < 
>gste belang lijkt. Hoe de 
voor de overgroote meer 

rwijs niet langer ■
. _;rekt. Dat is echt 
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t, dat zij di
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perspectieven openen zich, wanneer men eenmaal zijn 
richting heeft uitgezonden. „De opvoedkundige invloed

een paedagogisch instituut van den eersten rang? 
antwoord geven, durf alleen zeggen, dat het dat kon

hebben ingezien. De mensch ontvangt zijn beslissende opvoeding niet 
vóór, maar na zijn twaalfde jaar. Een begin van beterschap is de 
instelling geweest in 1917 — van ecne Staatscommissie tot onder
zoek naar de ontwikkeling der jeugdige personen van 13 tot 18 jaar. 
Dat er op dit gebied reeds betrekkelijk veel gedaan wordt, bewijzen 
de beide bundels rapporten, door die Commissie in 1918 uitgegeven. 
Zonder twijfel doen de Katholieke patronaten, de Christelijke Jongelings- 
vercenigingen, de Padvindersvereenigingen en nog vele andere dergelijke 
een zeer nuttig werk. Daar hier alles van het particulier initiatief 
uitgaat, zijn de krachten, voornamelijk de linanciëelc krachten, beperkt; 
dat de staat hier gcldelijke steun vcrleene, is dan ook een der voor
naamste wenschen door genoemde Commissie in haar Verslag uitge
sproken. Deze wensch is, voor zoover mij bekend is, nog niet inge
willigd, wel heeft de regeering aan een anderen tvensch gevolg gegeven, 
door het instellen van een Centralcn Jeugdraad. Of deze Raad reeds 
eenigen practischen arbeid heeft verricht, is mij tot heden niet ter 
oore gekomen. „Vrije jeugdvorming" is de goedgekozen naam, dien 
de Commissie gegeven heeft aan het opvoedingswerk, dat doelbewust 
op onze jongelingschap behoort toegepast te worden. Het leek mij 
goed, hier, te midden onzer Paedagogische Vereeniging, op de hooge 
waarde van dat werk, zij het met een enkel woord, te wijzen. Wie 
heeft ze niet in zijn leven lecren kennen, die veelbelovende jongens, 
die tegen de menigvuldige verleidingen en verzoekingen van die moeilijke 
levensperiode niet opgewassen bleken. AVie maakt de som op van de 
volkskracht, welke in die jaren verloren gaat!

De opvoeding heeft wel een begin, maar zij heeft geen einde. 
Zoo zal wie over volksopvoeding denkt, niet meenen dat zij met 
het I8e levensjaar is voltooid. Heel de samenleving werkt op de 
opvoeding harer leden, zoowel in gunstigen, als in ongunstigen zin 
en de gunstige factoren te vermeerderen en te versterken, behoort 
het aanhoudend streven te zijn van allen, die hun volk liefhebben. 
Met ingenomenheid mag gewezen worden op het zich steeds uitbrei
dend getal openbare leeszalen, op volksconcerten en goedkoope tooneel- 
voorstellingen, door overheidssteun mogelijk gemaakt. Men zou 
schen, dat opvoedkundige overwegingen van dezen aard in alle 
heidsbemoeiïngen haar invloed konden doen gelden. Laat ons üu- 
uitspreken, dat de ontwerpers onzer sociale wetten mee door 
overwegingen zich verder zullen laten leiden; dat zij daarbij 
misleid zullen worden, mag men veilig aannemen, maar 
dwaling terug te komen, is meest altijd mogelijk: indien slecu 
volksopvoedkundige gedachte hare plaats behoudt. AVanneer s 
tijd aanbreken, dat ons gerechtclijk strafstelsel onder den voll

van paedagogische overwegingen komt te staan? Gaarne mag 
 worden, dat men daar op den goeden weg is, indien men 

slechts onmiddellijk daarnaast erkent, dat het eind van dien weg nog 
lang niet bereikt is.
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ippelijk en staatkundig samenlevei 
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n overlaat. Mij was dit slechts 
lengang. Ik heb slechts willen aantoonen, 

wij bijna al onze opvoedkundige tal 
braak liggen, waar de arbeid 
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:n" zou een onder- 
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-----1, dat buiten het 
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moeilijk, maar de 
te oogsten!

Tk meen, dat Dr. Gunning eens gezegd heeft, of tenminste had 
-L kunnen zeggen, dat op het terrein van opvoeding en onderwijs .het 

omgekeerde ook altijd waar is.” Ik werd er voor den zooveelsten 
keer aan herinnerd bij de lezing van het artikel van Slempkes in het 
October-nummer over Kleine Scholen. Deze zijn in de Nederlandsche 
didactiek altijd als uit den booze beschouwd. Hoewel er nu eenmaal 
omstandigheden zijn, die ze in sommige plaatsen onvermijdelijk maakten, 
voor de kinderen vond men bet toch heel jammer. Wel is waar, 
gold dit afbrekend oordeel in het bijzonder de zoogenaamde één- en 
twee-man schooltjes, doch men achtte de dorpsschool over het alge
meen misdeeld, wijl men daar in de allermeeste gevallen geen zes 
leerkrachten voor de zes leerjaren had, zoodat er heel vaak één of 
meer keeren twee leerjaren moesten gecombineerd worden.

Waar men ’t maar eenigszins doen kon, dus allereerst in de steden, 
richtte men de school zóó in, dat elk leeqaar zijn eigen onderwijzer had.

Ik geloof niet te overdrijven met de bewering, dat in dien gedachte
gang de „stadsschool” als beter toegerust wordt gezien dan de kleine 
dorpsschool. Natuurlijk wordt deze veronderstelling in ontelbare ge
vallen door de resultaten onmiskenbaar gewraakt. Doch dit leidt 
doorgaans slechts tot een uitbundige lof over den dorpsschoolmeester, 
die onder zulke „ongunstige” omstandigheden nog zooveel tot stand 
weet te brengen. Misschien zelfs zoekt men in de afwezigheid van 
uitspanning en vertier op het dorp een verklaring voor den gebleken 
grooten extra-beroepsijver die den goeden uitslag waarborgde.

Kortom, de resultaten waren zeer dikwijls voortreffelijk, doch .... 
dan waren die verkregen ondanks de gebrekkige schoolorganisatie.

Trouwens, de heer Slempkes betoogt feitehjk in zijn interessante 
beschrijving, dat, als ’t maar goed aangelegd wordt, de tijdindeeling 
vernuftig is en de onderwijzer niet gauw aan overwerktheid lijdt, 
de leerling dan toch ongeveer zoo behandeld kan \yorden, alsof hij 
voor zijn leerjaar den onderwijzer alleen had.

Het genoemde artikel is daardoor een uitstekend geslaagde proeve 
van practische schoolorganisatie voor het geval men zich behelpen

vorig artikel onder dezen titel in de aflevering van October 1920.
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I was ’t alleen maar door- 
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II.
Allen, die langer of wat korter geleden voor hun vakopleiding 

pedagogiek en onderwijsmethoden hebben moeten bestudceren, hebben 
als een axioma de stelling leeren hanteeren, dat een der belangrijkste 
verbeteringen op het gebied der didactiek in den loop der 19e eeuw 
de in- en doorvoering van het zuiver klassikaal onderwijs is geweest. 
De ouderen onder hen zullen zich nog wel herinneren hoe nadrukkelijk 
in onze handboeken gewaarschuwd werd tegen hoofdelijk onderwijs, 
in den zin van zich telkens uitsluitend met één leerling te bemoeien. 
De groote verdiensten van klassikaal onderricht zijn duidelijk. Ten 
eerste trekt elke leerling voortdurend nut van wat rechtstreeks met 
elk zijner medeleerlingen wordt verhandeld. Op ongezochte wijze 
wordt derhalve langs dezen weg de eisch vervuld der steeds herhaalde 
herhaling.

•reld is men het zoo goed als algemeen er over* 
„versnippering” der scholen een funest gevolg 
i te juichen linantieele gelijkstelling. Die ver- 
n, als ’t kan, is van de uiterste urgentie, 
ten beschouwing de geldelijke débacle, waar- 
wordt, door den bouw van bijna ontelbare, 
jes. Hier is alleen sprake van de schadelijk 
-wijskundigen zin.

it hier en daar, bijvoorbeeld in Almelo, men 
ineering van leerjaren wilde overgaan, om het 
maken, dat men tweemaal in plaats van eenmaal 

zclingen kon opnemen, wat uitteraard op verzet 
wijzers.
ie na te gaan of de algemeene opvatting onom- 
nn of dus dit vraagstuk, schijnbaar uitsluitend 
uiepere beteekenis heeft.

moet. Van eenig beginsel verschil in het karakter van 
tusschen kleine en groote school is daarbij geen spra

Het behandelde onderwerp heeft intusschen met de 
wijswet bijzondere actualiteit gekregen, daar het aantal ., 
scholen er beduidend door stijgen zal. Daarom zou het 
verdienen ah andere ervarings-deskundigen leerplannen 
roosters beschreven voor driemanschooltjes. Want de 
moge nu wel zeggen (bl. 5) dat deze geen aparte beschouwing 
hebben, wijl de toestand er „haast is als op groote schok 
twijfel of deze mededeeling voldoende wegwijzing biedt , 
die bijvoorbeeld steeds aan een groote school heeft gew< 
naar zoo’n driemanschool verhuist.

Maar, gelijk reeds opgemerkt is, pri 
aard van het onderwijs schijnen tusschc 
niet te bestaan. De heele zaak komt 
men zich moet weten aan te passen aan 
roeien met de riemen, die men heeft en dat er van 
meer inspanning gevorderd moet worden, al was ’t 
dien hij in een kleine school veel meer mc

In de onderwijs-wereld 
eens, dat de dreigende „’ 
is van de overigens toe 
snippering tegen te gaan, 
Natuurlijk blijft hier buitei 
mede ons land bedreigd 
kostbare nieuwe gebouwtjt 
geachte gevolgen in onder\ 

Opmerkelijk is nu, dat 
opzettelijk tot combii 
daardoor mogelijk te rr.« 
per jaar nieuwe leerl' 
stuitte van de onderwijs 

Het loont de moeite i 
stootelijk vast staat en o 
van praktijk nog een diej
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I worden, dat er ook in moi 
veel goeds verbonden is. 

uitteraard het individu O” 
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iwicht tegen eenzijdighedt 
Leen goed ding reeds \ 
In strikten zin is dit 

wel van het te 
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aan de klasse, ten minste 
jnheid geeft, 

wettigen de groote 
gekend ten volle. D;

t economische voordet 
goed kunnen wordt 

 .  . jonen, waarom dit 
moest leggen.

Intusschen blek 
deelen verbonden 
en onder zeer veel 
Een gemakkelijk < 
al is dit zeer lu»( 

Het buitengewo 
volgens hetwelk 
goed onderwezen 
kennis aanwezig is, do 
en verwerken kan, noopte tot 
klassikaal onderwijs een zooveel .. 
vereischte is. Daartoe moet aller 
klasse van eiken leerling onderzocht .. — 
peil van verstandelijke ’ ontwikkeling is bereikt, 
apperceptie, die een te laag peil afwijst, laat ook 
toe, waarbij dus de nieuwe kennis óf al bekend 
te nemen is, omdat, wil het onderwijs werkelijk 
het inspanning behoort te vorderen en t——o-‘- — 
voor wat nog onbekend is.

Een ideaal klassepeil is derhalve voor alle leerlingen even hoog. 
Nemen we nu aan, dat de sorteering tot een goed einde is gebracht

1 1 :ken aan dezen vorm van onderwijs niet slechts voor- 
■uvil te zijn, al is men er pas in uiterst langzaam tempo 

1 voorbehoud toe gekomen om nadeelen te erkennen.
■ ijk te onderkennen gevaar evenwel is dat der nivelleering, 
lang als een eigenlijke verdienste behandeld.

gewoon gewichtige zielkundige verschijnsel der apperceptie, 
:lk geen deel van welke wetenschap of vaardigheid ook 
czen kan worden, wanneer niet een bepaald fonds van 
' - dat de nieuw aan te brengen kennis in zich opnemen 

noopte tot de erkenning, dat voor vruchtbaar 
een zooveel mogelijk gelijkmatig klassepeil een 

” sreerst vóór de samenstelling eener 
t worden in hoeverre het gewenschte 

is bereikt. Diezelfde wet der 
jst, laat ook geen te hoog peil 
al bekend óf te gemakkelijk op 

■ werkelijk vruchtdragend zijn, 
belangstelling te kunnen wekken

Voorts leert de ervaring, dat kinderen veel van andere kinderen 
overnemen; hen zelfs beter begrijpen dan ouderen, zoodat meermalen 
een kind .een onderwijs-moeilijkheid overwint door wat ’t van andere 
kinderen hoort of hen ziet doen, beter dan door de toelichting of 
het voordoen van den onderwijzer.

Een belangrijk voordeel van een geheele klasse te onderwijzen is 
ook gevonden in de mogelijkheid, die daardoor geopend wordt, om 
ter bevordering van oplettendheid, inspanning en vlijt het middel van 
de eerzucht, van den onderlingen naijver in werking te stellen; nog 
steeds een geliefkoosd middel blijkens de veel gevolgde gewoonte der 
ranglijsten in een klasse; een middel trouwens, dat ieder, zij ’t dan 
ook slechts occasioneel, toepast.

Ten slotte mag gereedelijk erkend 
opzicht aan de vorming in klassen i 
samenleving in een zelfde klasse, waarin 
in de massa, in zekeren zin op eigen 
in zeer veel opzichten een goed tegeni 
de gezinsopvoeding. Het is ongetwijfeld, 
met vele anderen te leeren samengaan. ...  
geen gevolg van klassikaal onverricht, dan 
onderwezen worden. Doch het is ook waar, 
wijs, de steeds voor allen gelijke taak, t 
uiterlijk, het duidelijke karakter eener eei

Zoovele didactische verdiensten v‘ 
het klassikaal onderwijs steeds to'egekc 
dan ook nog gewezen worden op het < 
kinderen tegelijk door één onderwijzer 
De gelegenheid komt om aan te too"' 
veel gewicht in de schaal
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. en als de meest, bruik- 
te kennis, de kennis, die 
klassikaal onderwijs vor- 
te leeren kennis, wat in

en de onderwijzer een groep kinderen voor zich heeft, van wie hij 
goeden grond veronderstelt, dat ze op gelijke hoogte staan. Dan gaai 
hij aan den slag en als een goed onderwijzer poogt hij het peil gelijk
matig te bonden, opdat hij voortdurend in bovengeschctsten zin zijn 
onderwijs vruchtdragend kan doen zijn. Wat wordt uitteraard zijn 
zorg? Dat hij de \’luggen tempert, intoomt en dat hij sjouwt wat hij 
kan om de achterblijvers bij te trekken, om de middelmaat tot norm 
te krijgen. Het is duidelijk, dat de individualiteit der kinderen hier
mede in het gedrang komt en het onderwijs inderdaad zeer veel weg 
krijgt van het wettelijke onpersoonlijke „aanbrengen van kennis.”

Wie zich de school van 50 jaar geleden en vroeger voorstelt, krijgt 
weer den indruk van de ijverige pogingen om het geschetste onderwijs- 
beginsel volkomen in toepassing te brengen. Immers de klassen van 
60, 80, en 100 en nog grooter aantallen kinderen waren niet denkbaar 
geweest, indien men zich ook maar eenigermate druk had moeten 
maken over 60, 80 en 100 „persoonlijkheidjes". Dit ware reeds on
mogelijk geweest, als men slechts let op het kweekelingen-stelsel, 
waarbij jongens en meisjes, kinderen zelf nog van 13 tot 17 jaar, zij 
’t ook onder ’t wakend oog van een volwassene, aan groote aantallen 
zelfstandig lezen, schrijven en wat dies meer zij leerden. De jarenlang 
hoog geroemde Bell-Lanca ster methode was slechts toepasselijk op 
strikt doorgevoerd klasse-onderricht. In die vroegere jaren was dit 
evenmin mogelijk zonder strenge orde <ïn tucht. Terecht gold het voor 
een „ouderwetschen” schoolmeester als de hoogste lof den roep te 
hebben van een goed „ordehouder'. Veel is er sinds dien veranderd, 
’tis waar; veel schijnt zelfs aan het oude tegenovergesteld; doch een 
onderwijzer, die heelemaal geen „orde kan houden” d.i. stilte en rust 
bewerken in zijn klasse, zoo vaak hij onderwijs geeft, is in de school 
nog niet erg bruikbaar. In 't algemeen genomen is de gegeven karak
teristiek nog geheel juist.

Dit springt nog duidelijker in 't oog, als we naga 
consequenties te trekken zijn uit het wezen der klas 

Zoo even herinnerden we aan het vereischte 
van het klassepeil. We veronderstelden daarbij 
wijzer onder een groot aantal beschikbare leerlingen een : 
hield ter formeering van zijn modelgroep. Theoretisch moge < 
geschreven kunnen worden, in de praktijk moet er duchtig 
schipperd worden. Immers, het is van groot belang, ten behoeve 
het doelmatig gebruik van schoolruimte en van een deijgdelijke b< ... 
ting der aanwezige leerkrachten, dat de kinderen van een zelfde jaar- 
lichting zooveel mogelijk gelijk opgaan. Het ideaal is, als alle kin
deren, die een klasse vormen, weer te zanten in een volgend jaar een 
hoogere klasse vormden en zoo voort tot het eind der zes of zeven

V ermoedelijk
V eronderstellen 

leerjaar een ongeve 
eisch, dat het peil 
bare maatstaf voor 
geteld en gewogen 1 
dert de afbakening
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Ontwikkeling van volwassenen.
Kijkjes over de grenzen

Onrustig leven we onder het floers dat de oorlog over de wereld 
heeft gelegd.

Maar we zijn strevers naar het lich 
floers niet welgevallen — en we rukke 
dient gezegd, met de wonderlijkste result

Enkelen maar weten het van zich af te 
er slechts een stuk van losgescheurd < 
zij verbeelden zich bevrijd te zijn en 
het floers is hun kleedij geworden, zondet 
vormen zij een wonderlijke maatschappij, 
tangel-bont, met den potverteerdersmuts ■

Zijn het nu de arbeiders alleen d 
dragen ? Och kom, wij weten toch, ho<

Daar komen ze aan de kinobezoekers, 
motorfietser, outknockende boxers, 
en highkickende voetballers 
hakte kortrokjes. Ze zijn a— o---------- -

het onderwijs-jargon heet 
algemcene begrenzing over 
stelling van een leerplan.

’t Behoeft waarschijnlijk geen bet< 
des te strenger men zich houden 
plan, dat eigenlijk pas volmaakt i 
vak van onderwijs precies is bep« 
wordt „aangeleerd".

We nemen dus aan, voortgaande in onze veronderstelling, dat de 
onderwijzer voor zijn klasse een nauwkeurig uitgewerkt leerplan wil 
samenstellen, dan speelt de vraag, hoe de verschillende vakken onder
ling zich verhouden, zoowel in belangrijkheid voor de algemeene ont
wikkeling als in vatbaarheid der jeugd er voor, een groote rol.

De onderlinge verhouding kan moeilijk anders op e en leerplan uit
gedrukt worden dan in den daarvoor beschikbaar te stellen tijd en 
in de onderwijs-volgorde op een dag. Een leerplan is dus niet wel 
uitvoerbaar zonder een wel overwogen lesrooster.

Als zuiver objectieve conclusie is dus deze te stellen, dat de didac
tische eenheid de klasse is, dat klassikaal onderwijs in wezen massa- 
onderwijs is, waarbij in den leerling de individualiteit naar den achter
grond is verwezen of ten minste tot een minimum van invloed beperkt 
blijft en, in den scherpsten vorm uitgedrukt, de onderwijzer geacht 
wordt te werken alsof hij te doen heeft met een geconstrueerd ver- 
zamel-individu.

' ?ht en dus laten wij ons dat 
u.ken en trekken, dikwijls, dat 

Itaten.
■i te trekken, maar velen hebben 
en raakten er in verwikkeld, 

i wandelen trotsch rond, maar 
er dat ze ’t weten en zoo 
gehuld in kino-pakjes, tingel- 

dïe °dit kostuum der bevrijding 
oop ik, wel beter?

i de kinobezoekers, geflankeerd door knalpottende 
lekende boxers, bicepsspannende worstelaars 

;rs, omzwermd door ginnegappende hoogge- 
alle gekleed in brokstukken van ’t floers.

voet



186

:1de, maar 
rdienende I

het

weten ’t niet, 
itoormeisjes? 
ïftige midden- 
ikleed omhult 

i het hem

iren weg, 
verwarming

werkmethode, 
» voorloc 
jskansen

te gering 
ding van 
, materieel en 
ortdurend tot 
iioeven wij 
te houden
tegen 

in bovenj

is daardoor 
voor ons 

)den heeft, 
'jopig te

bibberaars, 
Ik weet ’t 

koop.
ïsitueerdc bibberaars, 
igeti soort ? Ik weet 
, dat ons de jammer

nadam, maai 
:d den w<'

«oaleis, worstel:
«jan voelen, dat 
loopen de 

verwarmd word< 
iste weerstanden, 
it tot verdieping 

uit, niet van 
loog is nu ’t p

’ ouding van
>pcn niet met 
w ’t procent \ 

ing van het g< 
absolute getal 

: plaats treft.
ngen overlegt in zijn hart, zal toch een anderen 
ngen krijgen, dan hij aanvankelijk misschien had 

vinden : het vraagstuk van de ontwikkeling van vol- 
> cr een van alle standen.
t vraagstuk is niet voor alle standen hetzelfde.
standen zijn er? Een sociaal-democraat hoorde ik cens 

Ier de arbeiders alvast zooveel als het maximumloon van 
edraagt. Misschien moeten wij er aan toc- 

;n zooveel als het Rijkssalarieeringsbcsluit 
nog opgeteld de standen in de vrije 
onder de beroepsloozen, dan komen we

dat hun van de vreugde en het geluk afscheidde, maar ze 
Allemaal werklui? allemaal hoogc loonenverdienende kant 

Och, de schellen-kap dekt evengoed ’t hoofd van de deft 
standsmadam, maar ze noemt ’t ’n pleureuse, het narrenklee 
evengoed den wel gesitueerden zakenman, maar ze hebben 
in den winkel voor een bontjas verkocht.

Maar onder al die veelsoortige kostuums van eenerlei grondstof 
loopen hun zielen naakt en ze bibberen, zoodra ze de verhitte atmos
feer van kinopaleis, worstelring of voetbalveld verlaten hebben.

En als ze dan voelen, dat ze bibberen, dan komt voor hun de kans.
Natuurlijk loopen de meesten terug naar de plaatsen, waar ze 

tijdelijk verwarmd worden, dat is volgens de wet van den weg van 
de minste weerstanden. Maar enkelen ontdekken den andei 
die leidt tot verdieping van ’t oppervlakkig leven, tot i 
van binnen uit, niet van buiten af.

En hoe hoog is nu ’t procent van de goed gesitueerde 
let wel, in verhouding van het getal hunner eigen soort? 
niet, want deze loopen niet met hun eigen armoede te

En hoe hoog is nu ’t procent van de slecht ges: 
let wel, in verhouding van het getal hunner eij 
het niet, want hun absolute getal is zoo groot, 
daarvan in de eerste

Maar wie deze dinj 
kijk op de verhoudin; 
en bevestigd v 
wassenen is er

Maar het vraag;
Hoeveel standen z 

zeggen: onder de arbeiders 
een arbeider dubbeltjes be< 
voegen: onder de ambtenarer 
salariskfassen telt ? Daarbij 
beroepen en daarbij nog die 
tot een aardig getal.

Het vraagstuk van de ontwikkeling van volwassc 
onbegrensd en het is goed daarvan bewust te zijn i 
werk, dat als einddoel het vinden van practische wei 
onze blikwijdte aanmerkelijk gaan beperken, door ons 
bepalen tot die groepen voor welke de ontwikkeling; 
toe, door uiterlijke omstandigheden al te gering waren.

Belangrijke prikkels tot ontwikkeling van volwassenen liggen in 
de bekrompen levensomstandigheden, materieel c■n geestelijk, die de 
onderste maatschappelijke lagen voortdurend tot streven naar ver
betering aanzetten. Deze prikkel behoeven wij niet toe te dienen, zij 
zijn er, we hebben er rekening mee te houden en we hebben er van 
te profiteeren. "We kunnen er ook tegen murmureeren, omdat ze 
veelvuldig leiden tot aankweeking van bovengenoemde schare, maar 
dan begrijpen we hun beteekenis niet en wie niet begrijpt, dat het 
geld op 't oogenblik. bij duizenden aan bioscoop en dergelijke ver
slingerd wordt, die begrijpt zijn eigen-zelf niet en is zeker ongeschikt 
om volksontwikkeling te dienen!
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Neen wij moeten van deze prikkels goed gebruik weten te maken, 
wij moeten in de richting van dien drang dringen, wij moeten . . . 
wacht eens even — want nu weet ik, dat we samen veel zin hebben 
om te gaan zeggen: wij moeten dien drang in goede banen leiden!

Och we zijn zoo graag leiders in goede banen. Een mooi beroep 
— 't mooiste, om z'n aantrekkelijkheid aanvaard ’door velen, denk 
alleen maar eens aan de 5X330= 1650 Nutsdepartementbestuurders, 
allemaal leiders in goede banen!

Een moeilijk beroep, zoo moeilijk, dat ik niet zeker ben of 10 °/0 
van die 1650 zich eigenlijk wel van die moeilijkheid bewust is.

Laten we dus voorzichtig zijn met de leiderij en bedenken dat we 
met volwassenen te doen hebben, die zelf meenen te weten wat. ze 
willen.

Wij moeten er ons goed indenken, dat de zoogenaamde bewuste 
arbeid er van tegenwoordig al<r hij zich interesseert voor ontwikkeling, 
wat natuurlijk slechts van de beteren geldt — ik vraag alweer hoe 
staat het met het interesse van den gemiddelden middenstander — 
at.r hij dus omtrent zekere levensvragen nader wenscht te worden 
ingelicht, zeker in de eerste plaats vragen van sociaal-economischen 
aard zal stellen. Vragen, die draaien om eigen positie in deze samen
gestelde maatschappij; vragen, die hij van huis uit al geneigd is in 
een bepaalde richting op te lossen. Willen wij ons uit angst voor 
conflicten met die vragen niet bezig houden, dan zal hij ons kalm den 
rug toe keeren en zeggen, zie je wel...!

Dan zullen wij daarmee ons steentje hebben bijgedragen om het 
bolwerk van zijn reeds bepaalde inzichten te versterken.

Willen wij voor deze categorie iets zijn en zal deze categorie voor 
ons iets zijn, dan moeten we in zuiver bedoeld overleg gezamenlijk 
ons ontwikkelingswerk opbouwen.

Of de kijk van den „bewusten arbeider" voor ons iets kan zijn? 
Wie zijn die „ons”? Nu ik eenmaal een soort van scheiding heb ge
troffen, beteekent „ons” natuurlijk de „burgerlijke" partijen. Of nu die 
kijk van den „modernen” arbeider voor deze burgerlijken iets kan zijn? 
Och arme, wij hebben dien kijk broodnoodig. Hoe zal ’t meerendeel 
van ons anders ooit goed begrijpen, dat wij menschen in den grond 
toch maar zoo weinig van elkaar verschillen? Hoe zal 't meerendeel 
der „modernen” van hun kant tot 't zelfde inzicht komen?

Nu wordt dit ontwikkelingswerk door de arbeiderskringen in 
vele gevallen reeds zelf ter hand genomen, vooral in de grootesteden, 
waar de organisaties krachtig zijn, 't Is grappig soms de spijtgheid 
waar te nemen van de besturen van ontwikkelingsvereenigingen, als 
zij klagen dat die vakvereenigingen, dit nu wel eens aan hen hadden 
kunnen overlaten. Waarom, zoo zeggen zij, houden zij zich niet bij 
de belangen van hun vak. Een ander oogenblik klagen diezelfden, 
dat die „ongelukkige” vakvereenigingen geen andere belangen schijnen 
te kennen dan meer loon en korter arbeidsduur. De mopperaars 
mogen bedenken, dat juist die vakvereenigingen ernaar streven onder 
hun leden ook andere banden te leggen dan enkel materieele.

Wij zouden die vorm van ontwikkeling niet meer kunnen en willen 
missen. Dat we het niet willen is maar goed, want we zouden er 
toch niets tegen kunnen doen. Maar natuurlijk ligt in haar betrekke-



■

de

Feiten Pogingen.en
Het jongste spellingsrapport.
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pogir

wijden.

• Onze lastige 
1 de argumen- 
l alleen aan 

tmerkrect 
allerlei 

variaties 
l klinkt 

in die tijd

Spelling" 
ten nooit 
zijn talloze 
„maar het 

ontlokt heen, 
haast ongeloc 
omgesloten, 
ons eigen 
dag. het 
voetstoots 
eenvoudige 
voetspoor 
riese lijn van 
de school en 
ontlasten vaneen 
dat volstrekt ni

.-lik als

cursussen zal zijn dat het gehoor meer 
jesteld, dan in de speciale arbeidersont- 
de discussie meer verschillende inzichten 

en meer bevruchtend kan werken.
om, voordat wij er toe overgaan de mogc- 

; van zulke cursussen nader uit te werken, 
voor de ontwikkeling van volwassenen 

zijn toegepast of in staat van wording verkeeren.
(JFor.n verivlgd.)

lijke eenzijdigheid een gevaar; ik behoef daarover niet uit te 
ieder is het daarover van te voren reeds eens.

Naast dit ontwikkelingswerk blijft er dus een rol over voor ver- 
eenigingen als bijv, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Let 
wel, ik bedoel nu niet, dat deze gemoedelijk behoort te wandelen op 
het terrein, waar'geen voetangels en klemmen liggen. Haar ontwik
kelingscursussen mogen dezelfde onderwerpen behandelen als die der 
georganiseerde arbeiders, zij mogen zelfs geleid worden door dezelfde 
docenten uit het Sociaal Democratische kamp, als ze maar goed zijn 
en over een behoorlijke dosis objectiviteit beschikken en volkomen 
eerlijk van hun standpunt getuigend toch niet uit zijn op ’t maken 
van. proselieten.

Het karakteristieke van die 
heterogeen zal zijn samengc 
wikkelingsclubs en dat dus < 
naar voren zal brengen

Het is onze bedoeling < 
lijkheid en de inrichting 
na te gaan welke methoden 
in andere landen

i Dag zijn artikel „( 
" schreef, waarvan i 

zijn weerlegd, dal 
ze bestrijders de jamn 
et staat zo raar!' in 
:n en met eindeloze vs 
ecfl. Dertig jaren, het klinkt 

>oflik ; tronen zijn in die tijd 
rijken uitcengescheurd, in 

i land zijn de 8 urige arbeids- 
algemeen kiesrecht er bijna 

s doorgegaan. En aan de ver- 
jers. zij die Dr. Kollcwijns 
- volgend, blijvend in de histo- 

i de spcllingonlwikkeling.
dus het gehele volk willen 
t-n ingewikkeld j/v/systcem, 
niet meer past bij onze 

tegenwoordige óm/opvattirigcn. wordt 
nu eindelik als een kluif van de wel
voorziene dis der hervormingen dit „Ont
werp' toegeworpen, in de hoop dat zij 
daaraan knabbelend zich in *t vervolg 
stil zullen houden 1

Vereenvoudigd: en wij zullen er ons 
van taalprofessor tot schoolkind het 
hoofd mee mogen blijven breken, dal 
er uitzonderingen zijn op de regel, dat

y^ehoort hel „Ontwerp voor een ver
eenvoudigde Regeling van de Spel

ling en van het grammatisch Geslacht 
in het Nederlands, aanwijzende in hoe
verre die Regeling van het Stelsel van 
De Vries en te Winkel zou afwijken 
door Prof. Dr. A. Klnyoer en Prof. Dr. 
J. IP'. Atuller" eigclik wel onder deze 
rubriek besproken te worden, daar 

een poging is tot eindclikc bcsle 
: van de spellingstrijd, maar een 

, „ing zó ongelukkig, dat wij niet ge
loven noch hopen, dat ze énig sukses 
hebben zal ?

Hoe dit zij, een korte bespreking 
van dit Ontwerp is in Volksontwikke
ling zeer zeker op zijn plaats, opdat 
ook zij die de spellingstrijd slechts van 
verre volgen, de overtuiging mogen krij
gen, dat invoering van deze spelling 
van regeringswege geen pacifikalie 
(waarom dezer dagen in een der afde
lingen van de 2e Kamer gevraagd werd), 
maar hernieuwde strijd ten gevolge zou 
hebben. Bijna 30 jaren zijn er voorbij
gegaan, sinds Dr. Kollewijn in De Vragen 
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als
apl

De

„ ver- 
ir één stap 
ebt wor-

ipromis tot

wij aan den 
aan den Protc 
dersbond de \ 
heid gunnen, > 
de politic cn 
houden, maar 
onze zeker 
blijven schcnl

de e- en o- klank in open lettergrepen 
worden aangeduid door c cn o. op de 
regel dat de s-klank altijd door s (nooit 
door sch) wordt aangeduid, op de regel 
dat de tusschenlctler n slechts wordt 
geschreven, als ze in de beschaafde uit
spraak gehoord wordt: vereenvoudigd, 
en de voorschriften van de Vries cn te 
Winkel omtrent de spelling van i en ie 
in bastaardwoorden, die zo ingewikkeld 
zijn, dat géén schoolkind ze ooit precies 
heelt geweten, blijven van kracht; vereen
voudigd. cn wij zullen nóg niet door 
de verandering van -lijk in -lik de 
spelling van de toonloze klinker van 
drie op twee grafiese tekens mogen 
brengen!

Hel einde

ten opzichte van 
nclikc woorden v 
in drie groef— '

narcnsU

wijs.

besluurdersbond evenals 
testanten- en den wiclTij- 
weidsheid cn de manlik- 
die wij aan de regering, 
de overheid blijven ont- 
die wij daarentegen aan 

niet alledaagse treinenloop 
zen schenken, cn zullen wij er ons 
moeten schikken niet alleen de boezem 
de moederschoot, maar zelfs de 

lagdcnrei in ons manlik bewustzijn 
betrekken. E nzovoort.
Zou er werkelik iemand zijn, die meent, 

dat wij dit nog aan onze leerlingen van 
H. B. S.. gymnasium of lyceum, in de 
jaren dat dc jonge mens krities begint 
te stann tegenover datgene wat bij leert, 
zouden kunnen onderwijzen? Hetlagere- 
school-kind slikt dit nog — desnoods; 
dc adolescent niet meer, in de praktijk 
zou invoering van deze woordclijst dus 
tóch het verlies van de buigings-n be
tekenen. Krijgen de vereenvoudigers dan 
niet hun zin? Nee, want wij hebben het 
kunstmatig behoud van de dode bui- 
gings-n altijd bestreden, omdat deze ons 
hele taalonderwijs, dal van dc levende 
taal moet uitgaan, bederft. En zolang 
er, al waren het maar tien woorden op 
de school voor G. L. O. als manlik 
onderwezen moeten worden, moeten ook 
daar nog casusleer en zinsontleding 
met alles wat daaraan vastzit, uren en 
uren van de kostbare tijd in beslag 
nemen en het taalbewustzijn van onder
wijzers cn leerlingen bederven.

Elke spelling, zo zeggen de aut 
van het Ontwerp, is noodwendig 
of meer persoonlik en willekeurig, 
woorden min of meer kunnen wij 
déze Ontwerpspelling gerust weglat 

daarom zal geen enkel ernstig v 
eenvoudiger hierdoor ook maar i ' 
nader bij de tegenpartij gcbracl 
den. Dit geldt ook. ik kan het verzekc 
voor degenen, die indertijd onder i 
van de slaatskommissie, ter wille ' 
tot stand komen van een comj 
enige tegemoetkoming bereid waren.

Nü blijft de keus: de Vries en te 
Winkel óf Kollewijn.

Dr. Chr. Kroes-Ligtenberg.

van de taalstrijd moet 
irehie tol éénheid: en . ..

dc n-spclling bij man- 
vordt ons volk verdeeld

.. o.ocpcn („kasten" hoorde ik ze 
noemen): dc opperste, dc ambte- 

,stand, die dc -n schrijft volgens de 
i cn de woordclijst der heren Kluy ver 
iuller: dc leerlingen van Middel
en Voorbereidend Hoger Onder- 

. dii minores, die „met die lijst in 
lis worden gesteld, om er zich op 

nader te bepalen wijze van te bedienen", 
en ten slotte dc paria's, dc leerlingen 
van L. O. cn U. L. O. scholen, aan 
wier neus deze lijst voorbijgaat en die 
het leven door moeten met de allenige 
manlikheid van manlike personen, man- 
like dieren cn hun samenstellingen, 
waarbij hun slechts één enkele uitzon
dering wordt gegund.

Wie zei daar, dal wij juist v. n. 
om dcmokralicse redenen, het Frans a 
leervak van dc lagere school geschraj 
hebben ?

Wie niet geheel misdeeld is van zin 
voor humor, vindt overigens in dc aan 
hel Ontwerp toegevoegde woordclijst 
wel enige reden tol vreugde; deze be
vat „veelal woorden, die zeker denk
beeld van grootte, kracht, waardigheid 
of weidsheid uitdrukken of medebrengen, 
of die. dikwijls in min of meer vaste 
verbindingen, in den hogeren, hetzij 
literairen of ambtelijken, althans niet 
in den alledaagscn of gemeenzamen stijl 
gebezigd worden.” In aansluiting hier
aan zullen wij alslevoren „in den aap 
gelogeerd zijn" en „aan den drank of van 
den regen in den drup geraken' . zullen
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BUITENLAND.
Nog' 'n proefschool.

Schim* 
den 

iets

hel 
Spaan- 
indruk

: gebied 
C. G.

en de opvoe-

yn de „Pedagogische Arbeitsgemein- 
A schaft" schrijft Georg Schwenzerover 
de proefschool in Dresden. Aan dit schrij
ven wordt in de November-aflevering van 
Neue liabnen ’t volgende ontleend: „De 
22 leerkrachten (6 vrouwelike en 16 man- 
nelike) die voor de nieuwe werkkring 
nodig waren, waren vrijwilligers uit 't 
dresdener onder wij zerskorps. Deze wijze 
van samenstelling van ‘n onderwijzersper
soneel uit gelijkgezinde persoonlikheden 
lijkt ons biezonder aanbc 
Daardoor wordt ’t m<

werkzaamheden die toch in onderdelen 
verschillen, zich samenvoegen tot ’n 
aaneensluitend geheel, dat op uitwisse* 
seling van gedachten en onderlinge 
overeenstemming berust (wekelikse sa
menkomsten, wederzijds hospiteren). Tot 
onze bevrediging hebben w c al ervaren, 
welk ’n geweldige prikkel tot arbeid 
‘i is, als men elkander in zoon opvoe- 
dingsgemeenschap helpt en steunt. Ons 
onderwijs ontwikkelde zich tot ’n ge
heel dat van ’t leven uitgaat, niet van 
’t afzonderlike vak. In ’t volle leven 
werd rondgekeken, onderzocht, inzicht 
gekregen. De afzonderlike klassen ver
kregen hun vorming in bos en hei, in

Na deze eerste vertooning in het 
voor Kerstmis versierde schoollokaal 
zijn meerdere en ook andere gevolgd. 
Later in samenwerking met den teeke- 
naar Voskuil heeft Ponstijn nog twee 
andere Schimmenspelen in elkaar ge
zet, n.l.: „De betooverde jongen", een 
vrije bewerking naar HaulT. en „Bruin 
de Beer,” ontleend aan het vertelsel
boek van liinse en Stamperius. Welke 
van de beide spelen het aardigste is, 
valt moeilijk te zeggen. Misschien geeft 
de berengcschicdenis nog meer typische 
tafreeltjes als bijv.: de stoet kermis
wagens die over de brug trekt en de 
berendans in het bosch. Door kinderen 
wordt het alles meegeleefd, en ouderen 
voelen zich in gedachten even weer 
teruggevoerd naar den prc-chat-noir- 
tijd van den ouderwctschen Chinceschen 
Schim.

Zoo kan dan dit moderne 
menspel voor kinderen, dat i 
laatsten tijd ook in ruimeren dan 
eigen kring wordt vertoond, als 
poging gelden het kindergenot tot 
moois te maken. Op de Hollands 
tentoonstelling te Madrid in hel ■ 
jaar van dit jaar gehouden is 
Hollandsche Schimmenspel voor 
sche kinderen vertoond en een 
gegeven van hetgeen met en 
Hollandsche kinderen op dit 
wordt gedaan. A. <

Het „Schimmenspel" 
“ ding; der jeugd.

■VTaar aanleiding van de vraag in het 
Octobernummer of geen pogingen 

gedaan konden worden om het „pop
pentheater" meer te gebruiken, zij nog 
opgemerkt, dat sinds eenigen tijd een, 
al is hel dan nog betrekkelijk klein 
aantal Amslerdamsche kinderen van 
een niet minder aantrekkelijke vertoo
ning kan genieten, n.l. van een Schim
menspel, speciaal voor hen gemaakt. De 
kinderen van de Nieuwe Schoolver- 
eeniging hebben n.l. het groote voor
recht sloyd te leeren van iemand, die het 
er nu eens heelemaal op gezet heeft dat 
onderwijs zoo fleurig mogelijk te maken. 
Het belangrijkste van alle fleurige be
denksels van dien sloyd-leeraar Ponstijn 
is dan wel het „Schimmenspel".

Als opzet samen met de kinderen 
gemaakt (de groote poppenkast is voor 
een deel hun eigen werk) moest de 
kunstenaar zelf alleen verder werken 
toen het gold de Cguren te snijden die 
als silhouetten de vertooning op hel 
doek zouden geven. Want daarvoor 
schoten kinderhanden te kort. En met 
hoeveel liefde beeft Ponstijn toen hel 
spel voltooid.

De eerste opvoering viel in de Kerst- 
vacantie nu twee jaar geleden. Het 
eerste spel was een Kerstsprookje bij 
muziek van Joh. Oostveen.

ïjwilli

persoonlikheden 
>cvelens waardig, 
mogelik dat de
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I

tot hun

srdere omge> 
station, < 

voorraadschui 
wegenaanleg.

Volksbildungsarbeit als Mittel der 
Volkskultur van Frau Dr. Rosa 
Kempf.

__kker, en ver- 
1 istiese kamer- 

...g tot nu toe 
‘ ’!-g van onze 
iing vermoeden; 
i onze tijd zal 

t van deze ont
masten”.

dienst staan van 'n gemeenschap (klasse, 
school), waarbij alle deelgenoten el
kander wederzijds helpen en steunen. 
De eerste gelegenheid voor zulke veel
zijdige gemccnschappelike arbeid bood 
ons schoolfeest in de zomer van ’t 
vorige jaar. Alles wat zoo'n feest noodig 
heeft aan uitcrlike stoffering, wilden 
we zelf vervaardigen. Daarbij komt 't 
van zelf voor dat de ene klasse zich 
om hulp wendde tot de andere. In de 
geest van 'n „produkticschool" hebben 
we opmerkenswaardigc huisboudelike 
dingen kunnen vervaardigen. Enige 
klassen hebben hun schrijfschriften 
zelf gemaakt en versierd. Notitieboeken, 
schriften ter notering van uitgaven, en 

* lesroosters werden door kinderhanden 
gemaakt. Uitnodigingen voor ouderavon
den, programma's voor klassefeesten 
drukten grotere jongens met behulp van 
de Wenselpers. Portefeuilles voor teke
ningen, kierehangers, krijthouders en 
schrijfgereedschappen kwamen uit onze 
werkplaatsen. Een klasse herstelde be
schadigde boeken, 'n andere 
draaischijf van ’n pollebakke 
vaardigde dan daarmee plastic 
versiering. Onze ervaring t 
doen ’n verdere ontwikkeling 
school ook in deze richting ve 
de financieële nood van 
waarschijnlik 't tempo ’ 
wikkeling noch verh»

de naaste en verdere omgeving van 
onze stad, in* 't station, aan de Elbe, 
in koren en voorraadschuur, aan steen
groeve en wegenaanleg. Ze bezochten 
biblioteken, museums, en tentoonstel
lingen, leerden de werkzaamheden van 
land- en tuinbouw, van de kolenbran
der en de houtzagerij kennen, ze kregen 
'n kijkje in 'l bedrijf van grote waren
huizen, in de werkplaatsen van smid, 
slotemaker. pottebakker en goudsmid. 
Om alle neigingen en begaafdheden 
van onze leerlingen tot hun recht te 
doen komen, losten we in ’t begin een 
dag per week de vier hoogste klassen 
op. De leerlingen daaruit mochten zich 
naar vrije keus tol werkklubs verenigen. 
Soort en aantal van zulke „kurzussen" 
wisselt al naar behoefte van halfjaar 
tot halfjaar. Op 't ogenblik bestaan 
er kurzussen in rekenen, natuur- en 
scheikunde, dierkunde, kweken van 
bloemen, voorlezen en voordragen, 
lichaamsoefeningen, zingen en ritmiese 
oefeningen, tekenen, naaien, papier- en 
karlonwerk, engels, frans, stenografie 
en sierschrift. We voelen dat in deze 
richting de verdere ontwikkeling van 
onze school zal volgen, al mogen we 
ook nu noch niet uil gunstige of on
gunstige resultaten algemeen geldende 
konkluzies trekken. Ook in de kur
zussen ligt ’t zwaartepunt in de eigen, 
zo zelfstandig mogelikc arbeid van de 
leerling. Tegelijkertijd moet echter ’t 
werk van ieder afzonderlik bewust in

deelen van het volk en toch gevoelden 
deze zich allen in hel bezit van een 
gemeenschappelijk geestelijk goed. Dit 
was mogelijk, omdat de cultuur vooral 
door kunst en godsdienst uitdrukking 
vond. Daarom kon ze donder intellectueel» 
xboling door de pjycbe en de wil begre
pen worden.

Het weten, dat tot macht voert, was 
evenals in alle vroegere kuituren (Indië, 
Egypte, Griekenland, Rome, etc.) tot 
een kleine kring van personen beperkt. 
Dit zal ook in de tegenwoordige tijd 
zoo blijven niettegenstaande de demo- 
cratiseering van onze andere levens-

ta it werkje is een van de voortloopendc 
-L-' reeks: Schriften der Volkshoch- 
schule. Kabilzsch und Mönnich, Würz- 
burg.) Volkscultuur — zegt de schrijfster 
— moet langs een weg verkregen kun
nen worden,- die door hel grootste deel 
van het volk betreden kan worden. In 
de Middeleeuwen. bestond in Duitsch- 
land een Volkscultuur. Het stelselmatige

. was toen gering; niet alleen in 
onderste volkslagen, maar in alle
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tot de moe- 
n van de on- 
met de eerste 
de moeder.

de daad van de scheppende mensch 
optreden als uitdrukking .van het innerlijk 
gevoel van de volksgemeenschap, door 
den wil van deze gedragen. (Acsehylos. 
Phidias). Daar volkscultuur op gemeen
schapsgevoel berust, verloonen tijden 
van levendige volkscultuur ook eenheid 
van hel volkskarakter; de manier, waarop 
de opvoeding der kinderen gewoonlijk 
plaats vindt, is de zekerste maatstaf 
voor de cultuurhoogte van een volks
gemeenschap. Elk werk van de volks
ontwikkeling. dat de volkscultuur dienen 
wil. gaat terug op oefening van de wil 
en verdieping van het gemoedsleven. Al 
het streven naar meer volksontwikkeling 
zal vruchteloos blijven, wanneer deze 
niet de weg in het gezin, t 
ders vindt. Het beteugelen 
sociale hartstochten begint n 
opvocdingsinvlocden door-----------------------
Beschaafd-zijn begint met de goede 
levensgewoonten.

De volksuniversiteit moet g< 
als machtsmiddel aanbieden, 
samenwerking van de g< 
volk in de volksuniven 
volk de innerlijke bcleekcnis 
geconcentreerd gccstc 
om eerbied hiervoor 
volk, dal drager 
zijn, moet zijn c 
zich op zich zelf

Voor het Duits 
tenslotte op ■ 
nationale eiger 
den, want het Dt

Alleen deze opmt 
schrijfster in de ricl 
bond, had gedacht, misschic 
dan een ander bindend culti 
ontdekt.

geen weten 
Uil de 

geleerden en het 
rsitcil moet het 

____________ van het 
telijk scheppen zien, 
>r te krijgen. Een 
van een cultuur wil 

eigen wezen erkennen, 
If bezinnen.
ntsche volk komt het er 

aan zich van zijn eigen 
snschappen bewust te wor
st Duitschc volk is van de 

geheel verschillend.
’ lerking: Wanneer de 

:hting van de Volken- 
' misschien had ze 

lucnu cultuurelement 
W. E.

vormen.’ Wij kunnen namelijk wel de 
toegang tol de hoogste geestelijke scholing 
democraliseeren, maar deze scholing zelf 
onttrekt zich aan alle pogingen om ze 
algemeen te maken. Wanneer men een 
nieuwe cultuur wil en volksontwikkeling 
als middel van deze volkscultuur, moet 
men zich van hel streven naar weten ah 
machtsmiddel geheel losmaken. Reeds bij 
het individu zal het weten, de geest 
niet beschaven. Het duidelijkste bewijs 
hiervoor is het geringe verschil lusschen 
de persoonlijkheidscultuur van onze aca
demisch-ge vormden in doorsnee tegen
over de andere menschen. Weten als 
machtsmiddel vernietigt ook daarom de 
cultuur, omdat hel streven naar macht 
de menschen van elkaar verwijdert.- 
Volkscultuur kan slechts daar bloeien, 
waar de menschen zich met elkaar ver
bonden voelen in gemeenschapsgevoel. 
Wij hebben, hoewel veel meer weten
schap, veel minder cultuur dan in de 
Middeleeuwen, omdat ons niet alleen 
het vermogen ontbreekt schoonheid en 
vreugde in het dagelijksch leven te brengen, 
maar ook de geestelijke kracht, het heele 
leven onder een booger, ons allen gemeen- 
schappelijk gezichtspunt te brengen, en 
daaraan een doel te geven, dat buiten 
het matericele van het leven ligt. De 
uit het intellectualisme geboren mentali- 

• teit laat ons bovendien overal eerst het 
scheidende, de „ Vemeinung” ; 
Kolhciilliiiir echter is een product 
positief'gerichtezielskrachten, een synthese. 
Er is geen andere weg dan die van 
liefde tot elkaar en van eerbied voor 
elkaar om volkscultuur te laten groeien. 
Bezield met gemeenschapsgevoel, met 
liefde en eerbied, verwerpt men de 
nivelleering. omdat het eene individu 
het andere lief heeft om zijn bijzondere 
gaven. Waar volkscultuur is, zien we
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i openbare besprekingen of congressen ter be- 
voLksontwikkeling.
orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 
vruchtbrengende gedachten op het gebied der

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 
njds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
■ der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 

aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend, 
van de oprichting van neutrale bijzondere 
land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan, 

sprekers, welke in de departementen der 
daarbuiten propaganda maken voor die 

van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk

eenerzijc 
gebied 
zullen worden aan de beantwoordii

2. door het bevorderen 
scholen, in die streken van ons

3. door het uitzenden van
Maatschappij en eventueel ook 
werkzaamheid op het gebied 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van 
handeling van problemen van vol

5. door uitgave van een 
land levende, oude en nieuwe 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche 'toestanden.
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Problemen
door

III.
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■k. H. GERHARD.
(2e gedeelte)

die ter

1 af-

rstaan te worden. E 
rcgeld aanteekening 1 
éér verstandig. Doch 
(d.i. een aniw, het 

behooren heeft

>) Ik wil beproeven 
eigen oriëntccring en ,£ 
zijn klasse behandeld heeft 
als het contróle-cahicr, w 
leiden of de onderwijzer

? en zegt 
noodzakelijk 
schoolinrichting ; 
doorgevoerde kl; 
veranderd. Ook 
tröle alleen geve 
plaats opgehang 
volgens conscic 
Het duidelijkst 
schooltoezicht 
genaamde „klasse 
is aangeteckend, 
van de voorgescht

niet misvers1 - 
zelf-contróle gerco. 

u heeft, doet zéér 
waaruit men (—. 
r zijn taak naar

In spijt van deze bedenkclijke zijde der medaille was niettemin 
haar invoering van groote waarde. De erbarmelijke staat, waarin 
inzonderheid het volksonderwijs in de achttiende eeuw verkeerde, 
maakte het volstrekt onafwijsbaar in bijna alle Westersche landen, 
dat na de groote staatkundige omkeeringen aan het einde daarvan 
de ontwikkeling van het onderwijs zaak der landsoverheid werd, wat 
voor ons land heel duidelijk sprak bij den overgang der vele naijverige 
provincies tot een eenheids-rijk. Daardoor breidde de schoolgelegen
heid zich uit, de school kreeg een geheel nieuwe plaats in de maat
schappij en dat bevorderde in hoogc mate de vervorming tot klas
sikaal onderwijs, behalve dus de reeds vroeger opgesomde innerlijke 
verdiensten ervan. Immers de nog zoo jonge, teere plant der algemeene 
school vereischte veel zorg, toezicht en contröle van de zijde der 
overheid, die in dat opzicht moest doen, wat de maatschappij uit 
eigen kracht en inzicht nog niet vermocht.

Men behoeft niet cens bijzonder thuis te zijn in de geschiedenis 
van ons onderwijs om te erkennen, dat die overheidscontröle onmis
baar en zegenrijk is geweest. Doch die controle, zooals ze ook toen 
noodzakelijk moest begrepen worden, was slechts mogelijk bij een 
schoolinrichting als de geschetste met leerplan, lessenrooster en streng 

orgevoerde klassenindceling. Die opvatting is nog haast in niets 
■anderd. Ook nu nog wordt de mogelijkheid van doeltreffende con- 

<*voeld bij de aanwezigheid van een „op een zichtbare 
angen lesrooster”, dat nauw aansluit aan een leerplan, 
ienticus voorgeschreven wettelijke regeling samengesteld, 
st komt die opvatting uit in de zeer sterke neiging van 

en verdere autoriteiten om in elke klasse het zoo- 
.klasse-cahicr” te vinden, waarin voor iederen dag precies 

wat er van elk vak is behandeld, m.a.w. welk partikel 
ireven leerstof tot geestelijke verorbering is gegeven ').

Een onderwijzer 
houdt van wat hij 

i dat is heel iets anc 
schooltoezicht) wil 

vervuld.
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gang

,^5: 
school OFf 
de heeri 
zich ste< 
verklaar 
alleen daal 
men minde

iets .
ining van ... .. 
'■iagsgeschiedenii 
-. dat geheel op zi 

onderwijs. Met een 
der groote omwentelii 
ook deze kwam niet i 

, schrift weten 
zerd veroorzaakt doo . 
enk- en het economische leven 

geldt ten volle ten aanzien 
in verhoogde mate het begin der 19e eeuv 
ung" en tevens die van snel om zich h< 

.... a in de economische structuur der maatsch 
tende burgerklasse kwam op de hcerschende pk 
loon-arbeiders klasse werd een economische i.u 

bevestigd voor een algemeen loonproletc 
ide groot-industrie. Op ideëel gebied zag 

...g van het intellect, van de kennis, 
allen vooruitgang, anderzijds werd de 
' imale kennis, van onmisbare

:nen, een gebiedende eisch van . —. ö 
nviiting van boofdzakelijk verstandelijke ontwikkeling, aan 
van benadering der „algemeenheid" beantwoordde ten volle 

: onderwijs, zooals het zich in ons land voornamelijk sedert 1806, 
zooals het zich in het wezenlijke volkomen daaraan gelijk in alle 
sstersche landen heeft ontwikkeld. Het werd als het hoogste belang 
maatschappij gevoeld, dat ieder lid „wel-onderwezen zij”, d.w.z. 
onmisbaar minimum aan kennis en ontwikkeling bezat, dat door 

overgroote meerderheid zoo spoedig mogelijk bereikt moest kunnen 
>rden, op een leeftijd dus, dat men zijn plaats in de maatschappe- 

productie kon gaan innemen. Dat belang werd voornamelijk ook 
nden in de behoefte der maatschappij aan orde en rust, te ver

en van een wel-opgevoede, wat synoniem werd gevonden met 
iderweze

Vermoedelijk heeft de lezer, die deze beschouwing tot nu toe trouw 
gevolgd heeft voor zich zelven reeds de conclusie getrokken, dat de- 
schrijver de meening is toegestaan, dat het beter ware, geweest als 
de ontwikkeling van ons onderwijs een anderen gang bad genomen, 
al blijkt uit niets hoe hij zich dien gang dan wel gewenscht had. Die 
conclusie is geheel onjuist. „Beter" is ten aanzien der historie feitelijk 
een geheel onbruikbare term; het cenige wat men onderzoeken kan 
is de vraag of iets anders had kunnen zijn; dan komen wc spoedig 
tot de erkenning van de oude wijsheid: „alles is in alles." Ei- is in 
de ontwikkelingsgeschiedenis van ons geslacht geen enkel verschijnsel 
aan te wijzen, dat geheel op zich zelf staande is te beoordeelen. Zoo 
ook het onderwijs. Met een enkel woord is al gewezen op de be- 
teekenis der groote omwenteling op het einde der achttiende eeuw.

Doch ook deze kwam niet uit de lucht gevallen en de lezers van 
ons tijdschrift weten ook zonder nadere bewijsvoering, dat ze deels 
werd veroorzaakt door, deels zelf weer gewichtige gevolgen had in het 
denk- en het economische leven der volkeren.

Dit geldt ten volle ten aanzien van het onderwijs. Het eind der 
18e en in verhoogde mate het begin der 19e eeuw was de tijd der 
„AufklSrung" en tevens die van snel om zich heengrij pende veran
deringen in de economische structuur der maatschappij. De vrij-gees- 
tende burgerklasse kwam op de hcerschende plaats, een eigenlijke 
loon-arbeiders klasse werd een economische factor, de grondslag 
werd bevestigd voor een algemeen loonproletariaat in een snel 
groeiende groot-industrie. Op ideëel gebied zag men ccnerzijds een 
verheerlijking van het intellect, van de kennis, als de bron van alle 
goeds, van allen vooruitgang, anderzijds werd de alqenieene versprei
ding van minimale kennis, van onmisbare vaardigheden, als lezen, 
schrijven, rekenen, een gebiedende eisch van vooruitgang.

In die richting van boofdzakelijk verstandelijke ontwik 
dien eisch van benadering der „algemeenheid" beantwooro 
het onder» 

de o 
lijke\ . .... .. o  
gevonden in de behoefte der maal 
wachten van een wel-opgevoede, 
wel-onderwezen massa.

Het vermaarde adagium: „een nieuwe school 
uit" is geboren in den tijd der „aufklSrung".

Er is dus een innig causaal verband van onderwijs-grondslag en 
organisatie met het geheel der maatschappelijke structuur en 
.■rschende mentaliteit. Men doet, geloof ik, wel met dit verband 
' ïeds voor oogen te stellen. Natuurlijk omdat daardoor beter 
ird kan worden wat op ideëel gebied plaats vindt. Doch niet 

irom. Ook — het verder betoog steunt daarop omdat 
Ier onvoorbereid komt te staan voor mogelijke, ingrijpende
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erkentenis moet 
evolutie vertoont.

Er is h 
: onderv 
: waart

•volgklass 
eft nooit den verve 
ij begon, een beanj 
>onde, waarom hij zi, 
klasse of op de

laten we 1 
we behoeven ' 
gezocht is in 

iken we voor alles 
ig der leermethoden 
i dcr ma<

wijzigingen in de wereld der idee, als men tot de 
komen, dat het geheel der maatschappij zelve sterke

oplichting om 
meesterwerken 

leele nivt 
" sctueel 

namelijk

,leerstof’ ■ 
j van hi 

nieuwe 
overeens1’ ’ 
grooter kans - 
onderverdeelir' 
gezocht werd - 

Natuurlijk z 
waarop, wc zc 
den leerling 

Alle pog 
wezen van 
daar-- i- 
schovi-mcMJ. 
klasse en de 
band met de 
hoeveelheid

beschouwing naar welke zijde 
:hts vast te stellen, dat de 

ting der eerste onderstelling, 
„’t meer te tellen pogingen tot 
handleidingen.

eiden wel steeds tot uitbreiding 
op de school, wat her- 

rkte. Doch het doel van 
• samen te stellen in 
elk leerjaar en met 
wat zoowel in de 

elen van de leerstof

len evenwel beheerscht door het 
verplichting om aan de eischen 

alle - meesterwerken scheppen van 
: intellectueele nivelleering eener 
in het intellectueel niveau in ver- 

algemeene taak der school om namelijk een gewenschte 
irate kennis te verschaffen.

■t over ons onderwijs geklaagd, niet in ’t minst door 
zelven. Zij toch krijgen overvloedig gelegenheid om 

hun werk tc toetsen aan de zichtbare resultaten, 
jnen die in geen redelijke verhouding te staan tot 

inspanning, dank zij het fatale „vervliegen”. Honderden 
vertoond, dat proeven van bekwaamheid door de practijk 

gevorderd, getuigenis schenen af te leggen voor het zielige 
- school. Dan oordcelen de menschen buiten de school: 

patroons, leiders van werkplaatsen e.v.g.
' de onderwijzer zelf in de hoogere klassen eener school, 

ngsonderwijs, in een vervolgklasse, van een Muloschool 
Burgerschool? Wie heeft nooit den vervelenden indruk 

: de klasse, waarmee hij begon, een beangstigend gemis 
schte parate kennis vertoonde, waarom hij zich verwonderd 

:r toch in de lagcre klasse of op de lagere school 
erd ?

gehouden onder algemeen ontwikkelde menschen naar 
schoolkennis gaf de meest verbijsterende uitkomsten.

ligt voor de hand: i>f het onderwijs is zeer onvol- 
ischiedt ontzettend veel overbodigs, zoodat er met 
:ie vrachten stroo worden gedorscht óf er faalt wat

heel wat 
de onderwijzers z 
de waarde van 
Eerlijk gezegd schijt 
de betoonde in; 
malen is het v 
des levens g 
effect der sci 
kantoorchefs, ;

Maar ook c 
bij het herhalin 
of Hoogere 1 
gekregen, dat 
aan de vereist 
afvroeg, wat er *■’ 
onderwezen weiu .

En elke enquête 
het restant hunner 

De conclusie I' 
doende, óf er gesel 
grooten ijver heele 
aan de manier.

Voor het oogenblik laten we buiten 
s oordeel neigt; we behoeven thans slee! 

. .--betering steeds gezocht is in de richtin 
Daaraan danken we voor alles de niet i 

perfcctionnccring der leermethoden en 1
De behoeften dcr maatschappij verleiucn 

der „leerstof’ en vermeerdering van vakken c 
ziening van handleidingen noodzakelijk maal 
elke nieuwe methode is hel leerplan steeds beter 

istemming met de leermogelijkheden in < 
■ kans op „vastlegging” van het geleerde, 

lerverdeeling als in de volgorde der onderdeel 
ocht werd en wordt.

zoekt men het ook wel in de manier, de smakelijkheid 
zouden haast zeggen in de foefjes, waarmede de leerstof 

igen wordt bijgebracht.
>gingen op dit gebied wordt 

klassikaal onderwijs. De 
tarvan te voldoen, deed en doet . 
’iool-methodiek. Dat wezen is de 
asse en de gelijkmatige rijzing van 
ind met de algemeene taak der sch< 

’ pai
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gégro n. 
itoond,

jenoegen 
! komen.

ï aan een 
lerwijzer, 

zich zelf

udel gezocht in de in- 
o kwam men tot de 
schen cursus. A priori

De moeilijkheid zit dan, gelijk reeds gezegd is, in de zwakken; 
maar ook in de vluggen. De zorgvuldigste schifting kan de ongelijk
heid niet voorkomen, terwijl de eischen der praktijk, als reeds is 
betoogd, een nauwkeurige schifting niet toelaten.

De eersten baren inderdaad de meeste zorg; voor hen moet de 
leerstof zoo aangeboden kunnen worden, dat ze, om een geliefd beeld 
te gebruiken, als gesneden koek maar geslikt behoeft te worden. 
Een „goed” methodeschrijver denkt dus inzonderheid aan de stumpers; 
hij zoekt alle denkbare moeilijkheden op, splitst alle denkbare com
plicaties in de eenvoudigste elementen en geeft nu precies aan, hoe 
ze onder de knie zijn te krijgen. De onderwijzer volge dan Sivu-u» 
het recept en de leerling neemt weerstandsloos op.

Tot op zekere hoogte is het bezwaar der zwakken dus wel te 
overwinnen door een zeer geleidelijke opklimming in moeilijkheden. 
Dan komen evenwel de vluggen last bezorgen, bij wie verveling als 
gevolg van te weinig vereischte inspanning een rol gaat spelen. Voor 
hen moet de methodeschrijver het talent bezitten zoovele herhalings
oefeningen in verscheidenheid te componeeren, dat zij met g< 
bezig zijn, zonder de anderen met nieuwigheden vooruit te ... .. 
Het prachtgevolg is dan, dat bij alle ongelijkheid de kinderen tc 
op één hoogte blijven, de triomf van het klassewerk.

Terecht is meermalen tegen alle methodes aangevoerd, dat zij te 
veel geven, te veel in details treden, te weinig aan eigen initiatief 
overlaten, zoodat onderwijzer noch leerling eenig uitvinders- of ont- 
dekkerswerk hebben te doen. Het verwijt is gegrond, doch in het 
bovenstaande is, dunkt mij, voldoende aangetoond, waarom het als 
regel toch niet anders had kunnen zijn.

Intusschen, hoeveel vernuft ook verspild zij op de samenstelling 
der handleidingen, het euvel der ongelijkheid in de klasse werd er 
niet mede gekeerd. Het aantal der leerlingen, dat niet ten volle mee
kon, werd weinig kleiner of het aantal der vluggen, die geen geeste
lijke inspanning meer behoefden tijdens de ijverigé pogingen om de 
zwakken op peil te houden, werd gaandeweg grooter. Dan treedt 
de bedenkelijkste zijde van het klassikaal onderwijs aan den dag: 
dat er namelijk na verloop van eenigen tijd een aantal kinderen in 
elke klasse zitten, die feitelijk aan het onderwijs, ten minste 
groot deel ervan, niet meer deelnemen. Trouwens een onde 
die aj zijn zorg steeds aan de zwakken zou wijden (wat op 
beschouwd nobel mocht heeten), liep gevaar aan het einde van 
beschuldigd te worden van gebrek aan ijver, wijl zijn klasse in „uur 
geheel niet genoeg vorderingen had gemaakt.

De remedie voor deze kwaal werd in twee richtingen gezocht. De 
eene is de vervolmaking van het systeem n.1. de regelmatig, telkens 
voortgezette schifting der klassen van hetzelfde leerjaar, zoodat men 
afzonderlijk bij elkaar kreeg de vluggen, de gewonen en de zwakken, 
om bij verdere zeving nog te zamen te brengen de zeer vluggen en 
de bijzonder zwakken. Deze consequentie van het klassikaal onderricht 
is bekend geworden als het Mannheimer schoolsysteci

In de andere richting werd het geneesmiddel ge: 
krimping van den leerduur eener klasse; zoo 
stichting van „groote” scholen met halfjaarlijkse
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dingen, die de geheele school door- 
11639 nog geen dertien jaar en 7436 

er te zamen 6438, die niet .uitgeleerd” heen- 
127 nog geen dertien jaar en 6311 ouder, 
zelfs dat behoeft niet uitsluitend aan den

kwart deel 
benadering

_____ Misschien i.
. .. . .o. ... leid of onwil der

i<ing genoeg op de school lieten 
j" te doen behalen. Op die verwi 

den de statistieken met waarlijk ver 
dat nummer):
zamen waren er 19075 leerl 

i hadden en hiervan waren 1 
; daarentegen waren et 
i en hiervan waren er 

zoo goed als allen;

*) De genoemde getallen betreffen slechts die leerlingen, van wie volkomen 
betrouwbare gegevens beschikbaar waren en die steeds dezelfde categorie van 
scholen bezocht hadden. Ze zijn niettemin groot genoeg voor het trekken van 
conclusies.

bood deze aanwijsbare voordeelen boven den jaarcursus. Immers, de 
„achterblijvers” kwamen nu telkens na een half jaar weer aan het 
begin van hun pogen; bovendien ondervonden de vluggen minder be
lemmering, daar ze na een half jaar weer met frisschen moed verder 
konden gaan. De wet met haar maximumbepaling van 400 kinderen 
voor een school, heeft feitclijk de groote scholen ten doode gedoemd 
ua de relatief kleine scholen met jaarcursus tot den regel verklaard. 
Hoewel de bepaling noodig werd gevonden tot afschaffing van het 
ambulantisme, zal zij misschien uit dien anderen hoofde blijken geen 
verbetering te zijn.

Interessant is in dit opzicht een der jongste uitgaven van de af- 
deeling Onderwijs der Secretarie te Amsterdam, Serie I no. 21.

Daarin wordt statistisch aangetoond, dat de halfjaarcursussen beter 
resultaten opleveren, voor zoover dit af te leiden is uit deze feiten, 
dat van de scholen met halfjaar-cursus een grootcr aantal leerlingen 
de school geheel doorloopcn en dat naar verhouding aan de andere 
scholen een beduidend grootcr aantal leerlingen dezelfde klasse één 
of meermalen moeten volgen. Dit no. 21 bevat voorts een heele 
reeks tabellen, waaraan een respectabele hoeveelheid rekenkunst en 
rekentijd is besteed en die alle tot de conclusie voeren, dat de scholen 
met halfjaar cursussen beter zijn en waarmede dus de a-priori stelling 
a posleriori is bevestigd. Doch zijn de verschillen heel groot?

In een tijdvak van 5 jaar: 1915 tot 1920 verlieten de scholen 
met jaarcussen 6779 leerlingen, waarvan -1982 of 73.5 °,0 alle klassen 
hadden doorloopen, welke getallen voor de scholen met halfjaar
cursussen respectievelijk waren 18734 met 14093 of 75.2 °/0. ’t Is nog 
niet noodig om hierop het „much ado about nothing” toe te passen, 
maar men bedenke eens daarbij dat in die 5 jaren dus op totaal 
25513 afgestudeerde leerlingen er 6438 waren, die zonder goeden uitslag 
de school verlieten, terwijl ieder ingewijde wel weet, hoeveel er nog 
af te dingen valt op de afgestudccrdhcid der geslaagde leerlingen. ')

Noch de leerplicht, noch verbeterde methoden, noch verandering in 
organisatie, noch herhaalde klasse-indeeling op beteren grondslag 
konden verhinderen, dat een kwart deel ongeveer der schoolbevolking 
de school verlaat zonder bij benadering zelfs opgenomen te hebben 
wat de school kon bieden. Misschien is men geneigd ook een deel 
te wijten aan zorgeloosheid of onwil der ouders, die hun kinderen 
niet lang genoeg op dc school lieten om ze eindelijk het „loffelijk 
ontslag” te doen behalen. Op die verwijtende veronderstelling ant
woorden de statistieken met waarlijk verbluffende cijfers. (Zie tabellen

Te : 
loopen

gingen
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stellene 
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:velijk

vroegere quasi 
'' geeft

1/1920 
126

, 289 
echter 

gunstiger 
i men gemid- 

;ren, waren er 
ndercn of 55 %

van dit laatste getal

: jaren inderdaad zeer veel veranderd. De eerste ver- 
>eteekenis was de invoering der gymnastiek, het begin

Er is in die 
andering van b<

:n zijn niet begrepen de leerlinge 
. waarop fransch werd onderwe 
»mde serie wat licht. Van den 
nderen de 6-jarige scholen en d; 
doorloopen en 790 de 7-jarige 

gebleven. Van dit laatste 
van de zeven doorge 

;d deel evenwel verki

leerplicht te danken te zijn, 
ouder dan dertien en een half j___

Over ’t algemeen genomen stellen de ouders in Amsterdam er 
blijkbaar prijs op, dat hun kinderen de geheele school afloopen en 
het loffelijk ontslag halen. Voor deze veronderstelling pleit nog dit 
gegeven uit de genoemde statistieken: de op één na hoogste klasse 
en de hoogste klasse zijn respectievelijk op beide soorten van 
scholen te zamen door 4401 en 3442 kinderen voor de tweede maal 
gevolgd. In ’t kort, de weinig bevredigende uitkomst van ’t onder
wijs is stellig niet meer te wijten aan te kort of te slecht schoolbezoek.

Integendeel, het relatief schoolverzuim heeft geen invloed van 
teekenis en in meergenoemde statistieken wordt becijferd, dat 
gemiddelde leertijd voor eiken leerling der scholen met jaar 
6 jaar en 9.9 maand duurde en voor die van de andere soort 
en 7.1 maand.

In deze getallen zijn niet begrepen de leerlingen der u 
ulo scholen, die, waarop fransch werd onderwezen. Daarover 
no. 22 der genoemde serie wat licht. Van den cursus 1919/. 
verlieten 613 kinderen de 6-jarige scholen en daarvan hadden 
haar niet geheel doorloopen en 790 de 7-jarige scholen, terwijl 
ten achter waren gebleven. Van dit laatste aantal hadden 
263 wel zes klassen van de zeven doorgemaakt. Een iets 
uitslag, voor een goed deel evenwel verkregen, doordien 
deld langer op school bleef. Van de totaal 1403 kinderc 
n.1. 565 ouder dan 13*/2 jaar. Niet minder dan 772 kinU‘ 
hadden één of meermalen een klasse „gedoubleerd”.

De vraag, die op moet komen in het licht van dit alles is deze, 
of het systeem van ons onderwijs wel deugt, m.a.w. of de geschetste 
euvelen misschien inherent zijn aan de organisatie zelve.

Vermoedelijk zijn er zeer velen met de volgende afwijzende ver
klaring al gereed, dat er n.1. een zeer groot aantal verstandelijk 
zwakken onder elke menschengeneratie zijn, zoodat — hoe men de 
school ook inricht — vele kinderen achter moeten blijven. Bovendien, 
ten aanzien van wat, zoo zegt men dan, blijven zij achter. Wat men 
van de school eischt, eischen mag na een zesjarigen leertijd, is niet 
een graad van ontwikkeling, die aan een of andere absolute voor
waarde voldoet. Hij moet eenvoudig beantwoorden aan een norm, 
die krachtens de ervaring bereikbaar is gebleken voor de mecsten. 
Gegeven nu het groote verschil in aanleg onder de menschen, moet 
de school wel het gemiddelde der grootste aantallen gelijksoortigen 
tot maatstaf nemen. Het is dus onvermijdelijk, dat ze velen als gees
telijk onvoltooid achterlaat. De redeneering lijkt sterk. Doch de 
vraag mag rijzen of wie de school als zwakken aanwijst inderdaad 
geestelijk zwakken zijn, of nivelleering de verstandelijke ontwikkeling 
misschien tot schade is en vooral in welke richting de vele hervor
mingen op onderwijsgebied in de laatste 40 k 50 jaar zijn gegaan 
en of die richting bedoelde verklaring steunt.

ide
de tweec

vloed' .

>ecijferd, dat de 
i met jaarcursus 
lere soort 6 jaar
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serschend 
ci aanbrengen van 
de hoofdzaak was 

wikkeling der ver
in den lichamclijken 
kon uitblijven, dat 
'loed op eigen wijze 

brengen, 
tijdig zijn

van de thans alom als onmisbaar erkende lichamelijke opvoeding.
In dezelfde lijn lag de voorziening, die eerst hevige tegenkanting 

ondervond doch tegenwoordig op de meeste plaatsen in beginsel is 
ingevoerd, in schoolvoeding en schoolkleedin;

Wc mogen daarin een eerste reactie zien 
intellectualistisch karakter der 
wat parate kennis en verstande 
en bleef. Doch men begon in 1 
standelijke vermogens in hooge 

stand ondervindt, waardoor 
kind, mede onder den zoo 

veert op de pogingen om h< 
dat deze motiever 

ing hield toch deze a 
gehouden moet wok

Van veel groc 
voortgaande strt w 
kleiner te maken, in ■ 
heeft gezet. Bijzonder 
de wet van 1889 
het beginsel der s 
het aantal kinderen 
van 1878 dit aantal 1 
is hevig gediscussieerc 
doch die blijft in dit 
weegreden voor dez< 
doordien 
wijs daardoc 
slechtering” < 

Niettemin mo< 
praat en daarin 
dat wie 40 kinderen 
zonder bezwaar 
alleen maar een 
wat gesc 
meer kin< 
want voor 
dan overhevelen van een 
deugden, dat zeer goed en i 
gold dit voor de overgroote 
kinderen, voor wie het een ong< 
opdeden, wijl ze daardoor slecht 
maatschappelijke plaats, di<

In veler oog was het 
kleiner klassen slechts 
is het hiermede in sti

srst 1
plaat

tegen het overhe<
school, voor wie het aanbren 

lelijke vaardigheden <
te zien, dat de ontu 

: mate den invloed van 
r de erkenning niet k< 
even genoemden invk

■cm wijsheid bij te br'
' iven nog zeer eenzijdig zijn; doch be- 
;zc algemeene in, dat er bij het onder
worden met de individueelc geschiktheid

toest 
elk I 
reageert op de 

’t Is waar, 
doelde erkennini 
wijs rekening g. 
van een kind.

Natuurlijk was dc zorg voor lichamelijke opvoeding in hoofdzaak 
«•ericht op de verhooging van dc volkskracht naar het duitsche voor- 

' ' van Vater Jahn en dc verhoogde belangstelling voor het kind 
>odanig was cr slechts een indirect gevolg van.

zeel grooter gewicht voor dit speciale onderwerp is het steeds 
' ' reven geweest om het aantal kinderen per onderwijzer

welke richting de nieuwe wet een goeden stap 
• leerzaam in dit opzicht was de strijd, die aan 

i voorafging, toen de eerste regeering van rechts 
subsidicering in de wet bracht, doch tegelijkertijd 

per onderwijzer vergrootte, nadat de wetgever 
belangrijk had verkleind. Over deze verandering 

rd. Nog wel veel meer over de subsidiekwestie, 
, . opstel volstrekt onbesproken. De eigenlijke be

reden voor deze vergrooting van de klassen was bezuiniging, 
de belangrijk vermeerderde Staatsuitgaven voor het Onder- 

1 >or nog wat beperkt werden. In zooverre is die .ver
een gevolg geweest van de subsidiecring.

nin moest zij op onderwijskundige gronden worden goedge- 
daarin stonden de voorstanders sterk. Zc konden betoogen, 

t wie 40 kinderen goed onderwijzen kon, het ook best 50 vermocht, 
idcr bezwaar zelfs 55 aan kon. Waarom ook niet? Het was toch 
:en maar een kwestie van drilkunst, van orde houden. Er is toen 

ïchermd met die oudcrwetsche schoolmeesters, die wel 100 en 
ideren met succes regeerden. Men mocht het trouwens doen, 
«r de allcrmeesten was onderwijs geven nog weinig meer 
.nevelen van een beetje kennis en het inprenten van woord- 

dat zeer goed en masse tot stand kwam. In het bijzonder 
voor de overgroote meerderheid der jeugd, de arbeiders- 

, voor wie het een ongeluk werd geacht, als zij te veel kennis 
. wijl ze daa rdoor slechts ontevreden zouden worden met de 

lappelijke plaats, die zc bestemd waren in te nemen.
ïler oog was het streven van de zijde der onderwijzers naar 
■vlassen slechts een uiting van gemakzucht. Slechts schijnbaar 

trijd, dat wie in hoogheid en macht waren ge-
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was een hooger boekje 
sommen na, gaf hier en 

e zich zelf verder. In 
Hen. Het resultaat was, 

■ jen nog zoowat 
memoden en „ontwikke- 

men op de vroegere manier 
maatschappij afleverde.

jezochte kinderen dus tamelijk 
meer zelfstandig allerlei moei- 
dit niet te beschouwen als 

it, doch veeleer als de eenige 
:eren, waarin kinderen met zeer 
r> die vroegere hoogste klassen

e zeer vooruitstrevende 
rwijzers brachten in de 
lur tot groote veranderin-

I de praktijk reeds in vele gevallen gedwongei 
zakken van het klassikaal beginsel af (e wijkc 

heid rekenen, in wat mindere mate ook „opstellen 
later stijloefeningen zou noemen. In de hoogste k' 
wel als regel, dat iedere leerling op eigen ' 
moest afwerken, en als hij er mee klaar 
kreeg. De „meester” zag van tijd tot tijd de 
daar wat aanwijzingen en de leerling redde 
menig geval ging het ook zoo met de opstelle 
dat alle oudere schoolmeesters, die nieuwere opvatting* 
meemaakten met de kleiner klassen, betere methoden e 
lend” reken- en taalonderwijs vonden, dat men op < 
de leerlingen heel wat beter voor de maatschappij 

In deze vakken werkten die uitgc ' ’
individueel en moesten inderdaad veel 
lijkheden leeren overwinnen. Toch was < 
een .reactie tegen klassikaal onderricht 
manier om een klasse te kunnen hantee' 
onderscheiden vorderingen, zooals men in ■ 
steeds aantrof, waren samengebracht.

Het nieuwe element, waarop zooeven gedoeld werd, is het 1 
dat met elk kind als een afzonderlijk individu behoort rekei 
houden te wot ' 
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het volgende nog eerst vast te stellen.
d. i. het massa-onderwijs, vraagt in zijn zuiveren 

intal leerlingen per hoofd, dan voor zoover het 
t voor één persoon om ze allen te beheerschen, 

_ _ . jr de noodzakelijkheid gevoeld wordt om alle 
igen stuk voor stuk te confröleeren. Wc herinneren 

w wel hoe in de eeuwige strijdvraag of de lagere dan 
igste klassen klein moeten zijn en hoe de verhouding mag 
schen de gewone volksschool en de zoogenoemde burger- 
: criterium bijna uitsluitend gezocht werd in de hoeveelheid 

< werk en gevorderde correctie. De groote beteekenis, daar- 
scht, had betrekking op den cisch zooveel mogelijk alle 

gelijkmatig mede te voeren naar een hooger peil van

school ver- 
cr gewerkt 
1 en gym- 
geploeterd 

ioodig vond
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i leerlingen gekend, die bekend stonden 
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hoe meer

het

en vooral de motiveering ervoor 
grondgedachte van het klassikaal 
■ op den voorgrond werd gesteld, 
'mingen was betreden, werd in 

aan verbetering gevoeld. Dezelfde 
aan de lichamelijke verzorging deden 
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indirect de lichamelijke opvc 

inrichting van lokale», zitbankei 
..... ............- de plaats der schot 

instelling 
allemaal

:nde, hoewel niet de meest in ’t oog sprin- 
zich specialiseerende belangstelling, acht 

al even is gezinspeeld en die 
.semt in de schoolpsychologie, 
zij die meermalen een klasse 
zeer veel moeite het normaal 

reiken, inderdaad geestelijk zwak-

inrichten, als de aantallen een zeker maximum, (dat men heel spoedig 
op 30 stelde) overschrijden?

Dat streven naar kleiner klassen < 
is dus fcitclijk gericht tegen de g 
onderwijs, wijl het individu er door

Toen eenmaal de weg van hervormingen was betreden, wert 
nog andere opzichten de behoefte aan verbetering gevoeld. Deze 
overwegingen, die hooger eischen aan de lichamelijke verzorging d< 
stellen, waarop reeds de aandacht is gevestigd, gaven ook den stoot 
aan andere maatregelen, die indirect de lichamelijke opvoeding ten 
goede kwamen. De betere inrichting van lokalen, zitbanken, verlich
ting en privaten, de grooter zorg voor de plaats der schoolgebouwen, 
voor luchtvcrversching en schoolreiniging, de instelling van school
artsen, straks van schoolvcrpleegsters, zijn allemaal maatregelen, 
waarvan men gerust kan zeggen, dat ze nog maar aan ’t begin van 
een opgaande lijn liggen.

.-zelfde lijn moeten we ook zien de kritiek op de te lang* 
en op het lang achtereen zitten in de schoolbanken of z.< 

■ven in het gebouw, waardoor men kwam tot de invoering 5 
• lessen, tusschenpauz.cn, speelkwartieren en bevordering van s[ 
consequentie van al dit pogen kon niet uitblijven; immers hoe 

:r de bemoeienis met de lichamelijke belangen van het individu, 
aandacht geschonken moet worden aan het individu zelf

i zijn geestelijke waarde, 
de meest betcekener.

gende, gevolgen van deze 
ik het stellen van de vraag, waarop a 
gelukkig steeds belangrijker plaats innee 
of de „achterblijvers” in de school, 
moeten „doubleeren”, die niet of na 
geachte peil van parate kennis ber< 
ken zijn.

Welnu, aan het antwoord is eigenlijk niet meer te twijfelen, al is 
het op de organisatie van de school nog van zeer gcringen invloed. 
Menig „dom” kind uit de klasse blijkt op de speelplaats, op de straat, 
onder zijn kornuiten, in het gezin een pientere baas te zijn. Menigeen, 
die maar noode het onderwijs schijnt te kunnen volgen, in elk geval 
niet de resultaten vertoont als anderen, blijkt slechts ongevoelig te 
zijn voor dat onderwijs en legt op ander gebied veel schranderheid 
aan den dag.

Wat vaak voorkomt is dit, dat een kind in dt 
jaren, naar den maatstaf van het voor allen 
meten, een zeer oncvenwich tige ontwikkeling v 
’t eene vak zijn gemiddelde mede-leerling een 
een ander een bedroevend stuk achterblijft. Het zijn de leerlingen, 
die bij elke wisseling van het schooljaar den onderwijzer voor den 
onoplosbaren puzzle stellen of ze „verhoogd" kunnen worden, dan 
wel moeten „blijven zitten."

Elke school heeft ook zijn 1 
als lastige potentaten, die me 
waren te brengen en daardoor

tusschenpauz.cn
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doorworstelden, doch die jaren later in een vervolgklasse, ambachts
school of werkplaats, als de behoefte aan de noodige kennis zich deed 
gevoelen, zich ontpopten als volhardende en ijverige studenten.

AI deze ervaringen voerden allereerst tot dezen sterken aanval 
tegen het onderwijs, dat men het verweet te veel woordcultus te 
zijn, waarmede bedoeld wordt, dat eenerzijds in het algemeen de 
schoolkennis te weinig doorleefden en aanschouwden inhoud, krijgt 
en dus gedoemd is voor een goed deel te -vervliegen", anderzijds 
bij alle kinderen, doch in onderling zeer ongelijke mate de aanleg 
voor tal van vaardigheden braak blijft liggen, die toch der algemeene 
ontwikkeling minstens zoo bevorderlijk zouden zijn als van de gewone 
schoolkennis wordt verondersteld. De sedert jaren gevoerde propa
ganda voor den handenarbeid op de school vindt hierin haar grond. 
In zeker opzicht is hierin ook te vinden de verklaring voor het ijveren 
voor schoolwandelingen en schoolreizen, die mede bevorderlijk zijn 
aan de verdieping der schoolkennis en tevens aan het naar buiten 
doen treden van de verschillende individueele geschiktheden en neigingen.

Ons dunkt, dat in deze lange reeks van zeer verscheiden hervor
mingen en pogingen deze ééne lijn te onderkennen is: klimmende 
erkenning van de rechten van het individu op een hem passenden 
ontwikkelingsgang, waarvan de verwezenlijking bij zuiver klassikaal 
onderricht evenwel op onoverkomelijke bezwaren stuit.

Er is echter nog een andere schaduwzijde aan dit onderricht.
Hoe men ’t ook duidt of verklaart, buiten enkele gezegende keeren 

om, heeft iedere onderwijzer in zijn klasse te worstelen met ver
strooidheid en onoplettendheid. Kraepelin heeft deze genoemd het 
natuurlijk verweermiddel der jeugd tegen geestelijke overlading en 
oververmoeienis; doch waardoor is dit middel eigenlijk noodig?

Alle school-pedagogen wijzen als de uitsluitende voorwaarde voor 
vruchtbaar onderwijs de belangstelling aan. Het schijnt veilig niet 
al te nauwkeurig na te gaan of deze eisch der wetenschap de praktijk 
steeds dekt, zelfs dekken kan. Idee 863 van Multatuli is in geen 
enkel opzicht nog verouderd. Dit staat vast, dat de kwaal der 
onoplettendheid steeds te bestrijden is. Zelfs blijft de bestrijding 
heel vaak uit, omdat de kwaal niet opgemerkt wordt, wijl de leerling 
in aandacht verzonken schijnt, doch in werkelijkheid inet zijn geest 
overal elders verwijlt.

Nu is zonder twijfel de belangstelling wel eenigszins in 
richting te wekken en 't staat te bezien of ’t nog niet de 
algemeene opinie is, dat een „goed" onderwijzer dat altijd 
dat ter bereik! ng er van de aanwending van 1 
straffen e. d. geoorloofd en doeltreffend is. 't Is zeker, 
van een klassieke „ordehouder" altijd het beeld geeft i 
oplettendheid. Doch in de hoofden der kinderen?

Paedologisch is er geen twijfel aan of de belangstelling in eenige 
bepaalde richting is afhankelijk van, wordt tegengewerkt door fac
toren, die noch het kind noch de onderwijzer in zijn macht heeft. 
Lichaamstoestand, pas ondervonden gebeurtenissen, gemoedsstemming, 
invloed van weersgesteldheid e. t. q. kunnen op een groep kinderen 
een zeer onderscheiden werking hebben en hun geest zoozeer ont
vankelijk stellen voor geheel verschillende dingen, dat 't soms onmo-
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gelijk is voor den onderwijzer om voor eenig bepaald deel der leerstof 
aller intense belangstelling te verkrijgen.

Het klassikaal onderricht stelt iemand geregeld voor de oplossing 
van soortgelijke puzzle's en jammer genoeg is in menig geval de ge
spannen verhouding tusschcn onderwijzer en zijn klasse slechts een 
gevolg van de averechtsche oplossing, die hij met behulp van dwang 
meende gevonden te hebben. Het is waar, dat er ééne is, die voor 
de hand schijnt te liggen. Dat is de vrijheid om van de schoolorde 
af te wijken en wat anders te gaan doen, desnoods een lichamelijke 
oefening of uit eenig ander vak de leerstof te kiezen ter behandeling; 
ook moest men dan langer bezig kunnen blijven met wat de blijkbare 
algcmccne belangstelling heeft en vóórtijdig af te breken, waar 
Kracpelin’s recept te ruim wordt toegepast. 'Wc zien nu maar over 
't hoofd, dat zelfs bij de vernuftigste keuze, zelden of nooit te voor
komen is. dat er afdwalers blijven, doch erger is, dat die vrijheid 
zou befeekenen het loslaten van leerplan en lessenrooster, de moge
lijkheid voor wat vreesachtige gemoederen zouden noemen anarchie 
in het onderwijs, het gevaar, dat bij den ongeoefenden onderwijzer 
de leerstof, die hij zelf aangenaam vindt, het overwicht zou krijgen, 
hetgeen alles practisch met onzen klassikalen grondslag niet vercenig- 
baar is en alle overheidscontrole tot een hersenschim zou maken.

De bespreking dezer laatstgenoemde schaduwzijde wijst dus wederom 
naar het allcsbchcerschend nieuwe beginsel (we mogen denkelijk zeggen 
vernieuwde) der didactiek, dat uitgangspunt voor alle onderwijs het 
individu behoort te zijn. Hopelijk vertaalt men dat nog niet zoo, dat 
ieder kind dan zijn eigen onderwijzer behoorde te hebben. Doch dat 
slechts in ’t voorbijgaan.

Getrouw aan de beschouwing, reeds eerder opgezet, mogen nu een 
paar opmerkingen volgen van algemeen-socialen aard. We zien n.1. 
ook te dezen aanzien verband met het geheel der maatschappij.

Reeds is opgemerkt, dat de 19e eeuw na en door de beroeringen 
aan het einde der 18e eeuw den derden stand, dien men later de 
bourgcois-klassc zou noemen, tot sociale heerschappij zag komen, in 
verband met de ontwikkeling van wat toen het- moderne groot
kapitalisme zou zijn met zijn groot-industrie, massa-productie en 
wereldhandel. De groei van een eigenlijk arbeidsproletariaat, dat 
zeer langaam zich consolideeren zou tot een nieuwe klasse, worste
lende om de maatschappelijke gelijkwaardigheid, was het logisch 
gevolg. In die jong-kapitalistische periode der eerste helft van de 
19e eeuw was het hoofddoel der maatschappelijke organisatie de 
productie en de breede scharen van den vierden stand met^het leger 
der permanente paupers, diende in hoofdzaak ter levering van den 
noodigen arbeid en tot afneming der producten. In die verhouding 
diende de algemeene school vooral om dien stand voor zijn sociale 
taak geschikt te maken.

Er kwam echter een kentering, die gemakshalve kan aanj 
worden als de naderende zegepraal der democratische idee, 
politieke omschrijving echter eveneens in verband moet 
met den economischen groei der maatschappij. De 
kentering zou ik hier willen omschrijven als de langzaam £ 
gedachte, dat de arbeid en de productie de middelen zijn tei
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ontwikkeling van den mensch. Die blijft niet langer een instrument 
in dienst der productie, doch is een individu met eigen ontwikkelings- 
voorwaarden, die hij in samenwerking met allen tot vervulling wil 
zien komen en waartoe de arbeid het onmisbare middel is.

Alle denkbeelden van algemcene ontwikkeling, van eenheidsschool, 
van steun aan begaafden, toegankelijkheid voor allen van alle trappen 
van onderwijs zijn de weerklank van de groeiende, democratische 
idee, dat ieder mensch recht heeft op de ontwikkeling van al zijne 
vermogens en daar geplaatst te worden in de maatschappij, waar 
hij het best werken kan. En het feit, dat de toepassing dezer idee ook 
gevoeld wordt als het hoogste belang der gemeenschap zelve, die 
langs dien weg het hoogste profijt trekt van de in haar besloten 
krachten, zal op den duur den wetgever nopen tol het vinden eener 
organisatie, welke voor dit hooge doel het meest bevorderlijk is. 
Vroeg of laat zal de grondslag van het zuiver klassikaal onderwijs 
zijn historische monopolistische plaats moeten inruinien.

Doch ettelijke malen zal men mislukte proefnemingen er voor ge
houden hebben; het veld van studie daarvoor is pas kwalijk betreden.

Toch wil ik dit artikel niet eindigen zonder een kleine aanvulling 
nog van waarmede het begon, een opsomming namelijk der voordeelen 
eener klassikale opleiding. We willen er hier nog een aangeven en 
een van gewicht.

Zoo pas omschreven we als laatste schaduwzijde de moeilijkheid 
der gelijktijdige belangstelling. '( Kon toen den indruk wekken, alsof 
we meenden, dat goed onderwijs een vagebondiscb karakter kon 
hebben en we ieder kind slechts bezig mochten houden met wal 
toevallig zijn volle aandacht heeft. Hierop is bijzonder van toepassing, 
dat ’t omgekeerde ook waar is. We zouden immers niet graag ont
kennen, dat alle werkelijke studie, diep ingaande studie, het resultaat 
is van het vermogen tot zelfconcentratie. Inderdaad is het van ’t 
hoogste belang dat men zich oefene in de kunst van zijn gedachten 
te bepalen tot ééne zaak, zijn geest af te sluiten voor alle inwer
kende invloeden van buiten, zijn neiging tot afdwalen te bedwingen 
ten einde eenige zaak grondig te bestudeeren.

Een goed onderwijzer voor de klasse kin in die richting veel 
goeds doen, een leerling kin zelfs eenigermate tot bet inzicht gebracht 
worden, dat hij ter wille van gemeenschappelijk effect beproeven 
moet met hart en ziel mede te doen aan wat hij niet prettig vindt. 
Opgevoed te worden in zoodanige geestelijke lucht is een zegen 
voor ieder, maar . . . (en nu komt vveêr het omgekeerde) dat is toch 
slechts denkbaar binnen bepaalde grenzen, die voor alle kinderen 
verschillend zijn. Is er een oplossing mogelijk, dat het onderwijs voor 
ieder kind uitgaat van zijn bijzonderen individueelen aanleg en geeste
lijke constitutie en dat het toch al de voordeelen geniet van een gemeen
schappelijke, klassikale, groepsopleiding of hoe men ze noemen wil?

Ziehier het probleem, dat de toekomst opgelost wil zien.
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Buitengewoon Lager Onderwijs 
III. Spraakgebrekkigheid en hare bestrijding, 

door Jt. REININK.

kort te belichten en de 
len, aan te geven. We 

.. . zwakzinnigen en idioten, 
vast te stellen, dat onder 

pen de veranderingen, die in 
vorming worden gehoord. Het 
nt ons verscheidenheden van 
zin komt te beweren, dat deze 

volk vertoonen zich zeer veel 
' ?ulatievorm, zonder dat men 

_ uiten ons klanksysteem liggen. 
>logie”).
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i veel landen heeft men van overheidswege verschillende maatregelen 
getroffen ter bestrijding van de spraakgebrekkigheid. Men is 
daarbij uitgegaan van de o. i. juiste gedachte, dat dit noodzakelijk 

is, zoowel in het belang van de gemeenschap, als in dat van het met 
een spraakdefect behepte individu. Op enkele gunstige uitzonderingen 
na, heeft men dit goede voorbeeld in ons land niet gevolgd; van 
overheidswege laat men nog steeds zoo goed als geheel de spraak- 
gebrekkigen aan hun lot over. De oorzaak van deze onthouding zal, 
naar we althans willen hopen, wel gelegen zijn in het feit, dat men 
nog geen juist inzicht heeft in den aard ep den omvang van het euvel 
en dat men alle besef mist omtrent de funeste gevolgen, die de 
bestaande wantoestand medebrengt.

Doel van dit artikel is een en ander in 't I 
middelen ter bestrijding, die aangewend word< 
laten hierbij buiten beschouwing de spraak der :

Mede is het gewenscht al dadelijk v 
spraakgebrekkigheid niet worden begrept 
den dagelijkschen omgang in de klankvo........o
verkeer met onze incdcmenschen vertoont ons versche: 
spreekwijze, zonder dat het ons in den zin komt te be\ 
of gene niet goed spreekt. Ook bij één vu” 
afwijkingen van den gemiddelden articu 
durft zeggen, dat de gehoorde klanken buit< 
(Zie hiervoor Wundt: „Volkcrpsychol'_0i_

Om zich een juist denkbeeld te vormen van het ontstaan en het 
wezen der spraakgebrekkigheid dient men op de hoogte te zijn van 
de problemen, die de spraakaanleering bij het jeugdige kind be- 
hccrschen. De ons toegewezen plaatsruimte laat niet toe op dit uiterst 
interessante onderwerp in te gaan. We volstaan dus met te verwijzen 
naar de werken van Dr. Wilhelm Ament, Dr. Paul Maas, Gutz- 
mann, Liebmann, naar de Monographieën van Clara en William 
Stern, enz- enz.

Naar de wijze van hun ontstaan kunnen we 
soorten indeelen n.I. de periphere impressieve, 2. 
de periphere enpressieve spraakgebreken.

De eerste zijn een gevolg van algeheele of pai 
bezit van een goed gehoor is, zooals tegenwoe 
bekend is, een eerste voorwaarde voor het leeren 
bewijs hiervoor is wel dit, dat kinderen die doof 
of in de prilste jeugd hun gehoor verliezen, stom l

Dat een goed gehoor van zeer groot belang 
houd van de eens verworven spraak leert de 
die op 7, 8, ja 10 jarigen leeftijd door een

■irtiëele doofheid. Het 
>ordig wel algemeen

i spreken. Het beste 
r geboren worden, 
blijven.

, is ook voor het be- 
le ervaring. Kinderen, 
n of ander ongeval of
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ziekte gehoorloos worden, verliezen het vermogen 
uit te drukken, wanneer ze niet spoedig onder leiding 
van een bevoegde leerkracht, die het verkregene we 

Doofstommen zijn niet in staat op de ge 
verkrijgen, ofschoon hun spraakorganen in i 
ook al heeft de ziekte, die hen doof maakte. <

Tusschen algeheele doofheid en 
een reeks overgangsvormen, die naarmate 
grenzen liggen, meer of minder erge 
schijn roepen. Er ontstaan klankverwarri 
medeklinkers, verwisseling van klappers 
uit een ander (bijv, k en t), evenzoo 
monotonie in de rede, enz., enz.

Wij willen, zonder hierop verder in te gaan, er op wijzen, dat 
blindheid of een slecht gezicht wel vertraging kan doen ontstaan in 
de ontwikkeling der spraak, niet echter een spraakgebrek.

De centrale spraakgebreken zijn die, welke worden veroorzaakt 
door het niet normaal of nog niet op de juiste wijze functioneercn 
van de daartoe bestemde deelen der hersenen. Hiertoe behooren in de 
eerste plaats de verschillende vormen van aphasie. Kinderen, die 
hieraan lijden, kunnen niet spreken, ofschoon hun gehoor voldoende 
is en hun spraakwerktuigen in goeden staat verkeeren. Voor ons 
doel is het voldoende hiervan het volgende te zeggen. Indien de 
oorzaak ligt in den toestand van het motorisch sprcckcentrum ol in 
dien van de hersenbanen, die van dit centrum naar de spraakwerk
tuigen uitgaan, noemt men het gebrek matorischc aphasie, ook wel 
hoorstomheid; is daarentegen het defect te wijten aan het sensorisch 
akustisch centrum of aan de banen, die van het oor naar het centrum 

•ven, dan spreekt men van sensorische aphasie of psychise doofheid, 
miuinaties van beide vormen en overgangsvormen tusschen deze 
het functioneel stamelen komen vaker voor dan een der beide 

terwijl ze dikwijls verbonden zijn met andere herscndefecten. 
iervoor o. a. . Vorlesungen Uber Sprachstörungen van Dr. Albcrt

Tot < 
Het 
lippe 
Wai 
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om tui 
zin baart hem 
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xL.
(Zie hit „ . o _ o
Liebmann).

de centrale spraakgebreken rekent men ook het stotteren, 
ontstaat dan, wanneer er krampverschijnselen optreden aan de 

n, de tong, in de stembanden of in het ademhalingsapparaat. 
/anneer er geen andere spreekfouten zijn, is de stotteraar gemeenlijk 
staat de afzonderlijke klanken juist te articuleeren; de verbinding 

in de klanken tot lettergrepen en van deze tot woorden veroorzaakt 
> moeilijkheden. Hij blijft 1ang staan bij een „moeilijke" medeklinker 
1 ” herhaalt die moeilijke klank eenige keeren; hij zegt b.v. pa 
arbij de lippen langer dan gewoonlijk op elkaar gehouden worden 
tot de explosie van de p te komen, of ppppa. Het begin van een 

' ’iem vooral moeilijkheden. Daarbij vertoont hij allerlei zoo- 
medebewegingen, bewegingen van lichaamsdeelen, die 

lut niets met het spreken te doen hebben. De kwaal treedt 
' op in combinatie met andere spraakgebreken, met stamelen, 

agramatismus. Daar de stotteraar dikwijls bespot en 
wordt, en ook miskend, wat zijn prestatie betreft — hij 
niet in staat zijn op een gestelde vraag het antwoord
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te geven, niet omdat hij het niet weet, maar omdat ' 
woorden kan komen" — lijdt zijn gemoedsleven in h 
vallen van menschenschuwheid zijn dan ook niet zelds

- Es entsteht in der Mehrzahl aller Falie im z» 
dann in scchsten bis achten Lebensjahr und im Pub< 
nimint es an Haufigkeit bis dahin zu. In höhere 
zur'Jck, bzw. wird es oft geschickt maskiert o ' 
wirklich. Meist bleiben kleine Reste: Verlegt 
bewegungen. Das verhaltnis zwischen mannl. 
Geschlecht ist 74 : 26 bei kinderen nnd 9 : 
gibt in Dcutschland rund 98000 stotternde 
Oltuzcwsky betonen die Abnahme der Freo 
Europa von AVesten nach Osten, womit Axn 
stimmen. Die Sprachstörung verschont keine I 
leczny: „ Die Sprach- und Stimmstörungen im 

Dat meer dan de helft der stottergevallen 
der spraakaanleering is wel te verklaren. In , 
er bij de jeugdige kinderen geen evenwicht 
drang tot spreken en de vaardigheid van 
gevolg is, dat zij met hun gedachten de «p 
loopen of dat het omgekeerde plaats vindt, in beide 
een plotseling blijven steken in de rede. 'Wanneer 
nerveus aangelegde kinderen, dan kan dit aanleiding gevei 
angst ontstaat, waardoor de fout zich herhaalt. Als de <_ 

erstandig is en de zaak laat passeeren of nog liever de kinderen 
jstig heenhelpt over de moeilijkheden, dan zal in veel gevallen de 
waal vanzelf verdwijnen. Evenwel in de meeste gevallen gedragen 

zich tegenover het stotterende kind niet aldus. Men zal 
ezaam maken op wat het in hun oogen misdreven heeft 
het pleit in den regel al beslist. Nog erger wordt het, 

bestraffen. Dit geschiedt helaas maar 
in verschillende omstandigheden goed 

.aanstoot" bij hetzelfde woord, komen zij in 
t aan nalatigheid of wat ook van het 

oogenblik een bepaald woord niet 
nige klanken wordt dan zoo groot, 
ontstaan, dat moeilijk, zeer moeilijk

hij .niet uit zijn 
hooge mate; ge- 

zeldzaam.
zweiten bis vierten 
bertStsalter. Somit 

........ .. ..«rem Alter tritt es 
“*• oder verschwindet auch . 
•legenheitsworte oder Mit- 
innlichem und weiblichem

1 bei Ewachsenen. Es 
Kinder. Gutzmann und 

Frequenz des Stotterns in 
MilitSrstatistiken Uberein- 

Rasse.” (Dr. M. Nado- 
i Kindesalter.'’)
. ontstaat in de periode 
die periode toch bestaat 

tusschen den innerlijken 
de spreekorganen. Het 

spreekbewegingen vooruit- 
t, in beide gevallen ontstaat 

dit geschiedt bij 
:n, dat spreek- 
omgeving dan 
r de kindcrc 
:1 gevallen c

ontstaat, waardoor de’ 
indig is en de zaak 

rustig heenhelpt over de 
kwaal vanzelf verdwijnen, 
de ouders zich tegenover 
het opmerkzaam maken op 
en dan is het pleit in den 
wanneer de ouders het kind 
al te vaak. Daar het kind 
spreekt en in andere „aanstoc 
de verkeerde meening, dat het 
kind ligt, dat het op een gegeven c 
kan zeggen. De angst voor sommi_ 
dat een uitgesproken stotteren is ontstaan, 
te genezen is.

Een dergelijke geschiedenis 
de komst op school, m. 
aan het kind gesteld ten .. 
zeer moeilijk kan voldoen 
ergert dan het gebrek.

In Duitschland wordt het aantal stotteraars gesc 
schoolbevolking, een percentage, dat verkregen is uit 
die een half miliioen kinderen omvat. Bij het begin ■ 
plichtigen leeftijd is dat percentage nog 0.5 % en stijgt in c 
klassen lot 1.5 %. Het aantal wordt nog grooter op de mi 
scholen. Uit bovengenoemde betrouwbare statistieken volp‘ 
toeneming der stotteraars in het zevende tot achtste leve 
onmiddellijk na het eerste schrijf- en leesonderwijs; een d<

speelt zich af op de school.
maar ook later, worden zulke hooge «
i aanzien van het spreken, dat het d<

en bij nerveuze kinderen ontstaat of ver-
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lat zij veel grooter is, dan men zoo
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' 1.04%. 
1.29 »/0.
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nog cenige 
Amsterdam- 
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cring van de

door den school- 
lagcrc scholen te 

)-tal stotteraars waren op 
d.i. ruim 1% %. Dit per- 
„r alleen die kinderen aan 
door de klasseonderwijzcrs 

1 ' nog gevallen waren,

zal wel te zoeken zijn in de moeilijkheden bij dit onderwijs door de 
leerlingen ondervonden. Gutzmann neemt als hoofdoorzaak aan het 
feit, dat met het achtste levensjaar een relatief snelle groeiperiode 
der hersenen afsluit. Ook wordt dikwijls het gebrek door daartoe 
aangelegde kinderen van stotterende medescholieren overgenomen 
(zoogenaamde psychische infectie). Zie hierover Nadolcczny.

In „de Opbouw”, 3c jaargang, No. 1, schreven wij over het aantal 
dezer spraakgebrekkigen het volgende:

„Het rapport, omtrent het onderzoek naar het 
de schoolkinderen in Nederland, uitgebracht in IS 
de Nederlandsche Keel-, Neus- en Oorheelkun ’’ 
Dr. G. H. Mulder te Haarlem, wijst aan, dat «

Rotterdam op 30.558 schoolkinderen 319 stotteraars, d.i.
Utrecht „ 7,876 102
Haarlem „ 10,961 148
Arnhem „ 9.327 ,, 48
In de vroeger verschenen opgaven van ’s-Gravenhagc n 

ningen werden op 26.745 kinderen 252 stotteraars, d.i. 0.9
Uit het rapport naar aanleiding van een enquête naar 

gebrekkige kinderen op de Amsterdamsche scholen, ingcstcld 
afdeeling Amsterdam van „Volksonderwijs", en welk onderzoek 
over 257 scholen met een totaal aantal leerlingen van 82.( 
wij, dat er 1703 leerlingen waren met een ernstig spraakgeL 
is ruim 2 °/0. Onder deze 1703 leerlingen kwamen voor 8 
raars, d.i. 1 %, 659 stamelaars of 3/4 % en 237 andere 
brekkigen.

Bij het onderzoek naar het stottergebrek in 1912 • 
arts en schrijver dezes gedaan op de verschillende 1; 
Groningen, werd gevonden, dat er een 160-t<i 
een schoolbevolking van 10.200 kinderen, d.i. 
centage is zeker niet te hoog genomen, daar 
een onderzoek werden onderworpen,'velke do 
waren opgegeven. De mogelijkheid bestaat, dat 
die niet door den onderwijzer waren erkend.

De Duitsche statistieken komen alle tot een < 
resultaat, en men kan dus veilig aannemen, dat 
’• schooljeugd stottert.

Volgens de laatste officieele gegevei 
gaande kinderen op de dagscholen (de 
op de openbare: 322.396 jongens "" 
199.253 jongens en 244.005 meisje 
is derhalve 1.018.907 en we vit 
stotterende kinderen in ons land 
10.000 en 15.000. We zien dus, 
spraakgebrekkigen is, althans di 
oppervlakkig zou vermoeden.”

Ter completeering van bovenstaande voegen we er 
gegevens aan toe, ontleend aan de voordracht door den 
schen schoolarts P. J. O. van der Meer over „Spraako. 
het voorkomen ervan bij de leerlingen op de openbare lage 
der gemeente Amsterdam", gehouden op een vergaderii
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17.18
20.80
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6.36
6.14

11.55
14.15
16.51
17.22
16.75
11.32

Schttdigungen 
mmen in der 
uer Stotterer 

nach Gutzmann 
törung in der 

stotternden 
(und zwar 36 % 

fost, dass alle 
„. Klassen sitzen, 
eine Statistik tlber 

igsvermögen der 
Minderzahl der

ovenstaande de volgende conclusies: 
in de hoogere leerjaren;
met den leeftijd, maximum ongeveer

loolartsen te Den Haag. 
.. de resultaten van een onder- 
cgebrekkigheid te Amsterdam, 
schoolartsen aldaar in het jaar 
i Geneeskunde, Jaargang 1912,

2e. 
>1 }■ 

3e. 
4e.

stotteraar 
De ge, 
Nadole 
„Dass ei 

verknlipfter 
Schule Eir 
im Durchsc 
fast 50%, 
Schule 
Schulki

Kinderi 
was ich 
212000 
Stot 
Stof

ar het aantal onderzochten:
0.70
1.09
1.16
1.14
1.61
1.55

„ .. 6e
Verdeeling naar 
openbare lagere

Verdeeling naar 
raars: jongens 80.5, i 

De heer v. d. Mei 
het aantal 
het aantal 
leeftijd;
het aantal stotterende jongens staat tot dat der meisjes als 4 : 1; 
op scholen met uitgebreider leerprogramma komen minder 
iars voor dan op de openbare lagere scholen, 
'evolgen van het stottergebrek zijn zeer ernstig, 
jleczny zegt in zijn meergenoemd werkje:

*in so störender und vielfach mit psychischen
;r Fehler wie stottern auch auf das Fortkomme 
influss hat, ist ohne weiteres klar. Obwohl der 
schnitt nicht unbegabt ist, so bleiben doch nac 

,v, nach v. Sarbö 36% wegen dieser Sprachstt
: zurllck. Letzterer Autor gibt an, dass von 6046 

.ulkindern 2208 im Fortschritt gehemmt waren (u 
Knaben, 37% der Mudchen). Westergaard steilte 

mit SprachstUrungen in der unteren Halfte der 
i nicht bestUtigen kann, und Lindberg, der ein« 

Kinder bearbeitet hat und das Auffassunj 
>tterer (7.4—9 % berllcksichtigt, fand bei einer 1 

.jtterer ein gutes Auffassingsvermögéh.”
Ook Dr. Mulder te Haarlem spreekt in zijn rapport over het feit.

6 jaar oud

8 ’ ",

9 .
10 „

. : U : : .
17.29 „ . 13 j.enouder 11.32

de scholen in procenten van het aantal leerlingen: 
school school U. L. O. school M. U. L. O.

0.87 0.30
het geslacht in procenten van het aantal stotte- 

meisjes 19.5.
:er trekt uit bovc

stotteraars stijgt
stotteraars stijgt

Ncderlandsche Vereeniging van Schoolartsen 
De heer v. d. Meer bespreekt hierin 

zoek naar het voorkomen van spraakf 
verricht door de vijf gemeentelijke sc 
1910. (Zie Nederlandsch Tijdschrift van _ . 
eerste helft No. 7). Hier volgen de cijfers.

Aantal stotteraars op 57.327 leerlingen: 
absolute cijfers in pet. naar he 

le leerjaar: 79 
2e . 108
3e ,, 118
4e „ 117
5e „ 141
6e „ 118

Op 100 stotteraars werden gevonden: 
in het 1ste leerjaar: 11.60 en waren 
„ „ 2e „ 15.85 .
. .. 3e . 17.29 .

jcitet hat und 
. ,a berUcksichtig' r 

n gutes Auffassingsvermöj 
Mulder te Haarlem spret



210

*544
) en

■eesters 
t omge- 
'oorden

kleuters
stelt, ooi

unatica

Men weet, 
gebouwd 
niet de

in

gro< 
antwoordspel, 
voor den stott

Broddelen neemt 
van een 
formeele 
uitdrukt, 
spreken, 
men als

idijk 
lanbaar 

vindt

ngevolgc 
uitlating 
kan op
zijn het

i, wan-

i m, hm, tm, 
het niet zoo, 

ischt. Weglating 
woorden worden 

verspreken. Oor- 
ïekbewegingen niet 
laatste, dan heeft 

:nkamer, in plaats van 
 iaatsen, voor burgemc 

•—>r theezeefje. Is het 
■ving van klanken of woo 
; Wundt: Volkerpsychok

2 met en oorzaak van 
.dijk te onderscheiden.

te statistiek leidt tot de 
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éénmaal, 257 tweemaal

dat stotteraars dikwijls tot de achterblijvers behooren. Uit de door 
hem bewerkte statistiek blijkt, dat gemiddeld 18“/0 dezer spraakge- 
brekkigen twee tot drie jaren en 7.3 °/0 drie of meer jaren ten achter 
waren, terwijl deze cijfers voor de normale kinderen respect, waren 
13 en 2.

Een in 1917 te Hamburg opgemaakti 
clusie, dat er van de 1411 spraakgebrek 
geregeld overgingen, terwijl 510 leerlingen 
100 drie of meermalen bleven zitten.

Dat stotteraars op school gemakkelijk achterblijven is geen wonder 
schreven wij, in het reeds aangehaalde artikel in de „Opbouw". 
„Immers deze kinderen, die steeds het voorwerp zijn van spot van 
hun wreede medescholieren verkeeren steeds in een gedrukte stemming, 
ook op school. Gemoedsrust, een der eerste voorwaarden voor het 

zich opnemen en verwerken van de aangeboden leerstof, zal dus 
dikwijls ontbreken; er ontstaan gapingen in hun kennis, die te 

>oter worden naarmate zij langer op school gaan. Het vraag- en 
’, van zoo oneindig veel belang voor het kind, verliest 
tteraar goeddeels zijn beteckenis."

' men waar bij die personen. ’ 
te haastig temperament, onoplettendheid 

spraak, zoo snel spreken, dat zij, zooals mei 
over hun eigen woorden vallen en dikwij1

(Zie hiervoor o.a. Liebmann.) Evenals bij li<_-i 
 secundaire verschijnselen groote bedeesd! 

gezelschap te spreken en een alg'*" 
van het te snelle spreken kumc 
en omplaatsing van klanken, sym[ 
merken op een vergadering bij 
woord te voeren. Invoeging van 
heele zinnen ontstaat bij ondei1 ‘ 
neer de spreker door een of auuc 
hij betogen wil, verloren heeft; 
woordjes of zinnetjes als namelijk, 
dus, weet-je, versta je me, 
komt dikwijls voor, geheele 1< 
ingeslikt. Omplaatsing 
zaak hiervan is. dat 
samenga

kamer, omliggende burgeme 
van de omliggende plaats> 
keerde het geval, dan heef 
b:v. pomode in plaats van 

Broddelen, hoewel dikwi 
teren is van het laatste ge

i die personen, welke tengevolge 
onoplettendheid en gebrek aan 

. dat zij, zooals men het gemeen 
orden vallen en dikwijls onversta; 
„ebmann.) Evenals bij het stotteren 
nselen groote bedeesdheid, vrees 
algemeene depressietoestand. Tenp 
komen dikwijls voor invoeging, 

iptomcn, die men ook vaak 
sprekers, die niet gewoon 
klanken, woorden, ja zelfs 

erbreking van den redevloed dan, 
andere oorzaak den draad van ’■ 

;vft, er worden klanken als 
lelijk, om zoo te zeggen, is 

begrijp je, enz. ingelasdit.
likwijls voor, geheele lettergrepen, ja geheele 
ct. Omplaatsing is, wat men gewoon noemt 
liervan is, dat voorstellingsvcrloop en sprei 
'aan. Geschiedt het eerste sneller dan de 
e doen met anticipatie, b.v. rakenkam.. 

’’ 1 2 o neesters van de plar*”
- ------ooïnde plaatsen, zeeteefje voor tl

1 ' il, dan heeft men nawerking vi 
_i pomade. (zie V 
vijls samengaand 
gebrek gemakkelijl

dat de zinnen, die de 2- of 3-jarige kleuters spreken, 
niet gebouwd zijn naar de wetten, die de syntaxis stelt, ook dat ze 
nog niet de woordbuigingen gebruiken, die door de grammatica worden 
voorgeschreven. Wanneer in dit opzicht een kind in ontwikkeling
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voor bij die

inderzoek door de afdeeling 
:, dat er in 1904 in onze 

s. 659 stamelaars waren, d.i.

Absolute ei; 
In pet. naar

de meeste, zoo niet alle gevallen van stamelen kunnen 
;e behandeling genezen worden. Hun aantal is niet gering, 

zoo groot als dat der stottergevallen. Het in 1910 
'enoemd werkje van Nadoleczny vermeldt voor Duitsch- 
■ 02000. Over den stand in Nederland is, voorzoover 
; niet veel gepubliceerd, 
i dit opstel genoemde or 
Volksonderwijs wees uit, 

82.614 leerlingen der 1.

blijft staan, zoodat het op 6-, 7-jarigen leeftijd nog niet in staat is 
de volgorde der woorden in den zin zoo te nemen als een normaal 
kameraadje dat doet, dan zegt men van zoo'n kind, dat het lijdt aan 
agrammatisme. Dit gebrek komt vooral voor bij die gevallen, welke 
liggen tusschen aphasie en functioneel stamelen. We noemden het 
reeds als. secundair verschijnsel van het stotteren, als hoedanig het 
ook voorkomt bij het broddelen.

Stamelen is een zeer dikwijls voorkomend spraakgebrek. Een sta
melaar kan een bepaalde klank niet goed articuleeren, laat die klank 
daarom weg, of vervangt haar door een andere, die naar zijn meening 
cv het dichtst bij komt. Het zoo bekende lispelen behoort hier toe. 
In plaats van k wordt t gesproken, voor de stemhebbende mede
klinkers worden de gelijknamige stemlooze genomen, de 1 wordt n of 
j, de r wordt weggelaten of vervangen door een d, reine klanken 
worden nasaal gesproken, enz. Wanneer het stamelen aangeboren 
is en een gevolg van het blijven staan in de ontwikkeling der spraak, 
of wel zijn oorzaak vindt in het foutief voorspreken door de omgeving, 
waarin het kind verkeert, is het functioneel en b<’ 
tot de centrale spraakgeltreken. Veel vain deze géva 
verdwijnen op de lagere school.

Tot de periphere expressieve spraakgebreken behoort het organisch 
stamelen. Men noemt het aldus, wanneer het zijn ontstaan te danken 
heeft aan abnormale vorming of aan ziekelijke toestanden van de 
verschillende organen, die tot de spreekbewegingen medewerken, dus 
van de stembanden, lippen, gehemelte, tong, tanden. Het meest 
opvallend en daardoor het meest bekend is het stamelen tengevolge 
van een gespleten gehemelte, waarbij alle klinkers en medeklinkers, 
voor zoover deze laatste gevormd kunnen worden, zoogenaamd door 
den neus worden gesproken, waarbij de klappers zoo goed als geheel 
verdwijnen en vervangen worden door klanken, gearticuleerd met 
de tongwortel tegen de achterwand der keelholte, enz.; de spraak 
van den stamelaar met gespleten gehemelte is dan ook dikwijls onver
staanbaar.

Verreweg 
bij doelmatige . 
al is het niet 
uitgegeven meergen 
land het getal 10' 
ons bekend, nog 

Het reeds in 
Amsterdam van 
hoofdstad op 
3/4 %•

Uit - het onderzoek naar het stamelgebrel 
schoolartsen te Amsterdam in 1910 bij kindei 
bleek dat op 40430 leerlingen waren:
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werden gevonden:
21.42 en waren
25.92 .

8 jaar oud 23.87
9 „ . 20.69

10 .. .. 22.55
. , 4de . 20.98 . . 11 , 15.38
. . 5de . 19.54  . 12 „ 11.41
.  6de . 12.14 „ . ’ 13j. en ouder 6.10

Verdeeling naair de scholen in procenten van het aantal leerlingen : 
Openbare lagere school School U. L. O. School M. U. L. O.

' 1.11 1.11 1-34
Verdeeling naar het geslacht in procenten van het aantal stame

laars : jongens 65.8, meisjes 34.2.
Vermeer, die de resultaten van bovengenoemd onderzoek mede

deelde (Zie Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde, jaargang 12, Eerste 
Helft No. 7), komt tot de volgende conclusies:

Het aantal stamelaars daalt in de hoogere leerjaren;
het aantal stamelaars daalt met den leeftijd ;
het aantal stamelende jongens staat tot dat der 

veer 2:1;
de aard der school heeft geen invloed op het percentage stamelaars.
We overdrijven dus niet, wanneer we, mede in verband met buiten- 

landsche statistieken beweren, dat het percentage stamelaars boven 
de 8 jaar, dat niet van zelf of door het onderwijs op de 1. s. geneest, 
ligt tusschen 0.5 en 1 °/0 en dat hun aantal dus zeer groot is.

Met bovenstaande hebben wij de meestvoorkomende spraakge
breken in 't kort beschreven, we stonden bij stotteren, broddelen 
en stamelen een oogenblik langer stil, omdat het groote aantal daar 
zoo sterk op den voorgrond treedt. Wilden wij ook maar eenigszins 
de volledigheid betrachten, dan zouden wij nog zeer veel andere ge
vallen de revue kunnen laten passeeren; wij vinden dit echter niet 
noodig, omdat naar onze meening aan 't geen wij boven zeiden, vol
doende is gedemonstreerd, hoe groot de spraakgebrekkigheid is en 
hoe hoog noodig tijd het wordt, dat onze regeering haar aandacht 
aan deze kwestie wijdt. Het laatste in het belang van het individu 
zelf, maar ook in dat der gemeenschap. Onder de aphatischc kinderen, 
die zooals we aantoonden niet op de gewone wijze het spreken kunnen 
leeren, zijn er velen, die voor ontwikkeling vatbaar zijn, nadat hun 
door een speciale behandeling deze kunst is bijgebracht. Deze kunnen 
in elk geval wel zoover gebracht worden, dat zij later in staat zijn 
in eigen onderhoud te voorzien, wat nu dikwijls niet het geval is. Wat 
toch gebeurt er tegenwoordig met deze kinderen? Zij komen < 
lagere school en blijven gedurende den geheelen schooltijd hanf 
de le of 2e klasse, om de doodeenvoudige reden, dat de onderwi 
er niets mee kan aanvangen. Sommigen — en dat zijn niet de 
ongelukkigen vinden een plaatsje op een inrichting voor 
stommenonderwijs, waar zij uit den aard der zaak minder kenr 
doen, dan waartoe zij in staat zijn. De waarschijnlijk' 
anderen hun geheele leven doorbrengen in een instituut vo 
durven wij niet betwisten. In al deze gevallen wordt den patiënten 
onrecht gedaan en gaan er krachten voor de maatschappij verloren, 
nog afgezien van het feit, dat ondersteuning van kerkelijk of burgerlijk
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Uit het bovenstaande volgt, dat de stotteraar, èn door zijn mindere 
ontwikkeling in door zijn gebrek zelf, dikwijls een beroep zal uit
oefenen, waarvoor zijn aard en aanleg minder geschikt zijn, dat hij 
dus dikwijls niet geeft aan de gemeenschap, wat hij zou kunnen 
geven, en dat, gezien het groot aantal dezer misdeelden, veel krachten 
voor de maatschappij verloren gaan, die zoo noode zijn te missen. 
Is het dus geen eisch van den tijd, dat de Regeering zoo spoedig 
mogclijk voorzien ingen te dezen aanzien treft?

In de Blattcr flir Taubstummenbildung” van 15 Oct. 1919 schrijft 
W. Carrie te Hamburg: „Met recht heeft de Staat voor doofstom
men, blinden, sicchthoorenden en zwakzinnigen afzonderlijke school- 
inrichtingen gebouwd, die zeer zegenrijk werken, ofschoon de „heil- 
paedagogische" behandeling bij deze kinderen het aanwezige gebrek 
slechts verzachten maar niet genezen kan. Bij stotteraars heeft men 
echter te doen met leerlingen, in het bezit van alle zinnen, en in 
geestelijk opzicht geschikt voor normale ontwikkeling, die door speciale 
behandeling volwaardige leden der maatschappij kunnen worden. Zij 
behooren mede tot het kapitaal der natie. Daarom is de arbeid juist 
op dit gebied niet slechts dubbel loonend, maar ook dubbele plicht. ’

Hetzelfde geldt in meerdere of mindere mate voor alle spraak- 
gebrekkigen. IFordt vervolgd.

rmbestuur later voor hen noodig zal zijn. Maar ook de andere 
indcren, wier gebrek in zijn gevolgen minder ernstig is, ondervinden 
irvan in hoogc mate de funeste gevolgen. We wezen er reeds op, 

>rekkigheid dikwijls medebrengt een opdoen van minder 
ook dan wanneer het intellect in voldoende mate aan- 

it over ’t algemeen genomen het geval is. In dit ver
ven wij vroeger met het oog op stotteraars: „Daardoor 
twikkcling) alleen al zal hij dus in veel gevallen niet dien 

ring kunnen kiezen, waarin hij voor de gemeenschap het meest 
beste kan presteeren. Doch er is nog een belangrijke factor: 

iet gebrek zelf wordt de stotteraar zeer beperkt in het kiezen 
een hem passenden werkkring. Vele ambten kunnen niet door 
worden uitgeoefend; wij noemen slechts het ambt van predikant 

telijke, leeraar, onderwijzer, rechter, advocaat, tooneelspeler. 
iiuuiaatschap van een of ander besturend college is hij uit- 
In velerlei werkkring in den handel, in vrije beroepen, in 

vakken, waarbij gemakkelijke omgang met menschen 
: is, kan het gebrek worden geduld, maar legt het toch 
aar hinderpalen in den weg, waarover hij niet zelden 
• och ook in andere vakken, waarbij het gesproken woord 

geen vereischte is, is het defect een beletsel. Men kan in 
wel stellen, dat alle beroepen en bedrijven goedsprekende 

en dat men bij een vacature steeds den normaal 
den spraakgebrekkige zal verkiezen.

’ ’ ’ ' " èn door zijn mi '
een beroep zal t 

geschikt zijn, dat 
wat hij zou kum 

leelden, vee’' 
le zijn
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r weer, omdat wij meenen, dat zij onafhankelijk van 
werd uitgesproken, van beteekenis is voor ieder, die 

volwassenen in onzen tijd bezig houdt. (Red.)

Wij geven deze rede hier 
bet oogenblik. waarop 
zich met de ontwikkeling

’) Ontleend aan de Eductional Review van Sept. 1919. Openingsrede, door prof. 
John Erskine den 15 Maart 1919 uitgesproken bij de opening der tijdelijke volks
universiteit, te Beaume, Cóte d'Or, Frankrijk, opgericht ten behoeve van dat 
deel van het groote Amerikaansche leger, dat daar op zijn repatriëering moest 
wachten. (Ver '

merken in de eerste plaats op dat deze Universiteit ( 
’t onderwijs voor volwassenen. Al zijn wij ook nog niet 

>nen studieleertijd ontgroeid, toch hebben de oorlogsoi 
de meesten van ons oud gemaakt, zoodat wij onze 

innen met een graad van rijpheid, die niet 't deel 
den gymnasiast of den eerste-jaarsstudent. Zoo 
gedacht hebben, dat een mcnsch te oud kan zijn 

>lbankcn plaats te nemen, hier kunnen wij leereif, e

TAc Universiteit, die wij hier gaan openen, werd opgericht om aan 
1 J allerlei behoeften tegemoet tc komen. Haar achtergrond wordt 

gevormd door den oorlog, welke die behoeften deed ontstaan, 
maar zij ziet verder, in de toekomst. Wij zijn van zins den tijd, dien 
wij anders hier in geestdoodend wachten moesten verdoen, nuttig te 
besteden. Ons plan is zulke dingen tc lecren en te onderwijzen als 
het wachtende leger kan gebruiken, maar wij willen ook de nadeelen 
zelve van het tegenwoordig oogenblik in voordeelen trachten om te 
zetten. In onze school- en studentenjaren hebben wij waarschijnlijk 
in -„onderwijs” niets anders gezien dan een van de vele bemoeiïngcn, 
die van den modernen staat nu eenmaal verwacht worden. Misschien 
dachten wij wel dat scholen voluitgegroeid uit den grond oprijzen 
en dat de leermethoden, hoe onaangenaam ook, onvermijdelijk en 
onveranderlijk zijn, en dat het beste gebruik, dat men van het klasse- 
lokaal kan maken, is, het eens voor al te ontvluchten en de werkelijke 
wereld in te gaan. We gaven er misschien niet veel om les te krijgen 
en konden ons niet ’ voorstellen dat ooit een wezen var. vleesch en 
bloed voor z’n plezier les zóu geven. Thans echter zien wij ons ver- 
eenigd tot een groep van medeburgers, die allen bezield zijn van 
den wensch elkander wat te leeren. De Universiteit, die hier in zoo 
eenvoudige gebouwen en met zoo magere hulpmiddelen wordt opge
richt, doet ons beseffen wat „Onderwijs" eigenlijk beteekent, wanneer 
men er een eenvoudige en oprechte omschrijving van geeft. Hier 
leeren wij begrijpen, in welken zin de maatschappij zelf — dat is, iedere 

van samenlevende menschen — een Universiteit kan zijn, die 
ste intellectueele doeleinden najaagt.
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huis medenemen de belangrijke waarheid dat niemand zich daarvoor 
oud mag houden. Het onderwijs van volwassenen moet een 

even vanzelfsprekende zaak onder ons worden als het onderwijs 
der jeugd. Vroeger kwam ’t vaak voor, dat meo later begon en 
dat de studenten hun studies afwisselden met broodwinning en de 
ervaring leert, dat zulke oudere studenten, die reeds in het leven 

■■den, veel beter resultaten bereikten dan de jongeren, die wij 
in hunne jeugd voor het gchcele leven trachten klaar te stoomen, 
wij als een reservoir trachten te vullen met al de geleerdheid, 

de techniek, al de beroepskennis, al de artistieke inspiratie, al 
de goede manieren en al de ideeën, die zij ooit zullen noodig hebben. 
Het staat te vreezen, dat de aldus volgestopte zich niet erg ' 
spannen om zijn voorraden aan te vullen, en dat zien wij di 
gebeuren. Toch zijn' er nog wel ontwikkelde mannen en 
maar velen van hen verklaren dit feit aldus, dat zij in 
andere levenservaring meer geleerd hebben dan 
Zij bedoelen dit: toen zij eenmaal met het wei' 
raking kwamen, werden zij zich van tijd tot 
intellectueele uitrusting aanvulling en vernieuwing 
waren zoo gelukkig te vinden wat zij zochten, : 
bij personen, die hun wijsheid met hen wild< 
werd hun leven een beurtwisseling van 'studie 
de studie hen in staat stelde hun loopbaan 
en iedere nieuwe ervaring in hun loopbaan 
wat zij nog ‘ .. '.--------------------

Wij kunnen het nader bewijs daarvoor in ons zelf vinden. De 
taak, die ons in den oorlog werd aangewezen, was in de meeste ge
vallen bepaald door onze voorbereiding in het burgerlijke leven, en 
de studies, die wij nu wenschen te volgen, zijn ons veelszins aan de 
hand gedaan door onze ondervindingen in den oorlog. Wij zeggen, 
dat wij nieuwe behoeften ontdekt hebben en die nu wenschen te 
bevredigen. Toch zouden wij ons niet tot een Universiteit om hulp 
wenden, indien wij niet aan den een of anderen vorm van studie 
gewend waren en zeker zouden wij niet gevraagd hebben om een 
onderwijsinrichting als deze, indien onze jongste ervaringen ons niet 
’t een en ander omtrent onszelf geleerd hadden. Mocht iemand dezen 
gemoedstoestand voor tijdelijk aanzien en rekenen tot de gebeurlijk
heden van den oorlog, wij hopen hiér in onze Universiteit dien ge
moedstoestand te maken tot het voortdurend ideaal van alle mannen 
en vrouwen. 'Wij hopen, dat ons experiment ten gevolge zal hebben 
de algemeen verspreide gewoonte van levenslange studie thuis. Waar
om zou iemand de goede gewoonte opgeven van nu en dan zijn werk 
te verwisselen met een studie, waarnaar dat werk zelf hem begeerig 
heeft gemaakt? De dwaasheid van 't systeem van de school, om 
voor ’t heele leven vol te stoppen, blijkt alleen reeds uit ’t groot 
aantal dingen, die wij niet onmiddellijk noodig hadden, toen wij de 
school verlieten en die in ons geheugen hebben liggen roesten tot 
op den ongeluksdag, toen wij ze wfel noodig hadden maar onbruikbaar 
bevonden. Wij hebben zulke dingen moeten leeren in een tijd van 
ons leven, die er niet geschikt voor was. Wij hebben veel te veel 
tegelijk geleerd. Neem bijv, de aardrijkskunde: die wordt algemeen
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Natuurlijk, wordt deze opvatting regel, dan moet er heel wat ver
anderd worden in ons onderwijssysteem. Wij zouden 't dan al aanstonds 
als een onbeschaamdheid moeten brandmerken om mannen en vrouwen, 
die niets verlangen dan zich te onderrichten, aan toelatingsexamens 
te onderwerpen; wij zijn alvast zeer fier, dat aan onze Universiteit 
zulke examens niet worden afgenomen. Er is geen reden waarom 
iemand met normale hersens niet vrijen toegang zou hebben tot ’t 
onderwijs, dat hij verlangt. Of de candidaat er genoegzaam van zal 
kunnen profiteeren zal in vele gevallen 't best beoordeeld kunnen wor
den door hen, die bevoegd zijn de lessen te geven; maar ook daar 
waar de leeraar daarvan weinig verwachting heeft, zal de studie 
boven verwachting nuttig blijken voor den cursist, eenvoudig omdat 
zijn ervaring hem een behoefte heeft geopenbaard, die niemand anders 
zoo goed kan begrijpen als hij zelf. Wil men examens, dan is hun 
plaats aan het eind van den cursus; maar ook het uitreiken van 
graden en diploma's wordt licht een dwaasheid, wanneer de menschen 
hun gezond verstand niet bewaren, en vergeten dat wat iemand weet 
in geen enkel opzicht afhangt van een stuk papier, hoe goed ver
zegeld en onderteekend ook, en dat iemands werkelijke aanwas van 
kennis voldoende en onfeilbaar zal blijken uit zijn gedrag, uit zijn 
vermogen om wijzer, onzelfzuchtiger en gelukkiger te leven dan voor

liet tweede gezichtspunt voor de beoordeeling onzer Universiteit, 
die, geboren uit de tijdsomstandigheden, toch een profetie inhoudt 
van de ontwikkeling van het vaderlandsche onderwijs, is, dat het 
onderwijs hier gegeven zal worden door medeburgers. De leeraren 
zijn officieren en manschappen, die gisteren nog eenvoudig kameraden 
waren. Natuurlijk zijn zij uitgekozen en aangesteld op grond van 
vroegere werkzaamheid als leeraren aan te goeder faam bekend 
staande scholen; maar wij willen ze thans liever onder ’t zooeven 
aangegeven gezichtspunt beschouwen, nl. als degelijke burgers, die 
met hun medeburgers ’t voorrecht deelen van in ’t bezit te zijn van 
waardevolle intellectueele goederen. Evenals wij, gelijk boven werd 
opgemerkt, ’t onderwijs te veel beschouwd hebben als een aparte 
onderafdeeling van het leven, zonder veel verband met de rest, 
evenzoo zijn wij veel te veel geneigd in het onderwijsgeven te zien 
een speciaal beroep. Wanneer echter 't doel van ’t onderwijs is de 
menschen in ’t leven vooruit te helpen en wanneer de beste manier 
van leeren is studie en praktijk af te wisselen, 
geven ook beschouwd worden als een normale 1 
weldenkende, man of vrouw. Wij denken vaak 
wereld als aan het. rijk der onbaatzuchtigheid, ma 
is zij de citadel van de zelfzucht. Ja, er zijn 
hun leven geheel wijden aan de verspreiding 
maatschappij in haar, geheel genomen studc 
door het eigenbelang aangegeven doel, en

nouwd, maai' was zij voor ons ooit zoo 
j nu twintig of dertig jaar oud zijn, waar- 
st mogelijke onderricht in aardrijkskunde 
de belangrijkheid ervan hebben leeren
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volstrekt niet verplicht van zijn licht op anderen te laten schijnen, al 
is die weldaad voor den ander ook nog zoo groot en voor hemzelf 
niet meer dan het uitreiken van een beker koud waters. Wij leggen 
ons tevreden neer bij de gedachte, dat de gesalarieerde onderwijzers 
aan de lagere en hoogere scholen dat zaakje wel behartigen, zoodat 
wij er ons niet druk mee hoeven te maken. Vele jaren geleden waren 
er lieden, die de barmhartigheid beschouwden als het werk van 
specialiteiten: monniken, priesters en kluizenaars. Dat begrijpen wij 
nu anders en beter; zelfs de meest zelfzuchtige onder ons slaapt 

ook in 't geriefelijkst bed, als hij weet, dat tegenover zijn 
bedelaar op de keien moet slapen. Maar dat is voorals- 

van barmhartigheid, waar wij ons werkelijk 
dat is toch nog slechts physieke barmhartigheid, 
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onrustig, 
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en drank en brandstof, die een goedgunstige fortuin ons 
bedeeld, met anderen te deelen. De bedelaar en de hongerlijder 
maken ons bekommerd; wij schudden zelfs ’t hoofd over den arme, 
die niet beseft hoe arm hij is en zouden hem gaarne leeren zijn taak 
in de maatschappij te vervullen. Maar van de onwetendheid van 
een ander trekken wij ons nog niet veel aan, hoewel die onwetend
heid hem zelf en zijn gezin in velerlei ellenden kan storten en ons 
zelf kan vergiftigen met een aanstekelijke ziekte, of, wat nog veel 
erger is. met vooroordecicn en met de kiemen van haat. Wij blijven • 
onaangedaan wanneer zulk een persoon zich bewust wordt van zijn 
onwetendheid en verlangt te leeren, en nog minder deert’t ons, wan
neer hij best tevreden is met zijn onwetendheid.

In deze Universiteit echter kunnen wij een minder zelfzuchtige 
houding aannemen tegenover die medeburgers, die wenschen onder
wezen te worden in die kennis, waarin wij rijker zijn dan zij. Slagen 
wij daarin, dan kunnen wij misschien naar huis medenemen een 
nieuw ideaal van intellectueelen (staats)dienst. Dat er behoefte is 
aan zulk een ideaal, dat kunnen wij verder aan onszelf demonstreeren. 
Wanneer een jongmcnsch ons vraagt: „Hebt gij dien of dien cursus 
voor mij?" en wij verplicht zijn te antwoorden: „neen, die is nog 
niet gereed," dan zal de gewone candidaat, ziende dat hij niet vindt 
wat hij meende noodig te hebben, zich afwenden en meenen, dat hij 
met onze Universiteit niets meer te maken heeft. Hij zal verbaasd 
ópkijken als wij hem zeggen, dat, nademaal hij al zoo ver is in zijn 
studie, dat de Universiteit hem niets meer bieden kan, hij zeker wel 
eenig onderwijs zal willen geven in datgene, waarvan anderen minder 
weten dan hij.

Het derde gezichtspunt, dat wij ook hopen 1 ' 
onderwijs blijvend zal zijn, is, dat wij maatregelen 
om de candidaten te leeren wat zij noodig hebben, 
vrije keuze der studievakken is in Amerika veel te 
Het beste leerplan is soms dat, waarop ’t een of i 
Wanneer men den menschen alleen wil geven wat 
oogenblik verlangen, dan loopt men gevaar hun ie 
bloot tijdelijke waarde en hun wezenlijke diepere . 
vredigd te laten. Deze Universiteit stelt zich voor,haar 
slechts dat onderwijs te verstrekken, dat de behe
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Wat wij allen noodig hebben, dat beoordeelcn wij over 't alge
meen naar de ervaringen der laatste vier of vijf jaren. Dat wij thans 
onderwijs voor volwassenen als een zaak van ’t hoogste belang be
schouwen, is, omdat de oorlog ons geleerd heeft dat onafgebroken 
oefening noodig is om onze verbeelding jong en ons aanpassingsver
mogen soepel te houden. Wij menschen loopen voortdurend ge\ 
wanneer wij onszelf niet onafgebroken in 't oog houden, van 
en onveranderlijk te worden in een wereld, die altijd bezig ■ 
veranderen. Warmbloedige radicalen op 21 jaar, zijn we koele 
servatieven op 30, tenzij een buitensporig geluk of een buitengewoi 
wijsheid ons iederen dag opnieuw fatsoeneert. De ingeslagen richting, 
’t gelegde spoor, zijn even gewichtig voor ’t menschelijk karakter als 
voor een spoortrein. Het kost ons groote moeite een gewoonte af 
te leggen of de richting ervan te wijzigen, vooral wanneer ’t een 
intellectueele gewoonte geldt. Wanneer zulk een wereldramp als de 
oorlog alles op stelten zet en ons dwingt onze levenswijze en onze 
denkbeelden te veranderen, dan kunnen wij waarnemen hoe de menschen 
om ons heen zich in verschillende groepen splitsen, al naarmate zij vlug 
of traag of geheel onbekwaam zijn om zich aan de nieuwe omstan
digheden aan te passen. Onder de studenten dezer Universiteit ~ 
of moet ik er bijvoegen: en ook onder haar leeraren? ■— zullen er 
zijn, die niet begrijpen, wat toch zonneklaar is, dat deze Universiteit 
niet is als andere universiteiten, dat zij minder goed is uitgerust met 
laboratoria, bibliotheken en derg. en zeker niet over zulk een rijkdom 
van traditie beschikt. Deze opmerking heeft echter veel verdere 
strekking: de mensch is altijd en overal traag om zijn geestelijke 
houding te wijzigen, ’t Is geen wonder dat, wanneer er een genie 
opstaat met een levendige verbeelding en een soepelen geest, hij zijn 
medemenschen meesleept. Maar wanneer hij ze eenmaal in een zekere 
richting gestuurd heeft, dan vinden zij ’t mooi genoeg en dan komen 
er spoedig conflicten, want bij gaat door te veranderen en zij willen 
blijven op ’t pad dat hij hun eerst wees. Hoezeer wij ook verlangen 
naar blijvende, vaststaande idealen, er is niets blijvends in het leven 
dan alleen de wasdom zelf. De wijsheid van verleden jaar, slaafs 
gevolgd, geeft geen licht voor heden. Daarom is dat volk er het 
best en veiligst aan toe, dat ’t grootste aantal soepele geesten telt 
onder zijn burgers, en dat volk is 't gevaarlijkst, zooals wij tot onze 
schade ondervonden hebben, waar alles de intellectueele spoorlijn 
volgt, waar de denkbeelden zijn vastgegroeid en georganiseerd. Zulk 
een volk zal zichzelf voor volmaakt oprecht houden; maar ’t ongeluk 
is, dat ’t zichzelf ook voor plooibaar en soepel zal houden. Edoch, 
alleen doo^ oefening, door levenslange zelfopvoeding, door de meest 
waakzame zelfwaarneming kan eenig mensch of eenig volk een open, 
toegankelijken geest behouden. Het is de ironie van dezen listigen 
spoorlijngeest, dat wij allen ons zelf voor buitengewoon verlicht 
houden en ’t betreuren, dat de andere volken zoo aan hunc igen op-

weg te wijzen en de middelen te 
te vergaren naarmate hun dorst
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wezens,

') Dit i> in Amerika nog veel erger dan bij ons.

vattingen en tradities gehecht zijn. Wij, hoog beschaafde menschen, 
wij zijn niet zoo verschillend van de spinnen en de bijen en andere 
kleine wezens, die wij gadeslaan soms inet verbazing en soms met 
beschermende zelfvoldoening, omdat zij altijd doen wat hun instinct 
hun ingeeft, totdat ’t instinct zelf gewoonte is geworden. Er zijn 
philosophen geweest, die meenden dat de instincten van den mensch, 
aan zichzelf ovcrgclatcn, even doelmatig zouden blijken als die van 
spinnen en bijen. Dc populaire theoritici der XVII Ie eeuw koesterden 
de verwachting en predikten dat alle menschen volmaakt zouden 
worden wanneer hun instincten zich vrij konden ontwikkelen en dat 
dus de onbelemmerde ontwikkeling van die instincten de beste op
voeding was. Maar wie er de proef mee namen kwamen bedrogen 
uit. Andere wijsgeeren meenden dat, al waren ook niet alle instincten 
goed, het mogelijk moest zijn de goede uit te zoeken en die alleen 
te ontwikkelen, totdat zij gewoonten waren geworden: op die manier 
zou de deugd automatisch kunnen worden. Maar zelfs indien zulk 
een program van opvoeding uitvoerbaar bleek, is ’t niet waarschijnlijk 
dat zulk een automatische, instinctieve deugd zou beantwoorden aan 
de behoeften van een altijd zich veranderende wcrcid. ’t Is werkelijk 
niet genoeg goed (c zijn. De mcnsch moet ook verstandig zijn, en 
zoo mogelijk wijs. Deze eenvoudige waarheid wordt in de praktijk 
vaak veronachtzaamd; zij verdient ’t middenpunt te vormen van onze 
studies hier. De edelste opvatting van het leven is niet die, welke 
de deugd tot een automatisme stempelt, maar die, welke aan deugd 
verstand paart en door de studie soepelheid van geest aankweekt 
en dc verbeelding levendig houdt, die in deze wereld van verschie
tende problemen het karakter gezond en den geest waakzaam houdt.

Wederom kunnen wij dit uit onze eigen ervaring bij het stichten 
dezer Universiteit toelichten. Wij hebben sommige studenten hooren 
klagen — en wij willen wederom aannemen dat ook sommige leeraren 
het doen — dat er gebrek is aan boeken, aan tafels, aan lessenaars, 
aan stoelen, aan lokalen, aan laboratoria. Daar hebben wc weer de 
intellcctucele spoorlijn 1 Ons voornaamste doel hier is, wat ’t in elke 
universiteit moest zijn, iets te leeren omtrent ’t leven zelf, omtrent 
de maatschappij, omtrent burgerrechten en -plichten: moeten wij nu 
aannemen, dat menschen, die dezen oorlog mee doorgemaakt hebben, 
elkander niets bclangriiks omtrent het leven zouden kunnen leeren 
zonder leerboeken? Men zal natuurlijk antwoorden, dat wij hier 
bijeen zijn om andere dingen te leeren dan het leven — algebra bijv, 
of scheikunde of rechtswetenschap en dat de leerstof daarvoor voor
namelijk in boeken gevonden wordt. Toegegeven: maar het onderwijs 
is al te lang en veel te nauw gekoppeld geweest aan het leerboek '). 
Wij kunnen geen natuurkundige proeven meer nemen als men ons 
niet dc geschikte instrumenten geeft, maar wanneer wij werkelijk 
natuurkunde verslonden, dan zouden wij de instrumenten maken. Wij 
hebben dc geschiedenis der natuurwetenschap teveel bestudeerd als 
dc andere geschiedenis, te weten uit boeken; maar om werkelijk in 
dc natuurwetenschap door te dringen, moesten wij het leven der 
historische gcnicttn óver-levcn, dc werktuigen opnieuw uitvinden, en
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nieuwe proeven nemen om tot nieuwe bewijzen te komen. Een werkelijk 
goed docent in de rechtsgeleerd heid zal zijn hoorders leeren de rechts
beginselen af te leiden uit zoodanige gevallen als zich op normale 
wijze aan hen voordoen. Zijn er geen rechtskundige problemen te 
vinden dan die in de boeken opgesomd worden? Kunnen wij in het 
leven dat ons omringt, geen aanknoopingspunten vinden voor onze 
studie? Maar misschien zal iemand tegenwerpen, dat de groote 
dichters, de groote roman- en geschiedschrijvers der wereld ons 
meesterwerken hebben nagelaten, die niet kunnen worden geïmprovi
seerd en slechts kunnen worden, bestudeerd als de werken in de 
Universiteitsbibliotheek aanwezig zijn. Welnu, zij zijn er. Maar als 
zij er niet waren, zou ’t zoo’n groot ongeluk zijn, wanneer wij ge
dwongen werden, iets meer uit ons zelf te halen, eenig beeld te ont
werpen van ons eigen leven, in zekere mate zelf dichters, roman
schrijvers en geschiedschrijvers te worden? ’t Is toch duidelijk, dat 
er een tijd moet geweest zijn toen de menschen hun eigen boeken 
schreven door hun eigen leven te bestudeeren. Wij hebben een hooger 
bestemming dan alleen te overpeinzen wat anderen gewild en gedacht, 
gedaan en gezegd hebben, in plaats van zelf te voelen en te denken, 
te doen en te zeggen wat voor andere menschen de moeite waard 
is. In de streek, waar wij zijn, in Beaune, in Dyon, kan ieder naar 
hartelust geschiedenis en kunst studeeren. Maar ’t is per slot van 
rekening profijtelijker hier in ons universiteitskamp onze eigen barakken 
en hoorzalen mooi te bouwen dan urenlang de schoonheid te be
wonderen, waarmede menschen, die lang dood zijn, hun huizen hebben 
gebouwd. Hier hebben wij een mooie kans om onze intellectucele 
onafhankelijkheid te heroveren in een wereld van veel te veel boeken, 
veel te veel bibliotheken en veel te veel natuurkundige leermiddelen. 
Wanneer een mensch zich eenmaal onafhankelijk heeft gemaakt van 
de omstandigheden en van ’t leven weet te profiteeren, dan zijn al 
zulke dingen hem wel veel waard als hulpmiddelen, maar zij zijn slechts 
de bagage en de romslomp van het onderwijs, wanneer wij niets 
weten te vinden om te studeeren dan in de boeken en geen natuur
wetenschap kunnen beoefenen als niet iemand anders eerst een 
laboratorium voor ons bouwt.

tl, zal naar alle waar- 
Wij mogen er vroeger 

>ekomst zal niemand op 
et de noodige opleiding 

maatschappij, waar- 
o ï ondervinding heeft 

en de noodzakelijkheid van opleiding aangetoond., 
ook geleerd hoe gemakkelijk de noodige vaardigheid 

verworven, waar ze waarlijk begeerd wordt. Schepen 
kanonnen gefabriceerd en troepen aangevoerd door 
bezigheden tot nog toe gansch andere waren, totdat 

oproep van het oogenblik gehoor gaven; maar in elk 
ontvingen zij eerst een opleiding voor hun nieuwe taak, 
nu in te zien, dat, gelijk in de geïmproviseerde wereld-

De nieuwe wereld, die wij gaan binnentreden 
schijnlijkheid een wereld van deskundigen zijn. 1 
tamelijk goed doorheengerold zijn, in de toe' 
succes of welstand mogen rekenen als hij niet 
heeft ontvangen om zijn taak te vervullen in de r 
van hij deel uitmaakt. Meer dan eenigc vroegere 
de oorlog het nut en de noodzakelijkheid van 
Hij heeft ons ook geleerd hoe gemakkelijk de 
kan worden verworven, waar ze waarlijk begc 
zijn gebouwd, kanonnen gefabriceerd en troepen 
personen, wier bezigheden tot nog toe gansch andc 
zij aan den oproep van het 
dier gevallen ■ 
Wij beginnen



221

mag 
last

>edheid. 
vrouwen 

sok, maar

dat land

’ ’ man een dood gewicht 
>ij de onbekwamen mee moeter 
>r de bekwamen. Ik spreek 
die kundigheden, • '

^■vmaud om ons heen kan ...
'j zullen hem een aalmc 

wij tegen dien vorm van aalt 
wij belastingen moeten bef 

uMerhouden of contributie 
•'•ncesmiddelen verst 
dakloos is. Haddci 
nog zouden wij ver

enl\«8i

io lang duren eer wij zooveel wereldkennis verkrijgen, 
natie is ’t duidelijk waar de velden van studie liggen.

. tot 
_ ,Jen: 

u avot te weer i 
te hulp roepen 

tunnen wij zeke

legers de niet opgeleide man een dood gewicht vormt, zoo ten allen 
tijde de maatschappij de onbekwamen mee moeten sleepen als een 
blok aan ’t. been voor de bekwamen. Ik spreek vooreerst nog slechts 
van de opleiding tot die kundigheden, waarmede wij ons brood moeten 
verdienen. Niemand om ons heen kan arm zijn zonder ons ook arm te 
maken, want wij zullen hem een aalmoes moeten geven op straat, 
of indien wij tegen dien vorm van aalmoezen bedenkingen hebben, 
dan zullen wij belastingen moeten betalen om toevluchtsoorden en 
hospitalen te onderhouden of contributiën aan de liefdadige vereeni- 
ging, die hem geneesmiddelen verschaffen als hij ziek, en een onder
komen als hij dakloos is. Hadden wij geen andere dan egoïstische 
motieven, dan nog zouden wij verplicht zijn al ’t mogelijke te doen 
hem van zijn armoede te genezen, d. w. z. hem de noodige technische 
opleiding te geven en hem zoo mogelijk de energie in te boezemen 
om zichzelf te onderhouden. Hoe zullen wij dat nu aanleggen? Zullen 
wij den luiaard en den arme dwingen te werken, of zullen wij hen 
opvoeden tot ’t punt dat zij zelf gaan verlangen naar verdere op
leiding en zich beschaamd gevoelen dat zij niets bijdragen tot de 
samenleving? Dit vraagstuk zal ons van vele kanten aangrijpen: zal 
de maatschappij zich door physische of legale kracht te weer stellen 
of zal zij de geestelijke krachten der opvoeding te hulp roepen ? Van 
ons antwoord op die vraag hangt, daarvan kunnen wij zeker zijn, 
het geluk der nieuwe wereld af.

Maar de kwestie der opleiding is niet beperkt tot economisch ge
bied. Ook al kan iemand in zijn eigen onderhoud voorzien en 
hij zich vleien, dat hij op geenerlci wijze der maatschappij tot 
is, toch kan hij hebben vergeten, dat het leven zelf een kunst 
dat tot goede burgerschap nog iets meer behoort dan alleen go« 
Wij moeten verlangen dat in de nieuwe wereld mannen en v 
niet alleen bekwaam zijn om hun brood te verdienen, maar ook, maar 
nog veel meer, om hun aandeel te nemen aan het staatsleven. Al 
hadden wij ook niets anders geleerd van Duitschland, dat land van 
prachtige productiviteit en matcrieele dingen, dan moesten wij er toch 
dit van geleerd hebben, dat de burgers moeten zijn onderlegd in pölitieke 
dingen, anders laten zij zich leiden als een kudde schapen, en dat een 
natie wat van de‘ wereld af moet weten, anders geeft zij haar toe
stemming tot internationale misdaden. Zonder behoorlijke kennis in 
de zaken van de nationale en van de wereldpolitiek zullen wij ons 
laten meevoeren op ’t spoor van de intellectueele spoorweglijn, die 
overal de deugd en het geluk van het menschdom bedreigt. Wij 
kunnen den oorlog niet meer op zoo eenvoudige wijze verklaren als 
Carlyle deed, maar wat de bijzondere oorzaak is van een bepaalden 
oorlog, dat weet niemand — althans, de geschiedschrijvers, die de 
oorzaken ’t diepst hebben nagevorscht zijn het ’t grondigst oneens. 
Het is tijd om met eenigen ootmoed de uitwerkingen van internatio
nale manieren te bestudeeren, door te streven naar zoodanige be
kwaamheid in wereldgedrag als noodig is om niet weer nieuwe oor
zaken van oorlog te scheppen, zelfs in de poging om een eeuwigen 
vrede te stichten.

’t Zal misschien lan; 
maar in iedere
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weten omtrent de bearbeiding van 
en uc voedselvoorziening, omtrent machinerieën en hun 
omtrent de beginselen, die de verhoudingen regcercn zoo- 
eenen mensch tot andere menschen ais van den enkeling 

en wij moeten veel meer leeren omtrent de wertm 
eenige, waarin een natie haar ziel kan uitdrukken, 

belangrijk, dat geen burger er onkundig van 
; andere dingen hebben wij voedsel noodig; 

in alle moderne staten, dat de menschen 
steden, dat het voedsel schaarsch of duur 
een onproductieve speelplaats wordt voor 
gloeiende oven, waarin de armen verteerd 

'en hebben zich ook vroeger voorgedaan, 
in nog ouder cultuurlanden. Wat daar- 

loet worden verbouwd, en toch kunnen wij

jen enkeling 
: de wereld 
uitdri 

. onkundi 
wij voedsel 

en, dat de mens 
■1 schaarsch Oi 
elplaats wordt 

de armen vei 
roeger voorge 
elanden. Wat 

, en toch kunnen 
tot het land, wanneer 

boer feitelijk in slavernij 
de belangrijkheid van 

lat leven zoo aantrekkelijk maken, dat 
irden? Dit is echter niet alleen een 

ook zijn intellectueele zijden. Onze 
een tekort aan die eigenaardige levenswijsheid, 
aangekweckt wordt bij menschen, wier arbeid 

i in voortdurende aanraking brengt met de natuur en wier gc- 
:htenwereld zoo ver mogelijk verwijderd is van de onnatuurlijkheid 
i het stadsleven en van de tyrannie van het boek. Het land, 

wij op 't oogenblik vertoeven, kan ons in dit opzicht veel 
Wij kunnen hier tegelijkertijd de programma’s bestudccrcn van 

ge staatslieden, die, zooals zij niet anders kunnen, zich bewegen 
ie wereld der theorie en den franschen landbouwer wederom met 
igde zijn geliefden akker zien ploegen met de moddervlekken op 
uniform ; maar nu niet meer de moddervlekken der loopgraven, maar 

. dien bodem, dien zijn voorvaderen reeds bewerkt hebben. Zulke 
ischen vragen van den vrede niets anders dan ongestoord te 

mogen doorwerken. Wat wij allen van den vrede verlangen, dat is 
de gelegenheid om tot onze eigen zaken terug te keeren. Maar wan
neer wij al te spitsvondig worden in onze theorieën, verliezen wij 
misschien het geheim van dien simpelen vrede, waarnaar wij verlangen. 
Wij moeten telkens weder herinnerd worden aan het standpunt van 
den landbouwer, aan die elementaire wijsheid omtrent den bodem, zonder 
welke nog nooit een natie groot is geworden en zonder welke ook 
de grootste optimist onder ons niet op blijvenden zegen voor ons 
eigen land kan rekenen. Onze Universiteit treedt niet op met de 

' ' /oorden te geven op de moeilijke vraagstukken
heeft niemand nog gevonden. Maar wij kunnen 

kander er op wijzen, en de voorbeelden aan onze om- 
intleenen, dat de grondslag van het leven bestaat uit 

ivoudige feiten; dat het in den letterlijken, zin des 
aardbodem rust, en dat ons denken behoort te be- 

ernstige begeerte om ons zoo dicht mogelijk aan de 
:n, om het leven op 't land in intellectueelen zin zoo

Wij moeten al het weetbare 
grondstoffen en de voedselvoorziening 
aanwending, omtrent de beginselen, < 
wel van den eenen mensch tot andei 
tot den staat, 
der kunst, de w . 
De landkwestie is zoo l 
mag blijven. Voor alle 
en toch zien wij overal, 
het land verlaten voor de 
wordt, en dat het land een onproductieve : 
de rijken; en de steden de gloeiende oven, w« 
worden. Deze verschijnselen hebben zich ook 
bijv, in het oude Rome en in nog ouder cu1' 
tegen te doen? Voedsel moet worden verbouv. 
de menschen niet met dwang terugbrengen ' 
zij dat wcnschen te verlaten — tenzij wij den 
willen brengen. Hoe zullen wij de menschen 
het landleven leeren en hoe dat leven zoo aai 
zij dien dienst willen aanvaarui 
economisch vraagstuk; het heeft 
samenleving lijdt aan een tekort ; 
die ’t gemakkelijkst 
hen in voortdurende 
dachten wereld zoo 
van het stadslevei 
waarin 

ernstige

z^nU<
nu niet meer de 

zijn voorva

Wat wij 
ïnheid om tot onze eij

t gehein 
, . ... telkens

den landbouwer, aan 
welke nog nooit een natie groot 
de grootste optimist onder ons niet op 
eigen land kan rekenen. Onze (Jniversi 
pretentie de juiste antwoorden te geven op 
van den dag, want die heeft niemand 
onszelf en elkander er 
geving hier or»n 
enkele zeer eem 
woords op den 
ginnen met de < 
aarde te houder
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i fabrieksarbeider: dat niemand 
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te maken, profijtelijk voor
• zijn medemenschen.

wij van ’t land de blikken wenden naar de stad, dan 
staan wij voor het probleem der machine, zoo te zeggen het inbegrip 
van al onze moderne :moeilijkheden. Wij hebben nog de juiste ver
houding niet gevonden tusschcn de machine en het menschelijk geluk, 
’t Is nog nooit bewezen, dat die oude engelsche wevers, die de eerste 
stoommachines stuk sloegen, geheel en al ongelijk hadden. Zeker is 
t, dat rust en ontspanning niet toegenomen zijn door de machine, 
dat de persoonlijke waardigheid van den werkman is gedaald, de 
arbeidsvreugde gedoofd. Er is natuurlijk wel wat tegen te zeggen, en 
gewoonlijk wordt gezegd, dat de ontwikkeling der machine onvermijdelijk 
was en wij trachten moeten haar nadcclen tot een minimum te herleiden. 
Daar wij haar evenwel zelf geschapen hebben, kon de gedachte wel eens 
in ons opkomen, vooral in een tijdsgewricht als dit, dat de mensch iets 
wat hij zelf geschapen heeft, niet als een fatum behoeft te aanvaarden.

In ruimeren zin zitten wij ook vast aan het vraagstuk van de 
machinerie onzer instellingen. Ook hier weder maakt de spoorlijn 
der intellcctucele gewoonten ons bang voor ’t werktuig dat wij zelf 
hebben gesmeed. Wij zeggen dat de maatschappij ons dwingt tot 
dit en tot dat en de waarheid is, dat conventies menschelijke be- 
dcnkselen zijn die wij zelf willen. Wij zeggen dat’t voor Duitschland 
gevaarlijk was zulk een groot leger te hebben, omdat een natie met 
zulk een geducht wapen in de hand geen andere keus had dan het 
te gebruiken, en vergeten dat precies hetzelfde gevaar 
aan alle organisaties, wanneer slechts de mensch zwak 
de machine, die hij zelf in beweging beeft gezet, maar te 
Indien de lessen der geschiedenis iets beteekenen, dan 
gevaar de slachtoffers te worden van onze 
dat wij ’t niet langer kunnen uithouden en dol 
maken een even poovere poging om zivi 
van de engelsche wevers. Wij moeten ons; 
te verkrijgen over de gehcele machinerie 
zelfde ideaal dat wij koesteren voor den f 1 
van ons schade moge lijden aan de waardight 
en aan de heiligheid zijner eigen persoonlijkhc._.

’t gebied van de betrekkingen der menschcn onderling, zullen 
aagstukken ontmoeten, die wij in deze Universiteit kunnen 
i, te veel om hier op te noemen. Maar ’t beginsel waar- 

:ht moeten worden is zelf een vraagstuk van het 
l : mogen wij de menschen dwingen om goed, ge- 

zijn overeenkomstig de denkbeelden, die wij 
gezondheid en geluk, gemaakt hebben ? Of

1 ■ dat hen eerlijk in kennis brengt
nap te onzer beschikking stelt op 
k gedrag? Nogmaals zij er aan 
een macht is, want wanneer iemand 

gevoeld heeft, is hij daarna nooit 
>s aan te stellen, althans kan hij dit 
• te gevoelen. Maar wat aangaat de 

■etten, waarmede wij de menschen

Op" 

wij vele 
bestudeeren, te veel 
naar zij allen beslecht moeten wor 
allerhoogste gewicht: mogen wij d< 
zond en gelukkig te zijn overeen 
onszelf van goedheid, gezondheid en 
zullen wij hun een onderwijs geven d 
met al de feiten, die de wetcnschaj 
't gebied van moraal en persoonlijk 
herinnerd, dat onderwijs werkelijk < 
eenmaal de bekoring dér rede 
meer geheel vrij om zich redeloos 
niet doen zonder er spijt over 
grovere machten, zooals de. staatsw»
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goed trachten te maken door hun de mogelijkheid om 
te ontnemen : wij zullen vroeger of later met onszelven n 
maken of zulke wetten de menschen niet feitclijk opvoeder 
heid en onbekwaam maken om zelf te beslissen. Men 
maatschappij denken als een leger, waarin iedere burger den 
slechts gehoorzaamt omdat hij daartoe gedwongen wordt. Maar z 
kunnen ons ook een maatschappij denken als een leger waarin ieder** 
burger zich aan dezelfde tucht onderwerpt, maar om een gansch 
andere reden, n.1. omdat hij de waarde der samenwerking begrijpt. 
Deze twee maatschappijen zouden uiterlijk geheel aan elkander ge
lijk kunntn zijn, maar de toestand hunner leden zou hemelsbreed 
verschillen. In beide zou de vrijheid beperkt zijn, maar in de eene 
door de politie, in de andere door den geest, ’t Is op het oogenblik 
niet duidelijk of ons land den weg gekozen heeft die leidt tot de 
eenige tucht, welke door de rede wordt voorgeschreven. Als studenten 
dezer Universiteit, kunnen wij daaraan onze aandacht wijden.

Niet alleen omdat wij thans in Frankrijk vertoeven, het land der 
kunst, moeten wij onze aandacht wijden aan de kunst, maar vooral 
omdat wij ons bewust moeten worden van onze achterlijkheid op 
dat gebied. Wanneer wij ons met andere volken vergelijken, dan 
zien wij, dat wij te kort schieten in 't vermogen om uitdrukking te 
geven aan de ideeën en idealen, die wij toch weten te bezitten. In 
maatschappelijke manieren, in de letteren en in andere kunsten zijn 
wij de minderen van anderen van wie wij, met allen eerbied dien 
wij hun toedragen, toch overtuigd zijn, dat hun geestelijk leven niet 
dieper is dan ’t onze. Als wij daar werkelijk van overtuigd zijn, dan 
hebben wij geen andere keus dan ons zoo spoedig mogelijk te oefenen 
in die kunst van ons te uiten, waarin wij zoo achterlijk zijn Er zijn 
echter daarvoor nog wel betere redenen aan te geven dan de zucht 
om niet voor andere volken onder te doen. Men mag vragen of een 
mensch wel iets goed weet voordat hij kan uitdrukken wat hij weet. 
Wij vermoeden, dat veel van onze vermeende kennis heelcmaal 
geen kennis is, maar een half-onbewuste gedachte of gevoelen, een 
vage notie van iets vaags. De fransche klaarheid en precisie, de 
soliede engelsche feitelijkheid, zitten ons noch in ’t bloed noch in de 
lucht, maar als wij die eigenschappen bewonderen, moeten wij trach
ten ze in ons aan te kweeken.

Al is dan ook aan deze Universiteit slechts een kort bestaan be
schoren, wij hopen, dat zij haar werk zal voortzetten in de geheu- 
genis van al haar bezoekers en een blijvenden invloed op ons land 
en volk zal uitoefenen. Zal de oorlog ooit ophouden, dan zal dat 
alleen kunnen geschieden doordat de menschhcid de oorzaken van 
den oorlog leert vermijden. Ter bereiking van dit goede doel moet 
ieder van ons het zijne doen, opdat ons land voor zijn deel mede- 
werke aan wat wij zouden kunnen noemen de organisatie van een 
nationaal leger tegen de onkunde, aan den strijd tegen de grond
oorzaak van armoede, ziekten en misdaden en van die taaie voor- 
oordeelen, die in ’t verleden de volkeren er toe gebracht hebben 
elkander wederkeerig te haten. (Vertaald door J. H. G. Wz).
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Zelf-opvoeding van gevangenen 
door S. L. VEENSTRA. 
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T>ij gelegenheid van een helaas zeer kort bezoek aan de Ver. Staten, 
JD heb ik, in het laatst van September 1920, een bezoek gebracht 

aan de strafgevangenis te Ossening a/d liudson, in den Staat 
New-York, bekend onder den destijds beruchten en gevrcesden naam 
Sing-Sing.

Het is duidelijk, dat men van een bezoek van enkele 
één enkele gevangenis, niet anders dan een indruk heeft, 
geen oordeel kan aanmatigen. Die indruk was echter, en is 
sterk en bevestigde mij zoozeer in mijn denkbeelden omtre 
strafstelsel en zijn fouten, dat ik toch gaarne van dit 
belangwekkende bezoek wat vertel.

Het dorpje Ossening ligt ruim een uur sporens benoorden de stad 
New-York, aan den oostelijken oever van de Hudson. In zijn onmid
dellijke nabijheid ligt het g'evangenisterrein, omsloten door een hoogen 
muur, waarbinnen aan de voorzijde de Directeurswoning en het 
administratiegebouw en voorts een aantal grootere en kleinere ge
bouwen gelegen zijn. Van deze zijn de belangrijkste: de cellenvleugel, 
de eetzaal, tevens recreatic-gebouw, waarbij zich hospitaal enz. aan
sluiten, en de grootere werkplaatsen, waarvan ik inzonderheid noem 
de weverij.

Nu doet 
welke bedrijve 
zijn ingericht. Het merkwaardige 
het feit, dat er geen gevangenbewaaiu 
enkele uitzondering na, overblijfsel uit v 
den nacht, ’s Avonds, voordat de avond- 
gevangenen ingcsloten in hun cel, en 

Maar overdag zijn deze menschen,  
gevangenismuren uitvoerbaar is, vrij. Vooreero 
dragen allen een pantalon van dezelfde kleu 
vangenis-achtigs heeft. Maar verder trekt iede 
dunkt. Ieder draagt overhemd, vest, das, bo< 
enz. naar eigen smaak of behoefte.

De maaltijden worden in groote z< 
menschen tegelijk kunnen eten, geni 
gedekte, en af en toe eenvoudig 
stoelen zit.

Er zijn vaste 
tuigen voorziene fal 
door de 
zichtbaar 
ons ror 
buiten,

het er voor het doel van dit artikel absoluut niet toe 
zen er alzoo worden uitgeoefend, en hoe de keukens 
i. Het merkwaardige van deze gevangenis is gelegen in 
er geen gevangenbewaarders zijn — op een hoogst 

na, overblijfsel uit vroeger tijd, en behalve voor 
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kappers-salon zag er precies eender uit als iedere soortgelijke
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trek van alle kosten, uitsluitend den 

Op de textiel-afdeeling bedroeg dit in 1919 rui
Het zorgt voor vak-onderwijs 

onder bekwame (eigen) leiding wor< 
Er is zelfs een cursus voor chauffeur 
komen is, dat hij moet leeren 
bielen beschikbaar, waarmede 
medegevangenen er op uitga 
burige steden en komen geti 
bouwvakarbeiders-gevangenen 
o. a. zagen wij aan 
werden gebouwd, 
bewaking.

’s Avonds is 
dracht, muziek, 
geheel met e.o.

Er is een : 
zelf-gemaakte r

Wl‘e zich door 
wordt overgeplaatst i 
hier genoten worden,

Het hier geldende sysl 
De directie doet niet and<

De resultaten zijn in iec 
orde; er wordt hard gewe. 
hebben volop gelegenheid < 
heidsbesef aan te kweeken.

In het jaar 1920 hadden l 
tot ontvluchting plaats, en 
orde, niet voor.

Bij bespreking van dit merkwaardige stelsel aan de gastvrije tafel 
van den directeur, sprak ik de meening uit, dat een proefneming als 
deze bij ons te lande zou moeten mislukken. „Dat kunt u nooit zeggen, 
voor ’t geprobeerd is," werd mij geantwoord. „Ook hier werd natuur
lijk gezegd, dat ’t onmogelijk kon, dat de menschen het niet begrijpen 
zouden, dat er misbruik zou worden gemaakt, dat het veel te ge
vaarlijk was om zóó om te springen met een zoo groot aantal mis
dadigers, waaronder zeer gevaarlijke, enz. enz. Maar U ziet het!"

Inderdaad, ik zag het. En nu begrijp ik best, dat r 
landgenooten zullen zeggen, dat het onmogelijk is 
een gesticht doorloopend, werkelijk te zien hoe ’t 
bovendien is men er dikwijls al bij voorbaat van

die over vergrijpen tegen het

ren". Alles is er op ingericht om zelf-respect aan te kweeken 
rhouden. Op 't redactic-bureau van de gevangenis-courant 
:rkt zooals op ieder ander. En zoowel hier, als in de keuken, 

;oed als op iedere werkplaats worden de werk- 
alles geregeld en beheerd door wat de 

is: het zelf-gekozen bestuur van dezen 
iden, de „mutual welfare league" — de

ticht. De netto opbrengst 
, uitsluitend den gevangenen ten goede, 
dit in 1919 ruim 80.000 dollars!!

; aan gevangenen, die dit verlangen; 
— rden allerlei ambachten geleerd, 

luffeurs en als de leerling zoover ge- 
rijden, dan zijn er een paar automo- 
lecrmeester-gevangene en leerlingen- 

jaan. Ze doen zelfs boodschappen in na
trouw weer op tijd thuis. Trouwens ook 

w werken buiten de muren van ’t gesticht, 
nieuwe woningen, die tegenover de gevangenis 

een aantal ‘gevangenen werken, zonder eenige

irdige stelsel aan de g 
ïening uit, dat een pro< 

moeten mislukken. „Dat kunt u n
1 is," werd
onmogelijk

lisbruik z™

„<^ok hier 
uienschen het i. . 
■naakt, dat het 1
een zoo groot i 

M iar U ...
mijn voorzichtige 

om, zoo maar even 
er toe gaat — en 
overtuigd, dat al
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Een Jeugdraad
door M.

., om te denken, 
>eproeven, nood- 
•'vorden, dat als

verschijnselen op het gebied 
inkomst, toch ook wezenlijke 

e totstandkoming van beide 
:ulier initiatief. Beide willen 

tak lag. Beide ontstonden 
doch eenige beteekenis.

op deze 
ist omdat de 
en waarde ■

8 'wijt< 

n he'

-w-eugdvorming 
J der volksontwi 

en groote  
bewegingen is te danl 
zij een terrein bearbe 
weliswaar tegen het

en Volksuniversiteit, twee ’ 
itwikkeling, die naast overeei 
verschillen vertoonen. De 

anken aan het particui 
eiden, dat al te lang brat 
einde der vorige eeuw, <

•, daar de 
luchtenden 
het vele pers 

■genen hebben 
regloopers 
En door geen 

luchting gedaan 1 
• wat anders een s 

en lichamelijke vli 
De kracht

•voor kalm overleg, 
, :ht wordt, zou nu
op den eersten aanblik misschien 

zit naar mijn meening juist hierin, 
tghartigheid wordt gevoeld — niet 
ierworpen zijn.

en een Jeugdleidersinstituut
HENSGENS.

dat Amerikaansch gedoe „humbug" is. 
een zéér groote strafgevangenis gezie 
systeem voor zoover was na te gaan 
bewaarders, en oogenschijnlijk in de t 
meenen, dat op deze wijze straf geen st 
zich zeer. Juist omdat de afstomping uitblijl 
schenwaardc en waarde van het leven stijg 
vrijheidsbeneming meer dan dubbel zwaar, 
ze veredelt. De verwijten keeren zich 
overheid, maar tegen het eigen 
league" is hiervan de treffende 
do good, make good.

Men is geneigd, zooals ik aanvankelijk ook was, 
dat een poging om iets dergelijks in ons land te be 
wendig falen moet. Ik ben daarentegen overtuigd geword< 
’t eerlijk geprobeerd wordt, welslagen volgen moet — al 
teleurstellingen wellicht aanvankelijk niet ontbreken.

Maar verleden jaar is gebleken, dat men evengoed bij ons als 
ergens anders gevangenen vertrouwen kan, en dat ze dit vertrouwen 
alle eer kunnen aandoen. Toen er bosch- en heidebranden uitgebroken 
waren op de terreinen der Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen, is 
gedurende dagen aaneen door de daar gedetineerde verpleegden en 
gevangenen m edegeholpen bij ’t blusschingswerk. Velen hadden nog 
vrij lange straffen te ondergaan. Van bewaking was bij ’t blusschen 
geen sprake; ontvluchten zou de eenvoudigste zaak ter wereld zijn 
geweest. Te meer, daar de dichte, over alle wegen hangende rook 
het vuren op ontvluchtenden onmogelijk zou hebben gemaakt, door 
levensgevaar voor het vele personeel, dat zich overal onzichtbaar 
bewoog. De gevangenen hebben gewerkt, dag en nacht; de verpleegde 
landloopers — leegloopers van professie — trachtten hen nog den 
loef af te steken. En door geen van die vele honderden is een enkele 
poging tot ontvlu< o o

Geen wonder: wat anders een sport is, waarv 
vastberadenheid en lichamelijke vlugheid vereiscl 
laaghartig worden. De kracht van ’t 
wat vreemd aandoende stelsel, zit 
dat iéder vergrijp er tegen als laagl 
’t minst door hen, die er aan ondei

Maar ik heb dan toch maar 
..ien, met het bovengeschetste 
i in volle werking — zonder 
meest volmaakte orde. Zij, die 

straf meer blijft, vergissen 
j ft en het gevoel van men- 

tijgt, drukt de overgebleven 
r. Maar ze verbittert niet — 

eren zich niet meer tegen een vijandige 
:n ik. Het devies van de „mutual welfare 
je getuige, in zijn kernachtige kortheid:
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eerder meldii 
Rotterdam

De we( 
eerste pk 
‘ schappij

het

■) Zie Volksontwikkeling Jrg. I, p. 476 en

althans in ons land, verwierven zij eerst in de twintig eerste jaren van 
deze eeuw. De vrije jeugdvorming wijkt echter reeds hierin af van de 
beweging der volksuniversiteiten, dat zij op een veel brecdcrc basis 
steunt. De ontwikkeling der volwassenen draagt tot dusverre een uit
gesproken intellectualistisch karakter. Bij de vrije jeugdvorming daaren
tegen wordt het intellect niet langer beschouwd als de alles behccrschcnde 
factor. Geheel onverklaarbaar is dit niet. De V.U. is eigenlijk een 
instelling van de vorige generatie. Immers, de eerste Nedcrlandsche 
volksuniversiteit — de Amsterdamsche — was zoo al niet rechtstreeks, 
dan toch indirect een navolging van de Engelsche University Extcn- 
sion, welke haren hoogsten bloei bereikte in de laatste decenniën 
der vorige eeuw. De wegbereiders van de V.U. in ons land — 
waaronder in de eerste plaats genoemd moeten worden het Hoofd
bestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen — en meer in 
het bijzonder enkele van zijn leden als dr. Bos, Mr. Treub c. a. 
hadden zonder twijfel het oog gevestigd op Engeland. De V.U. kan 
men gevoegelijk beschouwen als een uitbouw van de algemccne onder- 
wijzersorganisatie. Dit komt sterker uit in plaatsen, waar de leiding 
grootendeels berust in handen van onderwijsmenschen. De vrije jeugd
vorming daarentegen is een beweging door de jeugd zelf verwekt 
en in werkelijkheid ook door haar gedragen. Dat er een groot ver
schil is tusschen de menschen, die thans den middelbaren leeftijd 
hebben bereikt en de opkomende generatie zal wel niemand ontgaan. 
De nieuwe geest was ongetwijfeld reeds voor den oorlog in wording 
en de opstuwende arbeidersbeweging was daar zeker niet vreemd 
aan. Toen de vulkanische uitbarsting van 1914 onze zeer ingewikkelde 
samenleving uit haar voegen rukte en den individuën gelegenheid te 
over bood om hun driften ongebreideld bot te vieren, was de crimi
naliteit der jeugd weldra het onderwerp van den dag. Als gevolg 
hiervan beschouwde men de vraag hoe de jeugd in beter banen te 
leiden, als het urgente vraagstuk. Ook de Regeering moesten ten 

'slotte de oogen wel opengaan voor de noodzakelijkheid om in te 
grijpen. Zij stelde een Staatscommissie voor de Rijpere Jeugd in, 
wier voorstellen leidden tot instelling van den Centralen Jeugdraad.

Wij zullen ons niet verdiepen in de middelen, die aangewend of 
aangegeven worden bij de vrije jeugdvorming. In dit opzicht is het 
trouwens nog steeds tasten en zoeken. Alle jeugdvorming heeft echter 
ten doel, hetzij dit uitgesproken wordt of niet, het individu sterk te 
maken tegen de verstarrende en mechaniseercnde tendens van onze 
samenleving. Er zit in zooverre iets revolutionairs in elke jeugdvorming.

Dat er niettemin nog zoo weinig is tot stand gebracht op dit ge
bied, is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het groote 
gebrek aan leiders en vooral aan ervaren leiders en eigenlijk ook 
aan de geringe samenwerking, die over het algemeen valt waar te 
nemen. Dubbel te waardeeren is het, dat er thans eenige lichtpunten 
zijn, waarop wij gaarne de aandacht willen vestigen.

'Wij hebben reeds eerder melding gemaakt van een interessante 
poging, ondernomen te Rotterdam *)■ De geachte lezer herinnert zich
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Dit be- 
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de leiders midden 
jassen van het beginsel 

door het kennis maken met het werk van 
ng wil allerminst een schoolsche in- 
in de allereerste plaats de promotor

• C. P. Gunning ■— leggen in een 
de vrije jeugdvorming vooral den 

vorming in clubver- 
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» langs verschillende 
iter vooral de nadruk 

'■ estuur in eigen- 
ediging van zijn 
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wellicht, dat men daar bij herhaling getracht heeft een jeugdraad op 
te richten op federaticven grondslag, waarin men alle partijen ver
tegenwoordigd wilde zien. Dit schijnt thans gelukt te zijn. Tot dusverre 
zijn, blijkens een bericht in de pers, reeds toegetreden: de Arbeiders 
Jeugdcentralc (1250 leden), de R. K. Jeugdorganisatie (3400 leden), 
de Gereformeerde Jeugdcentralc (2000 leden), de Israëlitische Jeugdgroep 
(350 leden), de Protcstantsche Jcugdcentrale (2500 leden) en de Padvin- 
dersorganisatie (360 leden). Aansluiting van meerdere groepen is in voor
bereiding. De oprichting van deze Jeugdraad kan, wanneer zij navolging 
vindt, van buitengewone beteekenis worden voorde volksontwikkeling in 
het algemeen en de vrije jeugdvorming in het bijzonder.

Ook binnen bepaalde groepen der bevolking, met name 
kringen, valt een streven waar te nemen naar meer concentratie, , 
steeds krachtiger actie", zooals de Standaard schrijft. Onlangs 
een conferentie voor Gereformeerde Jeugdarbeid gehouden te Oti 
met het doel te komen tot oprichting van een Centrale voor 
Jeugdarbeid op Gereformeerden grondslag.

Van niet minder belang is het leidersvraagsiuk. EGitd 
opzicht kunnen wij van een tweetal interes"’'" - •
maken. Allereerst is daar de Amsterdamsche ,
tralc. Deze is voornemens in de maanden Januari tot 
cursus te houden voor Jeugdleiders. De bedoeling van d< 
„onder bevoegde leiding verschillende onderwerpen te bespreken, 
welke met den arbeid onder de rijpere jeugd in het nauwste verband 
staan." De cursus omvat een tiental voordrachten, o.a. een van 
Dr. J. H. Gunning Wzn. over: „algemeene psychologie van de Jeugd", 
terwijl de „godsdienstige psychologie van de jeugd" behandeld wordt 
door Dr Geelkerken. Voorts staan als onderwerpen op het programma: 
bijbelvertellcn, kampeeren, padvinderij, de jeugd en de vakbeweging, 
sexueele voorlichting van de jeugd en welke boeken kunnen wij onze 
jongens in handen geven. Na afloop van elke lezing zal gelegenheid 
worden gegeven tot gedachtenwisseling.

Van veel meer beteekenis en van verder strekking is de 
poging op het gebied der vorming van jeugdleiders. Het betr 
het onlangs opgerichte Nederlandsche Jeugdleiders-Instituut. 
oogt niet alleen den aanstaanden leiders wat theoretische k< 
te brengen, doch ook een oefenplaats te zijn, waar de leiders n 
in de practijk geplaatst worden, door het toepassen van het b< 
der zelfwerkzaamheid en door het kennis maken met het we 
voorgangers. De nieuwe instelling wil allerminst een scho 
stelling zijn. De oprichters — en in de allereerste f 
en leider van het Instituut, Dr C ” „
rondschrijven ten opzichte van de vrije jeugd' 
nadruk op „de wenschelijkheid van individueele 
band en de noodzakelijkheid van zelfregeering." De 
de jonge mensch, is een veelzijdig wezen, dat men la 
wegen kan benaderen. In dit verband wordt echt 
gelegd op de zucht van den adolescent „naar zelfbes 
gevormd verband, idealisme, ridderlijkheid en bevredi 
avontuurlijke neigingen." De leider zal zich aan deze l

jstuk. Echter ook in dit 
essante pogingen gewag 
: Christelijke Jeugdcen- 
Januari tot Maart, een 

leze cursus is 
: bespreken,
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tituut zich gepl 
idifferentieerd 
jongens en mei 

Lsjaren

om ze in goede banen te leiden.
:rken aan de karaktervorming, 

„training van den wil en vorming 
> is dus geen gemakkelijke taak, 
ing neemt, „dat in de kleine club, 
ifwisseling gebracht moet worden

het Instituut zich geplaatst 
zoo gedifferentieerd is en 

tusschen jongens en meisjes, 
-puberteitsjaren (9—12 jaar) 

tuut wenscht zich voorloopig 
voor de mannelijke jeugd

den candidaat-lcider 
oeding en algemeene 
jeugdproblemen en 

ï zijn in een grootc

schappen hebben aan te passen 
Daarnaast dient hij echter ook te wei 
waaronder verstaan moet worden 
van het gemoed.” Het leiderschap 
vooral als men nog in aanmerkii 
waarin de jongens leven, groote af 
in de bezigheden.”

Een vrij groote moeilijkheid, waarvoor 
ziet, levert het feit op, dat het jeugdwerk 
zijn moet. Allereerst is er de scheiding tv 
dan heeft men in iedere groep de prac-pu 
en de periode van 12—18 jaar. Het Institi 
te beperken tot de vorming van leiders 
van 12—18 jaar.

De eischen, die door de instelling aan 
worden gesteld, omvatten: „hooge moraliteit, opvoeding 
ontwikkeling” naast „een zekere kennis van j ' 
voldoende praktijk en stof om een voorganger te 
verscheidenheid van oefeningen en spelen."

De oprichters hebben ook rekening willen houden met „het feit, 
dat er een groote verscheidenheid is van jeugdvereenigingen, die 
voor hun leiders, naast een voor allen geldende hoeveelheid kennis 
en praktijk eenige bijzondere kennis verlangen, overeenkomend met 
het eigen cachet dier vereenigingen.” Daarom is de opzet dan ook, 
„dat aan allen gegeven wordt een zekere onderbouw en voor de leiders- 
groep van iedere vereeniging daarna een specialen en gespecialiseer- 
den uitbouw.” Voorts wordt de inrichting van schriftelijke cursussen 
voor leiders buiten Amsterdam, niet uitgesloten geacht. Zoolang het 
Instituut in dit opzicht nog niet aan de praktijk toe is, heeft het 
weinig zin de schaduwzijden van dit laatste te bespreken.

Ten aanzien van het programma vinden wij, in het rondschrijven 
o. a. het volgende. „Bij jeugdwerk, zoo luidt het aldaar, is hoofdzaak 
de geest, die er heerscht, de atmosfeer die de leider weet te scheppen. 
Het is in groote mate „persoonlijk werk”. Een opleidingsklasse zal 
daarom nooit grooter mogen zijn dan 25 personen, om aldus een 
zekere vertrouwelijke stemming te waarborgen. De groep moet als 
club worden beschouwd. Het onderricht zal zoo mogelijk gegeven 
worden rond een haard, in de vrije natuur of op andere wijze, die 
geheel strookt met het begrip „vrije jeugdvorming”. Daardoor worden 
de candidaten reeds ingewijd in de wijze waarop zij met hun jongens 
dienen om te gaan. Het Bestuur stelt zich voorloopig voor, dat een 
cursus zal duren ongeveer 6 maanden, waarin per week 2 avonden 
van 2 uur mondeling onderricht wordt gegeven en één middag praktijk. 
Gedurende den cursus vólgen de candidaten vereenigingsgewijze een 
onafgebroken kamp van een week of gedurende vier weken • vier 
week-ends, ten einde daar vooral een juisten kijk te krijgen op het 
hoe en wat van een kamp, wat praktijk te beoefenen en ’s avonds 
te debatteeren en te vertellen.” Het leerplan van den onderbouw 
vermeldt: Opvoedkunde, psychologie, vrije jeugdvorming, gezondheids
leer, eerste hulp bij ongelukken, kennis der levende natuur, theorie 
over het spel, praktijk. Het komt ons voor dat dit programma een
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Twee klassen per onderwijzer?
door P. HOOGLAND, Schoolopziener te Amsterdam.

1 d« 
jefd 
het 

.. . ook 
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erplicht, voor 
i is gewerkt

Jbo

kindcr
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Immers, een 
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zijn cr in de loop der tijden t w 
wijs of altans een deel cr van, in r 
twijfcld hebben velen hunner kracl 
nieuwing, verfrissing en opheffing 1 
klachten over de resultaten van h<

Bijna zouden we geneigd zijn om te zeggi 
volk, dat tevreden is wat betreft de ontwikkt 
geslacht, zou de drang missen om te blijven s 
Juist op dit gebied zal een heilige ontevi 
prikkel zijn voor verheffing.

Bij de beoordeling van de vraag echter, of de klachten over de 
resultaten van het onderwijs gegrond zijn, dient scherp te worden 
onderscheiden of men bedoelt, dat de onderwijzers in het algemeen 
in de zes of zeven leerjaren, dat ze de kinderen onder hun leiding 
hebben, bereiken, wat redelikerwijs geëist mag worden, i>f dat men 
aan de jeugd meer en ook betere kennis mee wil geven in het ver
dere leven, dan tegenwoordig het geval is.

De vraag, zooals wij die het laatst gesteld hebben, beantwoorden 
we onvoorwaardelik in deze zin, dat het volkskind met een 
groot tekort in kennen en kunnen het leven in gaat. 
Het zevende leerjaar zal hierin eenige verbetering brengen, bij in
voering van een verplicht achtste en negende leerjaar zal eerst een 
zodanige grondslag kunnen worden gelegd, dat daarop in het verdere 
leven met vrucht kan worden voortgebouwd.

In de allereerste plaats dient dan ook gewerkt te worden aan 
itbouw van ons onderwijs. Daarnaast moet er naar gestrej 
orden, de faktoren, die invloed hebben op de resultaten van 
iderwijs zo gunstig mogelik te doen zijn. Zeer terecht is dan 

grote kracht geijverd voor een betere opleiding der ondep 
jestreden voor verbod van kinderarbeid, voor leci ’ 1 
■ervoeding, enz. Door bekwame mannen en vrouwen

? klachten geuit over de 
jrote en kleine hervormers 
die trachtten het onder
banen te leiden. Onge- 
meegewerkt aan de ver- 

mderwijs. En toch — de 
bleven, 
gelukkig, 

teling van het 
trijden voor 
'redenheid

onderwijs is gegeven, zijn er 
>an het onderwijs. Tal van gt 
: loop der tijden opgestaan, 

deel er van, in nieuwe 
achtdadig 
van ons oi 

iet onderwijs 
;gen: 
.kcling i 
i strijder

belangrijke leemte vertoont. Vooral in een tijd als de onze doet het 
vreemd aan, dat de maatschappijleer of sociologie geheel genegeerd 
is. Het is nu wel niet noodig dat de a.s. leider op alle vragen van 
zijn adolescenten met deskundigheid weet te antwoorden, doch eenig 
inzicht althans in de grondtonen van de geestelijke, maatschappelijke 
en staatkundige stroomingen, die in onzen tijd heftig tegen elkaar 
opbotsen en om den voorrang strijden, dient hij o.i. toch te bezitten. 
Doch deze opmerking betreft slechts een onderdeel, dat gemakkelijk 
kan worden aangcvuld. Overigens begroeten wij de nieuwe instelling 
van harte en hopen wij dat de moedige ondernemers beloond mogen 
worden met een rijken bloei, tot heil van de Nederlandsche jeugd.
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W. met het Rijksschoolloezicht en de af- 
.icS is de reorganisatie van het onderwijs 
szicht werd voorgeslcld, elk half jaar 
zoodat voortaan elk onderwijzer twee 

Hel Rijksschoolloezicht meende, dat 
enkele scholen op het platteland — 

. en W. zullen het advies der vak-

ig toe leiden, . 
: per onder-
> heeft zich 
.msterdam is
:ht in 1745.

en vijf tussen- 
1502 leerlingen. Het 

17 eerste leermeesters 
en 84 kweekelingcn. De 
een modelinrichting gold, 

1 leerlingen bijeen waren.

aan de vernieuwing 
schappclik oogpunt d< 
bestudeerd.

Verschillende uitlatingen wijzen er op, dat onder hen, die klachten 
uiten over de resultaten van het onderwijs, er tans ook zijn, die 
ernstige bedenkingen hebben tegen het systeem, dat de onderwijzer, 
zoals aan grote scholen gebruikelik is, belast wordt met de leiding 
van één klasse.

Zo lezen we in het Voorlopig 
van de Staafsbegrooting 1922, Hoo 
en Wetenschappen):

In het laatst van het vorig jaar deed het volgende bericht uit 
Almelo de rondte in de pers:

• aandacht van de Minister werd gevestigd op de propaganda, welke 
:rd wordt voor een andere organisatie der school, waarbij twee klassen 

-. ten hoogste 25 leerlingen onder één onderwijzer zouden komen

In de vergadering van 
gevaardigden der onderv-"- 
besproken. Door het I 
nieuwe leerlingen aan 
klassen voor zijn rekening 
daardoor — gezien de re 
meer intensief gewerkt 
organisaties in winnen.

In de Oktober-aflevering van 1921 van Kolksonlwikkeliit<i komt een 
uitvoerig artikel voor van de heer J. A. Slempkes over Kleine Scholen. 
De heer S. geeft in een uitgewerkte schets aan, hoe het onderwijs 
in een tweemansschool kan worden ingcricht en betoogt, dat de 
resultaten er niet behoeven achter te staan bij die van grote scholen.

In Hel Onderwijs, Orgaan der Vereeniging van Hoofden van 
Scholen (nr. van 14 Januari '22) verklaart de heer D. Tjalsma van 
Deventer zich ook voorstander van het twee-klasse-stelsel.

De zaak, die tans weer aan de orde wordt gesteld, is niet 
Herhaal delik is deze kwestie in de vakpers der onderwijzers besp 
Als communis opinio bleef algemeen in de kringen ' '
gelden, dat het systeem iedere onderwijzer één 
was èn uit opvoedkundig èn uit onderwijskundig oogpunt.

De ontwikkeling van het onderwijs moest er noodwendig 
dat, waar eenigszins mogelik, het stelsel van één klasse 
wijzer werd ingevoerd. Het klassikaal schoolonderwijs 
eigenlik eerst ontwikkeld in de negentiende eeuw. In Am 
b.v. de eerSte school voor on- en minvermogenden gestie! 
In 1852 telde Amsterdam twaalf stads-armenscholen 
scholen, respektievelik bezocht door 6082 en 
personeel voor deze 17 scholen bestond uit 
(hoofden van scholen), 61 ondermeesters t 
school aan het Molenpad, die destijds voor 
bestond uit één groot lokaal, waarin 1050
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Acht hulponderwijzers en elf kweekelingen gaven er tegelij) 
1869 kreeg de eerste armenschool enige glazen tussenschotter 
bleven echter twee of meer klassen in een lokaal. De eerste Sv 
met zeven afzonderlikc lokalen, elk bestemd voor één klasse 
de school aan de Marnixstraat bij de Rozengracht. Zij weru 
opend in 1874. ‘)

Als vanzelfsprekend werd in ieder lokaal één klasse van ongeveer 
gelijkgevordcrde leerlingen geplaatst, die dan hetzelfde onderwijs 
ontvingen. In de school ontstond als ’t ware een kleinere gemeen
schap, de klasse, die als deel van het schoolverband, afzonderlik 
onderwijs ontving. Dit klassikaal onderwijs heeft ontegenzeggelijk 
grote voordclen. Het is et* echter mee, als met de bekende medaille, 
die twee kanten heeft: er zijn ook nadelen aan verbonden.

De ontwikkeling van ons lager onderwijs heeft tot de volgende 
toestanden geleid. In zeer kleine dorpjes, in buurtschappen en ge
huchten vindt men de eenmans-schooltjes, zo treffend en bitter-juist 
vaak aangeduid als „pedagogiese jammergestalten.” En inderdaad, 
jammergcstalten zijn het! Eén man onderwijs gevende aan kinderen, 
die verdeeld zijn over zes of zeven leerjaren. Diepe eerbied vervult 
ons echter, als we denken aan de ontzaglike ijver en toewijding, 
waarmee daar door de onderwijzers moet worden gewerkt en ook 
wordt gewerkt. Vol bewondering zijn we voor de resultaten, die 
daar soms nog onder zulke biezonder moeilike omstandigheden worden 
bereikt! Het is zeker een feit van grote betekenis, dat de oprichting 
van dergelikc scholen voor het biezonder onderwijs onder de Lager- 
Onderwijswct 1920 zo goed als onmogelik is gemaakt.

Een grote stap vooruit is het van deze schooltjes 
mansschool. En het aantal scholen met twee leerkraci 
land niet gering, terwijl het voor de hand ligt, dat 
de nieuwe Onderwijswet juist dit soort scholen op 
zeer zal toenemen. Het is dan ook een verdienstelik 
van de heer Slempkes in Volksontwikkeling uiteen te zettet 
het onderwijs hier gegeven kan worden. Maar dit is ook 
verdienste van het artikel. Met buitengewoon gene ’ 
dan ook de noot van de redaktie, waarin deze l ,
wachte zich wel er voor om de plaatsing van dit artikel te 
wen als een propaganda voor de kleine school. Al laat de 
ons zien, hoe goed ’t kan gaan op de kleine school, in 
is o.i. de school met volledige klassilikatie te verkiezen.”

Inderdaad, wij herhalen het, de enige verdienste van het 
van de hcer S. is, dat het enige aanwijzing geeft voor hen, 
noodzaakt zijn onder deze moeilike omstandigheden hun 
verrichten. Aan een ideaal onderwijs- en opvoedingsinstituut beant
woorden de tweemansschooltjes in genen dele. Het aller-allerergste 
is zeker, dat de kleintjes, die pas op school komen, zoowat heel den 
dag aan zich zelf worden overgelaten. Uit het ontwerp-lesroo.ster 
van de heer S. blijkt b.v., dat de leerlingen uit het eerste leerjaar 
slechts vijf en een half uur per week mondeling onderwijs ont-

’) Deze biezonderheden ontlenen we aan 
Amsterdam van de Bond van Ned. Onderw.
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>etcn deze peuters zelfstandig (!) 
leer S. getuigt, dat ze van huis

vangen. En de rest van de tijd moe 
werken, deze kleuters, waarvan- de h< 
zo bitter weinig mee brengen.

Alleen de kinderen, waar „pit" in zit, die komen er. Maar de mid- 
delmatigen en de zwakken, die daarom nog niet achterlik of wat 
men in de regel verstaat onder „zwakbegaafd," behoeven te zijn? 
Voor deze leerlingen blijft het tobben, het gehele schoolleven door. 
En dat is voor ons het kardinale verschil tussen de kleine en de 
grote scholen: Op de kleine scholen zijn het alleen de vlugge 
leerlingen, die de eindpaal bereiken, — op de grote scholen is 
het een grote kern der leerlingen, die dit doel bereikt, 
beantwoordt de lagere school ongetwijfeld het meest aan

zij medewerkt aan de ontwikkeling van het ganse volk. De 
school vervult haar taak niet volledig, als alleen de kinderen 

inleg behoorlijk onderlegd het leven ingaan, haar streven moet 
gericht zijn Allen of altans bijna allen zo ver te brengen.

de leerkrachten aan de twecmansscholcn hebben een zeer 
ime taak. De Nederlandse onderwijzer verstaat over’t algemeen 
inst zich door de moeilikheden heen te slaan. Maar toch — het 

st ontkend worden: er moet hier noodwendig een tekort aan 
inge toelichting zijn. Een zwakke leerling bij zijn schriftelik 

4 ééns een weinig op gang helpen, als hij is blijven steken, is zo 
I als onmogelik. Wij zijn geen voorstanders van praat-onderwijs. 
tijd van het „heuristies gebazel” ligt gelukkig ver achter ons. 

geen pedagoog zal ontkennen de grote opvoedende waarde, 
kan uitgaan van een goede, mondelinge les. Een klas is voor 

> ook een milieu, waar een goed onderwijzer bij zijn onderwijs 
ns stemming moet weten te maken. En zulke momenten zullen in 
tweeroansscholen sporadies voorkomen.

ït de „bijvakken" is het steeds een behelpen. Voor geschiedenis, 
ijkskunde, kennis der natuur, worden dikwijls drie leerjaren 
tbineerd, wat tot gevolg moet hebben, dat de leerstof óf voor 

: deel te gemakkelik óf voor het andere deel te moeilik is. 
voornaamste bezwaar echter tegen deze scholen is, dat ondanks 
. te inspanning van de kant van de onderwijzer de leerlingen, 
ekstra steun nodig hebben en er dan heel goed zouden kunnen 
deze steun zouden moeten missen en daardoor niet krijgen 

hun toekomt. De grotere zelfwerkzaamheid kan dit nooit geheel

doel, als 

er op ge
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die wat < 1 
komen, deze steui 
wat hun toekomt, 
vergoeden.

Het is dan ook onze vaste overtuiging, dat alle leerkrachten, ver
bonden aan tweemansscholen, het een grote stap vooruit zouden 
noemen, als ze belast werden met het geven van onderwijs aan niet 
meer dan twee klassen.

Het twee-klassen-stelsel nu wordt tegenwoordig, zoals we boven 
reeds memoreerden, meer en meer aanbevolen als het beste onderwijs
systeem. Dit streven menen we als volgt te moeten verklaren: Het 
een-klasse-stelsel leidt gemakkelik hiertoe —■ en heeft er ook toe 
geleid — dat de onderwijzer te veel praat, te veel mondeling 
onderwijs geeft, en de leerlingen niet voldoende geheel zelfstandig 
laat werken. Lange jaren is dit inderdaad een fout geweest van het 
onderwijs aan grote scholen. Het kan echter niet ontkend worden.
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dat de laatste jaren het onderwijs een grote hervorming heeft onder
gaan. En het is in Nederland vooral Thijssen geweest, de redakteur 
van het praktiese ondcrwijstijdschrift De Nieuwe School, die de onder
wijzers de ogen heeft geopend. Hij is de propagandist geweest van het 
doen, doen en nog cens doen. De kinderen leren lezen door veel te 
lezen, ze leren zuiver schrijven door veel te schrijven, ze leren reke
nen door veel sommen te maken. Aanpaksommen heeft hij zeer juist 
de sommen genoemd, die hij in zijn „Sommenboeken” heeft uitgegeven.

Het ligt voor de hand, dat men dan tot de volgende redenering 
komt: Als de kinderen zelf moeten aanpakken, wat moet dan de 
onderwijzer doen? Moet die gedurende die tijd rustig voor de klas 
op zijn stoel zitten en enkel toekijken of de leerlingen inderdaad allen 
zélf aanpakken? Of is het niet beter, hem het onderwijs op te dragen 
aan twee klassen ? Dan wordt hij zelfs niet in de verleiding gebracht, 
om toch nog hier en daar een kleine aanwijzing te geven 1

De voorstanders van het twee-klassen-stelsel zien in dit systeem 
in hoofdzaak de volgende voordelen:

<i. De leerlingen leren beter zelfstandig werken.
h. Er wordt meer schriftelijk werk gemaakt.
e. Men wordt gedwongen minder tijd te besteden aan de l 

wat de resultaten van het onderwijs in de hoofdvakken ten goe<
De leerlingen van de verstgevorderde afdeling horen d< 

van het vorig jaar nog cens behandelen.
Doordat iedere klas klein is, is er gedi 

meer individueel kontakt tussen onderwijzer e 
Terwijl alles ten slotte culmineert in deze 

werk scholen, geen praat scholen.
Wij zouden het zeer bejammeren, indien men op de scholen, waar 

een volledig doorgevoerde klassifikatie bestaat, het twee-klassen- 
stelsel ging invoeren. Wij ontkennen ten stelligste, dat het begrip 
praatschool inhaerent is aan het een-klassc-stelsel. Ook bij dit stelsel 
kan de school een werkschool zijn. Trouwens, de nieuwe methodiek 
heeft van deze scholen reeds werkscholen gemaakt. Wie beweert, 
dat de onderwijzers der grote scholen uren en uren staan te doceren, 
kent de toestand van het onderwijs aan deze scholen niet.

Alle voordelen, die de voorstanders zien in het twee-klassen- 
kunnen, voor zoover het werkelik voordelen zijn, teruggev 
worden bij het cen-klasse-stelsel. Ook daar kan men de leei 
leren zelfstandig te werken. Ook daar kunnen de kindere 
aaneen bezig zijn met een stel sommen of een opstel, 
twee-klassen-stelsel echter bijna onmogelijk is, kan hier. Een 
die door ziekte achterop is geraakt of wie een gedeelte der 
niet geheel duidelik is, kan met een weinig hulp op dreef 
geholpen. Onder het maken van een opstel kunnen de leerlinge 
schrijfwijze van een moeilik woord vragen, waardoor het foute 
maken wordt voorkomen. Het resultaat van het onderwijs van c_ 
gehele klasse zal door wat hulp hier, een aanwijzing daar, worden 
opgevoerd. De minder vluggen kunnen beter meekomen.

Ook op de grote scholen kan men veel schriftelik werk laten 
maken. Wij meenen te mogen beweren ook beter' schriftelik werk. 
Zelfs bij de beste onderwijzer zal de netheid van het werk er onder
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lijden, als het niet onder voortdurend toezicht wordt gemaakt. Een 
kleine terechtwijzing, een aanmoediging onder het werk verrichten 
wonderen. Niet het feit alleen, dat er veel schriftelik werk door de 
leerlingen wordt gemaakt, is voldoende, — het werk moet ook goed 
zijn en wel van bijna alle leerlingen. In de eerste klas komt iedere 
onderwijzeres handen te kort, als de kleintjes een letter, een 
woordje of een cijfer moeten maken. In de middelklassen eist het 
voortdurende inspanning van de kant van de onderwijzer om van 
alle leerlingen werk naar hun beste krachten te verkrijgen. En ook 
in de hogere klassen is het een niet te onderschatten voordeel, als 
de onderwijzer onder het schriftelik werk bij de leerlingen is. De fouten 
in taaloefeningen en opstellen kunnen met de leerlingen individueel 
worden besproken, een sommentype, hetwelk een leerling nog niet 
voldoende kent, kan nog eens worden toegelicht. En dan bereiken 
we al weer, dat de klasse als geheel beter omhoog gaat.

Is verder het feit, dat men bij het twee-klassenstelsel gedwongen 
wordt minder tijd te besteden aan de bijvakken, wel van zo grote 
betekenis? Indien het waar is, dat de bijvakken op de lagere school 
te veel tijd in beslag nemen, dan kan toch de lesrooster bij het ecn- 
klasse-stelsel zoodanig worden gewijzigd, dat het aantal uren hiervoor 
wordt ingekrompen. Alweer dus een voordeel, als het een is, dat 
bij het een-klasse-stelsel niet persé verloren behoeft te gaan.

Het is misschien gewaagd het te doen, nu de „praatscholen" zo 
allerwege in de ban worden gedaan, maar voor de „bijvakken” en 
speciaal voor geschiedenis en aardrijkskunde zouden wc toch nog wel 
een lans willen breken voor wat „praatonderwijs.” Het onderwijs in 
deze vakken toch mag niet alleen bestaan in het lezen van lesjes uit 
een leerleesboekje en het memoreren van jaartallen en van namen van 
plaatsen, rivieren, enz. De onderwijzer, die de kunst verstaat, de 
leerlingen op bevattelike wijze wat inzicht te geven in de geschiedenis, 
die een stuk historie voor hen weet te doen leven, die in een mooie 
mondelinge les hun een juist beeld weet te geven van een landstreek 
en het leven der bewoners, verricht voor de algemene ontwikkeling 
van zijn leerlingen een werk van hoge waarde. Zulk „praatonderwijs” 
wensen wij niet in de ban te doen.

De onopzettelike herhaling, waarvan de voorstanders van het 
twee-klassen-stelsel gewagen, heeft zeker ook haar schaduwzijde. 
Het is inderdaad juist, dat de klasse, die schriftelik werk moet maken, 
gemakkelik wordt afgeleid, als de andere klasse mondeling onderwijs 
ontvangt. De voorstanders van het twee-klassen-stelsel mogen dat 
zeer euphemisties onopzettelike herhaling noemen, wij. geloven, dat 
deze afleiding het schriftelik werk niet steeds ten goede komt. De 
opzettelike herhaling is zeker te verkiezen boven deze onopzettelike.

En is het ten slotte wel juist, dat er meer individueel kontakt is 
tussen onderwijzer en leerlingen bij het twee-klassen-stelsel? Of is 
niet eerder het tegendeel waar? De onderwijzer toch, zal steeds 
enig toezicht moeten uitoefenen op de klas, die schriftelik bezig is. 
En juist dat zorgen, dat alle leerlingen van de andere klas geregeld 
zelfstandig werken, achten wij een ernstige belemmering voor het 
kontakt met de leerlingen, die mondeling onderwijs ontvangen.

Het komt, ons dan ook voor, dat de voordelen, die door de voor-
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’T'erwijl men in ons land in wijdloopige 
debatten nog steeds het pro en contra 

bespreekt van overheidssteun aan be
gaafde kinderen van on- of minvermo
gende ouders, mocht het den Belgischen 
wetgever reeds gelukken een regeling 
van deze materie in het Staatsblad te 
krijgen. Onder dagteekening toch van 
11 November 1921 is afgekondigd de 
.Wel betreffende de meest-begaafden", 
welke in werking zal treden op 21 Oc- 

1922. De hieronder volgende bij- 
rheden zijn ontleend aan een min 
er uitvoerig overzicht verschenen 
Maasbode.
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standers van het twee-klassen-stelsel worden opgesomd, inderdaad 
niet anders zijn dan schijnvoordclen.

De vraag, waar het op aan komt, is eindelik deze: Op welke 
scholen zijn de resultaten van het onderwijs het best?

Wij verbazen ons over de grote vrijmoedigheid, waarmee door 
sommigen wordt verkondigd, dat op „de” scholen met drie leerkrachten 
de resultaten beter zijn dan op de grote scholen. Alle gegevens, die 
een zo besliste uitspraak wettigen, ontbreken. Eerst indien b.v. in 
samenwerking van schooltoezicht en onderwijzers een nauwkeurig 
onderzoek was ingestcld, zou men zich een oordeel kunnen vormen. 
En dan moet het niet gaan over de vraag, of een of twee leerlingen 
der school een behoorlike hoeveelheid parate kennis bezitten, doch 
of deze het eigendom is van b.v. 80 °/0 der leerlingen.

Vooralsnog blijven wij van mening, dat de ontwikkelingskansen 
van de middelmatige leerlingen — en dat is toch het grootste aantal — 
bij het ecn-klasse-stclsel het gunstigste zijn. Voor zo ver onze ervaring 
strekt, zijn altans de gemiddelde onderwijsresultaten bij het een-klasse-

1 gunstiger dan bij het twee-klassen-stelsel.
’j zouden het dan ook door niets gemotiveerd vinden, indien 
ten werd, de grote scholen zodanig te reorganiseren, dat aan 
; onderwijzer het onderwijs in twee klassen werd opgedragen.

niet dit in stede van een stap vooruit, een grote stap

zonderhe—... 
of meer 
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De Wet SC 
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wordt, dan de c,-----
gaafde kinderen van * 
de ouders bekostigd, 
tclijk al naar gelang • 
welstand der ouders. _ . , . w 
omvallen elke tak van onderwijs,

uitzondering van het hooger onderwijs, 
wat iusschen haakjes gezegd inconse- 
quentlijkt. Immers zeer begaafden hebben 
als regel juist het hoogeronderwijsnoodig 
om tot hun volle recht te komen. Het 
schijnt dus niet logisch om hen na afloop 
van het voorbereidend hooger onderwijs 
aan hun lot over te laten. De beurzen 
worden, op aanvrage van den belang
hebbende, na ingewonnen advies van het 
hoofd der school door Gedeputeerde 
Staten of door B en W telkens voor een 
jaar verleend.
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jfd bestuur had professor Casi- 
welwillend bereid gevonden het 

bij de vergadering in te
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fAp Woensdag 11 Januari heeft het 
Hoofdbestuur der Mij. lol nut van 

’t algemeen een bijeenkomst belegd in 
hel American-holel te Amsterdam, ter 
bespreking van de voorziening in de 
behoefte aan localiteiten, welke door 
tal van vcrcenigingcn op ’t gebied van 
volksontwikkeling wordt gevoeld. Het 
had daartoe aan de hoofdbesturen van 
een veertigtal landelijke vcrcenigingcn 
een uitnoodiging gezonden. Aan de uit- 
noodiging is gevolg gegeven door : den 
Bond van Ncdcrlandschc Onderwijzers, 
het Ncdcrlandsch Onderwijzersgenoot
schap, de Centrale Verceniging voor 
Openbare Leeszalen en Bibliotheken, 
den Bond van Volksuniversiteiten, de 
Verceniging Museum voor ouders en 
opvoeders, de Natuurhistorische Vcr- 
eeniging, de Arbeiders Jcugdcentralc, 
het Drcntsch Landbouwgcnootschap. de 
Unie voor vrouwenbclangcn, de Ver- 
eeniging van Staatsburgeressen. de 
Verceniging van Onderofficieren „Ons 
Belang", de Volksbond legen drank
misbruik, de Ned. Ver. lol afschaffing 
van alcoholhoudende dranken, de Nat. 
Christel. Geheelonthouders verceniging. 
de Neutrale Orde van Tempelieren en 
de Alg. Ned. Gehcelonthoudcrsbond. 
Instemming met het doel van deze be
spreking: Samenwerking ter verkrijging 
van localiteiten, werd nog betuigd door 
de vcrcenigingcn: Volksonderwijs, de 
Spoor weg-onthouders verceniging, den
Bond ter behartiging van de belangen 
van het kind, de Ned. Maatschappij 
van Nijverheid en Handel, de Tucht- 
Unic en de Nationale Verceniging voor 
den Volkszang. Te zanten dus 22 ver- 
eenigingen.

Het hooi

onderwerp 
leiden.

Inleider meent dat er 
zijn om in het door alle i 
gevoelde tekort te voorzien.

1. Het stichten van een i 
het doel geschikte gebouwt 
schillende gemeenten.

Hij is overtuigd, dat 
uit de openbare kassen ... 
voor dit doel beschikbaar zullen 
gesteld.

te nemen aan een provinciaal fonds, 
staande onder beheer van Gedeputeerde 
Staten. Aan elk fonds is verbonden een 
scbiflingscommissic, waarin een medicus 
als lid zitting moet hebben. Aan deze 
commissies is opgedragen het onderzoek 
der candidaten volgens bepaalde voor
schriften. Wijken de beheerders van het 
fonds af van de door deze commissie 
vastgestclde volgorde, dan staat beroep 
open of bij Gedeputeerde Staten of bij 
den Minister, van Kunsten en Weten
schappen. Ten aanzien van de finan
ciering van de fondsen geeft de wet 
de volgende voorschriften. De gemeente 
draagt bij over 1923. 1924.1925, 1926 
en 1927 resp. 10. 15, 20, 25 en 30 centie
men per inwoner, nadien 30 centiemen 
per jaar per inwoner. De bijdrage der 
provincie over dezelfde jaren bedraagt 
resp. 2. 4, 6, 8 en 10 centiemen p. inw. 
een en ander is bij Kon'. Bcsl. voor wijzi
ging vatbaar. Hel Rijk stort een bedrag, 
dat minstens gelijk is aan hel totaal 
bedrag door de gemeente betaald. Boven
dien zijn schenkingen en legaten ten be
hoeve van het fonds door den wetgever

Twee belangrijke vragen blijven ten 
slotte nog te beantwoorden nl.: wat 
verslaat de wetgever onder on- en min
vermogenden en wat onder „meest-be- 
gaafden"? Wij zullen trachten het ant
woord, dat de wet hierop geeft, zoo 
kort mogelijk samen te vatten, en begin
nen 'daarbij met de tweede vraag, immers 
de belangrijkste. Begaafdheid dan, schuilt 
volgens den wetgever, niet alleen in het 
goed kunnen leeren op de lagere school. 
Bij het bepalen der begaafdheid dient 
ook te worden gelet op waarnemings
vermogen, ondernemingsgeest, vinding
rijkheid, verbeeldingskracht, gaven van 
karak teren wil en natuurlijk ook op gedrag.

On- of minvermogend zijn in den zin 
der wet kinderen van werklieden, dag- 
looners, arbeiders en dienstboden, subal
terne ambtenaren enz. In hei algemeen 
dienen daaronder te worden verstaan 
personen, die minder dan een nader vast 
te stellen bedrag in de Rijks directe 
belastingen bijdragen.

Laten wij hopen dal het voorbeeld 
gegeven door onzen zuidelijken buur in 
dit geval tot een heilzame rivaliteit zal 
leiden. M. A. H.
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zijn
doek

naar bestaande localen,
zouden kunnen worden

2. Het aanschaflcn van lijdelijke 
tenten of gebouwen, zooals die waar
mee de Nedcrlandsche Ten tzending werkt. 
Uit den aard der zaak zijn deze alleen 
geschikt voor lijdelijke doeleinden van 
propagandistischen aard.

3. Het zoeken 
die intensiever 
gebruikt.

Dergelijke localen. meent spreker, 
zijn er in grooter getale: Kerken (in de 
drankbestrijdingsactic herhaaldclijk be
schikbaar gesteld), kerkkanteiv, ecbool- 
localileilen (deze bieden wel moeilijk
heden in de praclijk, die echter bij 
wederzijdsch tegemoetkomen kunnen 
worden overwonnen), gymna.il ieklocnlen, 
leekenloealen. localen in een openbare leee- 
-aal (deze kunnen af en toe voor een 
algemeen doel worden beschikbaar ge
steld. waarvoor hun eigenlijke doel zeker 
lijdelijk wel eens mag teruglreden); in 
de dorpen en kleinere steden gemeenle-

kamer.i, in de dorpen de wachtkamers 
van ’n tram- of treinolalion.

Dit lijkt misschien een klein w 
onbeduidend werk, maar spreker 
het van beleekenis, ten eerste dal de 
publieke opinie in deze richting bewerkt

biedt de schoolwerktuin onder bepaalde 
voorwaarden aan zes gemeenle-scholen 
van Neukölln de gelegenheid voor dit 
werk. De drie hoogste klassen van de 
drie scholen hebben daarbuiten geregeld 
onderwijs, de derde klas een dag in de 
week, de andere klassen elk twee dagen. 
Van de lesuren van deze klassen wor
den nu zoveel uren uit ’t gewone school
gebouw naar de schoolwerktuin over
gebracht, dat de kinderen elk twee da
gen, resp. een volle dag onderwijs heb
ben; de kinderen dus op die dagen 
’s morgens om 8 uur in de tuin ver
schijnen en daar tot 1 uur blijven. De 
derde-klassen zijn dientengevolge 5 uren, 
de hoogste elk 10 uren per week in 
de vrije natuur bezig. Op elke onder- 
wijsdag krijgen de daaraan wezige klassen 
2 natuurkunde-, 1 gimnastiek-. 1 spel- 
uur-, en 1 uur naar vrije keus van de

wordt. Reeds zijn gunstige gevallen te 
noemen, de aula van het Haagsch 
Gymnasium, van het Amsterdamsch en hel 
Nedcrlandsch Lyceum, de Kerk zaal van 
hel Diaconcsscnhuis te Utrecht, zijn alle 
meermalen voor algemeen volksontwik- 
kelingswcrk beschikbaar gesteld. In de 
tweede plaats, zal de overheid moeten 
worden gewezen op de wenschelijkhcid. 
dat Volksgebouwcn worden gesticht, en 
eindelijk zou een onderzoek moeten wor- 
aangegeven richting reeds' gebeurt.

Na deze inleiding volgde een leven
dige discussie, waaraan ongeveer alle 
aanwezigen deelnamen, ieder is van het 
belang van de actie in dezen overtuigd. 
Aan hel hoofdbestuur der Maatschappij 
tol nut van ’t algemeen is verzocht een 
suggestieve vragenlijst te richten aan 
de afdcclingcn der vertegenwoordigde 
vereenigingen, opdat een inzicht worde 
verkregen in de eerste plaats in den 
omvang van de behoefte en in de tweede 
plaats in de wijzen, waarop in deze 
behoeften soms reeds is voorzien. De 
Vereeniging tot afschaffing van alcohol
houdende dranken, van welke het denk
beeld van deze vergadering is uitgegaan, 
zal een concept-vragenlijst ontwerpen.

Tn de Oktober-aflevering van Neue 
Babnen is ’t volgend bericht overge

nomen uit de Internationale ..Erziehungs- 
rundschau” : ’t Begin van de Neuköll- 
ncr schoolwerktuin was de poging van 
’n onderwijzer, kort na ’t uitbreken van 
de oorlog, om z'n kinderen onder zijn 
leiding braakliggend land te laten be
bouwen. Zoowel door ’t prievate karak
ter van deze poging als door de vrijheid 
die de kinderen hadden er al-of-niet aan 
deeltenemen, bleef de goeie werking er
van tot ’n kleine kring beperkt. Na de 
revolutie werd in de winter van 1919 
door ’.t stadsbestuur van Neukölln de 
nodige middelen loegeslaan, zodat nu 
ongeveer 2000 jonge kolonisten aan dit 
gezonde werk deelnemen. „In ’t geheel

gymna.il
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onderwijzer: zodat't dagrooster van "n 
klas er b.v. als volgt uitziet: 8—9 
natuurkunde. 9—10 gimnastiek. 10 11 
meetkunde. 11—12 natuurkunde, 12—1 
spel enz. Met de leerlingen gaan ook 
de betrokken klasse-onder wijzers naar 
de schoolwerktuin. De uiterlike aanblik 
van de school is buitengewoon over- 
zichtclik. Links en rechts van de brede 
hoofdweg liggen de terreinen van elk 
drietal scholen, die weer door kleinere 
paden gescheiden zijn, en die op de 
achtergrond begrensd worden door priëel- 
groepen. De terreinen van de afzon- 
derlike scholen zijn weer door voetpaden 
in klasse-terreinen verdeeld, waarin elk 
kind z'n bed heeft, dat ongeveer 8 tot 
10 M2 groot is. Geheel naar achteren, 
dicht bij de priëelgroepen, krijgt men

weer *n andere kijk. Daar liggen de 
bedden die niet aan de afzonderlike 
kinderen maar aan de scholen in hun 
geheel behooren, de z.g. leer- of gemeen- 
schapstuinen, die door de scholen ge- 
meenschappelik bebouwd worden. Door 
jonge bomen in alle soorten en besse- 
struiken worden ze begrensd."

Ten slotte wordt in *t artickcl gewezen 
op de bekende voordelen van dergelijke 
arbeid: het gemeenschappelike bevordert 
*t wederkerig hulpbetoon ; 't zelfstandig 
bewerken van ’n eigen stukje grond 
kweekt ’t verantwoordelikbeidsgevoel 
aan, en de vreugde in eigen werk. 
Meer steden hebben al dit voorbeeld 
van Neukölln gevolgd.
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Buitengewoon Lager Onderwijs.

door Dr. A. H. J. BELZER.
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IV. Onderwijs aan Blinden

:sten voorbijgaan eer men tot de overtuiging kwam, 
linden onderwezen kunnen worden, waardoor ze bruik-

voor de maatschappij; pas in het laatst der acht- 
begin der negentiende eeuw ontstonden er scholen

t-’ euwen moes 
r, dat ook blind 

baar worden 
tiende en in het 
voor blinden.

In Parijs begon Valentin Haily in 1784 met 1 leerling, met wien 
hij, onder toepassing van zelf gevonden methoden, zooveel succes 
behaalde, dat hij in staat gesteld werd 12 leerlingen op te nemen, 
in wier onderhoud voor het grootste deel door de particuliere lief- ' 
dadigheid voorzien werd; spoedig steeg dit aantal tot 50, waarna 
het hem gelukte zijn dagschool om te zetten in een internaat, waar
aan hij den naarn „Instituut” gaf; de revolutie verstoorde, helaas, 
tijdelijk zijn werk.

In Weenen begon de directeur van het Armwezen, Johj 
Klein, in 1804 onderwijs te geven aan een negenjarig 
jongen, waardoor hij den grondslag legde voor hc. .uvu. 
blindeninstituut in Weenen.

Onder de allereerste landen, die, bewogen door medelijden met 
het lot der blinden, de zorgen voor die blinden op zich namen, be
hoort ook ons land. De blindenzorg hier te lande begint met de 
oprichting van het „Instituut tot Onderwijs van Blinden” te Amster
dam, ten doel hebbende het brengen van „ Lux in Tenebris", d.w.z.: 
„Licht in de Duisternis”; deze woorden staan ook gebeiteld in den 
gevel van het Instituut in de Vossiusstraat. In December 1808 op
gericht bestaat het dus nu ruim 113 jaar. De voorbereidende werk
zaamheden werden verricht door de heeren Mr. Calcoen, Dr. J. 
Rudolf Deiman, Mr. W. Holtrop en Prof. J. Konijnenburg. Toen 
zij hiermede gereed waren, gaven zij hun werk over aan de vier 
bestaande Vrijmetselaars-Loges, die een definitief bestuur benoemden, 
bestaande uit de heeren W. Holtrop, G. Vrolik, P. Diepvest en 
W. Veenhuizen. Op 12 December 1808 werd de school door dit 
bestuur geopend en begonnen werd met 3 leerlingen. In den beginne 
werd het onderwijs alleen ’s avonds gegeven ten huize van den heer 
ƒ. van Wijk, onderwijzer aan een der scholen van de „Maatschappij 
tot Nut van het Algemeen” en goede resultaten werden verkregen.
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commissie ingesteld gaf aan, dat het aantal blinde en practisch blinde 
kinderen tot den leeftijd van 19 jaar bedroeg 325 en het aantal 
half blinden 236; nauwkeurig kan die opgave niet zijn, omdat ver
scheidene Gemeenten het niet de moeite waard achtten nauwkeurig 
te antwoorden op de vragen, welke de commissie hun stelde. Thans 
zijn in de hier bovengenoemde inrichtingen totaal 200 jongens en 
meisjes, zoodat, ook al zijn de cijfers door de Staatscommissie ge
noemd mijns inziens wel iets te hoog, zeker een aantal kinderen, nog 
geen onderwijs krijgt. De reden hiervan is dat zelfs nu nog verschei
dene ouders van het bestaan van inrichtingen voor onderwijs aan 
blinden niets afweten, maar ook omdat, al zijn ze hiermede be
kend, uit misplaatste liefde verscheidene ouders hun blinde kinderen 
thuishouden, waartegen weinig te doen is omdat de wet niet de 
macht geeft die ouders te dwingen hun kinderen het voor hen be
stemde onderwijs te doen volgen.

In een brochure, getiteld „De blinden in de Maatschappij”, heb ik 
geschreven: „aan de zienden staat niet altijd duidelijk voor oogen 
dat blindenzorg in hare consequenties omvat: het nemen van alle 
maatregelen, die de blinden brengen tot de vrije ontwikkeling van 
hunne individualiteit en die het mogelijk maken dat zij hun energie 
en hun kunnen aanwenden, niet alleen tof eigen nut en voordeel, 
maar ook tot nut en voordeel van de maatschappij.”

Hieruit volgt dan dat het eerste vercischte voor een goede blinden
zorg is: een behoorlijke opleiding der blinden, dus een goed bij de 
wet geregeld onderwijs, dat dan door de blinde kinderen gevolgd 
moei worden en hiermee komen wc aan de groote principiëele vraag: 
„Zal voor blinden leerplicht moeten worden ingevoerd?"

De groote moeilijkheid hierbij is, dat in ons land, zooals 
gezegd is, slechts op enkele plaatsen inrichtingen voor dat 
onderwijs zijn, welke inrichtingen aan alle aanvragen kunnen 
de ouders moeten dus hunne kinderen in andere plaatsen 
hunner inwoning laten onderwijzen, dus hen.óf bij particulieren 
dak brengen, hetgeen zeer kostbaar is, óf plaatsen in het 
dat aan elk blinden-instituut verbonden is; dit laatste is 
kooper; invoering der leerplicht zal dus in de meeste gevallen 
tuutsdwang tengevolge hebben, hetgeen men kan beschouwen 
inbreuk op de ouderlijke macht; hiertegenover staat evenwi 
belang van het blinde kind en ook de Staatscommissie stelde 2 
het, mijns inziens, juiste standpunt dat het belang van het 
kind hier voor moet gaan. In haar rapport zegt de commissi< 
ook over de vraag of leerplicht ingevoerd moet worden:

„Wij zijn van oordeel, dat deze vraag bevestigend beantwoord 
moet worden. Onderwijs toch is voor den blinde onontbeerlijk, zal 
hij niet, meer dan dit toch reeds het geval is in den strijd om het 
bestaan, bij zijne meer bevoorrechte medemenschen achterstaan, en 
juist waar het een blind kind betreft, zal, zooals de ervaring leert, 
van hef niet verplicht stellen van het onderwijs misbruik worden 
gemaakt, om ook inderdaad het kind alle onderwijs te doen derven. 
Wij zijn dan ook van meening, dat leerplicht voor blinde en half
blinde kinderen een der eerste voorwaarden is voor de verbetering 
van het lot der blinden en halfblinden.
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geleden kwam in Zeist het Christelijk Instituut voor 
blinde jongens en meisjes gehecten „Bartimeus".

rwijsinrichtingen zijn particuliere instellingen, geheel 
particulier initiatief en in stand gehouden door par- 

dragen; tot nog toe heeft de Regeering zich niet bemoeid 
iderwijs aan blinden doch dit geheel overgelatcn aan de 

Instituten noch zelfs eenig bedrag gegeven om

In 181Q werd een huis aangekocht dat speciaal voor het blinden
onderwijs werd ingericht en als 1ste Onderwijzer-Directeur werd 
aangesteld de Heer J. Verboom, die deze betrekking tot 1841 ver
vulde. Als Muziekonderwijzer trad op de blinde Daniël Brachthuiser, 
die op zijn 22ste jaar al benoemd was tot organist in de Nieuwe 
Kerk te Amsterdam. In 1825 was het aantal kwcckelingen zoo groot, 
dat een ruim heerenhuis op de Heerengracht werd betrokken; lang
zamerhand werd dit ook te klein en werd een geheel nieuw Instituut 
gebouwd in de Vossiusstraat, dat in October' 1885 in gebruik werd 
genomen en dat ruimte aanbiedt voor ongeveer 90 kinderen.

In Huis ter Heide bij Zeist werd in 1880 door de orde der Vrij
metselaren opgcricht de „Prins Alexander Stichting", waar kinderen 
worden opgenomen op hun vierde of vijfde jaar en waar zij voor
bereidend onderwijs krijgen; op hun negende jaar gaan ze dan naar 
het Instituut te Amsterdam.

In Grave werd in 1859 opgericht het R. K. „St. Henricus-Gesticht" 
voor onderwijs aan jongens en in 1882 het R. K. „Gesticht de Wijn
berg’’ voor meisjes.

Twee jaar geleder 
onderwijs aan Um

Al deze onder\ 
opgericht door K 
ticuliere bijdragen; tot r 
met het onderwijs aan

• genoemde particuliere w w w 
dit nuttige werk te steunen.

Het blindenonderwijs werd gerekend te behooren tot het Middel
baar onderwijs; dit was absoluut onjuist, omdat het schoolonderwijs 
aan de blinde kinderen geheel het karakter heeft van Lager Onder
wijs. In de nieuwe wet op het lager onderwijs dan ook is gevormd 
het „Buitengewoon Onderwijs” dat nader bij „Algemccne maatregel 
van Bestuur" geregeld moet worden en waartoe zeer zeker ook de 
scholen voor blinden en practisch blinden behooren, omdat het blind 
zijn der leerlingen speciale leermiddelen vordert, kleine klassen vraagt, 
andere eischen stelt aan het onderwijzend personeel, sommige vakken, 
in de lager onderwijswet genoemd, doet vervallen en op andere vak
ken weer meer den nadruk legt. De instituten zijn tegelijkertijd ook 
vakscholen, waar de blinden vakonderwijs krijgen na het afloopen 
van de afdeeling lagere school.

Van alle kanten werd in de laatste jaren uit de kringen van de 
blindenopvoeders en van de blinden zelf aangedrongen op regeerings- 
bemoeiïng ook bij het blinden-onderwijs en op regeerings-subsidie 
aan dat onderwijs; immers het onderwijs aan blinden is van zeer 
groot belang en de opvoeding van blinden vertoont opgaven, die 
slechts op te lossen zijn door samenwerking van alle krachten zoowel 
van de Regeering als van particulieren; de noodtoestand waarin alle 
inrichtingen op het gebied van blindenonderwijs verkceren, cischt 
een onmiddellijke en afdoende hulp van de overheid. Na veel aan
dringen stelde de Regeering in 1916 een Staatscommissie in om te 
onderzoeken wat van Staatswege kon worden verricht tot verbetering 
van het lot der blinden en halfblinden. Een onderzoek door die
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De besturen en de directeuren met het onderwijzend personeel van 
de blindenscholen achten eveneens leerplicht noodzakelijk voor alle 
leerlingen van af hun 7e jaar en met een zeven-jarigen cursus, ter
wijl aan het hoofd van de onderwijsinrichtingen overgelaten moet 
worden, hoe lang de op tateren leeftijd blind geworden kinderen het 
lager onderwijs moeten volgen. Toch moet ook met alle kracht be
vorderd worden, dat de kinderen reeds op hun vijfde jaar naar een 
voorbereidende school gezonden worden, dus naar een inrichting 
zooals de Prins Alexander-Stichting is; het is werkelijk van zeer 
groot belang voor blinde kinderen dat zij zoo spoedig mogelijk een 
deskundige opvoeding krijgen. Verreweg de meeste kinderen komen 
uit de lagere klassen of uit den kleinen burgerstand en verschillende 
oorzaken werken bier samen om de ouders, wat de opvoeding betreft, 
te doen staan tegenover een voor hen niet op te lossen vraagstuk; 
dikwijls worden de kinderen te veel verwend of ze worden verwaar
loosd en ook in Engeland, waar ik verleden jaar verschillende in
richtingen bezocht heb, is men eveneens van meening dat de blinde 
kinderen zoo spoedig mogelijk naar een voorbereidende inrichting 
gezonden moeten worden; verplicht zou ik dit' evenwel niet willen 
stellen.

De reden dat veel kinderen nog thuis gehouden worden ligt ook 
wel in het feit, dat het zenden naar blindeninstituten dikwijls afstuit 
op financieele bezwaren; al is het onderwijs- en verpleeggeld niet 
hoog, (tezamen ± f 300 per jaar), toch is dit voor vele ouders een 
te groot bedrag; willen dus de Gemeente van inwoning of particu
lieren of diakoniën geen financicelen steun geven, dan moet dikwijls 
er van afgezien worden het. kind naar een instituut te zenden, terwijl 
de tegenwoordige omstandigheden, waarin de instituten verkeeren, 
niet toelaten deze bijdragen te laten vallen. Hoe de Regeering hierbij 
helpen kan, zal ik hieronder nog nader aangeven.

In de reeds genoemde Staatscommissie is de vraag ook overwogen 
of het mogelijk zou zijn, aan de bestaande gewone scholen afzonderlijke 
klassen voor blinden te verbinden, voorzien van geschoolde leerkrachten 
en speciale leermiddelen. Art. 4, 2e lid van de nieuwe lager onderwijs
wet laat die mogelijkheid ook toe. De Staatscommissie zegt hiervan 
het volgende:

„Wij hebben ons afgevraagd, of het well 
aan de bezwaren, verbonden aan het zenden ' 
hunne woonplaatsen gelegen instituten aai 
een proef te nemen met het verbinden 
van een speciaal voor het geven van 
klasse. Deze maatregel zou bovendien het voorrecht hebben, 
het blinde kind met het ziende in nauwer aanraking werd gebra 
Aangezien evenwel in wel haast geen enkele gemeente van or 
het aantal leerplichtige blinde kinderen groot genoeg is 
blindenklasse alleen voor die gemeente te rechtvaardigen c
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in zulk een gemeente een klasse opgericht, deze dus < 
blinde kinderen uit den omtrek dienst zou moeten doen, 
de bezwaren tegen het bezoeken eener buiten de genu 
school niet zou worden ondervangen, meenen wij tot he 
een dergelijken maatregel niet te moeten adviseeren.”

Hierbij wil ik nog voegen dat vele ouders geen open 
gewoon lager onderwijs voor hunne kinderen verlangt 
voorkeur geven aan bijzonder buitengewoon 1_ 
betrekkelijk klein aantal leerlingen zou gaan vers 
de kosten zeer groot zouden worden, zonder 
vooruit zou gaan. Ik voor mij, en met mij 
achten afzonderlijke blindeninstituten, speciaal 
ingericht, verre te verkiezen boven afzondei' * 
scholen, zoodat ik hoop, dat aan de in de 
geen gevolg gegeven zal worden.

Van leerplicht moeten natuurlijk uitgesloten worden zwakzinnigen 
en zij, wier verstandelijke of lichamelijke gesteldheid van dien aard 
is, dat zij toch van het onderwijs niet kunnen profiteeren; natuurlijk 
ook zij, . wier aanwezigheid op school gevaar voor andere kinderen 
zou opicveren. Die blinden, welke zwakzinnig of achterlijk zijn, kunnen 
en worden thans reeds opgenomen in inrichtingen voor gewone zwak
zinnigen of achte rlijken, terwijl de blind-doofstommen volgens het 
oordeel ook van de doofstommen-opvoeders thuis behooren in de 
inrichtingen voor doofstommen en niet in die voor blinden.

Niettegenstaande deskundigen en de blinden zelf leerplicht voor
staan, heeft verleden jaar de Tweede Kamer toch de leerplicht ook 
voor de blinden afgestemd, hetgeen allen zeer verwonderd en teleur
gesteld heeft.

In de lager onderwijswet zijn opgenomen de vakken, die op de 
lagere scholen gegeven moeten worden en wat den omvang van het 
onderwijs op de blindenscholen betreft, kan Art. 2 toegepast worden 
met uitzondering van vak i (teeltenen). Onderwijs kan dus gegeven 
worden in lezen, schrijven, rekenen, Ned. taal, geschiedenis, aardrijks
kunde, kennis der natuur en slöjd, terwijl onder leiding van speciale 
vakonderwijzers, mijns inziens, verplicht moet worden gesteld lichame
lijke oefeningen en zingen zoowel voor jongens als voor meisjes. Voor 
de oudere leerlingen zou het, dunkt mij, geen bezwaar hebben aan 
hen een der talen Fransch, Duitsch of Engelsch te onderwijzen en 
dit te doen in speciaal daarvoor ingerichte lilassen; vooral voor hen, 
die in muziek en typen opgeleid worden, is eenige kennis van vreemde 
talen zeer gewenscht. Misschien zou het ook wenschelijk zijn Espe
ranto te gaan onderwijzen; in enkele landen verschijnen reeds boeken 
en geschriften voor blinden in deze taal.

t schrijven betreft, dit geschiedt natuurlijk c 
ds bekend is, wordt aan de blinden het z.g. Br; 
; de letters worden gevormd door in speciaal 

van een bepaald instrument en een schrijfstift 
i uit een groep van hoogstens zes op bepaalde wijze geplaatste 

dit systeem is in alle landen hetzelfde behalve in Amerika.
ueel van dit puntsysteem is o.a. dat het volumen van een 
i Braille-schrift veel grooter is dan van het zelfde boek in



246

is te bc 
s van ]'■ 
lassen m

voor eer 
rfing zou

evenwel aan gedacht ' 
zerplicht gesteld 
T :rt een blinde 

i» wordt ? " 1 
'er vcrpliLi 

:dig en ondcnk 
•wijs zooals i 

;ms-, bors 
elijke hant 
in muziek-onder- 

ler. Onder 
op de hoogte 

n, leert hij de 
rt het vak
school van 

willen 
srplichte 
nder\

zwartdruk; om aan dit bezwaar tegemoet te komen moet ook onder
wezen worden het z.g. verkort-Brailleschrift; een zeer goed systeem 
hiervoor is gemaakt door een van de onderwijzers van het Amster- 
damsche Instituut, den heer ƒ. Roosdorp, die het systeem „Groote" 

. voor het Braillc-schrift pasklaar gemaakt heeft.
Onder de kennis der natuur behoort feitelijk ook op de gewone 

lagere scholen het aanschouwingsonderwijs; het is te begrijpen dat 
vooral voor blinden het aanschouwingsonderwijs van het grootste 
belang is en dat daarom niet alleen in de laagste klassen maar feitelijk 
in alle klassen hieraan de noodige tijd besteed moet worden.

Ook wat betreft den handenarbeid moet dit begrip voor blinden 
veel ruimer opgeval worden dan voor zienden. De blinden moeten 
immers leeren voelen en hun handen gebruiken (hierop moet vooral 
ook bij het voorbereidend onderwijs de nadruk gelegd worden); voor 
dat doel kan vooral dienen het vouwen van papier in allerlei modellen, 
het werken met klei, karton en hout, het in elkaar zetten van 
voorwerpen met behulp van z.g. mechano- en bouwdoozen; vooral 
moet veel gedaan worden aan gymnastiek van handen en vingers. 
Hieruit volgt dus wel dat wij voor blinden niet kunnen volstaan 
met het begrip handenarbeid, zooals dit in de wet neergelegd is.

Hebben de blinden de 1 agerc school afgeloopen dan moeten zij 
overgaan naar het vakonderwijs en moeten zij tegelijkertijd vervolg
onderwijs ontvangen; voor dit laatste kan men ook voor het blinden
onderwijs zich regelen naar Art. 3, het 3e lid en van art. 21 het 
1ste, 2e, 3e en 5e lid.

Bij de opleiding van blinden moet er evenwel aan gedacht worden 
dat niet alleen de gewone schoolvakken verplicht gesteld moeten 
worden maar ook het blindenvakonderwijs. Leert een blinde in een 
instituut tot onderwijs van blinden geen vak, dan wordt hij het on
gelukkigste wezen wat men zich denken kan; zonder verplicht vak
onderwijs is een opleiding van blinden onvolledig en ondenkbaar, 
hetzij dit vakonderwijs bestaat in handwerkonderwijs zooals manden- 
maken, rietvlechten, stoclenmatten, pantoffels-, bezems-, borstels- en 
vloermattenmaken voor de jongens en allerlei vrouwelijke handwerken 
en huishoudelijke bezigheden voor de meisjes, hetzij 
wijs als opleiding voor pianist, organist of pianostemme 
leiding van personeel, dat met die opleiding speciaal c 
is en met gebruikmaken van bijzondere hulpmiddelen, 
voor hem geschikte wijze van werken. Gewoonlijk duurt 
onderwijs vijf jaar. Als verplicht voor hen die de lagere 
het blinden-instituut afgeloopen hebben, zou ik dus opgenomen 
zien het vakonderwijs voor blinden, zoodat daardoor de ver, 
opleiding voor blinden zou omvatten 7 jaar voor het lager onderwijs 
met 5 jaar voor het vakonderwijs, totaal dus 12 jaar. Ook de Staats
commissie is het hiermede eens maar deze commissie geeft als be
perkende bepaling het volgende aan:

„In bijzondere gevallen zal een blinde leerling, die zich in een 
andere richting ontwikkelen wil, van het vakonderwijs kunnen worden 
vrijgesteld. Gedacht wordt hier aan blinden, die zich voor Universi
taire studiën of voor cenig ander examen wenschen voor te bereiden.” 
Met deze beperking zou ik mij wel kunnen vereenigen.
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vu voor den muziekonderwijzer dat hij een meerjarigen praktijk 
gever heeft en het Braille-muziekschrift kent.
jaarwedden van de onderwijzers aan blindenscholen moeten 

• zijn dan aan de gewone lagere scholen, omdat van hen meer 
’ ' ‘ ' spanning, toewijding en geduld geëischt worden dan 

onderwijzer; als het salaris niet hooger is, dan zou 
ervaren sollicitanten krijgen en kans loopen dat het 

:clkens wisselt, hetgeen vooral op dit soort onderwijs een 
ivloed zou uitoefenen. Dezelfde overwegingen 'gelden na

voer de handwerkonderwijzeressen en voor de vak-

Aan de leerkrachten aan een blinden-instituut verbonden, moeten 
bepaalde eischen gesteld worden; een speciale cursus voor opleiding 
van blindenonderwijzers heeft men niet in ons land en dit is wel 
vanzelf sprekend, omdat het aantal blinde leerlingen en dus ook het 
aantal onderwijzers klein is. Het beste is den benoemden onderwijzer, 
die natuurlijk voldoende ervaring moet hebben opgedaan bij het ge
woon lager onderwijs, aan het instituut zelf op te leiden door prak
tisch werken in de klas. De onderwijzers moeten, komt mij voor, in 
het bezit zijn van de volledige bevoegdheid voor het geven van lager 
onderwijs en voor de acte voor handenarbeid, terwijl bij benoeming 
van een onderwijzeres voor de laagste klassen de acte van bekwaam
heid A voldoende is. De wet heeft bepaald, dat mede benoembaar 
zijn aan scholen voor buitengewoon onderwijs, de bezitters van een 
bij algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen bevoegdheid; 
gaat men werkelijk hiertoe over, dan kunnen daarvoor in aanmerking 
komen zij, die een acte M. O. bezitten (behalve voor schrijven en 
teekenen), zij, die een universitairen graad hebben of zij, die een 
studie der wijsbegeerte of godgeleerdheid met goed gevolg afgelcgd 
hebben. Mochten bij het in werking treden van dezen algemeenen 
maatregel van bestuur aan een inrichting leerkrachten aanwezig zijn, 
die niet aan de bepalingen voldoen wat betreft hunne bevoegdheid, 
dan moeten daarvoor overgangsbepalingen gemaakt worden. Het 
aantal onderwijzers voor dit buitengewoon lager onderwijs moet zoo 
groot zijn, dat voor elke acht leerlingen één onderwijzer is, het hoofd 
niet mede gei ' ■ 1
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van het brengen van die krachtige
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2e. die voor het vakonderwijs van de meisjes en voor de jongens;
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van de gebouwen.
Regeering voorloopig alleen zal vergoeden de 

>ofd van het onderwijs en van de onderwijzers 
jre school en van hen, die het vervolgonderwijs 
i nog een kleine tegemoetkoming per leerling; 

blindeninstituten evenwel niet tevreden zijn, 
tekort ook dan nog zeer groot is. Een blindeninstituut 
d niet alleen een onderwijsinrichting, maar onvermijdelijk 

internaat en de bijdragen, die per kind worden betaald, 
na niet de onkosten dekken, waardoor vooral in 

, groote tekorten zijn ontstaan, terwijl de particuliere 
;en verminderen. Toch is de bedoeling ook niet, om alle 
door het Rijk vergoed te krijgen; ik zou het zeer betreuren, 
de blindeninstituten geheel Staatsinstellingen zouden worden, 

met als gevolg daarvan uitschakeling van het particulier initiatief. 
Ook de Staatscommissie is het hiermee eens en zegt het volgende: 

„Als ons eenparig oordeel worde vooropgesteld, dat op het terrein 
der blindenzorg, zoowel wat betreft het onderwijs als de werkver
schaffing, het particulier initiatief op den voorgrond behoort te blijven 
staan. Zeer in het nadeel der blinden zou het o.i. zijn, indien de vrije 
maatschappelijke krachten, die tot nu toe op het gebied van het 
blindenwezen hebben gewerkt, door een ingrijpen van Staatswege 
geheel werden teruggedreven. Teveel toch is door haar op dit terrein 
gepresteerd, dan dat van zulk een terugdringen sprake zou mogen zijn." 

Niet alle kosten dus behoeven door het Rijk vergoed te worden, 
maar er moet in alle geval veel meer van Rijkswege bijgedragen worden 
dan hetgeen noodig is voor de afdeeling buitengewoon lager onderwijs. 

Naar mijn meening zal om de instituten in stand te houden, het 
Rijk moeten vergoeden:

le. de salarissen voor den directeur en het aantal 
onderwijzers, die het lager- en vervolgonderwijs geven, vooi 
wijzeressen in de fraaie en nuttige handwerken, voor de 
wijzers en voor de gymnastiekonderwijzers;

2e. de salarissen voor de surveillanten, die noodig zijn 
te houden op de interne kinderen in hun vrije uren;

3e. het salaris van den oogarts, die geregeld de kinderen controleert 
en die aan de onderwijzers een cursus zou kunnen geven in de kennis 
der oogen en der meest voorkomende oogziekten;

4e. de kosten voor aanschaffing en onderhoud der leermi 
5e. een deel der kosten, welke verbonden zijn aan c 

drukkerij die in elk instituut aanwezig moet zijn, omda‘ 
braille-leerboeken gedrukt worden; in den gewonen hanu 
zijn braille-leerboeken niet verkrijgbaar, zoodat elke onderwijsinri 
daarvoor tot nog toe zelf heeft moeten zorgen.

Worden al deze kosten vergoed dan blijft er nog meer c 
te doen over voor de particuliere fondsen en bijdragen, 
betreft het onderhoud van de gebouwen met verwarmii 
lichting, de kleeding en de voeding der kinderen.
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krijgen zullen natuurlijk door de instituten 
de bepalingen die bij algemeenen maat- 

wordcn vastgesteld. Naar mijn meening 
>danig zijn, dat het oprichten van een groot 

bijv. 10 i 15 leerlingen uitgesloten is; 
een inrichting eerst dan rcgeeringssub- 

zijn, zoodat er 
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■\Taar aanleiding van het artikel: „Het doofstommen-onderwijs
1^1 zijn regeling, door P. Roorda, oud-directeur van het Instituut 

voor Doofstommen te Groningen. (Volksontwikkeling Jan. 1922.)

=nreid over een vrij onbekend 
■ de voorstellingen zouden op- 
j zijn der redactie.
bs vraag om enkele uitspraken

Om Regceringssubsidie te 1< 
moeten worden voldaan aan de bepalingen die bij a 
regel van bestuur zullen worden vastgesteld. Na: 
moeten die bepalingen zoodanig zijn, dat het oprichtcn 
aantal kleine inrichtingen met bijv. 10 1 15 leerlingen 
ik acht het wenschelijk dat een inrichting eerst dan i 
sidie krijgt als er minstens 30 leerlingen aanwezig z 
geen versnippering van het toch al kleine aantal bli 
komt; hierop heb ik trouwens al gewezen.

Dat de Rcgeering de scholen voor blinden zal gaan subsidieeren 
verheugt mij zeer, maar laat zij dit dan ook spoedig dpen want de 
nood dringt.

zijn.
ileiding uitgeschakeld, om den

. i andere onderwijs te kunnen 
rlingen in zekeren zin voor op den 
latisch slöjd-onderwijs, gegeven in 
jk. verstrekt aan de meisjes.

„_o spijt van onze regeling en, l 
;en, zullen we, gezien dc goede resultatt , 
sn, haar door de uitspraak van den heer

Dat de redactie 
is duidelijk. Waar 
en onderwijs?

Maar dat er meeningen worden verspr 
onderwerp, die bij het publiek verkeerd: 
wekken, kan toch evenmin de bedoeling

Vandaar dat ik een bescheiden plaats 
van den heer R. te bestrijden.

„De eigenlijke schooltijd, zegt de heer R. en hij onderstreept 
moet voor het normaal begaafde (doofstomme) kind 10 jaren dt 
en Se vakopleiding moei daarin voor een groot deel begrepen zijn."

Daaraan laat hij voorafgaan, dat het niet gewenscht is, ■ 
kiezen van een vak uit te stellen, tot het kind van school af 
is het n.1. moeilijk een geschikten patroon te vinden, die li 
heeft voor de opleiding van een doofstomme. Het kind 
ontslag geheel of gedeeltelijk in zijn onderhoud kunne 
is een zaak van het grootste belang, omdat de oudei 
doofstomme kinderen hard moeten u'erken, om hun bre

Met deze uitspraak zou de opleiding der doofstomme 
de Amsterdamsche -school veroordeeld zijn..

Op deze school wordt n.1. de vakopl 
ganschen leertijd aan het spreek- en 
besteden. Wel bereidt men de lecrl 
komenden arbeid door een systematisc 
alle klassen; in de laatste jaren ook ve

Tot dusverre hebben we nog geen spijl 
de voorteekenen niet bedriegt " 
er voorloopig niet aan denkei 
R. te wijzigen.

Zoodra onze kinderen, ongeveer op 15-jarigen leeftijd de school ver-
249
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laten zijn te 
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ideeling i 
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geplaatst op de gewone
' ;n met normale jonge

: leerlingen zijn thar 
r schoenmakers en op d 
iriieden en meubelmakc 
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jen, zooveel we kunnen, 
dingen van de directeuren. 
>oren onze oud-leerlingen tot de 
ie ouders, „die hard moeten ’

: vakscholen, \ 
menschen, hl

ins op de Gra
r> die voor kleer _____ , __

:ers en de meisjes op vak- 
. We houden contact met 

krijgen inzage van de rapporten 
Behoudens een enkele uitzon- 

s besten van hun klas.
werken, om hun brood te

de heer R. met zijne bewering, dat „slechts bij 
naar bekwaamheid goede onderwijs-resultaten zijl 

iderwijs (behalve dat te Rotterdam en te '

ben een voorstander van deze indeeling naar bekwaamheid 
lichamelijke gesteldheid) voor zoover ik dat kan zijn. Want, 

indeeling ten gevolge zou moeten hebben, dat een der kin- 
ar de internaten zou moeten verhuizen, zou ik niet met den 

kunnen gaan. Ik ben n.I. een tegenstander van het 
jen in uitzonderingsgevallen, waar de ouders door wan- 
:pe armoede het kind niet kunnen opvoeden, daar kan 
genade in mijn oogen vinden. Tot mijn spijt mag ik van 

; vergen voor een uiteenzetting van deze, mijne meening. 
meer op hare plaats in een vakblad voor het doofstommen-

eenigszins op de hoogte is van de moeilijkheden bij de 
het onderwijs van doofstommen, zal het met mij eens 
dat de jaren, die het doofstomme kind op de school- 

ngt, zeer noodig zijn voor de werkelijke onderwijs- 
:rtoe reken ik ook de handenarbeid, die het kind de 

ndigheid en vaardigheid verschaft voor het latere leven, 
teurigheid en stiptheid leert en meteen de gercede aan* 
—tot het leeren spreken, het hoofddoel van het doof-

waar onze lecr- 
lun toekomstige 
rafische School, 
ermakers, op de

laten, worden ze gep 
lingen omgang vinder 
medearbeiders. Onze 
op de vakschool voor 
vakschool voor timmer 
scholen ter opleiding i 
de oud-lccrlingi 
en mededeeling 
dering behoor 

En nu de 
verdienen" ? .

Slechts in één geval wilde een vader zijn jongen van de vakschool 
af nemen, omdat hij ~ door den oorlog — te arm was geworden, 
het kind kost en kleeren te verschaffen. AVij hebben den man toen 
een kleine ondersteuning gegeven. Hiermede was hij zeer tevreden, 
vooral omdat zijn jongen het vak (schoenmaken) zoo uitstekend leerde.

Het tegenovergestelde is ons veel vaker gebleken, dat n.I. de 
ouders het verzoek tot ons richten, om hun kinderen nog een jaar 
langer op school te laten blijven, omdat ze wisten, hoe noodig het 
onderwijs was voor het vak, dat in de toekomst de leerling zou 
uitoefenen.

Ieder, die 
opvoeding en 
moeten zijn, ......
banken doorbrenj 
doeleinden. Hicr< 
noodige hanc''^,’ 
hen nauwkeurigh 
leiding kan zijn t< 
stommen-onderwijs.

Mijn meening is 
scholen thuis hoort.

Over een goede indeeling der doofstomme leerlingen naar bekwaam
heid en lichamelijke gesteldheid (cursiveering van mij), die volstrekt 
noodig is, voor hel ve, krijgen van goede onderwijsresultaten, zal ik niet veel 
zeggen.

Ook ik 
(niet naar 1 
als deze i 
deren naar 
heer R. mee 
internaat. Aller 
gedrag of dief 
het internaat ; 
u geen ruimte 
Ze is ook .. 
onderwijs.

Maar v 
goede in< 
krijgen,’
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vergeze 
t — hef

ischiktc p 
noden, o.

imsche school 
(otterdam en

ingevoerd) te Amsterdam 
■Gestel in het aangezicht slaat, me 
.nting van uwe lezers ■— mij hiert 

ra/i ons onderwijl bewijzen bel l

i en dat te 
meende ik 
«rfegen te 
l legenover-

zijn voor Gror' 
Inrichtingen is h 
zelfde reden als

waar deze indeeling eenigszins is 
Dordrecht en St. Michiels-G 
— tot een betere voorlicht... 
moeten verzetten. De resultaten 
gestelde.

Wat nu verder de uitspraak van den heer R. betreft, dat uw 
blad de geschikte plaats niet is, om uit te weiden over de verschil
lende methoden, daarmee ben ik het geheel ccns. Maar — de heer 
R. vindt toch even de gelegenheid om te zeggen: „Naast het ge
sproken woord komt zoo spoedig mogclijk het geschreven woord. Dit 
kan ook in de lucht worden geschreven of door middel van bel band- 
alpbabel (cursivccring van mij).

De cursieve woorden geven mij aanleiding — alweer om uwe lezers 
nauwkeurig in te lichten *— dat te Amsterdam en te Rotterdam en 
ik meen ook te St. Michiels-Gestcl en te Dordrecht geen sprake is 
van vmgeialpbabet, nóch bij het onderwijs, nöch buiten de school.

Uit principe houden wij het spreken op de vingers verre van den 
leerling. Hij moet met den mond lecren spreken, niet met de vingers. 
Zoodra men dit laatste toestaat, opent dit de gelegenheid tot een 
veelvuldig gebruik en verdringt en belemmert het de mondspraak.

Hetzelfde geldt van de gebaren. De heer R. beweert, dat „de 
doofstommen zich verder bedienen van gebaren, in hoofdzaak natuur
lijke gebaren, meer of minder overvloedig aangevuld door kunstmatige’’ 
(cursivccring van mij).

Moge dit waar zijl 
de Rotterdamsche 
gebaren is, om de 
geen sprake.

In de lagere schoc 
■— en dan nog zoo w< 
echter de leerling

>oljaren alleen vergezellen de natuurlijke gebaren 
. weinig mogelijk — het gesproken woord. Zoodra 
het gebaar kan missen, wordt dit streng geweerd.

>ningcn, voor de Amsterdamsche en 
het zeer onjuist. Van kunstmatige 

■s bovengenoemd voor de vingcrtaal.

Nog een enkele en laatste opmerking over het voorschool-onderwijs.
De hecr R. zegt, dat dit onderwijs nog verkeert in een stadium 

van proefneming.
Ik merk hierbij op, dat deze proef op de Amsterdan 

reeds vanaf 1911 in werking is. (Later heeft men te R< 
te St. Michiels-Gestel ons voorbeeld gevolgd.)

Onze ruim 10-jarige ervaring van dit onderwijs heeft ons geleerd, 
dat het articulatie-onderwijs (het leeren der spreekklanken) in den 
gewonen zin — waarbij klank voor klank methodisch wordt aan
geleerd — niet het doel moet zijn bij deze jonge kinderen van 3 
tot 6 jaar.

"Wel leert men er het kind aflezen van den mond. De onderwijzer 
spreekt de woorden voor en onwillekeurig bootst de kleine leerling 
de spierbewegingen na. Zoodoende komt hij dikwijls tot het spreken 
van woorden en klanken, vooral wanneer er nog gehoorresten aan
wezig zijn. Natuurlijk wordt dit naspreken dankbaar aanvaard en 
bevorderd. Maar articulatie-onderwijs in den gewonen zin, is het, 
zooals ik boven reeds zei, niet en mag het ook niet zijn.

Dat de vrije ontwikkeling van dit onderwijs niet belemmerd worde,
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Dankbaar maak ik gebruik van de mij door de Redactie gegeven 
gelegenheid een naschrift toe te voegen aan de „opmerkingen" van 
den Heer Sluizer naar aanleiding van mijn artikel over „Het doof
stommenonderwijs en zijne regeling”. In dit artikel heb ik getracht 
zoo beknopt mogelijk te zijn (zes pagina's ongeveer waren mij toe
gestaan). Alleen het voornaamste heb ik kunnen noemen, en een ver
gelijking tusschen de verschillende scholen heb ik angstvallig vermeden. 
Op onderlinge bespreking en samenwerking heb ik aangedrongen, 
zooals ik gedurende mijn geheelen loopbaan als directeur van een doof
stommeninstituut heb gedaan.

Ten zeerste verbaasde mij daarom de eenigzins vijandige toon van 
de „opmerkingen" van den Heer Sluizer. Wat het vakonderwijs be
treft, dringt het nu voor het eerst tot mijn bewustzijn door, dat te 
Amsterdam dit onderwijs voor jongens en voor meisjes wordt ver
schoven tot na den geheelen schooltijd. Waarom het niet voor de 
oudere leerlingen tusschen of buiten de gewone schooluren (die ik 
even hoogschat als de Heer Sluizer en evenzeer onaangeroerd wil 
laten) gedurende een gedeelte van den dag gegeven zou worden, zie 
ik niet in. Het spijt mij dan ook voor de Amsterdamsche leerlingen, 
dat zij tot na hun ontslag van het eigenlijke vakonderwijs verstoken 
blijven. En hoe moet het bij zulk een regeling met het grootc aantal 
doofstomme leerlingen, dat uit dorpen en dikwijls uit kleine dorpjes 
komt?

De Heer Sluizer is een voorstander van een goede indeeling na"” 
bekwaamheid. Hij zal dus ook weten, dat bij een groot er aantai 
leerlingen een goede indeeling gemakkelijker is te verkrijgen; allee” 
in dit verband heb ik Groningen en Rotterdam genoemo. uai m<= 
resultaten van het onderwijs te Groningen goed zouden 
Amsterdam niet, heb ik nergens gezegd. Het is alleen 
overtuiging, dat bij een goede indeeling de resultaten, 
Groningen als te Amsterdam beter kunnen zijn.

Van een indeeling ook naar lichamelijke qedtelDbeiD wil de heer 
Sluizer niets weten. Hij wil dus geen acht slaan op belangrijke gc- 
hoorresten, en hij wil doofstomme kinderen, die een zwak gezicht 
hebben, toch maar plaatsen in de gewone klassen. Dat lijkt mij vreemd.

De heer Sluizer is een tegenstander van het internaat. Hij moet

ziedaar een uitspraak, waarmee ik me . 
Hoe vroeger het kind op school wordt 

school komt het uit zijn isolement. Het spe 
genooten. De ontwikkeling en de opvoeding, 
kind zoo noodig heeft, mag niet verwaarloos 
kostbare jaren, waarin het kind er naar hui

Waar het doofstomme kind vroeger eerst met 6 of 7 jaar de school 
betrad, daar komt het nu reeds met 3 jaar tot ons. Behoef ik te 
zeggen, van welken invloed een goed voorschool-onderwijs is, op geheel 
zijn volgende leven? A. SLUIZER,

ir van de Amsterdamsche 
loofstommenschool.
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Vijftig jaar meisjesopvoeding 
doof IDA HEIJERMANS.
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ondervond 
mijner persoonli 
25 jaar later 

de dankbare 
beschouwing,

van het gouden feest der Rotterdamsche 
de volgende beschouwing mij in de pen 

aanleiding zij herhaald, want al draagt 
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dan ook niet de door hem als uitzondering genoemde kinderen 
internaat willen plaatsen; waarom zou hij voor hen, desnoods1 
andere plaats dan waar de ouders wonen, geen huisvesting L. 
ticulieren zoeken? Ik zou alleen willen zien uitgemaakt, of ' 

voor bepaalde groepen van kinderen een inte 
voelen van bevoegden te verkiezen is bov<

lats dan 
zoeken ?

goede indeeling ... _ 
naar bet algemeen geve 
externaat.

De methodenvraag laat ik onbesproken. Bij zijn vurige verdediging 
van de niet aangevallen Amsterdamsche school begrijpt de heer Sluizer 
zelfs niet goed, wat ik geschreven heb. Indien hij niet gezien heeft, 
dat de doofstommen — de enkele uitzonderingen hier bevestigen den 
regel ■— „zich bedienen van gebaren," is hij ziende blind geweest. 
Dat de onderwijzer er in ons land bij zijn onderricht gebruik van 
zou maken, heb ik niet geschreven.

Een 10-jarige ervaring bij het voorscboolonderwijs is voor 
heer Sluizer voldoende om te weten, boever men daarbij met 
articulaticonderwijs moet gaan. Bij het gewone doofstommenondet z 
zoekt men al langer dan anderhalve eeuw naar de beste onderwijs
methode en heeft die, gelukkig, nog niet gevonden. Zou dit bij het 
voorscboolonderwijs anders zijn? Gelukkig is de heer Sluizer het mij 
eens, dat de vrije ontwikkeling er van niet moet worden belemmerd.

P. R.

t *ret is naar aanleiding
J7L Meisjes-H.B.S., dat 

gegeven wordt. Naar 
de school, die jubileerde, r-‘ 
ik, dat de algemcene I 
hebben met één bizondet. _____

Drie feesten heb ik van de Rotterdamsche school meegemaakt: 
het koperen, het zilveren en nu een paar weken geleden het gouden.

Toen zij 12'Zj jaar bestond, was ik leerling der hoogste klasse en 
ik woonde het bij in een geest van diepe vereering voor de leeraressen 
in het algemeen, en de directrice, mej. M. v. d. Burg, in het bizonder. 
Het groote evenement van den avond was, dat ik dansen mocht met 
de vrouw, die aan mijn enthousiasme richting gaf.

12'/2 Jaar later jubelde ik mee in den geest van dankbaarheid. 
De directrice en de leeraressen, van wie ik als jong meisje les had 
gehad en die de school hadden opgebouwd, leefden toen allen nog. 
Beter nog dan in den tijd, dat ik leerling was, kon ik het onderwijs 
waardeeren, ondervond er de goede gevolgen van in mijn werk en 
de vorming mijner persoonlijkheid.

Nu weer 25 jaar later ga ik na, sta peinzend tegenover de vereerende 
leerling en de dankbare jonge vrouw, die ik was en als van zelf kom 
ik tot de beschouwing, waaraan ik den bovenstaanden naam gaf.
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Wie overwegend en nadenkend het gouden feest mcemaaktc c 
terugzien kan of wil op eigen phasen en evoluties in het denk- < 
gemoedsleven, moet in het geval, dat mij tot schrijven brengt, 
de eerste plaats erkennen, dat wat er ook in de laatste 50 jat 
veranderde, het middelbaar onderwijs voor meisjes op geen 1 
vuurtje van gaven asch geworpen heeft. Het feest als zo< 
door de Rotterdarnsche school gevierd, was er het bewijs voor, 
werd gezongen, tooneel gespeeld, gedanst, allerlei muziekinstrumenten 
werden bespeeld, en zij, die voordroegen, waren allen oud-lccrlingcn. 
Maar meer nog: compositie en dansen, verzen en revue, alles en 
alles was het werk van haar, die samen waren gestroomd om het 
gouden feest te gedenken. Waar zoo gedemonstreerd werd, dat geen 
heilig vuurtje was gebluscht, is het te begrijpen, dat de feestvieren
den uit het heele land waren te zanten gekomen, ook uit het buiten
land, om slechts zich weer oud-Ieerlingen te voelen, zich weer in het 
verleden te verplaatsen, haar, die les gaven te betrekken in de 
kostelijke jeugdherinneringen, ook door plagerijen. Bijna niemand had 
iets van beteckenis te verwijten, allen toefden met lust en liefde in 
het land van het verleden, waar de school lag.

Toch heeft het middelbaar meisjesonderwijs, zooals het is 
niet allen tot zich kunnen trekken. Het heeft voor haar 
zonder iets kunnen wezen, voor wie algemeene ontwikkeling 
kundige vorming hoofdzaak en hoofddoel waren en het is g 
dat onder de oud-leerlingen der school er betrekkelijk velen zijn, 
naam een goeden klank heeft op het gebied der letterkunde of beel
dende kunsten. "Wie op dat terrein begaafd was, vond in de middel
bare meisjesschool een soort onderwijs, waarin eigen gaven zich konden 
ontplooien of een steun vonden, waarlangs zij zich omhoog 
konden.

Het is echter volkomen verklaarbaar, dat naast die school zich 
het eigenlijke meisjesvakonderwijs ontwikkelen moest. liet bestond 
niet, of de eerste zaden, waaruit het ontkiemen zou, moesten nog 
overal vijftig jaar geleden aan den grond toevertrouwd worden. Nog 
had de oeconomische omwenteling zich niet voltrokken, die het meisje 
dwong arbeid te toeken in de maatschappij, wilde zij niet thuis in 
elk opzicht verarmen. Het zou een leerrijke statistiek zijn, die naging 
1 ‘veel vakscholen voor meisjes in de laatste halve eeuw gesticht 

, als bewijs van de stelling, dat niet alleen vorming noodig was 
de meest begaafden uit de kringen der occonomisch sterken, 

anderen en dat ook andere begaafdheid dan die voor 
in meisje en vrouw scholing noodig heeft.

is het ook te begrijpen, dat er alleen onder de oudste 
leerlingen der middelbare meisjesscholen, zich het grootste 
haar bevinden die, óf alleen algemeene ontwikkeling zochten, 

oortgezette studie zich niet bekwaamden in de richting der 
'teling, ook al huwden zij niet. Zij zijn dochters van den 
«... ..w<l gewoon vond den eigenlijken arbeid, in den beroeps- 

het woord, alleen te laten verrichten door hen, die, óf voor 
tod moesten werken, óf te fier waren om oeconomisch nonva- 
: worden, óf te levenskrachtig om, al huwden zij niet, het leven 

verglijden in een sfeer zonder eenigen werkelijken plicht.
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:igen richtte en naar zijn maat berekend was, 
len of coëducatie voor alle jongens en meisjes 

, l goed was, — wie durfde te bewijzen, dat 
onderwijs geen enkele leerling gediend kan zijn, 
voor coëducatie gold, noch jongens, noch meisjes 
ir het de kenmerkende verschillen tusschen"beiden 

.as redeneerden en bewezen, werden voor ouder- 
' t en voor nog heel veel meer wat stond in de 
., die den strijd voor ontplooiing van gaven in 
' :den ontaarden in een tusschen de twee seksen. 
■ lijke wint het altijd. Ook op het terrein van de

Zij zijn er nog wel, de slappen en de zelfzuchtigcn, de manusjes 
van alles, die op al hun arbeid het stempel van het dilettantisme 
drukken, omdat zij. niets bieden volgens de echte eischen van het 
beroep, maar haar rijen beginnen steeds meer te dunnen. Ook de 
meisjes worden gedreven door de steeds meer veranderende maat
schappelijke toestanden, waarin niets doen en arbeiden zonder gron
dige kennis, steeds meer tot het verleden zullen gaan behooren. Na 
de middelbare meisjesscholen zijn nu tallooze vervolginrichtingen ge
komen voor haar, die zich niet aangetrokken voelen tot de studie, in 
den letterkundigen of den wetenschappclijken zin van het woord. 
Huishoudelijke beroepen en naaldvakken, de werkkring als verpleeg
ster en maatschappelijke arbeidster wenken; in alle richtingen en 
voor elke begaafdheid staat de beroepsvorming open.

Eveneens, gelijk reeds gezegd, naar de wetenschappelijke studie.
In dat opzicht is de laatste kwarteeuw voor het middelbaar meisjes

onderwijs merkwaardig geweest.
Vijf en twintig jaar geleden werd er een overzicht gegc 

het werk der vrouw door de eeuwen heen en wij, die het 
zetten, zagen de vrouw tot aan onzen tijd als een soort 
lares en we voorspelden, dat geen werkkring voor de vrou 
gankelijk zou blijven, geen arbeid door haar niet verricht, 
tijd alleen aan den man toevertrouwd. En wij zetten een s. 
apotheose in elkaar, waar, in een rechtszaal alles door 
gesproken en gedaan werd en alleen een man zat op 
beschuldigden.

liet was vroolijke plagerij, maar toch gebaseerd op een ondergrond 
van denkbeelden, die veel verwarring stichtten en het nog doen.

Er kwam een tijd dat het middelbaar onderwijs, alleen voor meisjes 
bestemd, een periode van verval doormaakte. Het gaf alleen wat 
algemeene ontwikkeling; zijn diploma’s openden heel weinig poorten. 
Mannelijke vorming voor het meisje werd als iets-van-zelf-sprekends 
opgeëischt. Er werd storm geloopen op de deuren, die de jongens
scholen voor meisjes gesloten hielden. Over de geheele linie werd de 
strijd gewonnen. Gymnasia en jongens-H.B.S. zouden door meisjes 
bezocht worden. De diploma's, die toegang gaven tot universiteit enz. 
konden door haar behaald worden.

Toen al heel spoedig kwam de reactie. 'Wie het durfde 
dat de meisjes op de jongensscholen te kort kwamen, 
zich daar naar den jongen richtte en naar zijn maat l 
— wie durfde betwijfelen of coëducatie 
in den overgangsleeftijd goed was, 
met een dergelijk onc' 
omdat datgeen, wat 
ten goede kwam, daar 
negeerde, — wie aldus 
wetschen uitgemaakt 
vocabulaire van hen, 
meisje en vrouw dedi 

Maar het natuurlij!
meisjesopvoeding.

Op de gemengde scholen werd en wordt gezocht naar een opvoe-
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moge brengen, 
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. die ten leste 
rlecds weer vormen moei.

■‘.je moeder, 
ww liefde ontvangt, 
en veilig:
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.oodzakcli 

mschap, nom 
dat het mei: 
uitgaan van 
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iten, op 
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meisje de vrouw

s minderen. Zij 
op geestelijk gel 
der theorie.

een der oudste oudleerlingen 
.aar voorspel De Urijbeidsmaagd.

dat in den jongen den man en in het

Wie naar deze woorden eerst luisterde dien avond, dat de revue 
vertoond werd op het feest, daarna overlas en overleest, komt tot 
de conclusie, dat zonder dat de ontwerpster-dichteres het bedoelde, 
in deze regels geformuleerd wordt datgeen, wat eigenlijk door het 
middelbaar meisjesonderwijs nog steeds als kwestie het minst opge
lost is. Want al wint de beweging, die in elke vrouw behalve de 
beroeparbeidster ook de moeder der toekomst wil vormen, 
meer hoofden en harten, omdat die beweging in de richting i

En wal de toekomst Rotterdam ook i 
JF'ïj zien die vol vertrouwen tegemoet 
JP'anl 'l is de vrouw, 
Hel Jonge Rotterdam 
En als de jonge vrouw, loc 
Uw geest, Uw wetenschap, 
Dan is de toekomst schoon 
Dal is het, wat zoo hoog ons 
Tezamen hebben wij veel voor 
De lust lol studie bracht onlw 
En meer ontwikkeling gaf de wem

ten slotte meisjes met mannelijke 
behooren en dat haar psyche en 
dijk maken. Er werd aangetoond, 
loch kunst gebaat kunnen worden 

:isje geen meisje doet blijven, 
n studeerendc vrouwen, die 

lelijke studenten vergrootten. 
H.B.S. het recht van bevordering 

de schoolbanken reeds de splitsing 
of niet voor de wetenschappelijke

dingssysteem, 
ontwikkelt.

Er werd ingezien, dat de middelbare jongensschool slechts dan 
voor het meisje de goede is, wanneer zij een mannelijken studie- 
aanleg heeft en op die school de vrouw aan het opvoedingswerk 
helpt. Op alle gemengde middelbare scholen deed de leerares haar 
intocht. Daarmee werd, al zijn er nog veel desiderata, het beginsel 
erkend, dat geen opvoedingswerk aan grootere meisjes alleen aan 
den man mag overgelaten worde

Doch tevens werd begrepen, 
studiekoppen tot de uitzonderin» 
lichaam een andere vorming nou 
uot noch cultuur, noch wetei 

een opvoedingsstelsel, . 
geen cultuur-invloed 

itief slechts het aantal 
kwam het, dat de 
naar de universiteif 

.ats vinden in haar, > 
ie geschikt zijn.
angs een omweg kwam men dus, ook in de Rotterdamsche school, 

tot het inzicht, door de natuur ingegeven, dat jongens en meisjes, 
mannen en vrouwen, physisch en psychisch van elkander verschillen, 
en dat zij op elk gebied elkander dienen aan te vullen. Zij zijn noch 
elkanders meerderen, evenmin elkanders minderen. Zij verschillen van 
elkander. Het is dwaas dat verschil op geestelijk gebied niet te zien 
of het weg te werken met de schaaf o 

De ontwerpster der geestige revue, 
der Rotterdamsche school, laat in h« 
o.a. dit zeggen:
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, dat g 
rekeni

het boek, 
Ie Rotter-

:rboven geschreven werd, l 
zvonden is door de vrouw, d< 
leze:

geen school dit 
ling moet wor-

ig is.
van onderwijs beginr 

maar het soort vakk 
i na, hetzelfde gebl 

gespot, van ver«

natuurlijke werkt, het middelbaar meisjesonderwijs vraagt zich nog 

omtrent aard, inrichting en methode van onderwijs beginnen overal 
door te dringen, ook in dat onderwijs, maar het soort vakken is onge
veer overal, op enkele uitzonderingen na, hetzelfde gebleven. Met 
heel veel wijsheid wordt er in de revue gespot, van veranderingen 
in de wijze van doceeren werd hier en daar gerept, maar nog is er 
op de middelbare meisjesscholen, op de uitzonderingen na, niet 
het systematisch onderwijs doorgedrongen in al die theoretische en 
practische kennis, welke inziet, dat er achter elke vrouw het toe
komstbeeld der moeder staat of kan komen te staan.

Symboliek werd dat gemis aan onderricht gedemonstreerd, al was 
er bewust noch van ecnig symbool of van eenige demonstratie te 
dien opzichte sprr1-* 

Maar er werd 
werd overgelaten 
En wat die met 
tegenover stonden 
deden! Niet alleen 
was voor mij het typ< 
en allerlei wetenschaj 1 
der kinderen, waar 
doortrekken, in | 

Wij hebben g< 
een zuigelingetje. 

Maar toch: ' 
vijftig jaar mid< 
zinnebeeld <’ 
op het toor . . 
voor het jonge 
het werkelijke 
kind opgedaan buiten 
komt natuurlijk voor 
niet de wereld wordt 
wat een ’. 
het verkei 
moeten 

Als i 
’>ór r

meisje: 
onderwij

:rd dat

een stukje opgevoerd, waarin een zuigelingetje even 
i aan de zorg van een paar jonge getrouwde menschjes.

het jonge leven solden! En wat die er onhandig 
En de verkeerde dingen, die zij met het wichtje 
de jonge man. maar ook de jonge vrouw! Zij 

v pe der jonge vrouwen, die met allerlei kennis 
ap het leven ingestuurd worden, maar in het land 
toch allen, getrouwd of ongetrouwd, zullen moeten 

geen enkel opzicht wegwijs worden gemaakt.
>elachcn bij dit vermakelijk gesol op het tooneel met 

, s. Ook ik heb mij er kostelijk bij geamuseerd.
het gedoe, dien avond vertoond, op een feest, waar 

idelbaar onderwijs werden herdacht, was voor inij een 
der groote leemte in dat meisjesonderwijs. Want zooals 

meel dat onervaren vrouwtje de handen verkeerd stonden 
igc leven, zoo doen het de handen der jonge meisjes in 

leven en heel wat ervaring wordt ten koste van het 
buiten en in het huwelijk. Want met de practijk 

>r allen de echte wijsheid, ook voor haar, die 
worden ingezonden zonder begrip van en inzicht in 

jong leven is, maar die wijsheid hoeft niet meer geheel aan 
:nnen te gaan, als de wegen zijn aangewezen, die bewandeld 

worden in alle gevallen.
- in de revue, waarover hiet 

door Erasmus verloren, teruggen 
damsche vrijheidsmaagd, zegt d«

Erajinuj-, neem Uw boek terug. 
Ik beb er in gelezen.
Dat wijsheid ons lot Vrijbeid brengt. 
Tol K rij heids ware wezen.

Ja juist! 'Wijsheid is vooruit zien, is begrijpen, 
vergeten kan of mag, hoe er met twee factoren r 
den gehouden:

1°. in elk meisje moet de beroepsarbeidster, van welke categorie 
ook, gevormd worden ;

2°. elk normaal meisj<
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wij h< 
i goeden weg te 
'eestelijke nooder 
"J moet niets 
tusschen aar

Elke opleiding, 
geheel goed zijn, 
aard en gaven 
psychische inzicht, 
houdt en het « 
richting geeft.

Ontwikkeling van volwassenen.
Kijkjes over de grenzen

TTet geeft 
11. ting, wel... 

ontwikkeling 
tusschen 1790 en i 
de mijnwerkers 
leeren duidelijke/ 
bestuur en de co> 
conslateeren, < 
de rijken zoo 

kunnen 
relpe 1

, maar dit is „phi- 
len woord, dat als 
niet meer gangbaar 

: menschlicvendheid

een aardigen kijk op het verschil tusschen de opvat- 
ïlke ruim een eeuw geleden gehuldigd werd inzake volks- 
' ig en de denkbeelden van thans, als we lezen, dat 

1800 twee Methodisten, Hannah en Martha More, 
van Somerset onderwijzen in de Schrift: „opdat zij 

'eer te zien de voordeeleit, die voor ben voortvloeien uil bet 
e constitutie van bun land en om de zegeningen ie kunnen 
die gelegen zijn in bet onderscheid in rang en fortuin, hetwelk 

ue rijken zoo royaal in staal beeft gesteld om de lagere standen te helpen." 
Wij kunnen nu daarom glimlachen, maar medelijden en behoefte 

om te’helpen bezielde deze voorwerkers van de negenticnde-eeuwsche 
ontwikkelingsarbeid. En als het vermogen om mee te lijden en de drang 
om te helpen in dezen tijd ons deel niet meer waren, dan vraag ik 
mij af, waaraan wij het inzicht zouden ontlecnen, dat onontbeerlijk 
is om den goeden weg te kiezen die tot leeniging van sociale, dus 
ook van geestelijke nooden voert.

Onze tijd moet niets van philantropie hebben, 
lantropie” tusschen aanhalingsteekens, een vcrsletci 
een munt te licht van gewicht is geworden en i 
tusschen zakenmenschen. Maar wie zou de ware

’) De gegevens voor dit overzicht zijn ontleend aan: het Final Report van 
het Adult Education Commiltce aan het Ministry of Reconslruction. London 1919 
■—de Cambridge Essays on adult education, Cambridge 1920 — A. E. Dobbs, 
Educalion and social movements 1700-1850, London 1919 — Tbc Workcrs 
Educational Yearbook 1918 — A. M. Mansbridgc, University Tulorial Classes, 
London 1913 — dezelfde, An adventure in working-class education, London 1920 — 
^Verner Picht, Toynbee Hall and the English Settlements, London 1914 — Fredcrick 
John Gillman, The 5Vorkcrs and Education, a record of sotne present day experi- 
menls, London z. j. — Harold Begbic, Living Water, chapters front the romance 
of the poor student, London z. j. Zie verder in dit tijdschrift de artikelen van 
Mr.W. C. Mees, Albert Mansbridge en de Tutorial Class Movemcnt V. O. 
II, blz. 31. E. C. Knappert, De Student-scttlementbeweging V. O. II. blz. 76, 
dezelfde, de Universileil en de Volksopvoeding in Engeland V. O. II. blz. 364.

, ook die der middelbare meisjesschool, zal pas dan 
, wanneer ze elk meisje zich ontplooien laat naar 
en haar geheele onderwijsstelsel doordrenkt van het 

cht, dat met het moederlijke in haar aanleg rekening 
als het kostbaarste van haar gaven ontwikkelt en 

Rotterdam, 6 Februari 1922.
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werk, dat onze volwas-

rste Mechanic’s Institutc en in 1851 schatte men 
land op 610 met 600.000 leden en ruim 16000 
tegenwoordige volksuniversiteiten zijn de verhou-

— dus beter, ten spijt van de penningmeesters ! 
. werd geen direct vakonderwijs gegeven, maar 
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loor 200, de derde do<

ischen de mid- 
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: moderne eveneens religieuze 
s richting te volgen. Daarnaast 
dit werk, die zijn oorsprong

i natuurwetenschappen, die het
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Van deze 
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Adult Schools i 
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gespeeld. 
Georgc Birk 

>ffen werd

ontwi 
godsdi y 
t ontwikkelingswet n «uvi vu 

; tot de moderne eveneens 
tijd deze richting te volgen, 

ïlingslijn in dit werk, die zijn 
techniek en ' ‘ *

uw kenmerkt.
Ie de eerste helft van de 19e eeuw hebben in 

iting de Mechanics’ Institutes een groote rol 
iedenis begint met het jaar 1799, toen professor 

bij een bezoek aan werkplaatsen te Glasgow, ge- 
de belangstelling der werklieden in enkele nieuwe 

een centrifugaal-pomp.
leze zich af, worden aan 
die kennis te verwerven,- 

zijn de wegen der wc 
arm zijn? Met zijn „drea: 

irlijk de draak gestokei 
zette zijn deuren 
tccus gevolgd dc

latuurwetenschappen 
sweging, loopt die, 

1 voedingsbodem vindt, 
•d, zegt een groep handarbei- 
politieke plichten en rechten

> 610 
roordige volksuniversiteiten s 
; beter, ten spijt van de pet 
1 geen direct vakonderwijs 
' t, die toch direct verband 

Zoo was de nuttigheid een 
overeenstemming met den geest van dezen 

perkte men zich of Friedrich Engels kon in 
ikwijls arbeiders hooren spreken, wier kielen 
o-eologische, astronomische en andere onder- 
i uau ue meest ontwikkelde bourgeois in 

moge overigens met het korreltje 
wuiden, dat er aan ontbreekt.
de eerste jaren de Mechanics' Institutes hoofdzakelijk 
onderwijs in klassen gedurende langeren tijd gaven, 

1 methodes uit begeerte om groote getallen te. winnen, 
sn van lezingen over verschillende onderwerpen — 
; twee per onderwerp. Dat is hun ondergang geweest; 

voor andere ernstige pogingen tot onwikkeling van

sntberen, kunnen ontbc 
>odig hebben voor hun

* en dergelijke op g 
een deel van het 

uwere vormen uit;
■ is tot in onzen t 
lere ontwikkel 

opbloei van 1 
19e eeuw 
Gedurende de

... deze richting de ___
l. Hun geschiedenis begint 

_ “’rkbeck, bij een bezoek . 
troffen werd door de belangstel'iu 
machines, met name een centrifuga 

AVaarom, vroeg deze zich af 
delen onthouden om ’’ ’ 
wcnschen en waarom 
gesloten, omdat zij 
siasm” werd natuui , 
luisteren. Maar hij zette 
tweede les werd reeds 
vierde door 500.

Dit was het eers 
hun aantal in Engck 
leerlingen. Bij onze t 
dingen juist andersom .

In deze instituten o
algemeenc kennis bijgebracht, 
handwerk der deelnemers. Zc 
in dit onderwijs, geheel in 
tijd. Maar niet zoo bepe 
1844 schrijven _ik heb dik 
aan flarden hingen, over geologische, 
werpen, met meer kennis dan de 
Duitscbland bezit.” Deze uitspraak 
zout genoten worden, dat er

Terwijl in de eerste jaren ut ±-« 
samenhangend onderwijs in k' 
ontaardden hun methodes ui 
later in het geven van lezii 
gemiddeld slechts ' 
een waarschuwing 
volwassenen.
Coöperatie Naast deze uit de ontwikkeling der n< 

Democratie, en der industrie voortgekomen bei 
welke in politieke en sociale belangstelling zijn 
Alle ontwikkelingsmethoden zijn verkeerd, zegt 
ders in 1824, welke niet leeren „welke de p----------
van den mensch zijn."

De geestelijke wegbereiders van deze beweging, die een krachtige
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stuwing krijgt van de zijde der coöperaties en van de vakvereenigingen, 
zijn de katoenfabrikant Robert Owen en de kastenmaker William 
Lovett. De laatste ontwerpt een plan voor de ontwikkeling van het 
Engelsche volk van de kinderleeftijd tot de volwassenen toe, waarin 
volkshuizen, reizende bibliotheken, geschriften en rondreizende leert 
zijn opgenomen. Hij werkt voor een vrije pers, voor het ope 
der musea op Zondag, houdt lezingen, sticht clubs, die hij leidt, 
is een wonder van opofferende werkkracht.

Hij is de stichter van de London Working Men's slssocuition (1836). 
In dezen naam reeds ligt een beginselverklaring, als we hem stellen 
tegenover het Mechanics' Inslilule. Hetzelfde kan worden gezegd van 
de People's Colleges (1842) en het Working Men’s College (1854), die 
korten tijd daarna werden opgericht.

Met den groei der coöperaties gaat in Engeland die van het coöpe
ratieve ontwikkelingswerk gepaard, bibliotheken, cursussen en lezingen 
hebben evenzeer hun aandacht als de meer materieele kanten van 
hun werk. Daarnaast zien wij van 1842 af de vakvereenigingen bezig 
met het oprichten van cursussen en bibliotheken. In 1850 schrijft de 
redacteur van the Flint Glassmakers’ magazine: „If you do not wish 
to stand as you are, and suffer more oppressions, we say to you 
get knowledge and in getting knowledge you get power. Get intelli- 
gence instead of alcohol, it is sweeter and more lasting."

Staats- Na de revolutionaire bewegingen van 1848 komt een 
bemoeiing, nieuw element in deze ontwikkeling, de hulp van staats
wege. Om te beginnen worden avondscholen van staatswege gesteund, 
die elementair onderwijs aan volwassenen geven, met de hiermee 
samengaande verbeteringen van het elementaire onderwijs aan de 
jeugd wijzigde zich geleidelijk het avondonderwijs voor volwassenen 
en kon het peil daarvan worden verhoogd.

Daaruit vloeien weer gunstiger mogelijkheden voort voor het zoo
genaamde vrije ontwikkelingswerk, dat met een grooterc schare be
langstellenden rekening kreeg te houden, belangstellenden die bovendien 
beter onderlegd waren dan een twintigtal jaren terug. Na 1850 spelen 
de bovengenoemde College’s een belangrijke rol. Zij streefden naar 
een nauwer contact tusseben docent en leerling, dan kan worden 
gelegd tusschen een „spreker” en zijn gehoor. De meest bekende 
instelling is wel de London Working Men's College, hetwelk zijn 
oorspronkelijk karakter tot nu toe heeft behouden. Maurice, een 
van de stichters, teekent dit karakter als volgt: de ontwikkeling die 
wordt geboden, moet algemeen menschelijk zijn, niet technisch; zij 
moet gebaseerd zijn op de belangstelling van de studeerenden in 
sociale en politieke kwesties en daarbij behoeven onderwerpen, die 
tot meeningsverschillen aanleiding kunnen geven, niet geschuwd te 
worden. „Indien gij de menschen belangstelling in geschiedenis wilt 
inboezemen, begin dan met de brandende vragen van den dag, die 

ig houden. Als gij er luchtpompen en gassen voor in de plaats 
snijdt gij Uzelf af van het meest actieve en energieke denken 

■esten met welke gij te doen hebt.” Samenhang van de cursussen 
zijn, een organisch geheel en geen samenraapsel van ver- 

: wetenswaardigheden. Naar een geestelijke gemeenschap 
docenten en studeerenden moet worden gestreefd.
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Nu zijn we zeventig jaar verder, maar we zouden kunnen meenen 
dat we een fragment uit het programma van de Werkers educational 
association hoorden.

Maurice hoopte aanvankelijk, dat de universiteiten de leerlinge 
die met getuigschrift van zijn College kwamen, even bereidwilli 
zouden opnemen als van ccnig ander en dat zij er evengoed examen: 
zouden kunnen doen en graden halen. Deze hoop is niet verwezenlijkt 
University Intusschen zouden toch, zij het op andere wijze, d< 
Extension. universiteiten buiten hun muren uitgaan, om in de steel' 
stijgende behoefte aan huogere ontwikkeling van volwassenen, ón 
midden in 't gewone leven staan, te voldoen. Mejuffrouw E. C. Knappert 
heeft in den tweeden jaargang van ons tijdschrift uitvoerig de ont
wikkeling van de university extension-beweging beschreven, voor dit 
overzicht moge dus worden volstaan met enkele feiten en jaartallen.

In 1852 verscheen het Report of the Royal Commission on the 
University and Colleges of Oxford, dat deze universiteit en als gevolg 
ook Cambridgc, openstclde voor den middenstand en daardoor het 
begin maakte voor verdere ontwikkeling in die richting. Dit was een 
eerste vorm van University Extension, maar een beweging in de 
tegenwoordige beteekenis van het woord knoopt zich vast aan de 
werkzaamheid van Professor James Stuart, die in 1867 is begonnen 
met het geven van hooger onderwijs buiten de universiteit, op uit- 
noodiging van the North of England Council for promoting the higher 
education of women. In 1871 richt hij ee n uitnoodiging tot de universiteit 
van Cambridgc om centra voor cursussen in ’t leven te roepen, 
legt ook reeds den nadruk ten eerste op samenhangende 
ten tweede op het noodzakelijke van schriftelijk werk dooi i 
denton te leveren, ten derde op het nauwe contact tusschen 
en studenten. In 1873 geeft Cambridge gevolg aan zijn 
Londen volgt in 1876, Oxford in 1878, daarna volgden g_. 
alle andere universiteiten.

De university extension-beweging heeft in ’t algemeen niet bereikt, 
wat mannen als Stuart er van verwachtten. Het is ontwikkelingswerk 
voor den middenstand geworden, meer dan voor de arbeiders, meer 
voor vrouwen dan voor mannen, meer aan de oppervlakte dan in de 
diepte. Men moge mij deze opsomming van haar zwakke punten 
vergeven, zij constateert feiten, maar legt geen causaal verband 
tusschen die feiten.

Verschillende oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen, een moge 
speciaal naar voren worden gebracht: financieele moeilijkheden. Als 
ontwikkelingswerk zich zelf moet bedruipen, is men genoodzaakt naar 
talrijk publiek te zoeken; de behoefte aan groot publiek dwingt tot 
a. kortere cursussen, b. algemeene onderwerpen, c. oppervlakkige 
behandeling. Daarin schuilt een kiem voor verval; evenals het verloop 
van de Mechanics Institutcs is dit een waarschuwing.

. Intusschen — blijkens de universiteitsverslagen van 1918/19 — 
werden van uit de drie universiteiten Oxford, Cambridge en Londen 
in 121 plaatsen 205 cursussen gegeven van 6 tot 24 lessen. Het aantal 
toehoorders bedraagt 40 A 50 in de kleinere, tot 300 in de grootere 
centra. Miss A. Thompson, die in de boven aangegeven Cambridge 
essays uiteenzetting van de belangen en de beteekenis van de Uni-
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versity extension movement voor haar rekening heeft genomen, con
stateert met een zekere voldoening, dat er ook centra zijn die over- 

. wegend, ja in een of twee gevallen uitsluitend door arbeiders worden 
bezocht. Een bewijs, naar haar voorkomt, dat naast de Tutorial Classes 
behoefte bestaat aan ontwikkelingswerk van meer algemcenen aard. 
Tutorial Deze uiting is een symptoom. Als de oudere instelling 
Classes. ‘ haar bestaansrecht naast de nieuwere gaat verdedigen, dan 
schijnt de phase, waarin de nieuwere haar positie moest veroveren 
op de oudere, afgeloopen. Inderdaad het instituut der Tutorial Classes 
heeft zijn positie sinds jaren veroverd en bevestigd, wat niet beteekent 
dat zij het University-Extension-werk overwonnen of overbodig ge
maakt heeft. Mr. \V. C. Mees heeft in den tweeden jaargang van 
dit tijdschrift op blz. 31 v.v. een schets gegeven' van de betcekenis 
der Tutorial Classes.

De Tutorial Classes in hun tegenwoordigen vorm dateeren van 
het jaar 1908, maar zooals we gezien hebben is het denkbeeld van 
een kleinere studieclub, die met zijn leider een soort van geestelijke 
gemeenschap vormt, met het doel bepaalde onderwerpen ernstig en 
ingaand te bestudeeren, in de geschiedenis van het Engelsche ont
wikkelingswerk aanzienlijk ouder, gelijk het trouwens in de geschie
denis der wereld bij alle cultuurvolken in alle tijden heeft bestaan.

Nieuw is de krachtige uitgebreide organisatie van deze beweging 
en de samenstelling van de bevolkingslaag waarin zij werkt. Evenals 
het University-Extension-werk hangen de tutorial classes in Engeland 
nauw samen met de universilciten, maar anders dan deze. Wat is 
dat voor een nieuw geluid, dat wij hooren in de rede van J. M. 
Mactavish op de Oxford-conferentie van 1907, waarin de grondslagen 
werden gelegd voor dit werk! De discussies liepen over de vraag 
„What Oxford can do for "Werking People", dan staat deze scheeps
timmerman op en behandelt het zelfde onderwerp, maar in zijn eigen 
toonaard, die luidt What Workpeople want Oxford to do for them, 
terwijl hij nog liever zou zeggen „"What Workpeople can do for 
Oxford” en hij gaat dan zoover dat hij zegt: er is niets dat Oxford 
voor ons kan doen, wat wij haar niet honderdvoudig kunnen terug 
betalen. In deze rede schrijft hij het niet geheel slagen van de Uni
versity Extension-beweging toe aan het feit, dat de kijk van den 
doorsnee-docent van deze cursussen uitgesproken die is van den 
middenstand oi van nog hoogere standen.

Met deze woorden heeft hij ongetwijfeld een probleem 
dat dient te- worden opgelost voor al de bewegingen 
die_arbeidersontwikkeling in hun program hebben opgc 

n dit bezwaar tegemoet te komen, wordt de < 
Classes geregeld door een z.g. Joint Committi 

:rtegenwoordigers van arbeidersorganisaties 
gers van de universiteit.

: samenhang van dit werk met de University Extension-beweging 
ons gedwongen, de chronologische volgorde van dit overzicht te 

De lezer van het artikel van den heer Mees weet echter, 
instelling der Tutorial Classes een der belangrijkste daden is 

•veest van een lichaam, dat een gewichtige rol speelt in het volks- 
twikkelingswerk van Engeland, de Workers Educational Association.
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Worfcers Wie de bekoring heeft ondergaan van de inner 
Education persoonlijkheid van den stichter van deze federatie, i 

Association. Mansbridge, komt een oogenblik in de verzocnm 
dezen trouwhartigen, warmen, vurigen, energickcn stic’ 
wereldomvattende beweging meer aandacht te wijden, di 
eenstemming zou zijn met de verhoudingen van dit < 
zullen ons echter bepalen tot een korte omschrijving 
van deze moderne ontwikkelingsorganisatie.

De Workcrs Educational Association, opgericht in 1903, is een 
organisatie, bestaande uit arbeiders- en ontwikkelingsvercenigingen 
en individucele leden. Haar doel is belangstelling voor ontwikkeling 
te wekken onder de arbeiders en de middelen in ’t leven te roepen, 
waardoor de vraag naar ontwikkeling eenigszins tot uiting kan komen 
en anderzijds kan worden bevredigd. De organisatie is onderverdeeld 
in „branches” en deze worden gevormd door „affiliated Societies". 
Het bestuur over een branche wordt uitgeoefend door de vertegen
woordigers van de Societies en van de individucele leden. Engeland 
is verdeeld in negen districten. De districten worden bestuurd door 
een raad van vertegenwoordigers der branches, van de direct onder 
het district staande Societies en van de individucele leden van de 
districten. De gchecle Association wordt bestuurd door een Centrale 
Raad, die is samengesteld uit vertegenwoordigers der districten en 
nationale vereenigingen. Deze laatste zijn vakvereenigingen, de Coöpe
ratieve Unie, de Adult School Union, de Y. M. C. A. en dergelijke. 
In 1918 telde zij 218 „branches”, 2525 „affiliated societies" en 17.136 
individucele leden. In 1914 bestonden die affiliated societies uit: 953 
vakvereenigingen e.d.; 388 coöperatieve vereenigingen; 341 Adult 
Schools e.d.; 176 'Werking Mcn’s clubs; 151 ontwikkelings- en 
literaire vereenigingen; 65 onderwijzersvereenigingen; 15 universi- 
teiten; 16 local education authorities en 451 vereenigingen van ver
schillenden aard.

Behalve het werk der bovengenoemde Tutorial Classes, 
jaar bijeen blijven, organiseert de W. E. A. een-jaarlijksche 
studiekringen, conferenties en propageert zij ontwikkelings 
doet ook in veel gevallen het- werk van een ontwikkel 
organiseert zomerscholen, exploiteert een centrale bibliotheek van 
studieboeken ten behoeve van de deel nemers aan de verschillende 
cursussen; heeft contracten met uitgevers om goedkoopere edities 
van duurdere werken mogelijk te maken, geeft een maandblad the 
Highway uit met korte opstellen, boekbesprekingen, correspondentie 
tusschen de leden en de redactie en mededeelingen uit het vereeni- 
gingsleven.

De W. E. A. neemt geen partij-standpunt in, zij zoekt*en vindt 
haar leden bij alle partijen. Mansbridge illustreerde dit op een van 
zijn lezingen in ons land aldus: op onze cursussen zitten sociaal
democraten en katholieken aan een tafel en spreken zich vrij uit over 
hun verschillende standpunten, met dit resultaat dat zij als betere 
sociaaldemocraten en betere katholieken uiteengaan. Deze neutrali
teit werd vooral hoog gehouden onder de leiding van haar stichter. 
Het valt niet te ontkennen, dat zijn opvolger, de algemeene secretaris 
Mactavish, neiging vertoont om naar links af te drijven.
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werkzaamheid op het gebied der volksontwik- 
:hland hopen wij in volgende afleveringen in onze 

de Grenzen een overzicht te geven. Hieronder 
i staaltje. Een gevoel van onbevredigdheid inzake het 
rrichte werk voor de volksontwikkeling en de geringe

Niet neutrale Uitgesproken op sociaal-democratische standpunt staat 
instellingen, o.a. het Labour College te Londen, dat een der leiders 

als volgt karakteriseert: „het leert den werkman de oorzaken van het 
sociale kwaad op te zoeken en de problemen, die daaruit ontstaan in 
de materieele grondslagen van de maatschappij; dat die oorzaken in 
laatste instantie van economischen aard zijn; dat om deze weg te 
nemen in de eerste plaats zulke economische veranderingen noodig 
zijn, die tot opheffing van de kapitalistische staatsorde leiden  
Daarom maakt het Labour College geen aanspraak op neutraliteit. 
Daar het College dus partijbelangen nastreeft, moet het zich stellen 
tegenover alle anders gerichte ontwikkelingsinstituten." Het College 
staat onder leiding van de South Wales Miners’ Federation en de 
National Union of Railwaymen. Behalve de ontwikkelingscursussen 
voor een bepaald aantal studenten, die in het College te Londen zijn 
gehuisvest, geeft het cursussen voor toehoorders van buiten en cur
sussen in de provincie. Het laatste werk verricht het ook in samen
werking met de Plebs League, welke laatste tot doel heeft „de be
langen van de onafhankelijke arbeidersontwikkeling te bevorderen, 
de positie van de arbeiders te verbeteren en mee te werken tot de 
afschaffing van de loonslavernij.”

Beide instellingen zijn symptomen, dat het ontwikkelingswerk, dat 
zich niet op partij-standpunt stelt, door de partijen in kwestie ge
wantrouwd wordt. Dit wantrouwen vindt men overigens evenzeer 
bij zoogenaamd „burgerlijke" confessioneele groepen. Het is trouwens 
niet het eenige motief voor hun oprichting, al is het practisch mis
schien het krachtigste. In een vorige aflevering wees ik reeds op een 
ander motief: de behoefte om hun leden, ook met andere banden 
dan materieele alleen, aan zich te binden. En paedagogisch pleit nog 
een gewichtige factor voor deze separatie: het sterke gevoel van 
saamhoorigheid, dat de gelijke geestelijke gesteldheid van zoo'n groep 
studiegenooten natuurlijkerwijze opwekt.

Het zou dus om verschillende redenen tegen de natuur 
indien men zich tegen afscheidingen, als zich hier voordoen, 
willen verzetten. Het verschijnsel doet zich in alle landen voor; 
zou het anders kunnen.

Synthetisch aangelegde naturen mogen dit betreuren, zij kunnen 
slechts zoeken naar vormen van samenwerking, die dc bezwaren van 
deze versplintering minder sterk doen voelen. Gelukkig, dat onze tijd 
de teekenen brengt, dat alom naar samenwerking zonder verlies vt 
eigen karakter gezocht wordt. IPorDl vervolgt).
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Na een inleiding, waarin hij de werkzaamheid op het gebied der 
volksontwikkeling in Duitschland voor den oorlog karakteriseert, 
geeft Büuerle een schets van het volksontwikkelingswerk, zoo als 
hij zich dit voorstelt en ook bezig is voor een gedeelte van Duitsch
land n.1. Wllrtemberg te verwezenlijken. Wij geven hem thans het 
woord.

van andere geregelde bijeenkomsten 
besproken, zooals bijv, ook in < 

renkomsten, houden wij ons aanbed

resultaten daarvan heeft zich gedurende en na den oorlog over de 
geheclc beschaafde wereld uitgebreid en vooral in de oorlogvoerende 
landen, wij weten dit reeds, geleid tot het stellen van vragen eii 
een geestelijke worsteling om de oplossing daarvan te vinden. Zoo 
heeft men zich ook in Duitschland reeds tijdens den oorlog de vraag 
voorgelcgd: hoe zullen wij na den oorlog het werk der volksontwik
keling, dat dan meer dan ooit noodig zal zijn, ter hand nemen. Zullen 
wij volgens de oude methoden blijven werken of hebben wij naar 
nieuwe wegen te zoeken. Het stellen van deze vraag zegt reeds ge
noeg. De moeilijkheid van het probleem dreef de belangstellenden 
samen en zoo zien we in de laatste jaren telkens, dat in verschillende 
deelen van het groote rijk bijeenkomsten van „volksontwikkelaars” 
worden gehouden, zoogenaamde Volksbildungs Tagungen waar erva
ringen, wenschen en plannen worden besproken door vooraanstaande 
werkers op dit gebied. Uit den aard der zaak kan een klein land 
niet zoo gemakkelijk een uitgelezen schare bijeenbrengen als een natie 
van 60 A 70 millioen zielen, maar men vraagt zich toch wel cens af, 
wat doen onze gezamenlijke volksuniversiteiten op dit gebied, wat 
doen onze gezamenlijke leeszalen en bibliotheken? Hun jaarvergade
ringen zijn ons bekend. Wat doen de vereenigingen voor volksont
wikkeling in ons land om door gedachtenwisseling elkander te helpen. 
^Vel heeft gelukkig de Maatschappij tot nut van 't algemeen tegen
woordig een 9-tal districten (Leeuwarden (= Friesland), Oostelijk 
Groningen, Drente, Utrecht, Gooi- en Eemland, Noord-Holland, 
’s-Gravenhage, Rotterdam, en Noord-Brabant) die elk per jaar 
twee vergaderingen houden, bezocht door 5 tot 30 afgevaardigden, 
waar algemeene vragen het departementale werk betreffend worden 
besproken, maar dit zijn nog maar schuchtere pogingen tegenover 
wat ons land aan samenspreking en samenwerking zou behoeven. ')

Het Nutsinstituut voor volksontwikkeling heeft op dit gebied een 
taak te vervullen. Maar in afwachting van wat we in ons land in 
dit opzicht nog eens zullen prestecren kunnen we kennismaken met 
de besprekingen die gehouden worden in de landen waar men ons 
een stapje vooruit is. Wij beginnen daartoe met een inleiding, ge
houden op de „ Rothenburger Tagung” van September 1918 dus kort 
voor het einde van den oorlog. De voordracht, die het bovengenoemde 
onderwerp behandelde, is gehouden door Th. Bauerle, leeraar aan 
de kweekschool voor onderwijzers, en directeur van den Verein zur 
Förderung der Volksbildung in Wllrtemberg.
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,1. Volksontwikkeling is een zaak van het gebeele volk, niet van 
zoogenaamde „lagere” klassen. Zij is van belang niet alleen voor 
i bewoner der steden, maar is even noodzakelijk voor het platteland.

2. Het terrein, der volksontwikkeling omvat de gebeele kuituur, in 
het bijzonder die gebieden, waarvoor ons volk zich interesseert of 
behoort te interesseeren. Als belangrijke bestanddeelen van het be
schavingsleven, behooren ook wereldbeschouwing en politiek tot het 
gebied van de volksontwikkeling. Deze beide daarvan uit te sluiten 
is onjuiste neutraliteit, zelfs in den grond der zaak heelemaal geen 
neutraliteit. Ze op juiste wijze te behandelen cischt degelijke kennis, 
veel tact en respect voor het eigen inzicht v an andersdenkenden.

3. Alle echte volksontwikkeling moet Hiep geworteld zijn in eigen 
omgeving. Erkenning van het recht op eigen persoonlijkheid sluit de 
verplichting in, met die persoonlijkheid rekening te houden. Daarom 
moet volksontwikkelingswerk zich aanpassen aan de streek waar men 
werkt. Daarom is er verschil tusschen volksontwikkeling in de stad 
en volksontwikkeling op het land, volksontwikkeling bij de boeren en 
volksontwikkeling bij den vakarbeider, volksontwikkeling bij de zoo
genaamde „hooger" ontwikkelden en volksontwikkeling bij den „een- 
voudigen" man. Dat sluit echter niet uit, dat op vele gebieden ge
meenschappelijke wegen bewandeld kunnen worden. Maar volkomen 
duidelijkheid en helderheid ten aanzien van dit centrale punt van 
alle ontwikkelingswerk kan alleen tot de eenheid en harmonie voeren 
die wij noodig hebben.

4. Zulk volksontwikkeling: 
vervlakking van ons kultuurlevet 
alleen tegenover de massaproduc 
tal van ontwikkelingsmiddelen 
geschapen, het werken in de di< 
zich daarom in de eerste en 
Dit sluit een werken in de 
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in de laatste plaats tot de oiiloankelijken. 
breedte niet uit, ja, het wekken en ver

en is de betere, al is het ook de langere 
.nsieve ontwikkelingsarbeid is daarom van 
extensieve. De eerste is voor alle dingen

sluit echter in, dat eindelijk ook op het gebied van de 
ikkeling het louter dilettantistische werk moet worden ge- 

een wel overlegde opleiding van leiders is daarvoor echter 
Naast de practijk moet de theorie van de volksontwikkeling 

meer dan tot nu toe tot zijn recht komen, anders verheft zich 
verk niet boven de trap van een slechts automatische of goedig 

: bezigheid. Evengoed als voor de andere groote gebieden 
kultuurleven hebben wij voor de volksontwikkeling behoefte 

ïekplaatsen, waar in nauwe wisselwerking met het practischc 
veelsoortige problemen worden onderzocht en de verworven 

sn voor het practische werk worden vruchtbaar gemaakt. Wij 
e van de praktijk noodig en een plaats, waar toe- . 
rkers worden ingeleid in den aard, het doel en de
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6. Bijzondere aandacht verdient de methode en de techniek van het 
volksontwikkelingswerk. Populaire behandeling is in wezen iets anders 
dan wetenschappelijke. Alle populaire behandeling b.v. moet gebaseerd
"---- het uitwerken van belangrijke typische voorbeelden, waaraan

imecne conclusies moeten worden vastgeknoopt. De logisch 
schoolde mcnsch denkt plastisch, zijn doorleven en zijn ont- 
ng hebben behoefte aan concreten inhoud. Zoodanige inhouden 
i overvloed van de stof te vinden, die een typisch karakter 
. en deze tot drager van algemeen erkende inzichten en waar-

■ een groote en moeilijke taak, waartoe niet ieder 
e ook zelfs hij, die er wel aanleg toe heeft, maar 
ladelijk weet uit te voeren.

7. Dit alles is echter niet mogelijk zonder een concentratie van alle 
krachten, zonder een nieuwe eenheid, niet in den zin van een opper
vlakkige gelijkmakerij, ook niet in den zin van een slechts uiterlijk 
samenwerken, maar op grond van een gemeenschappelijke theoretische 
en practischc behoefte, van een vérgaande innerlijke overeenstemming, 
en op grond van de overtuiging dat alle volksontwikkelingswerk 
dienen van hel volk is, en dat bij alle veelvuldigheid der wegen, het 
doel en de middelen ten slotte dezelfde zijn.

8. De groote taak van het volksontwikkelingswerk der toekomst 
eischt echter ook uitbreiding van den kring der medewerkers. Er zijn, 
behalve de onderwijzers en de predikanten, nog genoeg krachten en 
persoonlijkheden, die met hun bijzondere gaven waardevol werk 
kunnen leveren. Ik herinner slechts aan dokters, ingenieurs, koop
lieden, kunstenaars, juristen, maar ook aan leidende persoonlijkheden 
uit de kringen van de industrie, bet handwerk en de landbouw. Alle 
leiders van het volk tot het bewustzijn te brengen, dat hun gaven 
hen tot geven verplichten; een dergelijke mobiliseering der geestelijke 
krachten voor de volksontwikkeling is de voorop te stellen eisch 
voor ’t gelukken van ons werk.

Hand in hand met deze mobiliseering der geestelijke krachten 
een mobiliseering der malerieele krachten gaan. Het naar het 
: zoo schitterende gebouw van ons openbaar ontwikkelings- 

hceft tot nu toe verhinderd, dat de zoo dringend noodige 
^ontwikkelingsarbeid de krachtdadige belangstelling van 
lalkrachtige volksgenootcn ondervond, zooals dat in andere 

in Amerika en Engeland het geval is. Zooals -vanzelf 
■ mag het er daarbij niet om te doen zijn, door middel van 
wikkelinigswerk andere doeleinden, die er niets mee te maken 
, of die zelfs schadelijk kunnen zijn, na te streven: de geld- 
:n moeten zonder eenige voorwaarde verstrekt worden, de 
I van het volksontwikkelingswerk moet onaangetast blijven.
T"‘ ' zelfde geldt ook van de verhouding van ons werk tol de 

. Het juiste begrip van de beteekenis van dit werk 
nog dikwijls. Het ligt in het welbegrepen belang van 

:nte, om het vrij volksontwikkelingswerk zooveel mogelijk 
zonder zich te mengen in den aard en de organisatie
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II. Omgekeerd is ook de vrije volksontwikkeling sterk geïnteres
seerd bij <w openbaar oni)erwijs<ry.rleem. Zij moet overal actief zijn, 
waar het er op aan komt, de grondslagen van de volksontwikkeling 
uit te breiden en te bevestigen, de jeugd voor een al te vroeg op
nemen in het ziellooze mechanische der moderne arbeid te behoeden 
en tegenover de voor ons doel absoluut onvoldoende vakontwikkeling 
de eischen van de volks- en menschenontwikkeling te stellen.

>rlijnen, zonder er naar 
et op geestelijk gebied

Als ik er nu toe overga, 
van deze eischcn denk, 
iets van de organisatie van ons 
werk vertel.

In Mei 1918 werd in Stuttgart de „Verein zur Förderung der 
Volksbildung" gesticht. Deze tracht zijn doel te bereiken door

1. Bevordering van de studie op het gebied van volksontwikkeling 
en volksopvoeding.

2. Opleiding van medewerkers aan de taak der volksontwikkeling.
3. Samenwerking met andere soortgelijke doeleinden nastrevende 

vereenigingen en ondersteuning van hun streven.
4. Andere middelen, die tot dit doel dienstig zijn.

Van den aanvang af heeft dit plan in alle betrokken kringen groote 
belangstelling ondervonden en doordat altijd persoonlijk contact werd 
gezocht, is van den beginne e.en vertrouwen gevestigd, waardoor alle 
volksontwikkelingsorganisaties in Würtemberg zonder onderscheid 
van geloof of partij er toe gebracht werden zich aan te sluiten. De 
nieuwe vereeniging wil allen in gelijke mate dienen, vóór alles door 
wat gemeenschappelijk is in ’t werk op zich te nemen. Een gemeen
schappelijk belang is gelegen in de stichting van een centrale bibliotheek 
voor het volksontwikkelingswezen in zijn geheel. Daarin moet niet 
alleen de litteratuur over het geheele ontwikkelings- en opvoedings
werk zijn te vinden, maar ook het belangrijkste uit de grensgebieden 
van geestes-, sociale- en economische wetenschappen. In de eerste 
plaats zullen de verschillende onderdeden als volkshoogescholen, 
volkskunst, pers, bibliotheekwezen,  vrouwenontwikkcling, beroepskeuze, 
begaafden-vraagstuk, opvoeding in het leger enz. zoo volledig mogclijk 
vertegenwoordigd zijn. Naast de in boeken vervatte litteratuur zal 
die uit tijdschriften en kranten worden opgenomen. Een kaartenregister 
zal het gebruik van dit alles vergemakkelijken. Voor zoover dergelijke 
litteratuur zich in andere bibliotheken bevindt, zal men bij ons aan
wijzing daarvan kunnen vinden. De studie zal worden bevorderd 
door opwekking onzerzijds tot het uitwerken van theoretische en 
practische vragen, door ondersteuning van dergelijk werk en door 
eventueele opname ervan onder de uitgaven van de aan onze ver
eeniging te verbinden uitgeverij. Het spreekt van zelf, dat geen rich
ting hierbij is uitgesloten: 'Wie iets waardeyols heeft te zeggen en wiens 
werk vruchtbaar belooft te zijn, die zal als medewerker welkom zijn.
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ons werk na den oorlog zullen ook 
en ander aanschouwingsmateriaal 

[ maken. Daarvoor zouden wij 
militaire ontwikkelingscentra in

zullen de hoofdcommissie en de verschil- 
In de hoofdcommissie zullen alle groote 

; in aanmerking komende organisaties van 
i en openbare leven vertegenwoordigd zijn, 
naast de vertegenwoordigers der voor de 

van het werk in aanmerking komende orga- 
Jit gebied in het bijzonder 
ijkste afdeelingen denken 
aangewezen krachten als 
janiseerd zijn de volgende 
el en kunst, bibliotheek- 
vrouwenontwikkeling. 
voor de volkskultuur in 

i het systeem der massaproductie 
ïn hen in plaats daarvan intensief 
>or de op dit gebied in hun be- 
■«ersonen te doordringen van de 
aanwijzen van de beste wegen, 

imers niets anders dan het onder- 
d aan het groote denkbeeld der 
" het gevoel van verantwoorde- 

1 en omgekeerd.

platen
noodzakelijk 

van wat in i

inderzoek naar den stand van 
:mberg ingestcld, dat tot alle ”” 

„ en waarop de antwoorden voor 
: binnenkwamen. Het resultaat van dit onderzoek 
>r het latere practische werk vormen. Ook daar- 
aangesloten organisaties te dienen, op gapingen 

een schadelijk tegenwerken of onvruchtbaar 
runnen verhoeden.

zal om te beginnen in den vorm van 
corteren duur moeten geschieden, die deels 

'ehouden, deels als „reizende" cursussen 
de volksontwikkelingsdagen moe- 
’ikkeling in het land verspreiden 

:ntoonstellingen van wat be
en belangrijks bezitten, moet 
van iedere landstreek wakker 

telling zijn de volksacademies 
zoor volksontwikkeling. Het zijn 

middelen. Zij moesten overal 
ciuieping van de volksontwikke- 

groote waarde. AVij zouden ze ook bij

Als eerste werk werd een oi 
volksontwikkelingswerk in Wllrter 
tembergsche gemeenten is gericht 
het grootste gedeelte binnenkw* 
zal de grondslag vooi 
mee hopen wij alle w 
in het werk te wijzen en .... . ..............
naast elkaar werken te kunnen verhoe 

Het vormen van leiders zal om f 
cursussen van langeren of korteren du 
in het centrum zullen worden gehoudei 
gedacht zijn. Regelmatig terugkeerendc 
ten het denkbeeld van de volksontwin 
en duurzaam wakker houden. Deor tei 
paalde landelijke gebieden aan schoons 
de belangstelling voor het eigenaardige 
worden gehouden. Een prachtige inst< 
van den Rhcin-Mainische Verband vooi 
kleinodiën onder de volksontwikkelingsmi 
worden opgericht. Juist voor de verdiep 
lingsgedachte zijn zij van 
ons willen invoeren.

De practische behoeften 
een verzameling van het 
in ons centrale bureau 
gebruik kunnen maken 
dat opzicht is vereenigd.

Dragers van ons werk 
lende sub-commissies zijn, 
voor de volksontwikkeling 
het geestelijke, economische en opei 
In de subcommissies zijn naast de vertegc 
afzonderlijke onderdeden van het werk in aann 
nisaties nog andere persoonlijkheden, die op dit 
werkzaam zijn, opgenomen. Voor de belangrijks 
wij ons bijzondere daarop geheel en al aa» 
leiders en leidsters. Reeds gedeeltelijk georg 
afdeelingen: Volksuniversiteitswezen, toone< 
wezen, natuurwetenschap en techniek, pers. 

Het komt er op aan alle gebieden, die 
aanmerking komen, te onttrekken aan 1 
en aan het werk zonder samenhang ei 
te bewerken. Dit geschiedt vooral dot 
roep of uit liefhebberij werkzame pers 
beteekenis van dit werk en door het aa 
die daartoe te volgen zijn. Dat is immer 
schikken van allen individueelen arbeid a- 
volksontwikkeling en versterken van h< 
lijkheid der deelen tegenover het geheel



voX

270

en < ' 
geeste 
in de

bet<

•rt op de
«stijl ontgr< 
liger naar 
idament gev< 

worden tc 
en zonder go< 
it de opleidit 

geeste" 
het

rsiteit is nog niet 
onder deze vlag. 
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.hen, die hoofd en hart op de rechte 
jikelijken instructeursstijl ontgroeid 
irtoe de landverdediger naar het 
itelijk en zedelijk fundament geven.

:t hier het gedrukte worden toe
nder leeskamer en zonder goed 

lies wijst er echter op, dat de opleiding 
mderofficieren en officieren — in geestelijk 

:per zijn moet, dan tot nu toe het geval 
lardelooze, zin- en geestlooze handleidin-

Op eenige bijzonder gewichtige onderdeelen van den volksontwikke- 
igsarbcid moge ten slotte nog worden gewezen. Op den voorgrond 

' langstelling staat tegenwoordig de vraag van de volk.ntiiü'eivileil. 
streken van 't rijk is men vol actie, iedereen wil volksuni- 

oprichten, de een wil den ander voor zijn en reeds zijn 
overijverigen aan den gang, die de volksuniversiteit voor 

irtij- of wereldbeschouwingswagcn willen spannen. Maar in
werk en rekening houden met de persoonlijkheid wil nog niet 
dat wat scheidt tot richtsnoer en doel van ons werk maken, 

niet denkbaar, dat ernstig volksuniversiteitswerk mogelijk 
>nder den vasten bodem eener wereldbeschouwing. Het 
net werk is echter altijd en overal aanpassing der per- 

aan het geheel van het volksleven. Volksuniversiteitswerk 
alles het algemeen menschelijke, het waarachtig waardc- 

leven, kortom alles wat het bewustzijn van volk, 
lijkheid versterkt en verheft, wat den man tot 

tot vrouw maakt. De volksuniversiteit wil die 
ding bijbrengen waarvan Grundvig zegt: „Een ontwikkeld 
>ij die denken kan wat hij voelt, zeggen wat hij denkt en die 
t zijn mond zegt.” 
_iste begrip van de Duitsche volksunivers" 
<t; veel wat fout en halfjuist is, zeilt nog < 
ïstesarbeid is nog noodig om de beweging 

Een cursus, die tot verheldering juist vat 
il leiden, zal het volgend voorjaar met het 
volksontwikkelingsvereenigingen gehouden wot

Niet minder gewichtig dan de volksuniversiteit is het ontwikkelings- 
•.rk in bel leger. Dit is een kind van den oorlog, uit nood geboren 
i als „noodhulpwerk" gedacht. Maar de behoefte aan een meer 
■estelijke legeropvoeding en de beteekenis van de geestelijke zijde 
Je militaire ontwikkeling is er mee erkend. Op dezen bodem 

oeten wij na den oorlog weloverlegd voortbouwen. Er is geen 
;tere bodem en geen betere tijd voor de opvoeding tot staatsburger 

en tot het volks- en staatsbewustzijn als de tijd, waarin de opgroeiende 
man voor den dienst van het geheel wordt voorbereid. H^ie eenmaal 
dit werk zal doen: of het, wat het natuurlijkst zou zijn, door de 
militaire organisatie zelf als gewichtig bestanddeel der opleiding zal 
worden ter hand genomen, dan wel of ook niet-militaire krachten te 
hulp zullen worden geroepen; onze taak is er voor te waken, dat 
iets gebeurt en dat het goed gebeurt.

Zulke arbeid eischt heele menschen 
plaats hebben, die aan den gebruik< 
zijn, kortom die aan de taak, waar'- 
uiterlijke wordt opgeleid, het geestei

Aan het mondelinge woord moei 
gevoegd : er mag geen kazerne zijn zon 
geleide bibliotheek. Dat alles wijst er 
der militaire leiders' — onüc 
opzicht veel grondiger en diej 
was. De meest volkomen wa«
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rsussen voor persmannen en 
ingericht en van de centra voor volks- 

vragen en problemen en evenzeer de 
'rijke publicaties en de mededeelingen van 
ngen aan de pers worden toegezonden. Dan 
ral moeite geven voor goede almanakken. De

i en hulpboeken voor het soldatenonderricht moeten eindelijk cens 
•vangen worden door een goed gefundeerde pacdagogick der leger- 
voeding, in het middelpunt waarvan het leideivprobleem staat.

probleem leider en massa heeft ook centrale betcekenis voor 
gehccle volksontwikkelingswerk. Wanneer zulk werk voor den 
noodig is, dan is het dat niet minder voor de vrouw. De volks- 

’ieling heeft zich tot nu toe te weinig met de vrouwenontwik- 
ucinoeid. De oorlog heeft geleerd, welke beteekenis de vrouw 

iet openbare leven heeft in een tijd, waarin de openbare meening 
stemming thuis zoowel als daarbuiten, zoozeer van de vrouw 

■t. Alle pogingen tot geestelijke verheffing van de vrouw moeten 
it het standpunt der volksontwikkeling voortgeholpen worden, 

vrouw bezit tegenover den vervlakkenden invloed van de moderne 
iltuur" minder weerstand dan de man. De geestelijke waarden, 

de met leeshonger verslonden roman, de bioscoop, het theater 
’ , staan in den regel ver van wat aan .ware beschaving beant- 
urdt, het zijn zcnuwprikkels en armzalige oppervlakkigheden. De 

i der vrouwenontwikkeling zijn nog lang niet opgelost, ja, hun 
;enis wordt misschien nog geheel niet werkelijk gevoeld.

ons werk opent zich hier in theorie en practijk een wijd

In de plaats van het gesproken woord is in den loop der tijden 
in steeds stijgende mate het geschreven woord getreden. Hier treden 
ons pers en boek tegemoet. Het gaat er voor ons niet om, dat er 
maar veel boeken onder het volk komen, maar dat het volk die 
boeken in handen krijgt, die het noodig heeft en gebruiken kan en 
die het naar het innerlijke en naar het uiterlijke verder brengen. 
Alle bibliotheekwerk moet van de beteekenis van het bock als middel 
voor volksontwikkeling uitgaan. Daarvoor is echter kennis der waar
devolle boeken en advies aan de lezers noodig.

Evenzeer verdient echter de pers en speciaal de kleine plattelands- 
pers, het dagelijksche en dikwijls uitsluitende geestelijk brood van 
den eenvoudigen man, onze volle aandacht. De positie en het aanzien 
van den redacteur beantwoordt in Duitschland niet aan den feitelijken 
invloed, dien de pers op ons volksleven uitoefent, noch aan de 1 
teekenis, die zij voor onze volksopvoeding kan hebben. Eveneens I 
antwoordt de pers dikwijls noch in vorm noch in inhoud aan 
eischen, die aan haar moeten worden gesteld, noch onder noch boi 
den streep. Het ergst zijn dikwijls de hoofdartikels. Dat komt om< 
wij aan de pers niet de noodige aandacht schenken, ofschoon a‘ 
ander hulpmiddel van zoo groote beteekenis voor de volksor 
kan worden als juist de pers. Ook hier liggen voor de vo 
keling theoretische en practische vragen: het hoofdstuk 
en ontwikkeling verlangt een ingaande behandeling; 
met de organisaties der pers moeten kurs 
medewerkers der pers worden ingericht e 
ontwikkeling uit moeten de vragen en , 
verwijzingen naar belangrijke publicaties 
gewichtige feiten en pogingen aan de pers 
moeten wij ons ook voor« '
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almanak is nog heden op het platteland naast de religieuze litteratuur 
het boek voor amusement en lecring van groot en klein. Ook hier 
moeten wij nieuw werk leveren: de almanak van een objekt om geld 
te verdienen weer maken tot een waardevol volksboek, dat echte 
kunst, volkslectuur en waardevolle leiding op het gebied van kuituur, 
economie en volksleven geeft, en dit alles gekruid met gezonde humor.

Mij rest nog, in korte woorden samen te vatten, waarom het gaat 
bij de vraag: hoe zullen wij de ontwikkeling van ons volk na den 
oorlog ter hand nemen? Hoe de oorlog voor ons afloopen mag, ons 
land heeft een ontzettend verlies aan allereerste krachten geleden. 
Wij zullen moeten trachten, dit verlies te vergoeden door verhooging 
en ontplooiing van alle echt levende krachten in ons volk. Dat is 
onze groote kracht. Daartoe is echter noodig: concentratie van alle 
leidende krachten op geestelijk gebied, en het bijeenbrengen van een 
rijke voorraad materieele middelen; het samenbrengen van alle ver- 
eenigingen voor volksontwikkeling tot werk- en belangengemeenschap 
met erkenning en instandhouding van ieders bijzonder karakter; afwen
ding van de heerschappij van en het geloof aan de alleenzaligmakende 
kracht van de stof, en instelli ng van ons werk op het menschelijke, 
nationale en staatsburgerlijke; rekening houden met de lokale om
standigheden en met de sfeer van leven, beroep en levensbeschouwing; 
weloverlegde uitbreiding van het werk over het gcheele land en over 
alle gebieden van het kultuurleven; het ondergeschikt maken van deze 
gebieden, in het bijzonder ook van de door de techniek verschafte 
middelen tot ontwikkeling aan de gedachte der volksopvoeding; be
strijding van alle oppervlakkigheid en van alle speculatie op lagere 
hartstochten; strijd tegen alle dilettantisme in stof en methode, vooral 
tegen de misplaatste en gevaarlijke pogingen een verdund aftreksel

Bij dit alles moet steeds de -»r. 
een belangrijke rol spelen. Daatuv 
door worden wij behoed voor wei 
een gemakkelijk overnemen van de 
doende het platteland bewaard, 
eenheid van ons vollk een landelijl 
onschatbare betcekenis voor de 
eigen land voor het geestesoog .. 
voor alles wat natuur en menschei 
hebben; dat is echter voorwaar n. 
van oudheden c 
open te stellen.

Met een enkel woord slechts wil ik het groote en uitgebreide 
bied der volkskunst, dat tooneel, muziek en beeldende kunsten o 
aanroeren. Reeds vóór den oorlog hebben vele krachten zich 
dit werk geïnteresseerd, en tal van vereenigingen hebben zich b< 
toegelegd op volksontwikkeling door middel van de kunst. Het is 
gewenscht, dat ook het gesproken en gezongen woord steeds meer 
in dienst van de volkskultuur worden gesteld. In hoeverre de bios
coop daartoe kan worden gebruikt, is ’n vraag, die een geheel zelf
standige behandeling eischt.

zorg en de liefde voor de eigen omgeving 
ardoor wordt ons werk grondig, daar- 

:rken naar overgeleverd model; voor 
grootestads-methoden wordt zoo- 
Wij moeten voor elke natuurlijke 

lijk museum oprichten. Dat zou van 
J gehcele volksontwikkeling zijn. Het 
te laten leven, den blik te scherpen 

  .ben, vriend en vijand daarin gewrocht 
dat is echter voorwaar niet te bereiken door enkel collecties 

en andere verzamelingen voor een dubbeltje entrée
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De afdeeling B der Lycea 
door Prof. R. CASIMIR.

ï zoogenaamd 
:hap voor het 
>leidii

zijn 
>lks-

het 
ilijkheid 
ir hi'
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VV middelbaar ondcrwijs- 

antwoord wel bevesti 
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Het doel van ons streven moet een onderzoekingsinstituut 
volksontwikkeling zijn. Al deze dingen spreken vanzelf voor wit 
standpunt niet buiten, maar binnen ons volksleven heeft. De vol 
ontwikkelaar moet iets van den ziener in zich hebben, hij moet r 
zijn ziel de ziel van zijn volk zoeken. En het geheim van 
werk — in welk kamp het ook verricht wordt —• is: liefde tot 
volk, geloof in het volk, achterstelling van de eigen persoonlij! 
voor de zaak, geen kneveling van den geest of de ziel, maar hulp 
die leidt tot eigen-hulp van het individu zoowel als, van het volk."

-aagt of deze afdeeling in het geheel onzer 
s-instellingen zal kunnen voldoen, zal het 
tigend moeten luiden. Al is zij geheel nieuw 

ig, er zijn een voldoend aantal gegevens, 
2IXUIU3V le vóórspellen. Het voornaamste van middel- 
: er gedurende een zeker aantal jaren regelmatig, 

.  . ielden ernst les wordt gegeven door ontwikkelde 
is ook hier mogelijk. In de tweede plaats komt slechts de 
aanmerking. Welnu, elk der vakken, voor deze nieuwe af- 

„ voorgesteld, heeft bewezen, voor jongelieden geschikt te zijn 
teekenis te hebben voor hunne vorming. De Nederlandsche en 

drie moderne talen, de wis- en natuurkunde, de staatsinrichting en 
staathuishoudkunde, de geschiedenis en de aardrijkskunde werden en 
worden niet zonder goed gevolg onderwezen. Op de beteekenis van 
het Latijn behoeft nauwelijks gewezen te worden. Het onderricht in 

te taal heeft velerlei groote onderwijskundige voordeelen, die in 
ten tijd van verslapping, verminderden arbeidslust en toenemende 
lauwkeurigheid vooral bezien mogen worden onder het licht van de 
>eidsschool. Het Latijn maakt eigen werk zoo uitnemend mogelijk, 
cht nauwgezetheid en kan niet door werktuigelijke dril alleen 

D;ndom van den leerling worden. Een derde vraag is nu, of het 
:heel der stof, zooals die hier geboden wordt, een samenhangend, 
>ed geordend geheel vormt. Het wil mij voorkomen: ja. Het Latijn 
>1 vertegenwoordigen den strengen taalvorm en tegelijkertijd inleven 
schen in de gedachten van anderen. De lectuur er van zal een be

en karakter en genoeg van de onze verschillend, doen op- 
oog van den leerling. In het Latijn zelf zitten verwijzingen 
: cultuur: het levert dus niet een starre afgeslotenheid, 
:mcn voor nieuwe ontwikkeling: achteruit wijst het 

  ieksche cultuur, vooruit naar de moderne. Alzoo: strikte 
iheid gepaard aan bewegelijkheid van denken; een ompaald ge-
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als examenpunten. Het in de laatste 
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: welke plaats zal de B afdeeling 

tnemen? Hierover wil ik liever zwi;

bied met uiLzicbten naar meer kanten. Dit Latijn in een Lyceum zich 
aansluitend bij eenige kennis der moderne talen, steunt weer het onder
wijs dier talen die weer meer eischen van het taalgehoor, en een snel c 
vatten van grooter geheelen vergen. De wiskunde leert het deductief, 
natuurkunde het inductief denken. De op causale verklaring uitloopt 
beschrijving is gegeven in geschiedenis, aardrijkskunde en staatsim 
ting, een voorbeeld en toepassing van inductieve en deductieve 
methoden op menschelijke handelingen is in de economie aanwezig.

De leerstof is dus gegroepeerd om en heeft haar hoofdobject in het 
menschelijke gebeuren en dit bestudeerd naar verschillende methoden. 
De geesteswereld wordt op verschillende wijzen genaderd, het ver
band met de natuur niet geheel vergeten. Dc wet maakt mogclijk, 
dat elke school 6 uren per klas onderwijs geeft in vakken van eigen 
keuze. Hierdoor wordt gelegenheid gegeven, dit programma naar dc 
behoeften der leerlingen en dc bekwaamheid der aanwezige docenten 
aan te vullen. Voor algemeene ontwikkeling, voor rijp- en bewust
wording van het groeiende individu is voldoende gezorgd. Aan den 
eisch, dat middelbaar onderwijs werken leere en tegelijkertijd ver
gezichten opene, opdat er belangstelling gewekt wordt en dc per
soonlijkheid zich kan vinden, is hier voldaan. Dc vierde vraag is, of 
deze .afdeeling een voldoende opleiding geeft voor dc studies, waartoe 
zij voorbereidt. Voor de rechten is dit zeker aan tc nemen. Menigeen 
studeert nu rechten die een burgerschool heeft afgeloopcn en zich in 
korten tijd voor het staatsexamen B heeft voorbereid. Een vierjarige 
-cursus, waarin meer en degelijker Latijn geleerd wordt, zal zeker 
wel opwegen tegen een jaar Latijn en Grieksch, vluchtig opgedaan, 
spoedig vergeten. Ook heeft de jonge student alle kennis, noodig om 
de juridische studie te kunnen beginnen. Hij zal in dit opzicht in 
-gunstiger conditie verkeeren dan de student, die de afdeeling A of 
B van het gymnasium bezocht heeft: zijn studie sluit rechtstreeks aan 
bij zijn schoolontwikkeling. Ook voor de moderne talen mag men 
dit een goede vooropleiding achten: beter dan b.v. de burgcrschool- 
vooropleiding, die vele leeraren in de moderne talen tot nu toe hadden.

Zal dit vierjaarlijks worden, dan dient het koninklijk besluit, dat 
deze afdeeling regelt, met zorg samengesteld. Ik voor mij zou dezen 
eisch stellen:

1. Aan Latijn worde een aantal 
van de afdeeling a der afdeeling A.

2.. Aan het examen in de moderne talen worde de eisch gesteld: 
vertaling van een moeilijk stuk uit de moderne talen;

lezen met een behoorlijke uitspraak in die talen;
eenige bekendheid met de literatuur; de leerling zal voor elke taal 

minstens een twaalftal letterkundige werken gelezen 
hebben.

verstrekt van 
die niet geëxamineeiu w 

in, die medetellen a 
akte werk ligge tei 

itste vraag is: 
inderwijs ini

uren gegeven, gelijk aan dat
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Lyceum 
inderwijs

s over ui 
kunnen

i vraagstuk i 
:r wetsvoorstc
ns neer te 

r zijn in ons land een twint 
klein getal, misschien een x. 

. ler B afdecling. De Lycea me' 
Zaandam en Enschedé zullen x 
splitsen, 
zelfde pr; 
afdecling 
rector Dr. 
aan de zijde < 
Baarn en BI 
huizingen en 
blijven het N< 
roomsche Lyc 
meer ervaring 
zij niet te sp< 

In die vijf 
B kiezen. (In mijn Lyceum 
in de afdecling 11. B-, 44 
misschien de helft naar af 
getal der leerlingen dat < 
verkiest, niet zoo groot, 
ruim. Het aantal leerling 
zullen dus aanvankelijk 

Blijkt ze te voldoen, 
kant der afdecling ” " 
Zie ik goed, dan 
waar meer cultuur et 
deeling B de 
is de vraag, t 
'nderwijs als 
in die richting 
als f’oorberei<>en<) 
opvatten.

Voor de 
géén

. men zou de ontxvikkc-
Nu echter de stelling 

len, waar omheen zich de 
zij het mij veroor-

toekomst is het niet ondenkbaar, dat breede kringen, 
die nu géén oude talen leeren, Latijn zullen leeren, misschien mede 
in verband met den tocncmenden invloed van het Katholicisme. Maar 
de ouders, die zelf in hun jeugd Latijn geleerd hebben, zullen den
kelijk voor hunne kinderen eene klassieke opleiding begeeren. Na een 
kwart eeuw zal de afdecling B waarschijnlijk een sterke gangmaker 
voor de klassieke opleiding zijn geweest.

Maar dit behoeven wij niet te beslissen of te voorspellen. Aan 
de levensontwikkeling mag veilig overgelaten worden de verdere groei 
en vorming van ons onderwijs. Wie echter de klassieke vorming niet 
wil missen — en het lijkt mij toe dat ze de eerste eeuw zeker nog 
niet verdwijnen kan — voor een deel van ons volk, zal niet mogen 
versmaden, deze B afdecling in te halen. Hoeveel zij doet voor die

er alleen vage vermoedens over uitspreken en 
ling rustig aan het leven kunnen overlaten. 1 
der B afdecling een vraagstuk is geworden, 
gehcele bespreking der wetsvoorstellen beweegt, 
loofd, mijne vermoedens neer te schrijven.

Er zijn in ons land een twintigtal Lycea. Ik schat, dat van deze 
een klein getal, misschien een vijftal, zullen overgaantot het oprichten 
eener B afdecling. De Lycea met een kleine gymnasiumafdecling als 
Zaandam en Enschedé zullen waarschijnlijk niet nog meer willen 
splitsen, daar met het volgen van de afdecling A (a en P) ook het
zelfde practische doel bereikt kan worden als met het bezoeken der 

B. Het groote A’damsche Lyceum zal het niet doen: de
C. P. Gunning, heeft er zich tegen verklaard en zich 
der bestrijders geschaard, en de Lycea van Amsterdam, 

Hocmendaal, zullen ook met het-oog op mogelijke ver- 
aansluitingcn, wel voorzichtig zijn. Er zullen dus over- 

Icderlandsch Lyceum en misschien enkele christelijke en 
t'CCa. Daar deze echter nog kort bestaan, en eerst wat 

ig zullen willen opdoen met de huidige organisatie, zullen 
>oedig tot iets nieuws willen overgaan.

Lycea zullen misschien 20 °/0 der leerlingen de afdeeling 
i mijn Lyceum is ongeveer 32 °/0 in den inbouw, 24 °/0 

.ing 11. B., 44 °/0 in het gymnasium. Van die 44 zouden 
helft naar afdecling B gaan). Aan andere Lycea is het 

de afdeeling gymnasium boven de H. B. S.
t. Stelt men dus algemeen 20 °/0 dan is dit 
igen per Lyceum gemiddeld op 200 stellend, 
een 200 leerlingen de B afdeeling volgen.

>, dan zullen er meer komen, vooral van den 
II. B. S. zullen overgaan naar de afdeeling B. 
wordt de liefde voor de klassieken daar sterk, 

 en beschaving komt. Of dus ook naast de af- 
cconomischc afdeeling der H. B. S. een toekomst heeft, 

tenzij zij bezocht zal worden door leerlingen, die dit 
eindonderwijs beschouwen. De verdeeling zal misschien 

loopen: een scheiding tusschen hen, die het 
hoogcr onderwijs, en hen, die het als eindor
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Mej.
Berk 

Mej.
c ’s-Gr

•ejc

het

Nation;
Oude

taal Reizend Museum voor 
Iers en Opvoeders.

klassieke vorming hangt 
het Latijn en in de eventi 
opvatten, en met hucvcc. 
vakken hun studen' 
weten te bezielei

ue eventueele Grit 
t hoeveel liefde < 
snten voor hun

godsdienst in de 
: kinderen: onder 
Bakker—Gcrms.

s voor Ouders 
Gemeen teraad 

hulde wordt ge-

den geest, waarin de docenten in 
ieksche cultuurgeschiedenis hun taak 
onze hoogleerarcn in de klassieke 

wetenschap en voor de school zullen

T'Je Gemeenteraad van Zwolle heeft 
een localiteit boven de school aan 

het Assendorperplein beschikbaar gesteld 
voor permanente tentoonstelling van af- 
deelingen van het museum.

Er zal ook gelegenheid zijn voor hel 
lezen van boeken en tijdschriften en 
het geven van cursussen.

Voor de inrichting van deze localiteit 
stelde de Gemeenteraad een bedrag van 
f 800 beschikbaar.

Op bescheiden schaal zal te Zwolle 
dus het eerste „Huis voor Ouders" ge
opend worden. In 1919 werd het plan 
opgeval buizen voor ouders te stichten 
in verschillende centra van ons land 
en in een der groole steden een model 
.Huis voor Ouders” met „Leermiddelen
centrale”. Over hel „Huis voor Ouders” 
werd toen geschreven: „Een huis voor 
ouders moet rust geven, ge.dachten wek
ken. bezielen voor de dagelijksche taak, 
de ouders verzamelen, bij elkaar brengen. 
Zij moeten daar vinden wat zij noodig 
hebben tot opbouw van eigen inzicht, 
voedsel lot groei van innerlijk leven, 
en die leering in zaken op hygiënisch 
en technisch gebied, die bij de verzor
ging en opvoeding geleerd kunnen wor-

Hel „huis voor ouders” moet een 
symbool worden van de taak der ouders 
en opvoeders in het gezin."

In het eerste huis voor ouders te 
Zwolle zullen de volgende afdeelingen 
tentoongesteld worden, beurtelings voor 
zoover de ruimte niet voldoende is voor 
alle afdeelingen: Hygiëne, zuigelingen
verzorging; spel; 'Montcssori; Fröbel- 
handenarbeid ; prentenboeken en kinder; 
lectuur; kennis der natuur; drankbe
strijding; platen en wandversiering;

muziek ; bibliotheek ; gc 
opvoeding; afwijkende 
leiding van mevrouw I 
directrice.

Door deskundigen op verschillend 
gebied worden de afdeelingen op peil 
gehouden ; voorzitter Dr. J. H. Gunning 
Wz„ verder o.a. Dr. N. Knapper, Dr.

Brouwer- 
Lolgcring; Dr. C. 

Zcrrijn Stuart; Mej. 
de heer A. F. J. 
Gcbhard; Dr. A. 

Dr. Herderschee; de 
de heer P. L. van 

tlcrdam; Mevr. v. 
.. E. Voerman ; Mcj. 

uerlckom; Mej. A. M. 
. II. Kluit, Mcj. Door- 
iravenhage; de heeren A. 

Ds. A. M. Knotlncrus

idigen op ' 
de afdeelin^

tiiter Dr. J. H 
vv z„ verder o.a. Dr. N. Kn; 
L. Th. Reicher, Mevr. Dr. 
Frommann; Mevr.
J. Mijnlieff; Mej. A 
C. M. den Boer; 
Portieljc; Mej. A. 
H. J. Belzer; Dr 
heer J. Schreudcr; 
Eek, allen te 
Hille-Gaerthé; 
Bcrdenis van 
Dyscrinck, I 
man, allen te 
J. Schreuder 
te Arnhem e-

Nu door de bemoeiingen van ver- 
eenigingen, o.a. van de Ver. ter bevor
dering van het onderwijs in kinderver
zorging en opvoeding. \■oorz. Prof. Dr. 
B. J. Kouwer veel meer cursussen dan 
vroeger in kinderverzorging en opvoeding 
worden gegeven, is er een dringende 
behoefte aan modellen voor leermiddelen. 
Eenigszins zal reeds het Huis voor 
Ouders te Zwolle in deze behoefte aan 
modellen tegemoet komen.

Noodig is echter ee n modelhuis in 
een onzer groote steden waarin alle 
afdeelingen opgenomen kunnen worden, 
ook de woonkamers met amerikaansche 
keuken, de kinderspeelkamer en waar
aan verbonden een Leermiddelen-Cen
trale met gelegenheid duplicaten van 
leermiddelen voor consumenten te ver
schaffen.

Moge het eerste Huis 
voor welk initiatief den ( 
van Zwolle dank en

gebied w 
gehouden
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iftelijk 
voogden

bracht, spoedig door meerdere worden 
gevolgd, waarbij samenwerking gezocht 
kan worden met inrichtingen als „Ons 
Huis", Dorpshuis en dcrgclijkc.

cit minstens

....... .................... gemeenten 
10I 10.000 inwoners zijn deze 
p. 300 en 800 en in gemeenten 
) of meer inwoners resp. 800 
rochures van geringen omvang

. Op een en ander wordt 
-ege toezicht uitgeoefend, 
is het heffen van leesgeld

rang zijn aangcstcld. In speciale gevallen 
kan natuurlijk van een en ander afge
weken worden. Als tusschcnschakel 
tusschcn den minister en de bibliotheken 
fungeert de Hoogerc Raad van Biblio
theken, een lichaam, dat zeer veel over
eenkomst vertoont met onze Centrale 
Verecniging voor Openbare Leeszalen 
en Bibliotheken. Voor de lectuur-voor- 
ziening van het platteland, in hoofdzaak 
door reizende bibliotheken, heeft men 
ook een steunregeling vastgesteld.

Er vallen echter ook belangrijke ver
schillen aan te stippen tusschen de beide 
regelingen. Allereerst dient gewezen op 
hel dwangelement, dat voorkomt in de 
Belgische wel, hetgeen ten onzent geheel 
en al ontbreekt. Wanneer ineen Belgische 
gemeente geen openbare bibliotheek aan
wezig is, dan is het gemeentebestuur 
verplicht tot stichting en instandhouding 
daarvan over te gaan, wanneer Vs der 
kiezers daartoe het verzoek doen aan 
den Raad. De wet kent overigens drie 
soorten van bibliotheken: gemeente-, 
aangenomen- en vrije bibliotheken. Al 
deze bibliolheken^kunnen in het genot 
gesteld worden van rijkssubsidie, indien 
zij voldoen aan de bepalingen der wet. 
Deze maakt het voorts mogelijk, dat 
twee gemeenten gezamenlijk een biblio
theek stichten. In dit geval is echter 
koninklijke bewilliging noodig. Opheffing 
van een openbare bibliotheek door de 
gemeente kan slechts geschieden met 
goedkeuring van de kroon. De staats
steun beslaat niet uitsluitend uil contanten. 
Integendeel, niet minder dan de helft 
van het subsidiebedrag  ̂wordt besteed 
voor den aankoop van boekwerken, welke 
verdeeld worden onder de daarvoor in 
aanmerking komende bibliotheken. Om 
voor subsidie in aanmerking te komen, 
moet een bibliotheek een minimum aantal 
boekwerken bevatten en jaarlijks een 
minimumaantal boeken uitlcenen en wel: 
in gemeenten van minder dan 1000 in
woners moet het boekenbezi 
100 exx.ybedragen en het i 
leeningen (minstens 300. in 
van 1000 tot 10.OOO inwone: 
getallen resp. 300 en 800 en 
met 10.000 o1* 
en 1500. Brocnui 
tellen niet mee. 
van staatswege 
Ten onzent is u

Openbare Bibliotheken in België. 

Tn het vorig nummer van dit tijdschrift 
gaven wij een korte samenvatting van 

de Belgische wet betreffende de .mecst- 
begaafden", thans willen wij de aan
dacht vestigen op een ander onderdeel 
der overheidsbemoeiing ten opzichte van 
de volksontwikkeling. Het betreft de 
wettelijke regeling van de openbare biblio
theken aldaar. De minister motiveerde 
indertijd de indiening van het wetsontwerp, 
door er op tc wijzen dal de nationale 
wederopbouw gepaard moet gaan met 
den geestelijken opbouw .dalden arbeider 
de gelegenheid moet worden verschaft 
om zijn meerderen vrijen tijd, verkregen 
door den verkorten arbeidsdag, op nut
tige wijze te besteden, en dal door hel 
stijgen der prijzen, het boek in het alge
meen niet meer valt binnen het bereik 
van hel groote publiek.

De wel dagteekent van 19 November 
1921. terwijl reeds een algemeene maat
regel van bestuur ter uitvoering van som
mige bepalingen verschenen is. Er komen 
bepalingen in deze wettelijke regeling 
voor, welke veel overeenkomst verloo- 
ncn met voorschriften van de in ons 
land geldende „Voor waarden betreffende 
de Subsidiecring van Rijkswege van 
Openbare Leeszalen en Bibliotheken".

De bibliotheken dienen, om voor sub
sidie in aanmerking te komen, behoor
lijk gehuisvest te zijn en voor iedereen 
toegankelijk. Personen beneden 18 jaar 
worden in ons land echter slechts toe
gelaten met schriftelijkc toestemming 
hunner ouders, voogden of verzorgers; 
de biblolhekcn moeten zich aan hel staats
toezicht onderwerpen en onder leiding 
staan van een directeur of bibliothecaris, 
in het bezit is van het daartoe ingcstclde 
getuigschrift van bekwaamheid. Deze 
wordt benoemd door het bestuur, dat 
tevens zijn wedde regelt, waarin door 
den Staat voor een gedeelte bijgedragen 
wordt. In ons land eischt men het bezit . 
van het diploma ook van hen, die aan 
een grootcrc openbare leeszaal en biblio
theek in een verantwoordelijken hoofd-



:t. De 
.. Psycho- 
door vele 

„Het

Het onderwijs in Esj 
thema voor het Inst 
Jacques Rousseau".

diplc
■ut nog zijn 

dc hoofdleiding be-

speranto als 
stituut „Jean

Rousseau werd gebo- 
n 1912 een Instituut 

, om een centrum voor 
scheppen. De stichter 

. . . Claparède, Professor 
lefondcrvindelijkc -zielkunde azd 

hel dirccteursschnp 
. Pierrot Bovet. De 

jvervan „ Ps 
tweede do- 

waaronder:

per boek verboden. Art. 8 van boven
vermelde „Voorwaarden enz.** bepaalt 
daarentegen : „Voor gebruikmaking van 
het leenen van boeken buiten de lees
zaal kan het lidmaatschap der Vereeni- 
ging verplicht worden gesteld, mits de 
jaarlijksche contributie niet hoogcr zij 
dan f 1.50, en dc gelegenheid worde 
gegeven kosteloos boeken te leenen in 
gevallen, waarin het Leeszaal bestuur 
daartoe aanleiding vindt.” De Belgische 
wetgever had tegen het leesgeld per 
boek blijkbaar minder bezwaar Dc wet 
staat toe dat 10 centiemen per boek 
per veertien dagen gevraagd wordt. Voor 
dure boekwerken kan. met speciale goed
keuring, zelfs meer geëisebt worden.

M. A. H.

Tn bijna alle dagbladen heeft men kun
nen lezen, dat het onderwerp: Espe

ranto op de scholen door bovengenoemd 
Instituut te Genève zal behandeld wor
den op een Congres in de eerstvolgende 
Paaschweek. Uit alle oorden der wereld 
zullen daarheen onderwijsmannen trek
ken. om dit belangrijke vraagstuk te 
bespreken. Onze Minister van Onder
wijs. Kunsten en Wetenschappen zal 
zich daar ook laten vertegenwoordigen. 
Verschillende landen hebben reeds hun 
vertegenwoordigers benoemd. Deze Con
ferentie dient als voorlooper van de be
handeling van hetzelfde punt, dat op de 
agenda van de eerstvolgende vergadering 
van den Volkenbond is geplaatst. P 
vertegenwoordigers van 13 staten I. 
ben namelijk het voorstel gedaan, 
het Esperanto als officieele internatior 
taal te erkennen. Wel heeft de algemeene 
Onder-secretaris van den Bond, Dr. 
Nitobc, die het Praagsche Esperanto- 
congres als afgevaardigde van den Vol
kenbond bijwoonde, een deskundig rap
port doen opstellen, maar het is te 
begrijpen, dat zeer gaarne gebruik zal 
worden gemaakt van een deskundig 
advies, gegeven door een Paedagogisch

■ Instituut van zoo groote vermaardheid 
als het bovengenoemde. Wc zullen moeten 
afwachten, wat het resultaat der bespre
kingen aldaar zal zijn, maar alvast komt 
278

het mij voor, dat het voor den lezer 
niet van belang ontbloot zal zijn, tevoren 
den aard der werkzaamheden van het 
genoemd Instituut te lecren kennen. 
„Bestudeer het kind, want gij zult hel 
zeker niet kennen". Zoo sprak in 1761. 
J. J. Rousseau op dc eerste bladzijde 
van de Emile, zijn beroemd werk over 
de opvoedkunde. Zijn raad volgen heden 
de moderne paedagogen. Zij trachten 
de resultaten van de zielkundige studie te 
benutten, om dc methoden Ie verbeteren. 
Zij organisceren een systematisch onder
zoek. en verzamelen dc waarnemingen, 
opdat dc ondervinding van den een den 
ander hclpe.

In Genève, waar 
ren, stichtte men ii 
onder zijn naam, 
zulke studiën te : 
was Dr. Eduard 
in de proefonder» 
Hoogcschool, die I 
opdroeg aan Prof, 
eerste is bekend als sebrijt 
logie van het kind", de l 
dergelijke werken, 
strijdlustig instinct".

Het Instituut is geen vormschool voor 
onderwijzers: hel is een universitaire 
onderzoekingsinrichting. een coöperatie 
voor opvoedkundige wetenschap, gesticht 
als een particuliere onderneming. De 
Slaat echter begreep de belangrijkheid 
van deze stichting, cn subsidieerde zc. 
Daardoor werden de cursussen officieel, 
maar dc regeling mei den Staal is thans 
nog niet beëindigd, wat dc diploma's 
betreft, en nu heeft het Institui 

„ring onafhankelijkheid cn 
De houden.

heb- Gewoonlijk werken een 40 tal mannen 
om en vrouwen in hel Instituut. Zij komen

male uit alle landen. Velen zijn door hunne
regeeringen gezonden cn studeeren uit 
een beurs. Veelal zijn ze gezonden met 
een bepaald doel voor een speciaal vak.

Het Instituut stichtte ook bepaalde 
ondcrzoekingsinrichlingen. b.v. een spe
ciaal Huis voor dc kleintjes, waar mcr 
3—7-jarige kinderen opvoedde. Daar ge
nieten de jongens cn meisjes een groote 
vrijheid van beweging en men schiep 
aldus een oord, om hun weetgierigheid 
en werkzaamheid te prikkelen. De onder
wijzeressen observeeren daar, hoe dc 
belangstelling der kleinen groeit en zij
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ding

i diens

ten van 
trekking

hier volgen: 
>or datgene 

.1 wordt en 
doodc kennis 

jene, wat hij 
t verworven 

in staat stelt, de stof zelf 
en te beheerschen. Tot 

: school slechts door het 
gedrukte woord; daarom 

jok slechts over taal en 
> leermiddelen. Het oude woord- 
; verhinderde het volledig ver- 
i de geestelijke gebeurtenissen 
het doen. Dit onderwijs liet 

processen afbreken, voor 
nstemming met de natuur 
n daden en handelingen 
:n. Daarom is ook het 
geslacht zoo ongeschikt 

leien, zoo zwak van wil, zoo 
iatief en juist in de zooge- 
schaafde standen ontbreken 

persoonlijkheden, die flink aan* 
energiek zijn. De levendige 
werkzaamheid is bij hen 

i een twaalf-en-mcer-jarige 
:tigd.
onderwijs

hebben de gelegenheid, de ideeën van 
Fröbel, Montessori, Dewcy, Dccroly of 
Claparcde te toetsen aan de werkelijk
heid. Ook de Staatsscholen zijn voor 
de onderzoekingen van het Instituut 
opengesteld.

Onder leiding van Mej. Dcscoeuders 
bestudeeren eenige leerlingen de opvoe
ding van abnormale kinderen. De nieuw- 
geschapên dienst voor geneeskundig, pae- 
dagogisch consult biedt ruimschoots ge
legenheid voor hulp en waarneming. In 
geregelde betrekking slaat inen ook lot 
de Staats-kinderrechtbankcn, die niet 
alleen gevallen geven van morcele ziekten, 
maar ook van veel voorkomende sociale 
kwalen.

Het Instituut riep in 1920 bijeen de 
eerste Internationale Conferentie voor 
de Beroepskeuze. Speciale cursussen 
werden voor de studenten geregeld ter 
controle en zelfonderzoek van den graad

van handvaardigheid en geestelijke ca
paciteit bij meisjes en jongens. Reeds 
verschillende opleidingsscholen vroegen 
het Instituut medewerking bij het onder
zoek der candidaten voor telefonist, hor
logemaker of mechanicus.

Ook publiceert men de resultatc 
gedane waarnemingen met betre 
tot de opvoedkundige waarde van 
speelgoed voor de jeugd.

Het Instituut vergeet nooit zijn eind
doel, hetwelk is de menschheid te helpen 
in het vergemakkelijken van de voorbe
reiding eener nieuwe generatie. Daarom 
zal het in dezen zomer het 3de Congres 
voor zedelijke opvoeding regelen. Even
eens daarom besloot het eene Internatio
nale Conferentie bijeen te roepen betref
fende bet onderwijs in esperanto op 18 — 
21 April a.s.

noemde onderstaatssecretaris hit 
„De mensch wordt niet doo. 
gevormd, wat hem geleerd • 
wat hij als bezit van 1. . 1 
ronddraagl, maar door datgc 
zich door arbeid zelf heeft 
en wat hem in staat stelt, c 
aan te pakken en te behee • 
heden leerde de s 
gesprokene of g 
beschikt ze ook 
schrift als leermidt 
onderwijs v 
loop van < 

de geestelijke f 
ze in overeens 
in reacties, in 
omgezet waren, 
tegenwoordig g. 
om te handelen, zoo 
zonder initiatief en juist 
naamde beschaafde stand 
daarom persoonlijkheden, die I 
pakken en energiek zijn. De ' 
drang tot werkzaamheid is 
immers in een twaalf-en-mc< 
schooldienst stelselmatig verniet!

Door dit zuiver woord-on

Das Buch der Erziehung. (G. Braun- 
schc I lofbuchdruckcrei u. Verlag. Karls- 
ruhe). Dit bock zal in drie deelen ver
schijnen : n. Opvoeding van de kinderen 
tot aan het verlaten van de „Grund- 
schulc", b. Opvoeding in de leerplichtige 
leeftijd na de „Grundschulc", c. De 
verdere ontwikkeling in beroep en op 
de hoogeschool. Het bock verschijnt in 
afleveringen. Hel tweede deel verschijnt 
het eerst. Voor mij ligt de eerste af
levering mei een inleidend woord van 
Prof. Dr. Max Epslein: een hoofdstuk 
van Prof. Paul Ocslreich : „Was wollen 
wir?", een van Unterstaatssekrelar z. 
D. Dr. M. H. Bacgc: Schule des ak- 
tiven Mcnschen; een van Dr. Otlo 
Cipmann: Schulaltcr und Schulsinn; 
een van Prof. Oeslreich: Aufbau der 
Zukunftsschule: een van Studienrat 
Friedemann; Deutschkundc en een van 
Studienrat Dr. Waker Schönbrunn: 
Das Erlebnis der Dichtung in der Schule. 
De vele medewerkers willen niet den 
weg wijzen, maar de ontwikkelings
mogelijkheden voor de toekomst ver
duidelijken. Wc laten, om het werk te 
karakterisccrcn, het begin van „die Schule 
des aktiven Mcnschen" van bovenge-
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lagaaien, die 
i de meester, 
en kudde- 

tot een zuiver 
overschatting 

i het gedrukte.
* van alles, 
>ecn tot een

:iddc’ 
het

tot geestelijke zelfstandigheid. Door haar 
methode ontwikkelt en versterkt ze 
verder de zin voor werkelijkheid en 
feilen en blijft steeds in nauwe betrek
king tot het leven. Tevens wordt daar
door echter ook een geheel nieuwe op
vatting van arbeid geleerd. Deze wordt 
een vrijgekozen werkzaamheid, een 
vreugde over hel beteckenisvolle schep
pen in, met en voor de gemeenschap, 
terwijl het autoritatieve woordonderwijs 
aan het werk dikwijls het karakter van 
iets onvrijs, onaangenaams, ja kwellends 
gaf."

Ouders en opvoeders maak ik met 
nadruk op „Das Buch der Erzichung" 
opmerkzaam. W. E.

vormde de oude school papa 
zwoeren bij het woord van 
geestelijk onzelfstandigen 
menschen. Zij voedde op 
woordenkennis, tot een < 
van het woord, vooral van 
tot een kritieklooze opname 
wat gedrukt was, in *t algemc 
overschatting van het zuiver abstra 
die tenslotte tot een formalisme lei, 
dat zich van de werkelijkheid en 
leven afwendde. De nieuwe school zet 
nu op de plaats van het autoritatieve 
woordprincipe het eó/e/t waarnemen, 
beschouwen en onderzoeken, het zelf 
laten vinden, in 't kort de zetjvterk- 
zaanibeiJ. Daardoor alleen voedt ze op
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>enbare besprekingen of congressen ter be- 
sontwikkt

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs. 

i van openbare bespr o  
van volksontwikkeling.

van een orgaan, dat uiting zal geven 
en nieuwe vruchtbrengende gedachten

aan alle in ons 
op het gebied der

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt:

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. Voor:
Mx. J. H. THIEL J. HOVENS GRÉVE.

'■■■■!■ i
0229 9440 |

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en. eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen 
handeling van problemen ’

5. door uitgave 
land levende oude 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.
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I. De ontwikkeling van volwassènen door de Volksuniversiteit

krachtige 
werkzaamheden voor haar 

s opgenomen, nl. de studiekring 
doel, de gelegenheid tot s „ 

idige leiding aan de deelnemers te vers 
.. diekring het voornaamste gewicht op de 

: praktikum op de praktiese toepassing — 
ider dat evenwel de eerste geheel de praktit 

geheel de theoretiese studie uitschakelt.
doel van dit, op verzoek der redaktie geschreven artikel is, 

leling te doen van mijn ervaring als leider van drie dezer

-r-rit den aard der zaak hebben de Volksuniversiteiten in ons land 
Vz nog geen geschiedenis; zij staan aan het begin van hun ont

wikkeling; met veel enthousiasme alom opgericht, bestaan ze, 
zonder nog hun levensvorm te hebben gevonden; in zekeren zin is 
dit de mooiste tijd in elke ontwikkeling; tegelijk is het echter de 
tijd van onbevredigdheid, van zoeken; zij kijkt rond naar die pogingen, 
welke haar min of meer geslaagd lijken; en zij wil er haar lezers 
mee in kennis brengen; speciaal de besturen en docenten van alle 
volksuniversiteiten; zij hoopt hun daarmee een dienst te bewijzen; 
en als deze dienst een andere waard is, hoopt zij van hun de aan
wijzingen te krijgen van die belangrijke pogingen, welke aan haar 
aandacht ontsnapt zijn; dan zijn we misschien ’t volgend jaar weer 
een stap verder.

Wij beginnen met de ervaringen van een drietal docenten aan de 
Rotterdamschc Volksuniversiteit terzake van de studiekringen en 
practica, waarmede men hier bezig is proefnemingen te doen. Wij 
hebben hen gevraagd voor ons hun ervaring, oordeel en eventueele 
desiderata ten aanzien van dit soort van onderricht te willen mee
deden en laten hier als eerste artikel volgen:

Rotterdamse Volksuniversiteit heeft onder 
verenigingsjaar 1921 —1922 iets 
ig en het praktikum. Beide heb- 
stelselmatige eigen studie onder 

ciners te verstrekken; daarbij legt 
—richt op de theoretiese studie, en 

der behandelde theorie, 
1 ':iese toepassing of de•eUI

ie uit 
der
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sn naar de 
universitair

oordeel 
de weg 
bleven 

) kwam

betekenis en 
onderwijs.

igen, en een onderzoek in te stellen 
Ie van deze nieuwe vorm van volksui

zollcdig
— De 
van de 

voorko- 
verplichte

Het bestuur der Rotterdamse Volksuniversiteit stelde als maximi 
aantal deelnemers voor iedere studiekring 25 personen, van < 
dat een groter aantal de goede werking van deze klubs in c 
zou staan. Twee van de aan mij toevertrouwde studiekringen 
iets beneden dat getal, de derde daarentegen (die der ouderen) 
daar boven.

De eerste omvatte een groep van jongeren, leden der jeugdorga
nisatie, — de tweede een groep van ouderen, — en de derde een 
groep van sekretarissen en vrijgestelden van vakverenigingen.

De opkomst der deelnemers. — De groep van jongeren kromp reeds 
spoedig tot een klubje van 14 ineen. Deze 14 evenwel onderscheidden 
zich door hun zeer trouw bezoek der lessen. — De groep van ouderen 
is, behoudens in een enkel geval van ongesteldheid, steeds volle»1’ 
aanwezig geweest, wekeliks l'/j uur, van 17 November af. 
groep vakverenigingsbestuurders heeft geducht te lijden gehad 
overbezetheid der deelnemers met werk en van de telkens 
mende onvermijdelikheid van verzuim wegens noodzakelikc, 
bestuursarbeid.

De belangstelling der deelnemers. - ’
iets anders gekonstateerd worden dan _ . 
voerde belangstelling, die zich o.a. uitte i 
met name in de groep der vakverenigingsb» 
gedachtenwisselingen en besprekingen. De ( 
lessen einde Februari moesten eindigen om» 
van ouderen, die reeds maanden op lessen 
moest komen, toonde en uitte op de meest < 
stelling over deze afbreking der lessen, en 
voeging met anderen weer op voldoende a< 
ten einde zo spoedig mogelik weer te kunn

— In geen der drie groepen kan 
» anders gekonstateerd worden dan de tot het hoogst toe opge- 
;rde belangstelling, die zich o.a. uitte in vragen en opmerkingen en, 

net name in de groep der vakverenigingsbestuurders, hcrhaaldelik in 
jedachtenwisselingen en besprekingen. De groep der jongeren, wier 
essen einde Februari moesten eindigen omdat een zeer grote groep 

ouderen, die reeds maanden op lessen wachtte, in haar plaats 
>est komen, toonde en uitte op de meest duidelike wijze hare telcur- 
ïlling over deze afbreking der lessen, en zal trachten door samen- 
:ging met anderen weer op voldoende aantalssterktc te komen ten 

einde zo spoedig mogelik weer te kunnen beginnen.
De eigen studie. — In de groep van vakverenigingsbestuurders was 

het niet mogelik, tot eigen studie te komen, omdat hun ten enenmale 
de tijd en de gelegenheid daartoe ontbreken. Indien dddrvoor gezorgd 
kon worden, indien m.a.w. de vakverenigingen en hare besturen aan 
de bestuurders, die een dergelike studiekring willen volgen, voldoende 
vrije tijd en zo mogelik ook een geldelike bijdrage voor hun studie 
konden en wilden geven, dan zou een groep als deze het tot zeer 
vér gaande en zeer vruchtenrijke zelfstudie onder deskundige leiding 
kunnen brengen. Tans is het materi'éel onmogelik verder te komen 
dan een zo uitvoerig mogelike behandeling der gekozen stof in de 
kursusuren zelf en de min of meer uitgebreide besprekingen van allerlei 
onderdelen onder de les. — In de groep van ouderen bepaalt de be
langstelling zich niet tot vragenstellen, zij openbaart zich ook in het 
maken van vaak uitgebreide aantekeningen en in de verwerking daar
van tuis; een enkele stelt mij wekeliks de door hem keurig verwerkte 
aantekeningen ter korrektie ter hand, en maakt dan daaruit en uit 
het door mij samengestelde en door het buro der Volksuniversiteit 
vermenigvuldigde diktaat één geheel. De mogelikheid om méér te doen.
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wat velen zo gaarne zouden willen, stuit af op het gebrek aan ge
schikte boeken in de nederlandse taal (vreemde talen kennen de deel
nemers niet). De gewone schoolboeken deugen voor deze volwassenen 
niet. De akademiese studieboeken zijn door hun schrijfwijze en hun 
doel evenmin voor hen geschikt. Men moet zich dus tevreden stellen 
met het nu bereikbare : een uitvoerig diktaat, aantekeningen der deelne
mers, en de bewerking van beide door hen. Op zich zelf is dat even
wel reeds veel. (Dank zij het aktieve bestuur der Rotterdamse Volks
universiteit en de even aktieve <lirektie der Wereldbibliotheek zal 
binnenkort een begin worden gemaakt met de uitgave van studie
boeken voor volwassenen als in deze groep zijn bijeengekomen). —In 
de groep van jongeren ontbrak iedere gelegenheid voor zelfstudie. De 
nodige kennis, de geschikte boeken en veelal 'ook de goede plaats 
voor een zodanige eigen studie zijn voor hen niet aanwezig, in 
grote tegenstelling met hun intellektueele aanleg, hun leerbegeerte en 
hun persoonlike energie, die in ruime mate aanwezig zijn. Voorlopig 
zal m.i. voor de jongeren zelfstudie, voortgezette studie, niet anders 
verkregen kunnen worden dan door de uitbreiding hunner lessen in 
hun studiekringen tot 2 of 3 maal per week, en door dan aan de 
voorgedragen behandeling der stof een geregelde repetitie en per
soonlike bewerking daarvan door de deelnemers vast te knopen.

Samenvatting. — De ervaring met deze drie groepen is, kort 
samengevat, de volgende: de methode van bijeenbrenging van personen 
van ongeveer gelijke voorontwikkeling en ongeveer gelijke maatschap
pelijke positie in één studiekring waarborgt de verkrijging van goede - 
ontwikkelingsrcsultaten; het volslagen gebrek aan goede studieboeken 
voor volwassenen, wier studiedoel niet is zich voor een eksamen voor 
te bereiden doch hun algemene persoonlike ontwikkeling te bevorderen, 
is een zeer grote belemmering bij deze ontwikkelingsarbeid; de zeer 
duidelik uitgesproken begeerte naar en behoefte aan voortgezette 
persoonlike ontwikkeling door studie wettigen ten volle de voortzet
ting van het onderwijs van volwassenen in de vorm van studiekringen.

Het 1 
universit< 
Want 
het onderwijs 
lingen en niet omgck< 
kwam daarmee tot de 
voorontwikkeling 
en zij nam tevens 
dens voor zeer vér in 
onder deskundige leidit 

De Volksuni 
uitgegaan. Zij 
drachten en ki 
zij vold 
de leidii

lijkt mij onbetwistbaar te zijn, dat de Rotterdamse Volks- 
iteit met haar studiekringen een goede weg is ingeslagen, 

t zij aanvaardde daarmee het opvoedkundig-juistc beginsel, dat 
mderwijs en de opvoeding zich moeten aansluiten aan de leer- 
i en niet omgekeerd de leerlingen aan het onderwijs; •— zij 

.u<. Je zeer juiste groepering der leerlingen naar hun 
; en naar het maatschappelik doel hunner studie; — 
het zeer juiste methodiek beginsel aan, dat, behou- 

zèr in zelfstudie gevorderden, eigen studie slechts 
lige leiding goede resultaten kan opleveren.
liversiteiten waren alle van geheel andere denkbeelden 
i waren van oordeel, dat het voldoende was, voor- 

uxachten en kursussen in te richten over onderwerpen, waarvoor 
—" voldoende belangstelling aanwezig wisten of veronderstelden, —> 
uc iciuing daarvan toe te vertrouwen aan, bij voorkeur door de be
trokkenen zelf aangewezen deskundigen, — en de belanghebbenden 
en belangstellenden zich naar eigen inzicht en begeerte vrij te laten
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; vooropgezet 
s loslaat, kan 
<an de stelsel-

:gel der Rottere 
reorganisatie der Voll 

i te gaan, welke plaats 1 
i organisatie der Volksui 
er-ontwikkeling ook zal 
Volksuniversiteit dan i 
jndergaan.
11 het oorsp 

hoger o 
irding d<

irdamse 
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iniversitcit 
al moeten 

niet nog

der°’

en praktika nu is 
het grootste gedec 

iniversiteit zo te 
nodig heeft, — 

hoofdzaak gelden'1 
werkmethode

spronkelik 
onderwijs 
Ier taak va

esproken maatrej 
r op een begin van 
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In wezen komt derhalve de besj 
Volksuniversiteit neer op een bej 
versiteit. Daarom is hc 
van de studiekringen en 
zal kunnen innemen en 
innemen, en of de orgar 
meerdere veranderingen :

Indien de Volksuniversiteit eent 
, beginsel van verstrekking v« 

het niet anders of zij kom

(roeperen om de onderwerpen en de leiders heen; de in de laatste 
*en gemaakte scheiding tussen de A- en de B-grocpen, tussen de 
hools-minder- en de schools-meer-ontwikkelden bracht wel enige 

eperking in deze groeperingsvrijheid doch handhaafde deze toch als 
leisel.

Fheoreties hadden de Volksuniversiteiten gelijk met de opbouw 
i haar werk op dergelike grondslagen. Immers theoretics hadden 
ten doel, overzichtelik hoger onderwijs te geven aan allen, die 
andere vakken dan de door hen bestudeerde en toegepaste, op 

i niet-tijdrovende praktiese wijze, wilden worden ingewijd ten op- 
‘s van de daarin aanwezige hoofdzaken, de daarin voorkomende 
lemen en de daarin gedane ontdekkingen en uitvindingen.

praktijk van het onderwijs aan de Volksuniversiteiten heeft 
el van dat theoretiese doel niet veel heel gelaten. De personen, 

het oorspronkelik bedoelde overzichtelik hoger onderwijs 
king kwamen, die m. a. w. door hun ontwikkeling in staat 

gesteld met vrucht eep dergelik onderwijs te volgen, zijn slechts 
indering deelnemer aan een kursus der Volksuniversiteit ge- 

sntegen meldden zich voor deelneming bijna uitsluitend 
die tengevolge van hun, voor dit universitaire doel 

staat waren, het onderwijs aan 
-vorm, ’ ’ ‘ 1
• voor de ha>iu, 
:erden doch <->-•>

irgelik oi 
in kursr 
ca voor deelneming bijna uitsluite 

Jge van hun, voor dit universitaire d< 
eling niet in staat waren, het onderwijs 
de hooger-onderwijs-vorm, waarin het oor- 

vorpen, te volgen. Het lag voor de hand, dat de 
deze deelnemers niet weerden doch aannamen, 

was, dat zij een werkmethode volgden, die 
was voor de oorspronkelik-verwachte, niet of slechts 

aantallen gekomen deelnemers, doch niét voor de 
niet-bedoelde, in grote aantallen wèl-gekoinenen. En 

weer het gevolg, dat de leiders feitelik geen over
zichtelik hoger onderwijs konden geven doch zich tevreden moesten 
stellen met een streven naar populaire begrijpelikheid, dat evenmin 
hen zelf als hun hoorders kon bevredigen.

De maatregel der Rotterdamse Volksuniversiteit tot inrichting van 
studiekringen en praktika nu is een zeer logiese en zeer verdienstclike 
poging, om voor het grootste gedeelte der deelnemers de werkmethode 
der Volksuniversiteit zo te veranderen, als dat deel der werkelik 
gekomenen nodig heeft, — een zeer toe te juichen middel dus om 
aan de, in hoofdzaak geldende praktijk der deelneming een daarbij 
behorende werkmethode aan te passen.

grocr. 
jarei 
Schout: 
bep ’ 1

The< 
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in a 
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in aanmerking kwamen, die m. a. w. 
werden gesteld met vrucht eep derg<* 
bij uitzondering deelnemer aan een ■ 
worden. Daarentegen meldden zich 
personen aan, die tengevo); 
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de Volksuniversiteit in c 
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enen. Dan wordt 
... daarin inbegre- 
onderwijs in aan-

i levensonderhoud, in kantoor, buro, 
leven;
'anisatie van het maatschappelik leven.

bestemd om aan personen die, hetzij door 
.... .....  de eerste of aan de tweede afdeling, hetzij
lartoe voldoende voorbereid zijn, de gelegenheid te 

r 3 enkele vakken of op een als geheel op- 
vukkch toe te leggen met het oog op hun werk-

matige bevordering van de ontwikkeling van volwasser 
zij dus een ontwikkelingsinstelling voor volwassenen, c 
pen de volwassenen, die voor overzichtelik hoger 
merking komen.

Als ontwikkelingsinstelling voor volwassenen zal zij haar 
wijs geheel moeten regelen naar de kennis en de ontwikkel 
betrokkenen. En dan zal zij bij een goede regeling van haar or 
vanzelf komen tot de 4 afdelingen, die door Burgemeester en 
houders van Utrecht tijdens mijn Onderwijs-Wethouderschap in 
voordracht tot regeling van het onderwijs voor volwassenen 
gemeenteraad werden voorgesteld, en die in de, na mijn aftreden als 
Wethouder gewijzigde voordracht gehandhaafd zijn. Artikel 2 van de 
bedoelde voordracht luidt als volgt:

„I. Het onderwijs aan volwassenen wordt naar de inhoud en het 
doel van de lessen, in verband met de kennis en ontwikkeling der 
deelnemers, verdeeld in 4 afdelingen:

De eerste afdeling is bestemd om 
doende of niet anders dan gewoon lager 
de gelegenheid te geven zich te oefenen 
het rekenen en de nederlandse taal met 
toepassing in het huiselik, het maatschappt 

„b. De tweede afdeling is bestemd om aan | 
lager onderwijs of het onderwijs in de eerst 
genoten hebben, of, na met vrucht gewoon lag 
genoten, zich met goede uitslag verder in schoo> 
kennis geoefend en verder ontwikkeld hebben, 
om zich op de studie van een of enkele vakken van 
onderwijs toe te leggen.

De derde afdeling is 
volgen van lessen aan 

andere wijze da< 
op een of op 
van vakken tc

het volgen van 
op andere wijze 
geven om zich < 
gevatte groep v 
zaamheid :

le. ter verkrijging van hun 
winkel, werkplaats of huiselik .

2e. ter bevordering van de orga 
in verenigingen van allerlei aard;

3e. ter deelneming aan de maatschappelike bestuurs- en l 
arbeid, in vertegenwoordigende lichamen of in door de overh< 
stelde kolleges, kommissiën of raden.

„P. De vierde afdeling is bestemd om:
le. degenen die, hetzij door het volgen van de lessen in de hiervóór 

genoemde afdelingen, hetzij door hun met goed gevolg genoten mid
delbaar, gymnasiaal, handels- of nijverheidsonderwijs of door hun 
studiën voor onderwijzer of leraar aan instellingen voor fröbel-, lager-, 
middelbaar-, handels- of nijverheidsonderwijs, hetzij op andere wijze 
daartoe voldoende onderlegd zijn, de gelegenheid te geven zich op de 
studie van een vak van wetenschap of kunst theoreties of prakties 
toe te leggen ;

2e. aan personen uit alle maatschappelike klassen en groepen de
285

n aan personen die niet vol- 
:r onderwijs hebben genoten, 
1 in het lezen, het schrijven, 

t het oog op de praktiese 
>elik en het openbaar leven.

i personen die uitgebreid 
rste afdeling met vrucht 
ager onderwijs te hebben 
>olkundigheden en school

gelegenheid te geven 
uitgebreid lager

in de
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tweede, 
ig door

redeloze uitslui- 
' tekenen.

migen bcte- 
'eelnemers 

stellen. Het 
’iclik velen 
vorzettings- 
e aard der 
jende mate 

■der zowel de 
dien menigeen 

een dergelike 
eamerhand het 
;n van eenigzins 
de lokaliteiten,

• loopt in de regel van 1 Oktober tot 30 April; 
ir gelang van de behoefte over een of meer 
cunnen ook lessen gedurende de zomermaanden

nog niet, 
en de zorg

vcnd te worden met de voortbrengselen van 
insten, bouwkunst en toonkunst en ingewijd 
ingen en toepassingen van zowel geestelike

gelegenheid te geven, bekend te 
letterkunde, beeldende kur 
te worden in de ontdekkii 
als natuurwetenschappen.

„II. Het onderwijsjaar 
de lessen kunnen zich naar 
maanden uitstrekken; er kt 
gegeven worden".

De indeling der volwassenen in deze 4 afdelingen laat het 
maakt het mogelik, aan alle volwassenen het ontwikkelingsondc 
geven, dat bij hun ontwikkeling past en daaraan aansluit, 
opent zij de mogelikheid, om zijn kennis en ontwikkeling geli 
zó vdoruit te brengen, dat de overgang van de eerste naar de t> 
de tweede naar de derde en de derde naar de vierde afdeling 
hen, die dat willen verwezenlikt kan worden.

Het spreekt van zelf, dat bij de aanvaarding van een dergelike 
indeling van meet af de organisatie der 4 afdelingen moet worden ter 
hand genomen. Dat spreekt van zelf, omdat het achterwege laten 
van een of meer afdelingen voor de volwassenen, die onmiddcllik daarin 
plaats zouden moeten vinden, de volstrekt zinloze en 
ting van de gelegenheid tot ontwikkeling langs deze weg zou bett

De gelijktijdige onmiddellike organisatie van alle 4 afdclinge 
kent daarom nog niet, dat een onmatige toevloed van deel 
zich zal voordoen en mateloze eisen aan de financiën zal stelle 
nieuwe van een dergelike ontwikkelingsarbeid zal aanvanke 
schuw maken en terug houden; de wilskracht en het dooi 
vermogen, door een zodanige arbeid geëist, zullen uit de 
zaak, altans in de beginne, niet bij zeer velen in voldoe 
aanwezig zijn; en de huiselike omstandigheden, daarondc 
woningtoestand als de gezinsverhouding begrijpende, zullen 
beletten, in voldoende mate tuis de nodige arbeid, door’ een 
studie vereist, te verrichten. Daarom zal eerst langzamer 
aantal deelnemers zo groot worden, dat er moeilikheden 
ernstige aard zullen kunnen ontstaan ten opzichte van G<= iui 
de kosten en wellicht ook van de leiders.

Met de organisatie der 4 afdelingen is men er evenwel 
Daarnaast zijn nodig de zorg voor bevoegde leiders 
voor geschikte hulpmiddelen.

Het leiderschap van een groep van volwassenen vereist zeer eigen
aardige persoonlike gaven, en het lesgeven aan volwassenen in ont- 
wikkelingskursussen als de besprokene houdt zeer biezondere moeilik
heden in. Want de volwassenen, enkele jongeren misschien uitgezonderd, 
en vooral zij, die zich tot ontwikkelingsarbeid gedrongen gevoelen, 
beschikken over een volwassen, zij het dikwerf ook onvoldoende of 
eenzijdig geoefend infellekt en denkvermogen; zij zijn in het bezit 
van een, door de levenspraktijk hun verstrekte levenservaring en 
maatschappijkennis, al mogen de omstandigheden van hun leven in 
die ervaring en die kennis menigmaal ook een element van opper
vlakkigheid en eenzijdigheid hebben ingebracht; en het doel van de 
door hen gekozen ontwikkelingsarbeid is hun niet door de dwang 
der school of door de dwang van een eksamen opgelegd doch met
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het vraagstuk ter verkrijging van ge- 
•r hulpmiddelen bij het onderwijs aan 
boeken. Deze zullen vrijwel alle nog 
i worden. Slechts in uitzonderingsge- 

dat soort onderwijs 
geheel ander doel en 
i geschreven.

vê eisen, 

--------- wige 
bevoegden 
hunner te

stellig inzicht in hun persoonlike levensbehoeften door hen zelf be
paald. Dientengevolge staan zij niet slechts zeer krities tegenover 
hetgeen hun als kennis en ontwikkeling geboden wordt maar stellen 
zij ook hoge eisen van persoonlike bevrediging door het geboden 
onderwijs. Minder dan in enig ander onderwijsverband is daarom 
de leider van onderwijs aan volwassenen op de hoogte van zijn taak, 
indien hij zich beperkt tot de beheersing en de wetenschappelike en 
uitlegkundige behandeling van zijn onderwerp. Daarnaast heeft hij 
behoefte aan een zo grote kennis van zijn volwassen toehoorders en 
een zo zuivere regelmatige waarneming van de inwerking van zijn 
arbeid op de hem toevertrouwde deelnemers, dat hij door de inrichting 
en de karakterisering van zijn onderwijs ook komt tot de voldoening 
en de bevrediging zijner hoorders, zonder te kort te doen aan de 
innerlike waarde van hetgeen hij hun aanbiedt. En neemt men dan 
ten slotte nog in aanmerking, dat onderwijs geven aan leerlingen 
met zo hoge bevredigingseisen en -behoeften als de volwassenen in 
zeer hoge mate inspannend is, dan zal men moeten toegeven, dat 
zeer biezondere eigenschappen en gaven nodig zijn om iemand geschikt 
te maken als leider van een ontwikkclingsklub van volwassenen.

Het welslagen van de arbeid ter ontwikkeling van volwassenen 
hangt dan ook in niet geringe mate af van de mogelikheid en de 
werkelikheid van beslaglegging op daarvoor geschikte leiders. Onge
twijfeld zullen velen van hen, die aan onderwijsinrichtingen werkzaam 
zijn, door hun persoonlikheid en hun kennis ook uitnemend geschikt 
zijn voor de ontwikkelingsarbeid onder de volwassenen. Het zal 
evenwel niet gemakkelik zijn, hen er toe te bewegen, zich ook te 
gaan wijden aan dit werk, dat ondanks hun onderwijservaring en 
ondanks hun liefde voor het lesgeven, hun toch weer nieuwe »: 
nieuwe inspanning en daardoor veel tijdverlies zal brengen. Een stei 
propaganda der Volksuniversiteit onder deze uitermate 
zal evenwel m. i. best in staat zijn, een behoorlik aantal 
bewegen, hun krachten ook aan de ontwikkeling van volwassenen 
te gaan wijden. — Doch ook buiten deze onderwijskringen leven nog 
velen, die hun aandeel in het bespraken ontwikkelingswerk kunnen 
leveren, zowel onder de schoolsgevormden als onder de geheel of 
voornamelik door de praktijk gevormden, die werkzaam zijn in inrich
tingen voor nijverheid en handel of in kunstinstellingen. De grootste 
moeite zal bestaan in het bereiken van de geschikten onder hen; 
uit zich zelf zullen niet velen van hen zich beschikbaar stellen; o 
hen zal de Volksuniversiteit moeten trachten te veroveren voor 
ontwikkelingsarbeid der volwassenen door een krachtige praktit 
propaganda.

Wellicht nog moeiliker dan k ‘ 1
schikte leerkrachten is dat der ---- r
volwassenen, voornamelik de boeken. Deze 
geschreven en gedrukt moeten worden. Slee 
vallen zullen de bestaande studieboeken bij < 
kunnen worden gebruikt, omdat zij voor een gel 
voor geheel andere kategorieën van leerlingen zijn
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i worde

') Rede uitgesproken op eene 
schappij tot nul van 't algemeen.

U'v

voor ter hai

vergadering van het distrikt Utrecht der Maat-

Dringend verzoek van de redactie, 
in het werken van onze volksunie 
de ervaringen van cursisten 
voor welke haar werk van grootc bete 
zonder op prijs stellen, indien de beslu 
raking wilden brengen of ons opstellen 
gaven van wat .de volksuniversiteit voor

Het is van grootc betcckcnis voor het inzicht 
iversiteiten om, naast de ervaringen van docenten, 

te bezitten. Elke volksuniversiteit telt zeker cursisten 
- - -■ i- teekenis is gebleken. Wij zouden het bij

turen ons met dergclijkc cursisten in aan- 
van hen wilden bezorgen, die een beeld

dc inrichtir 
hen gcsi

worden van een I 
het begin van haar 01 

teling voor volwassenen.
te de vraag, of de Volksuniversiteit 
dergelike algemene ontwikkelingsin- 
dat zij dit moet doen in samenwer- 

met de Maatschappij tot Nut van het 
Openbare Leeszalen, en dergclijke grote 
ikkcling van volwassenen bemoeien, en 

moeten worden naar medewerking van 
tren van die gemeenten, waarin de 
:eds in enige omvang ter hand is

Geacble aanwezigen,

Bestuur nodigde mij uit, over het onderwerp „Het Nut en de 
rijpere jeugd” een voordracht te komen houden. Als motivering 
van het verzoek sprak de distriktssekretaris als zijn overtuiging 

„dat deze arbeid in bijna alle departementen nodig ter hand moet 
rden genomen."

De in het verenigingsjaar 1921—1922 door de Rotterdamse Volks
universiteit begonnen poging, om door dc inrichting van studiekringen 
en praktika aan hare leerlingen een voor hen geschikte leermethode 
te verstrekken, zal dus het begin kunnen worden van een belangrijke 
reorganisatie der Volksuniversiteit, het begin van haar ombouw tot 
een algemene instelling van ontwikkeling voor volwassene 

Waar dat zo is, rijst ten slotte de vraag, of de Volks 
in hogeschoolse afzondering een dergelike algemene ontw 
stelling moet gaan opbouwen of dat zij dit moet doen in .. 
king met andere lichamen, bijv, met de Maatschappij tot Nut 
Algemeen, de Vereniging van Openbare Leeszalen, en dergelijl 
lichamen die zich met de ontwil 
of daarbij niet gezocht zou 
de Rijksrcgering en van de Besturei 
ontwikkeling van volwassenen reeu 
genomen.

Het algemeen maatschappelik belang dat de ontwikkeling van vol
wassenen is, en de ontzettende arbeid en inspanning, die de organi
satie en de verwezenliking daarvan zullen eisen, schrijven feitelik 
de grootst mogelike samenwerking van alle belanghebbenden en be
langstellenden voor. Want alleen dan is er kans, dat de beschikbare 
menselike en materieele krachten op hun nuttigst zullen worden ge
bruikt en tot het hoogst-bereikbare resultaat zullen voeren.

Maar ook wettigen het algemeen belang der maatschappij bij een 
zo groot mogelike ontwikkeling der volwassenen en het persoonlik 
belang van duizenden volwassenen bij het verkrijgen van gunstiger 

ar persoonlike verder-ontwikkeling, dat allerwege vol- 
■ht aan deze belangen wordt gewijd en de zorg daar- 
wordt genomen.
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van de bevolking in aanmerking neemt, 
i, dat hier een afzichtelike maatschappelike

e toestand?
wordt geklaagd over tuchteloosheid en 1 
kriminaliteit in de jeugd vooral na het 

zorgwekkend verschijnsel.
misdrijf onherrocpt"' 

989 en dezelfde katag 
jaren dus een a 

neren beneden

Het verheugt me, dat het distriksbcstuur deze mening is toegedaan. 
Inderdaad de toestand der rijpere jeugd is van dien aard, dat ■ 
vereniging'als onze maatschappij zich daarvan ernstig rekenschap h< 
te geven, de oorzaken ervan onbeschroomd onder de ogen beho 
te zien en op middelen ter verbetering bedacht moet zijn.

ook ons Nut het zijne 
hoe de jeugd bebulp- 
maalochappij en haar 
beschaving.
den, op welke wijze 
te verdiepen in de

De ervaring, die men vooral in de grote steden, maar ook op ' 
platteland opdoet, als men een blik slaat in het maatschappelik lei 
der jongelieden is in overeenstemmingmet de uitkomsten der stat

Wie bedroeft zich niet over de onbeschaafdheid, de ruwheid, 
heid, het gemis aan smaak en wil, de oppervlakkige zucht n 
genot, de navolging van verkeerdclevensgewoonten.deonwaa.. 
die het leven der rijpere jeugd overvloedig te zien geeft.

Waarlik, het is geen wonder, dat in de laatste tijd allerwege de 
behoefte wordt gevoeld, zich met het vraagstuk der adolescenten bezig 
te houden. De Tentoonstelling en het Kongres te den Haag over de 
opvoeding van de jeugd boven de leerplichtige leeftijd, het rapport 
der Staatskommissie, die een onderzoek instelde naar de ontwikkeling 
der jeugdige personen en de instelling door de Regering van de Centrale 
Jeugdraad zijn daarvan de onmiskenbare bewijzen.

losbandigheid. De 
t 12de jaar is een 

....,  Van 1907—1916 steeg het 
lelik veroordeelden beneden 16 jaar 

; katagorie tussen 16 en 21 jaar van 2548 
ti absolute toename v an meer dan 200% 
de 16 jaar en van meer dan 73% voor

Het is dus te begrijpen en toe te juichen als > 
wil bijdragen tot oplossing van het grote probleem : 
zaam le zijn bij hel innemen van baar plaats in de 
vorming lol waardevolle aklief vebeppende dragers der ....

Maar voordat het Nut de vraag kan beantwoordei 
het daartoe kan medewerken, dient het zich eerst t_ 
oorzaken, die tot deze toestanden hebben geleid.

Het is moeilik aan te nemen, dat de jongelieden van vroeger wat 
aangeboren aard en eigenschappen betreft, zoveel beter waren dan 
tegenwoordig.

Het eigenaardig karakter dezer I 
een voorwerp van belangstelling 
vergelijking met de beoordeling van 
meest verschillende tijdperken onzer g 
steeds de eigenschappen der jonge mensen 
der puberteit te verklaren zijn en 
tegenwoordig.

levensperiode is tegenwoordig meer 
en onderzoek dan vroeger. Maar 

i schrijvers en onderzoekers uit de 
geschiedenis leert duidelik, dat 

n het best uit de overgangsleeftijd 
vroeger vrijwel dezelfde waren als

Hoe is die
Allerwege i 

toenemende k 
buitengewoon : 
aantal wegens 
van 327 tot f Z. 
tot 4425. In 10 j; 
voor de kindere..  
de 16—21 jarigen.

Ook als men de toename 
tonen deze cijfers duidelik aan, 
wonde wordt blootgelegd.

stuk c 
ongres te c 
ichtige leef

k instel
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Karakteristiek was en is het onevenwichtige, het tweeslachtige. 
Naast het onvolkoftiene van de „vlegeljaren” stond en staat het hoopvolle 
en idealistiese van deze leeftijd, die door Stanley Hall zelfs „het gouden 
tijdvak” van de mens wordt genoemd.

Zowel het goede als het kwade komt in deze levensperiode zelf
bewuster naar voren en bij het buitengewoon gemakkelik tc beinvloeden 
gevoelsleven der adolescenten beslissen vaak Je omslanJigbeJen, waarin 
de jonge mens geplaatst wordt, over zijn karakter en zijn lot.

Aan deze onulanJiijbeJen moet dan ook bizondcre aandacht w 
gewijd. De veranderde maatschappelike toestanden vormen een 
van de grootste betekenis voor de beantwoording van de v 
de oorzaken van de slechte positie, waarin de rijpere jeuga w 
overgrote deel is geraakt.

Het is de ontwikkeling der sociale en ekonomiese verhoudingen gedu
rende de laatste eeuw, die diepe sporen heeft nagelaten op de gesteldheid 
der opgroeiende generatie. De revolutionering der arbeidsverhoudingen 
tot de vormen der moderne produktiewijze bracht een fundamentele 
verandering in de levenswijze der jeugd.

Terwijl in de tijd van het kleinbedrijf de arbeid vocir kinderen en 
jeugdige personen niet buitengewoon inspannend was en gewoonlik 
binnen de beschermende muren van de ouderlike woning werd ver
richt, traden bij de ontwikkeling der grootbedrijven de jongeren — kinde
ren en jonge lieden — bij massa's in de werkplaatsen, mijnen en fabrieken.

De persoonlike zorg voor hen, de persoonlike verhouding tot hun 
leermeesters, de persoonlike omgang met, de leiding en het toezicht 
van hun natuurlike beschermers vielen weg.

De veranderde werkmetodes maakten het gebruik van hun tere, 
rappe handen begeerlik. De jeugdige arbeidskrachten waren gezocht, 
vooral omdat ze zo goedkoop waren.

Het Rapport der Staatskommissie zegt te dien aanzien:
■ „In het bedrijfsleven wordt aan de jeugdigen meestal geen bizondere 

aandacht of zorg gewijd. Zij zijn in grooten getale werkzaam omdat 
ze goedkoope arbeidskrachten zijn en evengoed als ouderen vele mecha
nische bewegingen kunnen uitvoeren. Niet minder erg dan de veron
achtzaming van de persoonlijke belangen van den jeugdige zijn de positieve 
nadeelen, die de grootindustrie voc>r de gezondheid en sociale gesteld
heid van de arbeiders meebracht. Het is haast ongeloofelijk, hoe men 
den arbeider bij de opkomst der grootindustrie beschouwde. Hij was 
in het oog van den ondernemer niet meer dan een deel van de machine. 
Ten aanzien van de jeugdige arbeiders kwamen verschrikkelijke toe
standen voor.”

We zullen op deze toestanden, zoals ze uit de enquêtes van 1841, 1867 
en 1889 met dorre, maar niettemin welsprekende gegevens, in Cremers 
„Fabriekskinderen" novellisties behandeld zijn, niet uitvoerig ingaan. 
Liever memoreren we, dat, dank zij het verzet en de organisatie der 
arbeidersklasse en de groei van een meer sociale gezindheid, ook onder 
andere kringen der bevolking, de al te erge uitwassen werden afgesneden.

Maar toch, ondanks die arbeidsbescherming, welk een voortdurende 
morele schade wordt nog steeds door de moderne verhoudingen ver
oorzaakt, in welk een treurige toestand bevindt zich het grootste deel 
der opgroeiende jeugd 1
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Bij de uitbreiding van het moderne verkeer doen zich de invloeden 
der moderne toestanden ook op het platteland — zij het in mindere 
mate dan in de grote steden — gevoelen.

Ook op het platteland is de specialisering der bedrijven en het 
ruilverkeer toegenomen. De landbouw wordt meer als modern bedrijf 
georganiseerd. Ook daar kunnen we dientengevolge een geestelike 
verandering konstateren, die zich uit in ve rzwakking der traditie, meer 
vrijheid van beweging, meer zucht naar afwisseling, kennis en ontspan
ning bij het jonge geslacht. Naast deze lichtzijden treden echter ook 
de schaduwzijden op, een zucht naar oppervlakkige verstrooiïng, een 
afnemen der innerlikheid en degelikheid. Alle verandering is ook hier 
stellig geen verbetering.

De gevolgen van de wereldoorlog hebben deze toestanden nog ver

jongd ieden benadeeld, hun loonarbeid nam toe, hun lonen stegen in 
veel 'gevallen, zonder dat ze geleerd hadden, het geld oordeelkundig 
te gebruiken. Daarbij ontvingen ze gedurende de oorlog dageliks aan- 
schouwclik onderwijs in het slechte. Het dalen der seksuele moraal, 
de toeneming der verwildering en degeneratie in alle kringen heeft de 
jeugd niet ongeschonden gelaten.

Waarlik.de toestand der rijpere jeugd roept om
een dringende eis, dat de omstandigheden worde

p haar vorming een invloed ten goede oefenen.
Men zou de middelen, die daartoe aangewend zouden moeten 

kunnen onderscheiden in drie groepen.
Ten eerste die, welke beogen de materiele levensomstandigheden te 

verbeteren, een gezonde voedingsbodem te scheppen, de materiele belet
selen te verwijderen, die een geestelike en zedelike opbloei van het 
jonge geslacht in de weg staan.

Ten tweede die middelen, welke kunnen 
en het onderwijs der opgroeiende generatie te

En ten slotte de maatregelen, die erop berekend : 
te staan bij de pogingen, die ze zelve reedo aanwent 
standen, tot een hoger peil te geraken.

Over elk va n deze drie een kort woord.

Denkt eens aan de ophoping der bevolking in de grote steden, het 
schrikbarende woning-tekort, het onvoldoende en te korte lager onder
wijs, de arbeid der schoolgaande kinderen, de gebrekkige beroepskeuze, 
de onvoldoende gezinszorg, de gevaren voor ziel en lichaam in het te 
vroeg beginnende bedrijfsleven, de onvoldoende voorbereiding voor hun 
beroep, het gebrekkige vervolgonderwijs, de invloeden van straat en 
kroeg, het ontbreken van voldoende gelegenheid tot edele ontspanning.

Genoeg om aan te tonen, dat inderdaad tengevolge van de geweldige 
>ciale en ckonomiesc wijzigingen van de moderne tijd de gevaren, die 
e jeugd bedreigen, zeer zijn toegenomen.

Waarlik.de
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de plaats, waar
— ook dat 

^slapen, kon zijn 
rrichten.

zorden. 
buiten

grootste deel dcr rijpere jeugd opgroeit, dienen ■ 
ook op de weg van het Nut liggen, daartoe med< 
gebied der arbeidswetgeving zijn nog een aantal < 
Zij ku nnen echter merendeels slechts op de duur 
van het parlement worden ingewilligd en moeten hier 
bespreking blijven.

van de produktieve arbeid is aan het gezin

Het zal 
werken. Op het 

zredigde wensen, 
langs de weg 

dus vrijwel buiten

de hand.
, voor zeer velen eigenlik alleen nog i 
sn gezamenlik de maaltijden worden 
eer — en waar voor ’t overige wok 
voedingstaak niet of uiterst gebrekkig

_r . _r aan betekenijs verminderde,
. moeten overnemen. Dit geschiedde echter niet, 
leervakken groeide, de intellektuele vorming 

st lichamelik welzijn, de oefening der lichamelike 
door arbeid tot produktief scheppen, de ont- 

gemoed en ziel werd weinig of geen aandacht

•arbeid werd verlegd 
mannen heel anders, 
dan vroeger, maar 

>,,d en uit de gezinnen

o aard en karakter veranderde loon;
werkplaats en fabriek. Niet alleen, dat de r . 

r gebonden en ingespannen moesten arbeiden da 
de vrouwen en kinderen werden in de loonarbeid

De grondslag van het gezinsleven werd daardoor verwoest, de gehele 
woon- en levenswijze onderging een verandering ten kwade. Niet meer 
het vaste en blijvende domineert, maar de nieuwe groepering en doorcen- 
menging der massa's geeft aan het leven een onvast karakter.

Dat de zedelike waarden in deze massa's, die niet meer de samenhang 
en de bestaanszekerheid van vroeger hadden, onnoemelike schade moesten 
lijden, ligt voor 1 1 ’

Het gezin,
door de ledet 
vaak niet meei 
vroegere opvot

En de school?
Oorspronkelik, toen de familie nog een produktiegemeenschap was, 

viel de school de rol toe van het onderwijs, het aanbrengen van enige 
kundigheden.

Naarmate het gezin als opvoedingsfaktor 
had de school deze taak moeten overnemer

Integendeel, het getal leervakken groc.v 
werd breder, maar aan het lichamelik web " 
krachten, de opvoeding 
wikkeling van de gaven van

— vóór het tijdperk van het grootbedrijf 
het leven zich bijna in al zijn vormen af- 

i er op en ontvingen er hun volledige 
bedrijfsleven. De school bestond óf nog 

schikte rol. De aanleg dcr kinderen 
ten bij het werk aan de dag treden, 

gezin de voornaamste opvoedings- 
irbeid van later en aan de toenmalige 

•men voldeed.
erne ontwikkeling anders gew< 

als regel buiten de woning en I

Iets uitvoeriger moeten we zijn over de opvoeding en bet onderwijs.
Twee faktoren komen hier in de allereerste plaats in aanmerking 

bel gezin en de school.
Het gezin was vroeger - 

—• een gemeenschap, waar het 
speelde. De kinderen groeiden 
voorbereiding voor het latere I 
niet óf wel speelde een onderges< 
kon in de kring der huisgenote 
Duidelik bleek, dat de arbeid in het 
faktor was voor de produktieve ai 
maatschappelike behoeften volkom'

Deze toestand is door de modet
De goederenproduktie vindt nu 

!>et gezin plaats.
Het opvoedingsmiddel 

ontnomen.
De geheel van 

naar werkplaats 
meer gebonden
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beh<

door veelvuldig
rentiesti

Een I

op vervolg- en 
aan de allerbe-

tal van goed geschoolde vakarbeiders 
otbedrijven, waar ook het zeer toe te 
len en lecrwerkplaatsen een begin van 
ambachtsscholen geven daarnaast een

zien, dat op 1 _
1 werkterrein voor c 

iderwijs niet ui 
:id, maar dient 

zermaterialisering < 
uitgaat — vooral 

—i gedacht en aan

het gebied van het vak- en vervolg
ens ligt. Vooral zal het 

litsluitend gericht moeten 
— zal een tegenwicht 
der jeugd, die van de 

il ook aan de eisen van 
hun voorbereiding tot

•wijd. De kinderen werden konsumenten van de leerstof. Ze kregen 
i krijgen van alles te slikken, maar vaak beperkt zich hun werk- 
lamhcid tot deze vrij passieve houding.
Terwijl in het ekonomiese leven een geweldige ommekeer plaats vond, 

nam de school van dit alles weinig notitie.
De namen der heersers uit oude tijden moet het kind van buiten 

kennen, maar de heersende krachten uit het leven om hem heen blijven 
een gesloten boek.

De school bereidt niet op 
leven vormen nog vaak een !

Met 13, 14 jaren is voor de 
Slechts een zeer gering per 
vervolg- of nijverheidsonde 
dat op 15 Januari 1915 o 
school, bedroeg ongeveer 
van die leeftijd. Hierin zijn dan ■ 
onderwijsinrichtingen nog l__o_ ___

En het onderwijs voor de betrekkelik weinigen, die 
vakscholen gaan, hoe weinig beantwoordt het nog 
schcidenste eisen !

Niet slechs een verplicht, doch ook een geheel van aard en karakter 
veranderd voortgezet onderwijs is nodig geworden.

De vraag, op welke wijze het onderwijs dienstbaar kan worden 
gemaakt als voorbereiding der leerlingen voor hun toekomstige taak 
als producent', staatsburger en mens vereist een afdcende oplossing.

Aan de beroepsopleiding zullen meer opvoedkundige eisen moeten 
worden gesteld. De opleiding der jongens en meisjes wordt te veel 
beheerst door de zucht van de patroon om spoedig aan de leerling een 
goedkope werkkracht te hebben. Vooral de kleine bazen, die door de 
konkurrentie met het grootbedrijf in de knel geraken, trachten zich

L-clvuldig gebruik van z.g. leerjongens en leermeisjes in de konkur- 
trijd staande te houden.
betrekkelik gering aanti 

worden opgeleid in enkele groot 
juichen instituut van werkschole 
toepassing vindt. De vak- en t 
meestal te theorcticse scholing.

Het overgrote deel van de arbeidende jeugd wordt echter door 
deze instituten, waarin de algemene vorming een zeer ondergeschikte 
plaats bekleedt, niet bereikt.

Genoeg om te doen zien, 
onderwijs nog een uitgebreid 
doel van dit vervolg- en vakon< 
zijn op de beroepsbekwaamhei 
gevormd worden tegen de ven 
tegenwoordige beroepsarbeid ui _ 
het gemoedsleven der jongeren g< 
toekomstige staatsburgers.

De verkrijging van de daarvoor geschikte leerkrachten is een der 
allereerste vereisten.

het leven voor, integendeel, school en 
krasse tegenstelling.
meesten de schoolontwikkeling afgesloten. 

>ercentage van hen ontvangt daarna nog wat 
derwijs. Het totale aantal der 12—17 jarigen, 
onderwijs ontving buiten de gewone lagere 

23 °/0 van het aantal der gehele bevolking 
i de leerlingen der middelbare en gymnasiale 

begrepen, 
de betrekl
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Van 
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zij’t. 
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1 Voor een nadere beschouwing van doel en 
rerwezen naar mijn artiekel: .De opvoedkundige betekenis 

Volksontwikkeling” I, 289, 337).

een nadere

itiisluilem) 
: zich er 
slechte 

vergroot.

middelen der vrije jeugdvorming 
van Jeugdorgani-

teenschaj
HetFNut d 

voorgaande 
zeer verschille 
tan de vooi 

opgroeiend geslacht

voor de rijpere jeugd is voorts de instel- 
Van beroepsX.c«~c is nu bijna nooit 
belangrijkste rol. Met het gevolg, 

>rdt gedaan, doordat voor het bedrijfsleven 
t wordt van de lichamelikc en 

wat op schade van henzelf 
tige bevordering van het zeer 
pskeuze zal veel teleurstelling 
•rminderen en het nuttig effekt

buitengewone betekenis 
g van buro’s voor beroepjkeuze. 
rake. Het toeval speelt hier de 
t de maatschappij te kort wordt geda 

geen oordeelkundig gebruik gemaakt 
geestelike gesteldheid der jonge mensen, 
en hun omgeving neerkomt. Een krachtig 
nuttige instituut der buro’s voor beroep 
en mislukking kunnen voorkomen of verminderen en het 
verhogen van op juiste wijze aangewende arbeidskracht.

en vakonderwijs zullen 
de rijpende jeugd van

deren; ontplooiïng der indivi
de voorgrond. ’)

Wat echter ook door buro’s voor beroepskeuze niet zal kunnen 
worden weggenomen, dat is de onheilvolle uitwerking van de huidige 
loonarbeid op het zieleleven van de jeugd.

Het is verleidelik om hierop dieper in te gaan en met voorbeelden 
aan te tonen, dat de huidige beroepsarbeid in veel gevallen geen produktief 
scheppen betekent. De arbeidsdeling, de specialisering is een psychies 
gevaar, daar het gevolg moet zijn : tegenzin in het te verrichten werk, 
gebrek aan levenwekkende arbeidsvreugde. Reeds bij de z.g. geschoolden 
is dit gevaar aanwezig, doch bij de ongeschoolden leidt de aard van 
de verrichte arbeid in verband met de invloed, die van de huiselike 
omgeving uitgaat, in de meeste gevallen tot demoralisatie, die nog 
versterkt wordt door het gemak, waarmede deze jonge mensen van 
baas kunnen veranderen. Hoe kan onder zulke omstandigheden een gevoel 
van verantwoordelikheid, van plichtsbesef bij hen opkomen?

Wie een hervorming van ons vervolg- en vakonderwijs 
zoekt in de richting van een oriëntatie naar de beroepen, dient 
goed van te doordringen, dat hij daardoor het gevaar van de 
invloed van het bedrijfsleven op de psyche der jongelieden

Ten dele in, ten dele naast het vervolg- 
middelen moeten worden toegepast om 
geestelike ondergang te redden.

We hebben hier het oog op het jeugdwerk of de vrije jeugdvorming.
Zij is die vorming, die niet in de eerste plaats beoogt het aanbrengen 

van parate kennis, maar een algemener karakter draagt. Wel omvat 
ze intellektuele vorming, maar daarnaast evenzeer lichamelike oefening.

Ze zijn geen eindoogmerk op zichzelf, maar middelen tot het hoger 
gelegen doel: de vorming van het karakter.

Zelfopvoeding dóór de omgang met ander 
dualiteit tot gemeenschapsmens staat op

Ik heb nu de vraag te beantwoorden:
„AVat kan Het Nut doen voor de rijpere jeugd?”
Uit het voorgaande zal wel voldoende duidelik gebleken zijn, dat 

het op zeer verschillende wijzen in haar belang kan werkzaam zijn.
Het kani de voorwaarden voor een gunstige ontwikkeling van het 

it verbeteren door mee te werken aan het wegruimen
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lissie worden als zodanig 
het huishoudonderwijs van 

rpleging van Mej. v. Lanschot 
i van Mej. Polak. Over de 

is uitvoerig geschreven 
Volksonderwijs’’ en „De

ver het 
iting vai 
rochures „< 

art. 192 
goede vakbc 

joekcnbibli

1 kunnen wordt 
mits de aanvrs 

ïpartementen zouden d 
■eer dan de bestaande
i en de leider, 

laten dan d< 
ï doende 

de subs

tiental jaren 
:hikking.
aan de departementen 
le nog eens nadrukkelik

In ’t bizonder
voor studickkibs, voor zover de beschikbare gelden 
toegekend kunnen worden aan studiekringen buiten 
verband, mits de aanvrage door een departement wot

De departementen zouden dit in hun plaatset 1 ‘ 
en wanneer dan de bestaande organisaties voor vrij 
aanmclden en de leider, die zij op het oog hebbei 
of vrouw is, laten dan de departementen niet te veel k 
niet ter zake doende dingen, maar de benodigde lok< 
king stellen en de subsidie-aanvrage aan het

Tot dusverre is aan dit middel door de 
nog geen voldoende aandacht gewijd.

We komen nu tot de vraag: M< 
jeugdorganisaties in het leven roepen?

tidsbescherming der 
lering van het lager 
'«■•Dsopleiding, voor

:rk, waarvan 
tomen. Voor 
>ied.

der hinderpalen, die een waarlike verheffing van het kultuurpeil in de 
weg staan.

Als zodanig komen in aanmerking: 
Propaganda voor een sterker en afdoendcr arbek 

jeugdige personen in het bedrijfsleven, voor verbete 
i voortgezet onderwijs, voor een harmonieser beroeps 
:n uitbreiding en volmakilig der buro’s voor beroepsk 
Op dit gebied ligt er voor het Nut een berg van wer 

de resultaten direkt aan de rijpende jeugd ten goede k< 
een deel arbeidt het Nut ook reeds met sukses op dit gebi 

Ik behoef slechts in herinnering te brengen de geschriften, die door 
de Nutskommissie voor Onderwijs zijn uitgegeven en zich bezighouden 
met de ontwikkeling der jeugdige personen.

In het Nutsrapport aan de Staatskommi 
genoemd de werken over leerlingwezen en I 
Bruinwold Riedel, het onderwijs in ziekenverj 
Hubrecht en over het industrieschool wezen 
aard en inrichting van het vervolgonderwijs 
in de beide brochures „Grondslag van ons 1 
uitwerking van art. 192 der Grondwet”.

Een lijst van goede vakboeken verscheen een I 
een Centrale vakboekenbiblioteek staat ter besc) 

Dat de Nutskommissie subsidies kan verlenen < 
voor bevordering van het vakonderwijs, zij hiermede 
onder Uw aandacht gebracht.

Maar ook op het enger omschreven gebied der vrije jeugdvorming 
zelf, heeft het Nut een taak.

Uit de door mij in het tijdschrift „Volksontwikkeling” opgenoemde 
middelen kan ieder, die zich opgewekt en geschikt gevoelt, met een 
kring jonge mensen mooie arbeid verrichten.

Plaatselike omstandigheden mogen uitmaken, welke der genoemde 
middelen toepassing kunnen vinden in de verschillende departementen.

Wil men zich voorlopig beperken tot ontwikkelingswerk aan een 
groep jongeren, die gezamenlik onder zelf gekozen leiding een onderwerp 
wensen te bestuderen, het Hoofdbestuur van het Nut staat gereed 
om U financieel en moreel ter zijde te staan.

ik U erop attent te maken, dat de subsidies 
zover de beschikbare gelden dit toelaten, ook 
Jen aan studiekringen buiten het departements- 
rage door een departement wordt gedaan, 
juden dit in hun plaatsen bekend kunnen maken 

----1~----- ..n?r vt.ije jeugdvorming zich 
:n, een ernstige man 
el kijken naar allerlei 

mc benodigde lokaliteit ter beschik- 
aan het Hoofdbestuur doorzenden.

door de departementen in ons land, 
rijd.

loet
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Nemen wij het belangrijke onderdeel lekliturvoorziening.
De algemene sekretaris somde in zijn rapport aan de Staatskommissie 

een 60 tal plaatsen op, waar Nulsbiblioleken voor jongelieden beslaan.
Hier behoeft slechts de lijn doorgetrokken te worden.
Het is mij opgevallen, dat in die lijst geen plaatsen uit Uw distrikt 

voorkwamen.

'atten, verzet zi 
bizondere Nut 
het karakter onze 
de rijpere jeugd i 
slukkig is er vooi 
liddelen, die de Maat

mensen van verschillende levens
in toenemende mate zal 
het in 't leven roepen van 

iel schijnt het mij toe, 
ird van haar bemoeiïng 
g dient te komen.
i breed terrein en zijn 
dienste staan, talrijk.

Overzien 
opvallen, dat 
seerd in z< 
de verschilk 
het overhee 
immers in 1 
gericht.

De aard van onze Maatschappij, die 
en wereldbeschouwing omvat en voortaan 
omvatten, verzet zich reeds daardoor tegen .... 
een bizondere Nuts-jeugdorganisatie. Integendec 
dat het karakter onzer Maatschappij in de aar 
met de rijpere jeugd op andere wijze tot uiting

Gelukkig is er voor deze indirekte hulp een 
de middelen, die de Maatschappij daarbij ten

we de verschillende jeugdorganisaties, dan moet het ons 
verreweg het grootste aantal der jongelieden is georgani- 

zogenaamde richtingsverenigingen. Dat wil dus zeggen, dat 
lende wereld- en levensbeschouwingen de leidende gedachten, 
sersende doel aangeven, waarop de vrije jeugdvorming, die 
hoofdzaak een versterking van wil en karakter beoogt, is

> op dit gebied geen 
itskominissie slechts 

1 zal het streven 
•meerdering van 
ct dan op nog

gebrek, 
vluchtig

het aanl . o
verdere scheiding en afzc =

Dat het jeugdwerk en de jeugdbeweging tot dusverre geen groter 
resultaten konden aanwijzen, lag in hoofdzaak daaraan, dat zij niet 
over voldoende krachten en middelen beschikten.

Naar mijn mening zullen de Nutsdepartementen in hoofdzaak o/> 
indirekle wijze het jeugdwerk moeten bevorderen door hun medewerking 
te verlenen om op verschillende wijzen deze krachten en middelen 
beschikbaar te krijgen.

Het spreekt vanzelf, dat b.v. in plaatsen op het platteland, waar 
tot dusverre nog geen verenigingen op dit gebied bestaan, er bij wijze 
van uitzondering geen bezwaar tegen kan zijn, wanneer het Nutsdeparte- 
ment eens een poging in deze richting doet, als het tenminste over de 
nodige leiding beschikt. Maar steeds moet eraan gedacht worden, dat 
deze pogingen slechts met sukses zullen worden bekroond, als de 
jongelieden zelf voor een jeugdvereniging kunnen worden geïnteresseerd, 
als zij deze als de hunne beschouwen en er voor een belangrijk deel 
de dragers van zijn.

Waar echter reeds jeugdverenigingen bestaan, daar beperke zich 
het Nutsdepartement in hoofdzaak tot het verstrekken van 1 * '
hulp. Er is daarvoor nog een andere belangrijke reden:

Tk persoonlik ben geneigd, deze vraag in het algemeen in 
nende zin te beantwoorden, al wil ik er op wijzen, dal de 
van het hoofdbestuur in dezen mij niet bekend is.

Over het geheel is in ons land aan organisaties c 
«•ebrek. Wie de verzameling van rapporten der Staats 

g inziet, zal dit moeten beamen. In ons land 
gericht moeten zijn op vermindering dan op verr 
ital organisaties, meer op vereniging en kontakt 

scheiding en afzondering.
iet jeugdwerk en de jeugdbeweging tot 

konden aanwijzen, lag in hoofdzaak
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In de laatste tijd heeft de vereniging voor Openbare Leeszalen en 
Biblioteken en de Centrale Vereniging voor Reizende Biblioteken 
de taak der lektuurvoorziening in hoofdzaak overgenomen.

Maar bij de prijzenswaardige pogingen op dit gebied aangewend, 
wordt nog veel te weinig gedacht aan de behoeften der rijpere jeugd.

De Nutsdepartcmcnten dienen hun medewerking te verlenen, dat 
het aantal jeugdbibluileken en leeszalen voor jongeren worde uitgebreid.

Waar vaak Nutsmanncn en-vrouwen in de Openbare Leeszalen en 
Biblioteken invloed hebben, kan in deze richting wel wat worden bereikt.

Voor de jongeren is de persoonlikheid van de opvoeder bij de lektuur 
onmisbaar. Ze hebben nodig goede leiding. Voor die leiding kunnen 
de bestaande jeugdorganisaties zorgen, als er slechts maatregelen wor
den genomen, dat de jeugdorganisaties van de Openbare Leeszaal, 
de Centrale Vereniging voor Reizende Biblioteken of van het ’Nut: 
departement de boeken kunnen krijgen, die ze verlangen en wel ond« 
gemakkelike voorwaarden.

Welke boeken speciaal voor de jeugd van 13—18 jaar in aanmerking 
, make een voorwerp van blijvend onderzoek uit. De bibliote- 
e van de Amsterdamse Nutsleeszaal nam reeds een vrij groot 
naar haar mening geschikte boeken voor de leeftijd van 12—15 
haar katalogus op, maar ook voor de ouderen bestaan al enige 
hulpmiddelen bij de keuze hunner lektuur.
spreekt vanzelf, dat aan de jeugdorganisaties geen boeken mogen 
i opgedrongen, die ze niet begeren, - integendeel schijnt het
1., dat bij de aanschaffing van nieuwe boeken met hun wensen 

ig worde gehouden.
de verwoestende uitwerking kent van de z.g. prikkellektuur 

zeet, dat het kwade alleen met het goede te bestrijden valt, ziet 
zeik een belangrijk hulpmiddel de lektuurvoorziening bij de vrije 
.vorming kan zijn, en de mogelikheden, die hier worden geopend 
Nutsdcpartementen om de helpende hand te bieden.

Behalve een leeszaal hebben de jeugdorganisaties nodig geschikte 
vergadergelegenhedcn, waar de jongelieden geregeld kunnen samenkomen 
om gezelligheid te vinden, zich te kunnen ontspannen en ontwikkelen.

Men kan gerust zeggen, dat het welslagen van het jeugdwerk voor 
een groot deel afhangt van het bezit van klublokaal. of jeugdtehuis.

In het Buitenland wordt aan deze kant van het vraagstuk veel 
aandacht gewijd.

Ik zag er veel, die met eenvoudige middelen waren ingericht tot 
aardige verblijven voor de jongeren. In ons land zijn ze nog slechts 
sporadies aanwezig, moeten de jeugdorganisaties vaak in kafee’s. en 
dergelijke gelegenheden hun bijeenkomstenhouden, wat absoluut afkeuring 

• verdient, daar het een der eerste eisen is, de rijpere jeugd zoveel mogelik 
buiten de drankverleiding te houden. Handen vol geld moeten worden 
uitgegeven voor zaalhuur, zonder dat de jeugd het gevoel krijgt van 
een eigen tehuis, waarvoor ze zelf aansprakelik is. De vraag der jeugd
tehuizen is een brandende.

De Nutsdepartementen zouden door aan 
aandacht en hun medewerking te schenken zi 
jeugdvorming buitengewoon verdienstelik kunr

deze zaak.hun ernstige 
sich ten opzichte der vrije 
tnen maken.
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Er zijn op dit gebied nog zeer veel ontwikkelingsmogelikheden. Van 
het grootste belang is het te achten, om na te gaan „in hoeverre de 
bioskoop, die met haar bewegende beelden voorstellingen met een 
sterke gevoelstoon doet ontstaan, dienstbaar gemaakt kan worden niet 
slechts aan instruktieve doeleinden, maar ook aan het vormen van 
gevoeliger, zuiverder en energieker ethiese beseffen, zodat een tegen
wicht zal gevonden worden tegen de grofzinnelike sensaties van de 
uit winzucht geboren ontspanningsbioskoop in haar huidige vorm.”

Al spoedig zal m.i. blijken, dat daarvoor de geschikte films nog ontbre
ken, die eerst met hulp der overheid voor het goede doel beschikbaar 
zullen kunnen komen.

Hoe het zij, gij kunt op dit gebied in ieder geval waardevolle er
varing opdoen.

De indiening van 
en maatschappelike 
van een anc— .

In de toelichtii 
dat de stijging i 
bioskoopwezen i 
in vele gevallen 1 
belangrijke rol speelt,er 
rijpheid de jeugd praedisponeert voor . 
is het begrijpelik, dat vele bioskoopvot 
gangsleeftijd een verderfelike werking

Het wetsontwerp bepaalt zich te' 
die keuring en in sommige gevallen v

Het is echter niet mogelik, om op deze 
geraken. Ook hier geldt: Overwin .... 
Het is daarom, dat ik met zoveel belai 
lering van ons Hoofdbestuur met de 
> vernomen, dat het distrikt Utrecht een 

'ikkelingsbioskoop.
op dit gebied — i 

>jektielantaarns voor 
loor distrikt en dej

sn, wanneer 
profiteren.

Misschien zijn ze in sommige plaatsen in staat voorlopig 
doeleinden der jeugdverenigingen op billike voorwaarden ruir 
bijeenkomsten af te staan.

Een afdoende oplossing zal m.i. echter slechts met hulp van de ge
meenten kunnen worden verkregen. De zaak heeft reeds de aandacht 
van het Hoofdbestuur, dat op verzoek van de Ned. Ver. tot afschaffing 
van Alkoholhoudende Dranken het initiatief zal nemen voor een samen
komst met vertegenwoordigers van andere verenigingen, waarin de 
kwestie van de tehuizen en vergadergelegenheden onder de ogen zal 
worden gezien.

Plaatselik zou door de hulp der Departementen : 
een en ander in deze richting gedaan kunnen worde

. ’ o .. i het wetsontwerp tot bestrijding van de zedelike 
lappelike gevaren van <)e bioskoop brengt ons tot de bespreking 
ider middel, dat bij de vrije jeugdvorming toepassing vindt.

’ 'ing van bovengenoemd wetsontwerp wordt erop gewezen, 
in de kriminaliteit met de invloed van het moderne 
in verband wordt gebracht, dat het bioskoopbezoek 
ten aanzien van het plegen van het misdrijf een zeer 

, en waar de periode van de ontwikkeling tot geslachts- 
ledisponeert voor allerlei slechte invloeden, daar 

-t vele bioskoopvoorstellingen gedurende de over- 
rderfelike werking hebben.
bepaalt zich tot een negatief optreden van kontróle, 

len verbod omvat.
te wijze tot krachtige verbetering 

het kwade door het goede.
mgstelling op de jongste ver- 

distriktsvertegenwoordigers 
poging wil doen met een
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jeloof in, eerbied en 
semene ontwikkeling is 
worden aangewezen, vrijx 

i bedrevenheid in een < 
ontbeerd. Ook dienen 
:bied,

de schoonheidszin kunnen de departementen 
der jeugdorganisaties ook in dit

liefde voor de jeugd te hebben, 
vooral bij hen, die voor intellek- 

jwel onmisbaar, terwijl een goede 
uevenheid in een of andere vaardigheid evenmin 
V eerd. Ook dienen ze enige inzichten te hebben 
ied, met name in betrekking tot de rijpere jeugd, 
die aan deze hoge eisen beantwoorden, is niet groot, 
en ook te verwachten, dat zij op de duur .uit de 
te voorschijn zullen komen.

Voor de ontwikkeling van 
het hunne doen door de pogingen 
opzicht te steunen.

Hulp kan o.a. worden verleend voor het inrichten van tentoonstel
lingen van wandversiering. De mogelikheid worde verschaft om goede 
en goedkope reprodukties onder het bereik der rijpere jeugd te brengen.

Dan is er de hcbamelike opvoeding.
Dat de departementen op dit gebied prachtig werk kunnen doen, 

bewijzen de bad-of zweminrichtingen te Dordrecht, Geldermalsen, Gorkum, 
Lochem, Middelburg en Rotterdam.

Voor het verkrijgen van lokalen en terreinen voor Hcbamelike oefening 
moet vanwege de departementen een krachtige propaganda worden 
gevoerd. Er bestaat nog zo weinig op dit gebied. Er moet nog ongeveer 
overal aangepakt worden. En ook in dit opzicht kan in samenwerking 
met de jeugdverenigingen het beste worden gewerkt om te voorkomen, 
dat de sport het leven van de rijpere jeugd geheel gaat beheersen, 
wat door de jeugdorganisaties het best kan worden tegengegaan.

;int te komen, zou het zeker op de 
voetspoor van de Duitse „Gesell- 

het inrichten van een voldoend 
, waarvan alle jeugdorganisaties 

lie over het gehele land verspreid 
zou medewerking kunnen worden

Samengewerkt worde met de jeugdorganisatie tot het openen 
ktirsussen in handenarbeid, tekenen, zang, koken en huishoudkunde, 
vrouwelike handwerken en knippen, tuin- en landbouwonderwijs, op 
welke terreinen de Nutsdepartementen een uitgebreide ondervinding 
hebben opgedaan.

Nu het kamperen zo in trek begin- 
weg van het Nut liggen, om op het 
schaft flir "Wanderherbergen” voor I 
aantal kampeergelegenheden te zorgen, 

zouden kunnen maken en di< 
moeten zijn. In ieder geval 

J aan dergelijke pogingen.
ranncer een jaarlikse vakantie ook voor de jonge vakarbeiders in 

verschillende bedrijven en naar we hopen later bij de wet wordt inge
voerd, wordt ook het stichten van grote kampeerbuizen in mooie 
gedeelten van ons vaderland een begeerlik streven.

Een groot euvel, waaronder de bestaande jeugdorganisaties gebukt 
gaan, is het gebrek aan geschikte mensen, die bij het jeugdwerk leiding 
kunnen geven.

Het moeten hoogstaande mannen en vrouwen 
dageliks doen en laten een levend voorbeeld zijn • 
meisjes.

Zij dienen ge. 
Deugdelike algei 
tuele vorming ' 
gezondheid en 
kunnen worden 
op paedagogies gel 
Het aantal mensen.

Het is te hopen 
jeugdbeweging zelf
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Geachte aanwezigen,
Ik heb gemeend U ook deze weg, die naar een betere organisatie 

van het jeugdwerk in de toekomst leidt, te moeten wijzen.

igens beter worden ge- 
zerk kan worden vooruitge- 
icid, meer samenhang, meer 
der vrije jeugdvorming. De 
■en, als zij hun ervaringen 
in het zelfbeschikkingsrecht 
.iet terrein der 

moeten komen.
,ur Prof. Casimir gewezen op

Maar indien de departementsbesturen doordrongen zijn van de grote 
betekenis der vrije jeugdvorming en in hun kring deze in het licht 
stellen, dan zullen zeker verschillende personen voor het werk gewonnen 
worden, die al doende hun gaven op dit terrein zullen ontdekken.

Misschien kan voor sommige onderdelen en bekwaamheden bovendien 
nog van Nutszijde door gezette scholing een staf van goede helpers 
worden gekweekt.

Er zou al iets gewonnen zijn, als punt 3 van de cirkulaire over het 
ontwikkelingswerk der departementen in zoverre toepassing vond, dat 
groepen van personen, die het jeugdvraagstuk in maandeliksc samen
komsten wensten te bespreken, zich tot leesgezelschappen samenvoegden 
en op kosten van het Hoofdbestuur zich van de nodige litteratuur ter 
gezamenlike studie voorzagen.

Wellicht komt eenmaal de tijd, dat door Hoofdbestuur en Distrikts- 
besturen gezette kursussen ter scholing van leidende krachten worden 
georganiseerd.

Veel moet op dit gebied nog worden gewerkt. Voor de psycho
logie en paedologie van de overgangslceftijd moeten in verschillende 
groepen van de rijpere jeugd bouwstoffen worden verzameld. Men 
staat heel dikwijls nog zo vreemd tegenover deze jonge mensen en 
beoordeelt hen dienovereenkomstig onjuist.

Het is nodig, dat hun behoeften en verlang 
kend, opdat met meer inzicht het jeugdwe 
bracht. We moeten komen tot meer eenhei 
verband, meer kontakt op het terrein d< 

. jeugdleiders kunnen veel van elkander leret 
uitwisselen. Zonder te kort te doen aan 
der jeugdorganisaties zou 'hier, evenals op h< 
voor volwassenen, meer samenwerking mc ‘

Op onze algemene vergadering is door 
het nut van OnlwikkelingjraHen.

’AVanneer de Nutsdepartementen in 
dan mag de vrije jeugdvorming niet wor<

De plaatselike jeugdraden dienen
- wikkelingsraden te vormen. Alle a  
voor plaatselike jeugdraden. Zij moeten best 
digers van alle plaatselike verenigingen, c 
bezighouden.

Deze raden kunnen de bestaande gelegenheden tot voortges 
vakonderwijs algemeen bekend maken, de te stichten of gesl 
buro's voor beroepskeuze behulpzaam zijn, geregelde bijeenkoi 
houden ter bespreking van jeugdvragen, de betekenis der vrije jeug< 
vorming propageren, leiders voor het werk winnen, advies gei 
aangesloten organisaties en jongelieden, streven naar ’t stichten van 
jeugdtehuizen, en 't beschikbaar stellen van sportterreinen, kortom 
van de hulpmiddelen, die nodig zullen blijken. Het Nut neme het 
initiatief!

deze richting gaan werken, 
rden vergeten.

een onderdeel der algemene ont- 
argumenten voor deze gelden ook 

loeten bestaan uit vertegenwoor- 
die zich met jeugdwerk



301

Op welke wijze kan de algemeene en de vakont
wikkeling der landarbeiders worden verbeterd ? 

werk een 
verheuger 

1 verscher

i staat ste 
i het geregel 
behoefte t< 
beter ii 

ten te ki

srke macht baar wil wordt op zand gebouwd, 
ï tijden vertrouwen in de ordeschep- 
die een gemeenschap wil opbouwen, 
aoeven te schamen.
i — de bezadigden — de wijzen — 

helpers.

na ons komt, moet een gezonder leven hebben, 
orden gesteld om dit leven beter te leiden, zelf 

van zijn verantwoordelikheid, 
.   . . c voor anderen.

c, om hulp te bieden bij de ■— zij het nog gebrek- 
die het jonge geslacht zelf in deze richting wenst

q-n de laatste jaren, in ’t bizonder na 1900, is de algemeene ont- 
| wikkeling der menschen op het platteland, alsmede in de steden, 

zeer vooruitgegaan. Het onderwijs is verbeterd en daarnevens 
hebben velen meer van dat onderwijs geprofiteerd, daar het school
bezoek geregelder plaats had. De leerplichtwet heeft daartoe mede
gewerkt, terwijl de algemeene welvaart de bevolking in staat stelde 
aan de bepalingen dier wet te voldoen. Een gevolg van het geregeld 
schoolbezoek bij het lager onderwijs was, dat velen de behoefte tot 
verdere ontwikkeling gingen gevoelen, zoowel om een beter inzicht 
in verschillende maatschappelijke en andere vraagstukken te krijgen,

De belangstelling voor het geestelijk leven ten plattelande is o. i. 
stijgende. Elk symptoom daarvan begroeten wij met instemming, te 
meer omdat wij meenen, dat de Maatschappij tot nut van ’t algemeen 
hier een belangrijke taak heeft te vervullen. Nu ons dan ook dezer 
dagen een rapport van een studiecommissie der Vcrecniging van 
oud-leerlingen der Rijkslandbouw-winterschool te Groningen werd 
toegezonden, waarin ook aan onze Maatschappij voor dit 
belangrijke rol werd toegedacht, was ons dit een dubbele \ 
Wij laten het rapport, dat onder bovengenoemden titel 
is, hier onverkort volgen.

men meer krachten en hulpmiddelen ter 
i meer en anders gewerkt worden dan op het 
plaatsen.

i, dat gij allen wel iets gehoord zult hebben, 
der overweging waard is, om' het ten Uwent

Maar tevens heb ik aangegeven, hoe reeds nu door de departe
menten waardevolle arbeid voor de rijpere jeugd kan worden verricht.

Ge zult moeten toestemmen er is gelegenheid en verscheidenheid 
genoeg.

In grote steden, waar 
beschikking heeft, kan 
platteland en in kleine K

Maar ik hoop toch, 
dat voor U de moeite d< 
in praktijk te brengen.

Het geslacht, dat n<
Het moet in staat worden gestviu urn 
te vormen. Het moet doordrongen zijn 
niet slechts voor zichzelf, maar ook

Het is onze taak, om hulp te bie< 
kige — pogingen, ' D
te doen.

Zonder de sterke macht van haar
Hebben wij in deze gewichtige t.,

pende krachten van een jeugd, die een gemet 
waarover zij zich minder zal behoeven te sch<

En laten wij — de ouderen — de beza< 
tonen te zijn haar onbaatzuchtige vrienden en
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eer speciaal toe te leggen op het vak, waarmede ze 
mderhoud zullen trachten te voorzien. De voorspoed 
net weer, die menigeen in staat stelde ook die behoefte

als om zich meer 
later in eigen on< 
der tijden was hc 
te bevredigen.

Het vakonderwijs verkreeg voor alle bedrijven een grootere be- 
teekenis, vooral in den landbouw. Men begon ook daar den moed 
weer te hervatten, die over het algemeen in den tijd van de groote 
malaise wel eenigszins gezonken was; de energie werd weer geprikkeld 
tengevolge van het zich aanpassen aan de veranderde omstandigheden 
en ook doordat een jonger geslacht was opgekomen, dat de schokken 
van den crisistijd minder had gevoeld. Men begreep, dat de econo
mische vooruitgang, die zich reeds hier en daar vertoonde, zou worden 
vergroot en versneld door kennis te nemen van wat de wetenschap 
aan het licht had gebracht. Het groote nut van landbouwonderwijs 
werd meer en meer ingezien. Waar tot voor enkele jaren de boeren 
het noodzakelijke van het verwerven van eenige theoretische kennis 
van den landbouw voor een goede bedrijfsuitvoering nog niet begrepen, 
is langzamerhand dit verouderd standpunt verlaten en heeft een 
nieuwe tegenovergestelde meening meer en meer baan gebroken. 
Onder de adspirant-landbouivers zijn er thans dan ook slechts 
weinigen meer, die heelemaal verstoken blijven van eenig inzicht in 
de elementaire landbouwkunde. Er is op het gebied van de vakop
leiding bij de landbouwers in de laatste kwarteeuw een groote ver
andering ten goede ingetreden.

Hoe geheel anders vinden we dat bij de landarbeiders. Natuurlijk 
hebben ook zij geprofiteerd van d<:n vooruitgang op velerlei gebied, 
welke de jaren na 1900 kenmerkt. De voordeeliger jaren voor den 
landbouw, die de zoo armoedige tachtiger, doch vooral negentiger 
jaren der vorige eeuw opvolgden, hebben ook hen in staat gesteld 
hunne positie te verbeteren, hun levenspeil hooger op te voeren. 
Meer geregeld schoolbezoek heeft bij de landarbeiders niet het minst 
zijn verheffenden invloed op hunne ontwikkeling laten gelden. Door 
betere middelen van vervoer, w.o. de Gets niet te vergeten, is de 
kring, waarin ze zich bewegen, vergroot. Hun gezichtsveld is alzoo 
in letterlijken en in Gguurlijken zin ruimer geworden. Ze hebben 
mede van de betere omstandigheden geproGtecrd. We meenen echter, 
dat met behulp van de tegenwoordige inrichtingen van onderwijs en 
de medewerking van andere ook reeds bestaande instellingen, die op 
het gebied van de algemeene ontwikkeling iets willen presteeren, nog 
veel ten dienste van de landarbeiders kan worden gedaan.

De vakontwikkeling is voor de landarbeiders geheel achterwege 
gebleven. Het werk, waarmee ze voor zich en hun gezin den kost 
moeten verdienen, is wel gewijzigd, door veranderde cultures en door 
het gebruik van nieuwe werktuigen, doch het graven, ploegen, melken 
enz., kortom de werkzaamheden van voorheen, verricht men nog 
precies op dezelfde wijze. Zeer zeker hebben velen daarbij ook reeds 
door practische oefening een groote bekwaamheid verkregen, maar 
nooit is grondig onderzocht of het hoogtepunt in dat opzicht is be
reikt. Daarenboven zijn de minder handige lui dikwijls niet in staat 
gesteld om door uitstekend en tactvol gegeven onderricht zich op te 
werken tot bekwame vakmenschen. Het werk wordt niet onderwezen.
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de handgrepen te vaak niet aangegeven. Veel wordt overgelaten aan 
eigen oefening. In sommige gevallen kan deze weg goed zijn, in de 
meeste gevallen is het een lange, en voor meerderen is het een weg, 
die niet tot het einddoel, een handige, oordeelkundige werkman, brengt.

Voor de bebouwing van de aan hem toevertrouwde gronden is 
de landarbeider ook tot heden niet ingewijd geworden met de nieuwere 
landbouwwetenschappelijke inzichten. Toch moet men zich menigmaal 
verwonderen over de veldjes weelderige tuinvruchten, doch daarnaast 
ziet men weer mislukkingen, die hadden kunnen worden voorkomen 
of beperkt. Van hun werkgever, den landbouwer, hebben ze geleerd 
kunstmeststoffen te gebruiken; evenwel kunnen ze menigmaal niet 
beoordeelen of een zeker gewas op een bepaalde grond stikstof dan 
wel phosphorzuur of kali behoeft; zelfs kennen ze de beteekenis dezer 
uitdrukkingen veelal niet. Een onoordeelkundige en dientengevolge 
dure, niet aan de verwachting beantwoordende bemesting, is van 
een en ander het gevolg. Bedenkt men tevens, dat de vruchtwisseling 
op hunne gronden niet kan worden doorgevoerd als wenschelijk is, 
dan begrijpt men ook, met het oog op plantenziekten, dat oordeel
kundig moet worden nagegaan op welke wijze van de te verbouwen 
gewassen de hoogste opbrengst zal kunnen worden- verwacht.

De algcincenc- en de vakontwikkeling der landarbeiders kan onge
twijfeld hooger worden opgevoerd, wat hun productiever zal doen 
werken ten voordeelc van hen zelf en van de maatschappij, maar 
wat hun ook zal geven meer intens levensgenot.

De landarbeiders, die van de plattelandsbevolking een overwegend 
groot deel uitmaken, behoeven, evenals allen die gedwongen zijn hun 
leven door te brengen min of meer ver verwijderd van de stedelijke 
bevolkingscentra, een opvoeding en een opleiding, die hun leeren 
kennen het mooie en aantrekkelijke van het leven te midden van de 
natuur. Het leven op het platteland moet hun bevrediging schenken.

Vrij algemeen wordt het groote stadsleven geprefereerd boven het 
landleven, ten deele ook niet ten onrechte. In de steden wordt op 
het gebied van onderwijs en kunst aangeboden wat men in de dorpen 
tevergeefs zoekt, terwijl men er tevens bevrediging kan vinden van 
vele behoeften, die men zich langzamerhand is gaan stellen. Op het 
platteland daarentegen is zooveel moois in de natuur rondom te 
ontdekken, wat de stedeling mist en waartoe ook de bioscoop met 
zijn Ersatz voor kunst en natuurschoon niet bij machte is het hem 
te verschaffen.

Het landleven heeft uit dit oogpunt bezien veel voor, 
natuurlijk gebleven, wetende dat het zich aan de natuur moe 
aanpassen. Evenals die natuur rondom hem zijn de denkbet 
menschen er over het algemeen frisch gebleven, waarmede 
groote stadsbewoners meermalen in tegenstelling en in strijd ( 
zijn. Het verschillend standpunt, inzake den zom< 
door den stedeling en den plattelandsbewoner, is d; 
illustreerend beeld.

Wat het plattelandsleven ons kan bieden is door 
rwaarloosd. In vele standen keek men zich star op 
r stad. Daarop was het oog gericht en te min is
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geworden voor het zien van het mooie in eigen omgeving. Dit te 
te- 'zien is niet- allen in even groote mate gegeven, doch tot zekere 
hoogte kan men het leeren zien. Reeds van kindsbeen af moet de 
landelijke bevolking er opmerkzaam op worden gemaakt. De ouders 
kunnen' de eerste grondslag leggen voor het ontwikkelen dier op
merkingsgave bij het kind. Daarnaast kan de onderwijzer, zonder 
te kort te doen aan het onderwijs in de vakken die op de lagere 
school moeten worden gegeven, reeds in de jeugd bij het kind liefde 
doen ontstaan voor planten- en dierenwereld; hem de pracht van 
den sterrenhemel doen zien, evenals het schitteren van de zon op 
met rijp bedekte boomengroepen; hem doen gevoelen de reinheid en 
vrede en rust van het witte sneeuwkleed, zijn oog doen boeien door 

velerlei schakeeringen van groen op onze akkers in Mei. Het 
tende vinkje in het riet, de leeuwerik, jubelende hoog in de lucht, 
het zaad, dat begint te ontkiemen en kluitjes aarde op zij duwt, alles 

:eft ons iets te zeggen en geeft ons in natura alle dagen dat, waar
in- de stedeling slechts bij uitzondering in staat is te genieten. Zoo 

oneindig veel meer in de natuur, waarvoor men in de eerste 
gevoelen, doch waarvoor de aanleg kan en moet worden 
Het leven op het platteland zal er beter door worden 

«ardeerd.
■ de eerste klassen der lagere school kan het onderwijs 
aan dat op de scholen in de stad. De leerlingen weten d< 
voor welk vak ze zich later zullen bekwamen, zoodat het < 

; er op gericht moet zijn, dat ze zich nog in elke richting 
beroep en functie kunnen oefenen. Tn de beide laatste le 

heeft gewoonlijk reeds een splitsing van leerlingen plaats op 
dorpsscholen. Zij, die gaan studceren om later in de eerste p 
hersenarbeid te verrichten, gaan op 12-jarigen leeftijd 
of M. U. L. O. school bezoeken, terwijl de anderen, 
leerplicht tot 14 jaar is voorgeschreven, nog een p->- 
de lagere school blijven. De kennis der natijur kan < 
jaren meer en meer als te onderwijzen vak worden ‘ 
en de leerlingen kunnen worden ingewijd in enkele 
planten- en dierenleven, waarvoor de Lager Onder' 
heid biedt. Noodig zal zijn, dat de onderwij zer nu en 
uitstapje naar buiten maakt mei zijn leerlingen om met 
zoeken de in ’t wild groeiende planten en deze te bekijkei 
eenkomst' tusschen verschillende planten doet bij hen reeds .t 
het begrip van wat een plantenfamilie is, ontstaan en leert hun 
weg in de systematiek der plantkunde. Het leert hun kennen de 
verscheidenheid der vormen, maar ook de eenheid, waartoe alles 
weer terug is te brengen. Dit wekt bewondering en liefde en leert 
genieten.

Ook het leven van de vogels verdient de aandacht. Het aandeel, 
dat deze hebben in den plantengroei als verdelgers op voor dien 
groei schadelijke insecten, leert de kinderen het nut der vogels inzien, 
wat hen doet begrijpen dat vogelbescherming noodig is. Het hen 

erkzaam maken op verschillende vogelgeluiden zal ook bij velen 
bekorenden indruk wekken. Het zal hen doen deelen in de blij- 

I en onbezorgdheid, welke de gevederde vrienden alom verspreiden.
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Buiten het schoolonderwijs om dienen ouderen zoowel als jong, 
die een zekere leeftijd hebben bereikt, verschillend naar iedet 
soonlijke aanleg en ontwikkeling — in de gelegenheid te zijn 
goede boeken te lezen. De nutsdepartementen, die overal zijn 
spreid, hebben voor de verdere ontwikkeling der plattelandsbewi 
nog een mooie taak te vervullen. Hoewel in sommige plaat" 
oorspronkelijk doel van de Maatschappij tot 
wordt voorbijgezien, is toch het Hoofdbest 
welk doel de Maatschappij is opgei 
zullen goed doen zich van dat doel b 
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Zoo zou er o.a. ook kunnen worden getracht 
beteren. De knecht achter den ploeg, de wiedst 
zingende troepjes op hunne vrije avonden, aller 
hoe ze van zingen houden. Welnu, leert hun zingt 
nu juist in de eerste plaats aan het vormen van 1 
stemmig de liederen geleerd worden, te denken 
worden verbeterd door goede liederen — bij <' 
direct niet al te kieskeurig moet zijn — zó< 
het zingen inhoud heeft, dat het zanger en 
wekt én de levenslust verhoogt.

Populaire voordrachten zullen kunnen worden gehouden, behalve 
in de kennis der natuur, ook over verschillende andere onderwerpen, 
waardoor het inzicht der menschen wordt verruimd en het oordeel 
dientengevolge veelal verzacht. Zonder op politiek terrein te vervallen 
zou een cursus in de grondbeginselen der ec'onomie kunnen worden 
gegeven. Langs welke wegen en door welke middelen men tot stoffelijke
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productie komt, welke factoren op die proc 
hoe het geproduceerde onder bet bereik komt der consur 
invloed de consumenten op die productie kunnen uitoefe 
vragen, die iedereen interesseeren en waarvan onder ; 
der bevolking slechts een enkele cenig inzicht, zonder 
van voldoend inzicht, heeft. Een betere kijk in de wetten der 
welke in alle tijden op de samenleving van een overwegene 
zullen blijken te zijn, zou voor velen meer tevredenheid bete< 
Meerdere kennis op dat gebied, niet enkel op het platteland < 
niet alleen bij de landarbeiders, zou de samenleving aangenamer 
maken, de wederzijdsche waardeering 

Zoo is er voor de bevordering d< 
en velerlei te verrichten. Iedereen, die 
iets gevoelt en kan presteeren, heeft e< 
Voor jongens, die niet van studie houd 
ling in de natuur minder groot is, is knutselx.^.... .
van houtsnijwerk, een aangename bezigheid. Doclma 
voortbrengselen dier kunst treft men in menig» 
aan. De vaardigheid voor het doen van kleine h< 
dezen tijd, waarin men voor 
den timmerman moet wachten.

Er is bij ieder mensch wel .—, — —-------------- ...........
de gelegenheid voor het wekken van die belangstelling maar wordt 
gegeven. Op de kleinere plattelandsscholen, waar de onderwijzer 
met eiken leerling en met de ouders der leerlingen meer contact heeft, 
kan het onderwijs op de hoogste klassen der school in verband met 
ieders aanleg worden gegeven. Met de belangstelling voor één of 
ander kan dan zooveel mogelijk rekening worden gehouden, wat men 
op vele dorpen ook gelukkig ziet gebeuren. Het vervolgonderwijs 
kan aanvullen, maar slechts ten dccle. Gelegenheid vqpr verdere 
ontwikkeling wordt dan een behoefte. Als leiders zijn daarvoor noodig 
menschen met liefde voor het doel, die te beschikken hebben over 
tact, daarbij zich niet laten ontmoedigen bij teleurstellingen, die on
getwijfeld niet achterwege blijven. Ze moeten zich geheel en al geven 
aan hun werk, meeleven met hunne leerlingen, in wier kring ze zich 
thuis moeten gevoelen. Zulke menschen zijn er weinig, want niet 
allen hebben de tijd er ook beschikbaar voor; die menschen, die het 
„Ons Huis-werk" willen en kunnen aanpakken en tot goede resultaten 
brengen, moeten worden gezocht. Ze zullen echter te vinden zijn.

Allen zullen door een dergelijk streven in de gelegenheid worden 
gesteld hunne natuurlijke aanleg te ontwikkelen. Hij, die zin voor 
studie mist, kan soms op het terrein van handenarbeid iets presteeren, 
dat den andere bewondering afdwingt, waardoor beide in onderlinge 
waardeering zullen winnen.

Waar de liefde voor de natuur onder de landbouwende bevolking, 
w.o. de landarbeiders, de op het platteland de meest vertegenwoor
digde groep van menschen, in zoo nauw verband staat met de liefde 
voor en de kennis van het vak, daar is het van dubbele beteekenis 
eenige kennis van de natuur aan de leerlingen op de lagere school 
te geven. Reeds zou in vele dorpen op het vervolgonderwijs de eerste 
beginselen kunnen wórden gelegd van de elementaire landbouwkunde
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om hen, die later een cursus voor landbouwonderwijs willen bezoeken, 
voor die studie voor te bereiden. Vele landarbeiders houden zich 
bezig met de bebouwing van gronden en dit zal zeer zeker in de 
eerstkomende jaren door toepassing der Landarbciderswet nog meer 
algemeen worden; vandaar dat het beslist noodig is, dat zij zich 
eenig inzicht verwerven in de theorie van den landbouw. Ze moeten 
zooveel mogelijk kunnen nagaan of hunne gewassen stikstof, phosphor- 
zuur dan wei kali noodig hebben, verder in welke verbinding die 
meststoffen moeten worden loegediend. Eenige kennis dienen ze te 
hebben van de bestrijding van plantenziekten, b.v. van welken invloed 
het pootgoed bij de aardappelcultuur is voor het verkrijgen van goede, 
gezonde, veelbelovende planten. Ze moeten eenig begrip hebben van 
wat een variëteit is en met verschillende variëteiten bekend zijn, als
mede met een doelmatige grondbewerking voor eiken teelt afzonderlijk.

Alleen dan is het hun gegeven oordeelkundig verschillende cultures 
te beoefenen en met voldoende kans op succes te werken op aan 
hen toevertrouwde gronden. Waar we het algemeen eens zijn, dat 
de landbouwers voor de goede uitoefening van hun bedrijf die kennis 
behoeven, daar valt niet te ontkennen, dat het wenschelijk is, dat 
de grondgebruiker in het klein zich in dat opzicht eveneens ontwikkelt. 
Het onderwijs op die cursussen moet hun geven een inzicht in de 
grondwetenschappen, waarop de landbouwkunde berust, opdat een 
grondslag wordt gelegd voor mogelijke verdere studie. De gelegen
heid daartoe dient verschaft te worden in den vorm van populaire 
voordrachten Betreffende land- en tuinbouw.

Ofschoon er in de eerstvolgende jaren nog geen of slechts enkele 
landarbeiders zullen voorkomen, die eenigermatc op de hoogte zijn 
met de grondwetenschappen der landbouwkunde, kan toch thans reeds 
zeer goed een begin worden gemaakt met het doen houden van boven
bedoelde voordrachten, doch de te behandelen stof dient dan van 
dien aard te zijn en in dien vorm te worden gegeven, dat ook niet 
theoretisch-onderlegde kleine grondgebruikers — ook ouderen dus — 
het kunnen begrijpen en verwerken. Gaan deze voordrachten gepaard 
met een wandeling door de tuinen, waar de docent allerlei aanwij
zingen kan doen, dan zal langs dezen weg reeds heel wat te bereiken 
zijn. De streken, waar tuinbouw voor den verbouw van cultures 
voor den handel eenige beteekenis heeft verkregen, toonen ons dat 
op die wijze vooruitgang zeer goed te verkrijgen is. Sommige tuin- 
bouwconsulenten hebben daar prachtig werk verricht.

Moge het gelukken, dat alle landarbeiders, die gronden in gebruik 
hebben of door bemiddeling der Landarbeiderswct gronden in gebruik 
krijgen, zich zooveel kennis verwerven, dat ze in staat zijn die gronden, 
welke meermalen zullen moeten worden onttrokken aan landbouw 
bedrijven, productiever te maken dan ze voorheen waren. Het 
hun zedelijke plicht meer op dien grond te produceeren dan de vor 
gebruiker; het is de plicht der maatschappij hen daartoe in de 
legenheid te stellen. Voor landbouwonderwijzers en vooraanstaai 
landbouwers is hier een taak weggelegd.
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zijn kost moet verdienen, d.i. landarbeid verrichten op de boerderijen. 
De kennis van de grondwetenschappen der landbouwkunde, welke 
we voor hem van belang achten, zal ook in het bedrijf van derden 
niet ondienstig zijn. Bij hem zal het ongetwijfeld de ambitie voor , 
verschillende werkzaamheden, waarvan hij beter dan te voren het 
noodzakelijke van de uitvoering inziet, verhoogen en met meer nauw
keurigheid zal hij het werk ten uitvoer brengen. Dit reeds is een 
voordeel, doch daarnaast kunnen hem verschillende werkzaamheden 
beter dan te voren worden toevertrouwd. De landbouwer zelve zal 
als leider der zaak natuurlijk altijd in kennis van het vak de meerdere 
moeten zijn; aan die meerdere kennis, mits goed toegepast, zal deze 
het maatschappelijk recht tot het optreden van bedrijfsleider ontkenen.

De landarbeider moet bovenal geschikt zijn voor het leveren van ■ 
handenarbeid. Alle mogelijke op de boerderij voorkomende werkzaam
heden moet hij leeren kennen, niet enkel door oefening, maar ook 
tengevolge van grondig onderricht. De ploeg moet hij weten te be
sturen, de spade te hanteeren, het melken der koeien kunnen uit
voeren, kortom, van hem worden gevraagd een ontelbaar aantal 
handelingen, terwijl hij tegenover paardendressuur en het werken 
met verschillende machines niet geheel vreemd mag staan. In alle 
onderdeden van het vak uit te kunnen munten, zal niemand gegeven 
zijn. Daarvoor is de verscheidenheid van werk te groot. Maar een 
zekere handigheid en tact moet hij bij het verrichten dier bezigheden 
kunnen toonen te bezitten, wil hij voor een Hinken arbeider doorgaan. 
Wanneer we het vak van landarbeider zoo bezien, dwingt het meer 
respect af, dan velen er aan meenen te moeten toekennen. Niet enkel 
handenarbeid is het wat men van hem vraagt, maar ook een goed 
oordeel over zijn werk. In de industrie is de werkman dikwijls slechts 
een verlengstuk van de machine, die hij bedient; de arbeider in het 
landbouwbedrijf is dat geenszins. Zijn werk is minder gespecialiseerd, 
dientengevolge minder eentonig; het vraagt meer van zijn verstand 
dan bij oppervlakkige beschouwing doet vermoeden. Vandaar over 
het algemeen meer ambitie en meer lust voor het werk dan bij den 
industriearbeider te constateeren valt.

Veel landbouwwerk is echter te zwaar en vraagt dus spierkracht. 
Het is dan ook noodig, dat de handgrepen worden aangewend, welke 
zoo weinig mogelijk verbruik van spierkracht eischen, opdat het 
meest wordt geproduceerd zonder overmatig vermoeien. Velen hebben 
het in dat opzicht tot een bewonderenswaardigc hoogte gebracht, 
maar daarnaast ziet men menige arbeider bij dezelfde werkzaamheden 
vele overbodige bewegingen maken, die hem onnoodig vermoeien, 
terwijl hij aan het einde van zijn dagtaak minder heeft verricht dan 
de oogenschijnlijk kalme werkman, die de spade in den grond stak 
zonder die te verkruimelen, het vlas door den repel haalde en onbe
rispelijk tot schooven samenvoegde zonder verlies van „harrels"; vlug, 
maar kalm, omdat hij elke onnoodige beweging vermeed. Een groot ver
schil is dan ook op te merken, hetgeen er op wijst, dat het noodig is, 
dat de handgrepen voor elk afzonderlijk werk worden onderricht. Het 
zou voor menige arbeider het werk vergemakkelijken en de productie 
aan werk verhoogen. Zelfs is de vraag te stellen of de meest handige 
arbeider zijn spierkracht wel op de meest voordeelige wijze gebruikt.
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Een onderzoek zou hiervoor noodig zijn, waarbij elke verrichting 
van werk in onderdeelen wordt geanalyseerd bij verschillende uit
muntende werkers om te kunnen uitmaken welke bewegingen moeten 
worden gemaakt, welke dienen te worden vermeden. Reeds in de 
tachtiger jaren is daarmede een begin gemaakt in Amerika door een 

■ zekeren ingenieur Taylor. Bij verschillende industriearbeiders en ook 
in het bouwvak ging deze de bewegingen na, welke voor het ver
richten van bepaalde werkzaamheden werden aangewend en nam 
tevens de tijden voor elke beweging benoodigd. op. Spoedig bleek, 
dat veel spierkracht onnoodig werd verbruikt. Het aantal bewegingen 
voor elke werkzaamheid kon aanmerkelijk worden beperkt, ook zelfs 
nog bij de handigste werkers in. eeuwenoude beroepen als b.v. het 
metselaarswcrk. Het werd daardoor mogelijk in korteren tijd meer 
werk te verrichten dan voorheen, waardoor het loon kon worden 
verhoogd.

Het Taylor-systeem, ontdaan van zijn schaduwzijden, welke er 
oorspronkelijk aan kleefden, is later, vooral gedurende de oorlogs
jaren toegepast in Duitschland. Men heeft daar ook aandacht ge
schonken aan de geschiktheid der menschen voor een bepaald, werk, 
niet enkel in lichamelijk opzicht, maar ook de psychische gesteldheid 
daarbij in aanmerking genomen. Op die wijze is het mogelijk met 
eenige zekcrhieid te voren te bepalen of iemand, de noodige eigen
schappen bezit voor een beroep of het vervullen van een functie. 
Daarvoor dient eerst te worden nagegaan welke eischen een zeker 
beroep aan den persoon stelt om vervolgens op grond daarvan hem 
aan een onderzoek te onderwerpen. Op die wijze zal voorlichting 
bij beroepskeuze kunnen worden gegeven.

Het vorenstaande, zijnde de toepassing van de psycholoj' 
practische problemen, kortweg psycho-techniek geheeten, vormt 
onderwerp van studie en onderzoek van het social-paedagogisch ... 
stituut, de Dr. Bos-stichting, dat hier te Groningen is gevestigd en 
onder leiding staat van Dr. Brugmans. Deze heeft zich o.a. reeds 
bezig gehouden met een onderzoek naar het bedrijf van den wever, 
welk onderzoek heeft opgeleverd, dat ook daarbij overbodige bewe-' 
gingen werden gemaakt.

Het werk in den landbouw schijnt tot dusverre nog niet de aan
dacht te hebben getrokken van hen, die zich met de studie.der 
psycho-techniek bezig houden. Toch zal het zeer zeker die aandacht 
verdienen en is in Duitschland daar reeds op geattendeerd, ■ want 
het zware werk van den landarbeider te vergemakkelijken door on- 
noodige bewegingen uit te schakelen zou gemak en voordeel opleveren. 
En dat daar reeds het hoogtepunt bij verschillende werkmethodes 
is bereikt, is aan grondigen twijfel onderhevig. Bovendien zou het 
voor den minder handigen arbeider van zeer groot nut kunnen .zijn, 
daar dan ook de werkmethodes beter zouden kunnen worden onder
richt en niet enkel door oefening de werkzaamheden behoeven te 

.worden geleerd. Voorlichting bij beroepskeuze zou voor den land
arbeider van minder beteekenis zijn, want zijn werk is te varieerend 
om het trekken van een bepaalde conclusie, waarin de te stellen 
eischen aan zijn lichamelijke eq psychische gesteldheid zijn omvat, 
mogelijk te maken.
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Het koppelwerk is in het landbouwbedrijf in sommige streken in- 
heemsch geworden. Sommige gewassen, zooals het vlas en in mindere 
mate de bieten, eischen te gelijker tijd veel handenarbeid, die veelal 
slechts door een koppel werkvolk is verkrijgen. Zoo zijn er meerdere 
omstandigheden die koppelarbeid noodig maken. Daarop in te gaan 
zou ons hier te ver voeren. Alleen zij hier het wenschelijke betoogd, 
dat de koppelarbeid zooveel mogelijk worde beperkt, omdat deze 
fnuikend is voor een goede arbeidslust en op de goede zeden in ’t 
bizonder voor jonge menschen van ongunstigen invloed. De jonge 
werkkrachten dienen zoo min mogelijk bij den koppel ondergebracht 
te worden. Tot flinkere werkkrachten en geestelijk hooger staande 
menschen zullen ze opgroeien als ze hun onderricht voor landbouw- 
werkzaamheden ontvangen van vader of een anderen flinken

Directe, minder ver in het verschiet liggende verbetering van den 
landarbeid, vraagt echter vooreerst nog dc aandacht der landbouwers. 
Verschillende handelingen vereischen dringend verbetering. Het werk 
moet beter worden onderricht. In de eerste plaats zal de landbouwer 
zich moeten bezighouden met het onderrichten van den jongen land
arbeider, althans in zooverre hij daarvoor bekwaam is en er tijd 
voor vindt. Het werken met de verschillende machines, w.o. ook de 
ploeg, de omgang met paarden en vee enz. moet hij kunnen aangeven, 
wil hij de leiding van zijn bedrijf ook in onderdeden beheerschen. 
Niet alle werk zal hij in staat zijn te kennen in die mate, dat hij 
de handgrepen kan aanwijzen. Het landbouwvak is te uitgebreid en 
te veelzijdig om naast een goed bedrijfsleider een in alle opzichten 
bekwaam werkman te zijn. Toch mag hij zich er niet geheel aan 
onttrekken en zijn opleiding dient zoodanig te zijn, dat hij in de 
praktijk met verschillende werkzaamheden is bezig geweest en eenige 
handigheid daarin heeft verkregen. De toekomstige landbouwers 
moeten zich daarop toeleggen; het zal hen beter in staat stellen het 
werk van den landarbeider te beoordeelen, hunne opmerkingen zullen 
meer gegrond zijn, hetgeen de arbeider zal voelen en eerbiedigen.

Waar de landbouwer echter noodwendig te kort schiet in het 
geven van onderricht aan de aankomende landarbeiders, daar moet 
naar andere leermeesters worden omgezien. Te veel wordt tegen
woordig overgelaten aan .— zelfonderricht zou het kunnen worden

;md. Onderricht door anderen wordt veelal niet gegeven. Hierbij 
: men in de eerste plaats aan het vlastrekkcn. Het werk, daarbij 

geleverd, toont al te duidelijk, dat het niet aan eigen initiatief van 
den jongen landarbeider kan worden overgclaten.

De geheele koppel, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren tot 
kinderen, trekt naar het land om het vlas uit den grond te plukken. 
Elk poogt zooveel mogelijk te verdienen en „ropt", wat hij kan. De 

'en zeer ongelijkmatig gevormd, toezicht op het vv 
en onderricht voor de jongeren ontbreekt geheel.

druk, de boer kent het werk zelve 
werkkrachten voelen zich in geen enk< 
: jongeren aanwijzingen te geven, 
rs" gevormd, welke het door t< 

werklieden eveneens tot flii
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i. In de eene streek bemoeit men zich 
luofdzaak met gene cultuur, welke plaat- 
»• peil dan elders heeft bereikt. Ook het 
,...^n, is tezelfder plaatse gewoonlijk lang- 
lenheid gebracht. Er is een bevredigende 
c men in andere plaatsen niet kent of 
is evenwel noodig de landarbeiders ook 

te brengen. Daarvoor zou een geschikt persoon 
/ersvereeniging bijvoorbeeld eenigen tijd naar 
>etere werkmethode inhcemsch is, 

: daar het werk te leeren, 
'meester onder de landarbeiders 
- de jonge landbouwers, in ’t l 

ichtingen voor landbouwondc 
aij de verschillende cultures < 
nodes worden gevolgd. Dit is v 
als bedrijfsleider. Ze dienen ziel 

1 ’ die werkzaamheden •
i, welke werkmethodes 

,.;ur verdienen. Dan eerst 
daarvoor geschikte land- 

-s de nieuwe werkwijze 
uakvc>Uv>s ter plaatse er

landarbeider, zooveel mogclijk afgescheiden van den koppelarbeid.
Bovendien dient er in den landbouw naar te worden gestreefd, 

dat er steeds een kern van vaste arbeiders overblijft. Deze toch 
zullen in tegenstelling met de losse, werkkrachten in den koppel ge
voelen, dat ze deel uitmaken van het bedrijf, waaraan ze hunne 
werkkracht geven. Dit zal aan hunne ambitie en arbeidsprestatie ten 
goede komen. Ter bevordering van dit doel is het van belang om 
door het verbouwen van allerlei gew assen een zooveel mogelijk ge
lijkmatige verdeeling van arbeidsbehoeften over het geheele jaar te 
doen verkrijgen.

Waar cn'in zooverre koppelarbeid niet te vermijden is, dient ver
betering van dat werk te woeden betracht. De werkgeversvereni
gingen, die toch niet enkel tot taak hebben het afsluiten van loon
regelingen, maar in ’t algemeen zich bemoeien moeten met de ver
betering der arbeidstoestanden, zouden bij verschillend koppelwerk, 
niet enkel het vlastrekken, geschikte menschen kunnen aanwijzen om 
aan de jonge nog onbedorven werkkrachten in de eerste plaats het 
werk te leeren. Het zou de arbeiders in staat stellen beter werk te 
leveren, de landbouwers alzoo het verlies van een deel van het 
product doen voorkomen. Menige vlasstengel is door het werk van 
minderwaardigen op het veld achtergebleven of bij het repelen in 
de schuur niet terecht gekomen tusschen de andere in de afge
werkte schoof.

Er is echter meer te doen. I 
met deze, in de andere in hoofd 
selijk heel vaak een hooger peil 
werk aan die cultuur verbonden, 
zamerhand tot meer volkomei 
werkmethode verkregen, die 
onvoldoenc 
daar die r 
op kosten der werkgev» 
de streek, waar zoo’n be 
om gedurende een campagne 
eigen woonplaats als leerr 

Het is een taak voor
de oud-leerlingen van inric____o.
te gaan in welke streken bij de verschillende cu 
bevelenswaardige werkmethodes worden gevolge 
voor hun eigen vorming als bedrijfsleider. Ze 
zooveel mogelijk met het verrichten van 
te maken, mede om te kunnen beoordeelen, 
onder verschillende omstandigheden de voorkeu 
kan in overweging genomen worden of een 
arbeider zal worden aangezocht om elders de nieu 
grondig te gaan leeren en daarna de landarbeiders 
mee in kennis te brengen.

Hoe dergelijke geschikte personen te vinden? Meestal^zijn 
wel onder de landarbeiders in elk dorp op 
zonderlijk werk zou men weer een ander 
zelden zal iemand in meerdere onderdeden

idcr, zoo\ 
dien dien 
steeds een 

n tcgenstellii 
dat ze deei 
vut geven. I
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Op verschillende manieren 
keling der landarbeiders te vet .... ..
gebruiker. Maar tevens moet het oog blijven 
kelijkheid, dat zij op het land, min of meer vei 
van bevolking, een bestaan moeten vinden en i 
Ze moeten er kunnen genieten van wat er te 

;el niogelijk gestreefd wot 
die het stadsleven biedl 

schikking zijn vo<>r dc 
voordrachten 

j. Veel en 
lerende tot de 
teland moet het

is alzoo de algemeene- en vakontwik- 
irbeteren, als landarbeider en als grond- 

Maar tevens moet het oog blijven gericht op de noodza- 
. dat zij op het land, min of meer verwijderd van de centra 

ivolking, een bestaan moeten vinden en in dat leven bevrediging, 
moeten er kunnen genieten van wat er te genieten valt en daar

naast moet er zooveel niogelijk gestreefd worden op een practische 
manier de voordeelen, die het stadsleven biedt, deelachtig te worden. 
Lectuur moet ter beschikking zijn voor de lange winteravonden, 
cursussen en populaire voordrachten moeten gelegenheid bieden voor 
algemeene ontwikkeling. Veel en velerlei is te dien einde te verrichten, 
waarbij wij resumeerende tot de volgende conclusie komen:

1. Op het platteland moet het lager onderwijs in de laatste! 
jaren en het vervolgonderwijs mede zijn gericht op het wekken 

' belangstelling in de natuur.
2. Bij het vervolgonderwijs dient reeds de grondslag te worden 

gelegd voor de grondwetenschappen der landbouwkunde, opdat het

munten. Daarnaast moeten ze de noodige tact hebben om 
aan derden te leeren, wil men er resultaat mee bereiken.

Waar dergelijke geschikte werkkrachten niet aanwezig zijn, zouden 
wedstrijden kunnen worden uitgeschreven om ze op te sporen; wed
strijden in dien zin, dat na zich te hebben opgegeven, dc personen 
werden nagegaan in hun dagelijkschen arbeid, als ploegen, melken, 
vlasarbeid enz., al naar ze zich in 't bizonder in e:en onderdeel willen 
bekwamen.

De Vereeniging 
Noorderkwartier st< 
voor eenige bept 
diploma voor bou 
woonlijk als eerste 
plaats kunnen zijn, 
verschillende werk 
zaaimachine, de wiedma 
van korenhoopen. Di‘ 
van een eersten arbeiuci 
dan ook terecht waarde 
arbeiders zullen zich op 
ambitie er nog door zal 
het een aanwijzing bij 
voor den landarbeider d< 
Er ligt voor deze 
zaamheden in ’t l 

In dit opzicht 
nivelleerenden invlot 
vastgesteld, moes 

..kon verdienen, 
den landarbeider 
een•brevet van bek 
al te zeer gevoelde 
den landarbeider

tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands 
telt voor arbeiders, welke bizonder bedreven blijken 

paalde werkzaamheden een diploma beschikbaar, het 
>uwknecht. Dergelijke bouwknechten treden daar ge- 

arbeider op en zullen ook als leermeester op hun 
Men heeft daar voor het verkrijgen van het diploma 

kzaamheden gecombineerd en wel: werken met de 
wiedmachine, de zclfbinder, dc ploeg en het zetten 

Dit zijn alle werkzaamheden, welke gewoonlijk 
leider worden geëischt. Aan zoo’n diploma kan 

: worden toegekend. Slechts ambitieuse land- 
het verkrijgen erv an toeleggen, terwijl hunne

I worden verhoogd. Voor den landbouwer is 
het engageeren van een eerste werkkracht, 

loet zich een gelegenheid voor tot uitblinken, 
een aansporing in om zich voor verschillende werk- 

bizonder te bekwamen.
t hebben de collectieve arbeidsovereenkomsten een

>ed gehad. Het loon, daarbij voor allen gelijk’ 
sst zich richten naar wat een gemiddelde werkkracht 
Een gewichtige reden om uit te blinken is daardoor 

ontnomen. De gelegenheid voor het verkrijgen van 
jekwaamheid als boven aangegeven komt deze reeds 
;>de leemte weer ten deelc wegnemen, daar het aan 
een nieuwe kans biedt om zijn positie te verbeteren.



*) Zie Februarinummer blz. 205.

31321

teekeni

' ps?

te :

verkregen

geschieden door en in 
Leeszalen door Corres-

>ehandelden
i zullen

ontwikkeling der ouderen 
in samenwerking met de 
en andcre daarvoor in

lectuur kan 
Openbare

deel van ons artikel be 
^gebrekkigheid, thans : 
.lie aangewend worder

ij kunnen gevoegelijk buiten beschouwing blijven de doofstommen, 
dank zij het particulier initiatief, een voldoend aantal inrich-

Tn het eerste < 
-L der spraakgc 

te geven, die 
te bestrijden.

Hierbij ' 
voor wie.

De commissie:
G. E. Schuiringa.
N. G. Addens.
F. J. Coolman, rapp.

Buitengewoon Lager Onderwijs.
III. Spraakgebrekkigheid en hare bestrijding (vervolg '), 

door Jt. REININK.

we de sociale beteekenis 
wij trachten de middelen aan 
het kwaad te voorkomen en

onderwijs op landbouwcursussen gemakkelijker en met meer vrucht 
kan worden gevolgd.

3. De bevordering
wordt

. . ------------- g van de algemeene
dient ter hand te worden genomen door en 
Departementen van de Mij. t. N. v. h. A. 
aanmerking komende organisaties.

Het z.g. „Ons-Huiswerk" en het doen houden van populaire voor
drachten verdient de aandacht.

Het verkrijgbaar stellen ’
samenwerking met den Bond t .   
pondentschappen in te stellen.

■4. Landbouwvakonderwijs voor jongere en oudere landarbeiders 
dient te worden verkregen door het bezoek aan wintercursussen, die 
ook voor volwassenen kunnen worden gegeven. Populaire voordrachten 
op dit gebied kunnen daarnaast van beteekenis zijn.

5. Overwogen dient te worden de vraag of de landarbeid kan 
worden onderworpen aan de studie der psycho-techniek en wat van 
dit wetenschappelijk onderzoek mag worden verwacht.

6. Het opsporen van de beste werkkrachten teneinde deze voor 
de jongeren te doen optreden als leermeesters in de „handgrepen” 
verdient aanbeveling. Het kan gewenscht zijn daarvoor geschikte 
personen in de gelegenheid te stellen zich elders in bepaalde werk
zaamheden verder te bekwamen.

7. liet openen van de mogelijkheid om aan bekwame landarbeiders 
een brevet te kunnen uitreiken verdient overweging.

8. Het streven naar het verkrijgen en bevorderen van hét boven
bedoelde, inzonderheid wat betreft de conclusiën 4, 5, 6 en 7, ligt 
op den weg der landbouworganisaties.

Samenwerking en overleg met landarbeidersorganisaties ter bereiking 
van het doel is gewenscht.
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Voorkomen kan men spraakgebrekkigheid in huis en op school. De 
meeste autoren zijn de overtuiging toegedaan, dat het aantal gevallen 
van spraakgebrekkighcid zeker tot op de helft zou zijn te verminderen, 
indien in de periode der spraakaanleering nauwlettend op het spreken 
werd toegezien. Dit toezicht moet worden uitgeoefend door het milieu, 
waarin het opgroeiende kind verkeert, dat zijn in de eerste plaats de 
ouders, de kinderjuffrouwen, de onderwijzeressen bij het voorbereidend 
onderwijs. Waar het een feit is, dat de kinderen de spraak van de 
omgeving overnemen, daar behoeft het geen betoog, dat, indien die omge
ving defecten vertoont, indien dus het voorbeeld foutief is, de kinderen 

de onmogelijkheid verkeen:n zich een juiste uitspraak eigen te maken. 
Voorbeelden, dat kinderen de fouten overnemen, zijn in de litteratuur 

voor het grijpen, en door ieder, die zich met de opvoeding der jeugd 
bezig houdt, te geven. Men voelt dus, dat als eerste eisch aan haar, 
die in de kinderkamer of op de bewaarschool zich een taak zien aan
gewezen, gesteld mag worden, dat zij zelf technisch zuiver spreken. 
Verder hebben zij .er van overtuigd te zijn, dat het een dwaling is te meenen, 
dat de taal, die gewoonlijk in de kinderkamer gehoord wordt, gemak
kelijker en beter verstaan wordt dan die, welke daarbuiten gebruikelijk 
is. Zij moeten weten, dat men steeds duidelijk en in goed gevormde 
zinnetjes tot het kind heeft te spreken en dat, indien de kleine kleuter 
langer aan agrammatisme lijdt dan noodzakelijk is, dit aan haar te 
wijten is. Zij dienen er van op de hoogte te zijn, hoe gevaarlijk het 
is een kind, dat weinig nabootsingsdrift vertoont, telkens en telkens weer 
er toe te dwingen toch wat te zeggen, toch te herhalen hetgeen voor
gesproken wordt; zij dienen de wetenschap te hebben, dat op 2—6-jarigen 
leeftijd bij verkeerde behandeling licht stotteren kan ontstaan (Zie 
vorige aflevering van dit tijdschrift, pagina 207); enz.

Het zal duidelijk zijn, dat, wanneer de bewaarschoolhouderessen 
bekend zijn met de gevaren, die hier dreigen, en in het bezit gesteld 
zijn van een, zij het dan ook elementaire, kennis van de phonetiek 
en de beginselen van de leer der spraakgebrekkighcid en de voorkoming 
van deze in school en huis, dat dan heel wat ellende zou kunnen worden 
voorkomen.

tingen aanwezig is, waar zij het voor hen passend onderwijs kunnen 
ontvangen. Voor de slechthoorenden staat de zaak minder gunstig. Tot 
heden zijn vooral door het werk van de „Verceniging tot behartiging 
der belangen van Slechthoorenden" drie scholen voor hen opgcricht, 
n.1. een te ’s-Gravenhage, een te Amsterdam en een te Rotterdam. 
Dit getal is natuurlijk niet voldoende. Wij hebben echter goeden grond 
om aan te nemen, dat meerdere scholen binnen niet al te langen tijd 
zullen worden gesticht. Het wachten dienaangaande zal wel zijn op 
de in uitzicht gestelde Algcmeene Maatregelen van Bestuur, welke de 
■voorwaarden zullen bevatten, waarop scholen voor Buitengewoon 
Onderwijs met steun van Rijk en gemeenten kunnen worden opgericht. 
Mits de zuinigheid, die thans aan de orde van den dag is, de wijsheid 
niet bedriege — we hebben wel eenige vrees te dezen opzichte — zullen 
de slechthoorenden dus ook te eeniger tijd geholpen zijn. Hetgeen 
volgt, heeft derhalve geen betrekking op hen, die tengevolge van een 
onvoldoend gehoor slecht spreken.
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Er muss uur pi kottel l.' 
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Bedeutumg und Prophylaxe der 
>ule” behandelt: „Ferner aber be- 
tnnlnisse au/ dein Gebiet der Psycbo- 

um die Eltern sprachgestörter 
den sprachlichen Untérricht 

ngen dadurch nach Mög- 
t wird. Einedahinzielende 
1 auf den Universitaten

■s staat het met de leerkrachten der lagere school. Bij de 
„groote school” is bij veel kinderen het tijdperk van de 

raak nog niet afgesloten; er komen althans in de eerste 
spraakgebrekkigen voor, zooals de door ons opgegeven 

' ionen. Daarbij komt nog dit. Als een kind onder 
ding van een spraaklecraar of spraakarts is geweest 
•st in de lagereschool-jaren zal voorkomen — dan is 

het na die behandeling nog eenigen tijd onder toe
is tot het uitoefenen daarvan beter in staat dan 
lagere school, althans wanneer hij met de materie

Niet an 
komst op ■ 
aanleering der 
klassen nog 
statistieken 
speciale behi 
— wat het 
het gewcnscht, 
zicht blijft. En 
de onderwijzer der 
op de hoogte is?

Doelmatig toegepaste voorbereidende oefeningen voor het zangonder
wijs en voorbereidende articulatieoefeningen voor, het leesonderwijs 
kunnen in de hand van een deskundigen onderwijzer evenzoovele middelen 
zijn om spraakgebreken te voorkomen, of, indien ze er reeds zijn, te 
onderdrukken. Hiermede zij allerminst gezegd, dat niet reeds thans 
spraakgebreken op de L. S. verdwijnen.

Nadolcczny schrijft, waar hij de „Bed ' ’ " ' '
Sprach- und Stimmstörungen in der Schi 
dürfen Lehrcr und Scbularzlegewisser Ket 
lepte, Pbysiotogie und Pathologie der Sprache, 
Kinder richtig zu informicren und um 
so zu gestalten, dass bestehende Sprachstörun 
lichkeit bcscitigt, sowie deren Auftreten verhütet• 
Ausbildung der Lchrer in den Seminarien und 
isl daher nötig”

En verder:
„Die Prophylaxe der Sprach- und Stimmstörungen in der Schule hat, 

wie erwahnt, eine genügende Vorbildung der Lehrer in der Physio- 
logie der Sprech- und Singstimme, sowie der Sprache überhaupt zur 
Vorbcdingung. Damit ware atteb eine — jürdie Gesundbeit des Lebrerj selbst 
so eminent wichtige — Grundlage fiir richt iges Speechen (Spracbbygiene) 
gegeben. Er muss uur pbonetiscb richtig sprecben und pbonetiscb Richliges 
lebren,'J die Behandlung der Sprach- und Stimmstörunge n aber ist Sache 
der Arztes. Und lelzterer wirt) om so weniger zu tan baben, je besser der 
ersle Sprech-, Lese- und Gesangsunlerrichl ut, demi hierbei isl Gelegenheil 
gegeben, um die weitaiu metsten sebweren spracbslörungen, die dem Ktnde in 
seinem ganzen jemern Leben.dauf jo unendlicb binderlicb sind, zu bezeiligen" 
(Gutzmann).” ’)

Wij zouden niet durven onderschrijven de bewering, dat de behandeling 
van spreek- en stemgebreken uitsluitend aan den arts moet worden 
overgelaten, waarmee wij allerminst willen zeggen, dat een neus-keelarts 
een spraakgebrekkige niet moet behandelen vóór hij bij den spraak- 
leeraar komt, integendeel, maar overigens zijn wij het volkomen met 
N. eens. Dat de school, da aronder ook begrepen de bewaarschool, veel 
kan doen, is ook de gevestigde meening van Dr. H. ƒ. W. Droogleever 
Fortuin, schoolarts te Rotterdam. Deze gaat zelfs zoover te beweren: 
„Het komt dan ook niet meer voor, dat scholen, die onder ons toe
zicht staan, leerlingen afleveren, die levenslang met zulk een spraakgebrek,
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jven." (Zie Sociaal Medischdat verbeterd had kunnen worden, behept blij' 
Maandschrift No. 11, 1921).

Deze uitspraak, die op het eerste gezicht wat bout schijnt, zal in 
haar algemeenheid wel niet gelden; immers, ondanks alle mogelijke 
doeltreffende maatregelen, zullen er steeds blijven spraakgebreken, 
die niet zoo eenvoudig, als het wordt voorgesteld in bovengenoemd 
tijdschrift, op de school genezing kunnen vinden; er zullen ook altijd 
blijven gevallen, die een speciale behandeling eischen. Met name zal 
het stotteren,. van welker genezing de heer D. F. een al te simplis
tische opvatting heeft, niet door maatslaan verholpen kunnen worden, 
behoudens dan misschien in zeer enkele gevallen.

Niettemin blijkt uit het citaat, dat de Rotterdamsche schoolarts 
reeds overtuigd heeft van de gunstige resultaten van de bemoeiingen 

■ school, ten aanzien van de voorkoming en bestrijding der spraak- 
ireken.
[et is zonder meer
indiende onderwijze
met het spreekonc

:r in te zien, dat <
rschoolhouderessen
wet op het vooi '' 

voor het in behaw 
programma 

’ ‘’erwij

gebri—_...
Het is zonder meer duidelijk, dat het « 

zijn, indiende onderwijzers op de kweekseno 
den met het spreekonderwijs. Gelukkig l 
en meer in te zien, dat dit onderwijs op 
bewaarschoolhouderesser. dient te word» 
van de wet op het voorbereidend onderv 
duren', voor het in behandeling komt! — 
op het programma dier inrichting 
hier de hoop uit te spreken 
voor onderwijzers zal word» 
inderdaad zuinigheid beti

In Oostenrijk bestonde 
wijzers en schoolartsen, waar ■ 
werd gedoceerd, een bewijs, dat 
van dit vak op de programma’s 
functionarissen.

We komen nu tot de eigenlijke bestrijding van de spraakgebrekkigheid 
door speciaal daartoe bevoegde leerkrachten. Dit is inderdaad een 
zeer moeilijke questie, zooals uit; het vervolg zal blijken. Evenwel moeilijk
heden zijn er om overwonnen te worden. Ze mogen er in geen geval 
toe leiden de misdeelden, waarom het hier gaat, aan hun lot over te 
laten. De maatschappij heeft — vooral tegenwoordig ook hun volle 
werkkracht en energie noodig.

We noemen dan in de eerste plaats de cursussen voor spraakge- 
brekkigen; in de eerste plaats, omdat deze het meest ingang hebben 
gevonden. Men vereenigt eenige spraakgebrekkige leerlingen der lagere 
scholen tot een klasje, waarvan het getal varieert van 4 tot 10 en 
welke door een bevoegd onderwijzer of spraakleeraar in behandeling 
worden genomen. De spraaklessen worden gegeven onder, tusschen, 
of na de gewone schooltijden. Elk van deze regelingen heeft zijn voer
en (of) nadeelen. Neemt men de patiënten onder de schooluren, dan wor
den ze zoolang de spreekles duurt, aan het onderwijs onttrokken, waar
door ze gemakkelijk „achter” kunnen komen. Spreekoefeningen nA den 
schooltijd hebben het bezwaar, dat ze den kinderen gegeven worden 
op een tijdstip, waarop veelal vermoeidheid zal zijn ingetreden, zoodat
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•sussen voor stotteraars zooveel opgang hebben gemaakt. Ir 
een is een juist oordeel te vellen over het nut dezer ini

minder ontvankelijkheid voor de behandeling kan worden aangenomen. 
De paar uren tusschcn den morgen- en middagschooltijd hebben boven
genoemde bezwaren niet, maar deze hebben het groote inconvenient, 
dat hierin de maaltijden worden gebruikt. Intusschen, indien de spraak- 
leeraar voeling houdt met de school, wat hij in de meeste gevallen zal 
doen, dan kunnen de moeilijkheden, die hier zijn, gemakkelijk overwonnen

In sommige plaatsen bestaan alleen cursussen voor stotteraars, in 
andere heeft men daarnaast ook cursussen voor stamelaars..

Wat de laatste betreft, de resultaten ervan zijn zonder uitzondering 
gunstig, men kan gerust aannemen, dat alle stamelaars er, indien ernstige 
defecten in de hersenen of aan de spraakorganen dit niet beletten, 
genezing vinden.

Met de cursussen voor stotteraars staat de zaak in dit opzicht 
eenigszins anders. Wel heeft men prachtige statistieken gepubliceerd 
van het groot aantal genezingen, dat men bereikte en waarvan de 
percentages gingen tot 75 en 90; maar aan deze opgaven kleeft deze 
groote fout, dat men ze noteerde onmiddellijk nadat de patiënten de 
cursussen hadden verlaten. Nu heeft de ervaring geleerd, dat er heel 
wat recidive onder de stotteraars voorkomt, dat vele van die „genezenen” 
eenigen tijd na hun ontslag in hun oude kwaal terugvallen. Het is dan 
ook niet aan twijfel onderhevig, dat de evengenoemde statistieken niet 
de geringste waarde hebben. AVil men inderdaad een zuivere maatstaf 
hebben omtrent het nut en de rechtmatigheid van bestaan dezer in
richtingen, dan heeft men op te maken en te rangschikken de gegevens 
der resultaten, verkregen een, twee of meerdere jaren na het eindigen 
der behandeling. Voor zoover ons bekend, bestaat er voor Nederland 
maar éón opgave omtrent de duurzaamheid der genezingen, op de 
cursussen verkregen, n.1. die van den heer Dr. A. van Voorthuysen, thans 
Inspecteur van het Buitengewoon Onderwijs, die als schoolarts te 
Groningen in 1919 een onderzoek instelde naar hetgeen bereikt werd 
op den gemeentelijken cursus aldaar. De cijfers ervan zijn gepubliceerd 
in het verslag van den schoolarts der gemeente Groningen over het 
jaar 1919. Daaruit blijkt, dat sedert de oprichting 1 Januari 1913 tot 
1 Januari 1918 behandeld waren 143 stotteraars, waarvan van 115 zoo 
objectief mogelijk kon worden vastgesteld, hoe zij zich na hun ontslag 
hadden gedragen. Deschrijver boekte als „voldoend resultaat" 41 of36 °/0, 
als „beperkt" resultaat 12 of 10 % en als on voldoend resultaat 62 of 
54% en voegt erbij: „Uit deze cijfers blijkt, dat een aantal gevallen 
wel degelijk veel baat heeft gevonden bij het volgen van den cursus. 
Het onderzoek heeft aangetoond, dat 36 % van de behandelde gevallen 
een voldoende en blijvende beterschap vertoont en dat bij 10% een groote 
verbetering is bereikt."
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Hun recht van bestaan wordt door sommigen in twijfel getrokken 
o. a. door W. Carrie, die-in „Die Hilfschule September 1917, Heft 
9” schrijft over een in 1917 te Hamburg ingestelde enquête naar de 
.duurzaamheid der resultaten en daarbij tot de conclusie komt, „dat 
recidive na het doorloopen van een cursus bij de stotteraars regel is 
zonder uitzondering. Immers het getal der tot vijf maal zonder gevolg 
op den cursus behandelde kinderen n.1. 406 komt geheel overeen met 
het getal der spraakgebrekkige kinderen, welke in voorgaande jaren op de 
cursussen werden behandeld." Het komt ons voor, dat de hier getrokken 
conclusie niet juist is, omdat geheel verwaarloosd is het feit, dat er 
telken jare weer nieuwe stotteraars op de schoolbanken gaan plaats 
nemen. Neemt men als voorbeeld Groningen, dan ziet men, dat daar 
een gunstig resultaat bereikt wordt van althans 46% bij stotteraars, 
die in meerderheid tot de erge gevallen moeten worden gerekend. 
Toch blijft in die gemeente, waar gemiddeld 30 kinderen per jaar behan
deld worden, het aantal stotteraars gelijk, omdat er bij de opneming 
van nieuwe leerlingen telkens een 30 tal stotteraars bijkomen.

Hoe dit ook zij, er dient in dit opzicht met:r klaarheid te komen. 
Ook zou moeten worden nagegaan, hoeveel stotteraars gedurende den 
schooltijd „van zelf” van hun kwaal worden bevrijd. AVel beweert 
men hier en daar, dat het percentage vanzelf genezenen even groot 
is als dat, hetwelk door de cursussen goed leert spreken, maar deze 
beweringen missen eiken grond. Er zijn daaromtrent geen betrouw
bare gegevens bekend. Statistieken, die genoemde uitspraak wettigen, 
bestaan ér niet. Voorshands wil het ons voorkomen, dat het aantal 
stotterende kinderen, dat op de L. S. zonder behandeling een normale 
spraak erlangt, niet zoo heel groot zal zijn, althans beduidend lager dan 
36 of 46%.

Bovendien r” 
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bezwaar trachten te ondervangen 
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Een van de omstandigheden, die het onderwijs 
voor stotteraars minder vruchtdragend maken is w< 
patiënten maar enkele uren van de week onder behai 
kundige toezicht zijn, terwijl ze den overigen tijd 
worden overgelaten. Men heeft dit ............. 1
door het inrichten van speciale klassen voor stotl 
een aantal stotteraars van verschillende schok 
eenigd zijn en waar, behalve het spreken, ook 
het lager onderwijs worden gegeven.

Hier bereikt men het groote voordeel, dat de kinderen gedurende 
26 of meer uren per week onder goede leiding zich bevinden, waar
door de kans op succes zeer vergroot wordt, en dat de onderwijzer 
steeds in de gelegenheid is te laten toepassen, wat in het spreekuur 
werd geleerd. Ten aanzien van de ontwikkeling ondervinden de spraak- 
gebrekkigen geen nadeelen, meent men, ze kunnen dus zoolang in de 
speciale klassen blijven tot de genezing volkomen is. Het laatste is 
veelal niet het geval met de cursussen voor spraakgebrekkigen, die 
dikwijls aan een bepaalden duur gebonden zijn.
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Het spreekt van zelf, dat de leiders dezer klassen niet 
het bezit moeten zijn van de bevoegdheid tot het geven \ 
onderwijs, maar tevens een grondige studie moeten hebben 
van de spraakgebrekkigheid in haar geheelen omvang en van 
staande geneeswijzen.

Een groot inconvenient v 
uit zeer heterogene bestand* 
wikkeling betreft. Ook 
zelfde niveau, er zal daarin al 
het aflecren van het spraakgc 
paralel loopen. Er zal over ’t 
wijs te geven zijn.

Het laatstgenoemde bezwaar komt niet voor op speciale scholen 
voor stotteraars, ingericht naar het model van de Hamburgsche 
school. Op deze inrichting wordt hetzelfde onderwijs gegeven als 
op de lagere scholen. Het leerplan, dat voor alle gemeentescholen 
dezelfde is, is ook door deze inrichting overgenomen. "Wanneer in 
een bepaalde klasse der L. S. een stotteraar voorkomt, die behande
ling behoeft, dan wordt hij overgeplaatst naar de overeenkomstige 
klasse van de speciale school, waar dus precies dezelfde leerstof 
behandeld wordt, als waarmee hij bezig was. Bij zijn komst op de 
speciale school worden op daarvoor geschikte uren stem- en spreek
oefeningen met hem gehouden, die ongeveer 15 i 20 minuten duren. 
Zoodra hij technisch goed kan spreken, worden deze oefeningen meer 
en meer ingekort, tot ze geheel achterwege worden gelaten. Het 
onderwijs zelf geeft dan gelegenheid te over om hem de vaardigheid 
in het spreken te doen behouden en hem aan de normale spraak te 
doen gewennen. Wanneer het spreken gedurende een zekeren tijd 
goed is gebleven, wordt hij voorloopig naar de gewone school terug
gezonden, echter nog op proef. Eerst dan, wanneer van deze school 
het bericht komt, dat hij in vloeiende spraak aan het onderwijs deel
neemt, wordt hij definitief van de speciale school ontslagen. Daar 
steeds naar het uniforme leerplan is gewerkt, kan hij het onderwijs 
in zijne „gewone” klasse evenals te voren weer volgen. In geval 
van recidive kan de herplaatsing te allen tijde geschieden.

De klassen op de Hamburgsche school bestaan gemiddeld uit 20 
leerlingen, jongens en meisjes. De duur der behandeling is natuurlijk 
verschillend. Deze hangt af van den graad van het lijden, maar ook 
van het feit, dat de eene leerling spoediger den heilzamen invloed der 
spreeklessen ondervindt dan de andere.

De resultaten waren, althans den eersten tijd na de oprichting, 
zeer gunstig. Het is ons nog niet bekend, of deze duurzaam zijn.

In verband met deze school willen we nog wijzen op de volgende 
uitspraak van W. Carrie, voorkomende in de „BlUtter fllr Taub- 
stummenbildung" van 13 Oct. 1919.

„De opvatting, dat spraakdefecten steeds 
waardigheid moeten gepaard gaan, werd 
de speciale school schitterend we 1 
ringen na bereikten alle scholieren aan 
het einddoel van de klasse en kond*
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sommige niet al te groote gemeenten zou men kunnen volstaan 

met het in het leven roepen van cursussen voor stotteraars en cur
sussen voor andere 'spraakgebrekkigen. Deze zouden dan zoo moeten 
worden ingericht, dat het aantal leerlingen niet te groot werd, niet 
meer dan vijf, en dat er eiken dag les gegeven werd. De leerkrachten

srd. Wel vertoonden de kinderen bij hun komst op 
weten en kunnen gedeeltelijk belangrijke gapingen, 
de vaardigheid in het spreken kwam, verdwenen 
hun gebrek had hun tot dusverre verhinderd in 
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eerst geschikt worden gemaakt om het school-

In Denemarken heeft men op een andere wijze in de behoefte aan 
onderwijs voor spraakgebrekkigen trachten te voorzien. Te Kopen
hagen is n.1. in 1898 een staatsschool voor spraakgebrekkigen ge
sticht. „Deze school bestaat uit twee afdeelingen: le de school voor 
stotteraars, 2e de school voor andere spraakgebrekkigen. Het doel 
dezer inrichting is: spraakgebrekkige kinderen en jeugdige personen 
van beiderlei geslacht uit het geheele land te genezen, voornamelijk 
dezulken, die slechts geringe middelen bezitten, of wier ouders of 
verzorgers onvermogend zijn." (Zie P. Roorda, Algemeen Verslag 
van het Instituut voor doofstommen te Groningen, 1903).

Van deze inrichting vertelt Branco van Dantzig in No. 7 en 8 
van het Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs le jaarg. o.a. „De 
cursussen duren zes weken; een tweede en zelfs een derde cursus 
kan noodzakelijk zijn. Gedurende den leertijd zijn de schoolgaande 
kinderen aan de gewone school onttrokken, terwijl ook de ouderen 
hun gewone werkzaamheden niet kunnen verrichten. De lessen worden 
van 9—1 uur gegeven. Na elke les, van drie kwartier, is er één 
kwartier pauze. De interne leerlingen zijn na lestijd onder toezicht 
van een inwonende dame. De leeftijd der leerlingen is zeer verschil
lend. Voor mij ligt een verslag van 1916—1917 en 1917—1918, 
waarin ik als leeftijdgrenzen aantref voor de stotteraars, die in die 
jaren behandeld zijn: 10 jaar en 30 jaar, voor de stamelaars 9 jaar 
en 20 jaar; voor de lijders aan gehemeltespleten 8 jaar en 29 jaar. 
Even verschillend als de leeftijd is het schoolgeld, dat berekend 
wordt; men kan voor een paar honderd kronen, maar ook gratis 
geholpen worden. Zelfs betaalt het rijk de kosten voor huisvesting, 
indien dit noodig is."

De resultaten in de verschillende jaren van het bestaan van het 
Instituut verkregen, varieeren tusschen 46 en 70 % (geheel genezen 
of veel verbeterd). Jammer genoeg is uit deze cijfers niet op te maken 
het percentage gunstige uitslag bereikt bij de stotteraars, daar ze 
alle aan de inrichting behandelde patiënten, dus ook stamelaars, om-
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We meenen met bovenstaande voldaan te hebben aan de taak, die 
we ons gesteld hadden.

De bestrijding van de spraakgebrekkigheid is een groot sociaal be
lang; ze kost geld, met name brengt een staatsschool als hier gepro
jecteerd groote linanciëele bezwaren mede. Evenwel het is onze vaste 
overtuiging, dat het hieraan bcstccde kapitaal ruimschoots zijn rente 
zou opbrengen. In de eerste plaats, omdat men voor de gemeenschap be
houdt die vele krachten, welke thans verloren gaan, en in de tweede 
plaats, omdat men aan de spraakgebrekkigen geeft dat deel van het 
gezamenlijk levensgeluk, waarop ook zij recht hebben.
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diploma 1. o. w. 1920, op drie jaren werd gesteld, dan 
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ook uit zijn met den allertrcurigsten toestand, waarin 
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Bovendien zouden . doofstommenonderwijzers en unuc 
slechthoorenden mede voor een gedeelte althans hun t 
deze staatsschool kunnen vinden.

Volksontwikkeling kan het van groot belang geacht 
dat het veelbesproken Wetsontwerp M. O. van ver- 
kanten wordt bekeken; in ieder geval meen ik, dat het 

:n korte uiteenzetting te geven van de bezwaren, gerezen 
eener breede gymnasiale opleiding. Natuurlijk gaat 

i de nieuw-voorgestelde Lyceum-afdceling B, waar- 
tijn, doch geen Grieksch zal onderwezen worden.

-it ik daarbij beginnen met te verklaren, dat ik volstrekt niet 
behoor tot de principieele tegenstanders van een dergelijke afdeeling; 
eenige jaren geleden heb ik zelf medegewerkt aan de samenstelling 
van een Rapport, uitgegeven door het Genootschap van Leeraren aan 
Nederlandsche Gymnasiën, waarin de oprichting eener Grieksch-looze 
Gymnasium-afdeeling werd aanbevolen. Niemand, die tracht zich vrij 
te houden van opsluiting binnen den gedachtenkring van eigen belang
stelling, kan er bezwaar tegen hebben, dat het aantal- schooltypen 
zou worden uitgebreid met een instelling, waarvan de wenschelijkheid 
reeds jaren lang van verschillende kanten is bepleit. Maar, men moet 
niet uit het oog verliezen, dat alleen in groote steden het bestaan 
van velerlei scholen van voortgezet onderwijs naast elkaar mogelijk is, 
en dat het aantal groote steden gering is in ons land. Er zijn slechts 
weinig plaatsen, waar een volledig Lyceum met afdeelingen A, B en 
C zal kunnen bestaan; doordat nu de afdeeling B aan den eenen 
kant in het Wetsontwerp sterk bevoordeeld wordt en aan den an
deren kant niet als onderafdeeling van een Gymnasium zal kunnen 
worden opgericht,, zullen slechts weinige Gymnasia of volledige Lycea
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bekend zijn met de uitdrukkingswijze der menschen, wier cultuur hun 
moet worden naderbijgebracht. Men leze b.v. eens het knap ge
schreven boekje van Dr. D. Cohen. De Hellenljlijcbe Cultuur of de 
Grieksche Kuiislijescbieileiiis van Prof. Muller zelf, en vrage zich af, 
hoe dergelijke werkjes ooit te gebruiken zouden zijn met leerlingen, 
aan wie zelfs de Grieksche letters onbekend zijn. Voor enkele hun
ner zal een ondoordacht en onbegrepen napraten het resultaat wezen, 
voor de groote meerderheid zal ook deze les een gelegenheid worden 
om een rapportcijfer te verkrijgen en om naar een hoog 
worden bevorderd. Vertalingen? Uitstekend, rtiits de g 
denkbeeld heeft va n het taaleigen, waaruit vertaald is; voor 
dit, wanneer er sprake is van vertalingen uit een taal, die, 
Grieksch, in haar geheele samenstel zoover afstaat van de 
ivuii weer zooveel trekken van verwantschap vertoont.

is Gymnasium echter is juist in de richting van he 
rwijs in zijn opkomst: het onderwijs in het Grieksch 

in de laatste dertig jaar geëmancipeerd van het on<..
” atijn, dat ook in ons land een veel langer zelfstandig ie 

zich had. Sinds eeuwen leerde men Latijn, speciaal voor 
practijk: ieder, die het universitair onderwijs wilde volgen, moest 
de taal verstaan, waarin de academische lessen werden gegeven en

zich kunnen handhaven. Door hier nader op in tc gaan, zou ik slechts 
herhalen wat van verschillende kanten reeds is betoogd, speciaal in de 
bekende brochure van Dr. H. Wagenvoort Jr. en-in het artikel van 
Dr. C. Spoelder Jr. in de Maart-aflevering van Kragen Des Tïjikr.

De opheffing nu van de meeste Gymnasia en van de daarmee over
eenkomende Lyccum-afdeelingen zal practische bezwaren meebrengen, 
die misschien tc ondervangen zullen zijn; maar het ideëel nadeel, dat 
zal worden toegebracht aan de wetenschappelijke opleiding van het 
Ncderlandsche volk, zal juist daarom op den duur onherstelbaar blijken, 
omdat de voortwoekering ervan niet langs experimenteelen weg zal 
kunnen worden aangetoond. Er zullen ook uit de afdceling B knappe 
juristen en uitnemende beoefenaars der moderne philologie voortkomen, < 
evengoed als de tegenwoordige H. B. S. de vooropleiding heeft ge
geven aan voortreffelijke medici en natuurphilosophen.

Wanneer ik dat nadeel omschrijf door te spreken van 
ning der klassieke vorming, dan kan ik zoo licht den schijn op mij 
laden van te schermen met een groot woord. Toch moet ik hier mijn 
uitgangspunt nemen; want ik moet met nadruk constateeren, dat, zoo- 
als reeds de Minister in de toelichting tot het Wetsontwerp gezegd 
heeft, de B-afdeeling „geen klassieke en zelfs geen semi-klassieke vor
ming zal geven.” In een Grieksch-looze afdeeling kan slechts Latijn 
onderwezen worden met - oriënteering naar het Westen; het Oosten, 
waar toch onze geheele beschaving haar oorsprong vindt, blijft voor 
haar gesloten. Het surrogaat, dat aan de hand gedaan is door Prof. 
F. Muller Jzn. (in de N. R. C. van 5, 6 en 7 Januari 1922) in den 
vorm van onderwijs in Grieksche cultuur acht ik absoluut v'-’-w, 
lijk: afgezien daarvan, dat het populair en toch degelijk on<  
van de onderwerpen, door Prof. M. in zijn ontwerp-schema aang 
zen, veel te hooge eischen stelt aan leeraar en toehoorders, is 
slechts eenig succes te verwachten bij leerlingen, die reeds ee 

:nd zijn met de uitdrukkingswijze der menschen, wier cull
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wie zelfs de Grieksche letters onbekend zijn, 
zal een ondoordacht en onbegrepen napraten
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Maar, 

ontdekke 
Griekse 
minder 
literatuur 
dat, hoe 
zich verworven 
in Griekenland 
volmondig erken 
oefening in het I 
van grooten 
negentiende 
eminente geleerden zagen optreden, 
land zochten. Maar toch, ook zij z 
oogen; zij lazen, dikwijls onbewust, E 
tot voorbeeld heeft gestrekt, zij- b< 
hem — grootendeels ten om 
Vergilius beschouwden. Ook 
voelde den druk van het Lati

bijna alle wetenschappelijke werken geschreven werden. Ken- 
het Gricksch werd aan de voorbereidende school in de acht

en in de eerste helft der negentiende eeuw slechts in geringe 
verworven; iets van direct-practische waarde konden slechts 

in, speciaal theologen, hier vinden.
ar, reeds in de periode, die ik hier noemde, zijn de kiemen te 
iKen van wat ik zou willen noemen de tweede renaissance van het 
sch in West-Europa. Naarmate practische kennis van het Latijn 
r noodzakelijk werd, begon men de waarde van de Romeinsché 
lur meer onbevangen te beoordeelcn en werd men zich bewust, 

iv>e groote zelfstandigheid ook Rome in den loop der eeuwen 
en heeft, de oorsprong van ongeveer alle geestelijk bezit 

d te zoeken is; zelve hebben de Latijnen dit steeds 
:nd. Toen er minder tijd noodig was voor technische 
: Latijn, begon men meer tijd te vinden voor het Grieksch; 

invloed was hier ook het feit, dat de achttiende en de 
eeuw zoowel in het buitenland als aan onze Academies 

geleerden zagen optreden, die hun studieterrein in Griekcn- 
ten. Maar toch, ook zij zagen Griekenland met Latijnsche 

’ >•! i i [JemosjheQgj omdat hij aan Cicero
........ zij' bewonderden Homerus, omdat zij

=.*ootendeels ten onrechte — als den geestelijken vader van 
Vergilius beschouwden. Ook het elementair onderwijs in het Grieksch 
voelde den druk van het Latijn: al te veel werd het grammaticaal 
gedeelte als doel, niet als middel beschouwd, niet omdat men over
tuigd was van de vormende waarde der Grieksche grammatica op 
zichzelve, maar omdat het nu eenmaal bij het Latijn eeuwenlang 
zoo geweest was en ten deele nog zoo was.

In dit alles is men langzamerhand tot betere opvattingen gekomen. 
De zelfstandigheid van het Grieksch is thans verworven; de cultuur
waarde van bestudeering der beste Grieksche auteurs wordt thans 
algemeen erkend, mits die cultuurwaarde tot uiting komt in een 
historisch-aesthetische beschouwingswijze, die steun vindt in en tevens 
steun geeft aan de verdere onderdeden van het gymnasiaal onderwijs. 
Meer dan eenig onderwijs-instituut streeft het Gymnasium naar een 
ideaal van beschavings-eenheid, dat bij alle verscheidenheid van leer
vakken steeds het hooge doel voor oogen houdt van geestelijke ver
heffing door kennismaking met de historisch-aesthetische grondslagen 
onzer beschaving. Ook in het nieuwe leerplan, voor drie jaren inge
voerd, waarin aan de exacte vakken een zeer behoorlijke bewegings
ruimte werd gegeven, is dit doel • niet verwaarloosd; ernstig is er 
door allen, met wier medewerking dit leerplan tot stand gebracht 
is, gewaakt tegen het gevaar van bevordering der oppervlakkigheid 
door uitbreiding van het aantal leervakken.

Bereiken wij nu wat wij willen? Gelukkig niet. Want de 
die ook het menschelijk intellect noodig heeft, zoo het niet ii 
noegzaamheid wil inslapen, zou ons ontbreken, indien wij i 
zoover te zijn. Zijn wij tevreden over de vorderingen onzer le 
Ook het Gymnasium gaat er onder gedrukt, dat voor zoov< 
maatschappelijke redenen een wetenschappelijke opleiding v. 
wordt, waarvoor zij niet gepraedisponeerd zijn. Maar aan de beste
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dingen geven wij nu reeds veel, daarvan ben ik overtuigd 
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'ling van ons eigen gezichtsveld, nog veel meer kunnen 
- ik bedoel hier nu alle oprechte aanhangers der gym-

— blijven als ons intellectueel levensdoel beschouwen 
o tn den ideëelen grondslag, dien ik trachtte te schetsen ; 
ging daarvan gaat ons verzet.
istige betcekenis acht ik hier de vraag der 1

Lyceum. De klassieke school met zes-jar 
groote voordeel van rustiger afwikkelir 

inwel ook met den vier-jarigen leergang < 
le practijk reeds bewezen. Eerst dan zie 

:eum-oplciding, wanneer gebrek aan zeer gc 
ten en aan leerlingen van behoorlijk gehalte 

tot enghartige examendressuur, zooals die somti 
is ook aan gymnasiën, die onder moeilijke omstar

seerd" zijn. „Eerst dan immers zou 
degene, die in deze methode gelooft, 
met gerust geweten kunnen verklaren: 
voor iemand met dien aanleg past dat 
beroep — of passen die beroepen — 
het best." En schr. aebt 't onmogelik 
dat zoon analyse van alle beroepen tot 
stand zou kunnen komen wegens „de 
veelheid, de vaagheid, de onvatbaarheid 
om gemeten te worden, de tegenstrijdig
heid vaak der vereischten, waaraan de 
beoefenaar heeft te .voldoen." ’n Ander 
bezwaar is dat de beroepskeus veelal 

ïg valt: vóór of in de puberteits- 
terwijl juist dan allerlei eigen- 

kunnen veranderen. Dit zou 
ondervangen zijn door de 

psych.-techn. metode eerst op 17 A 
18-jarige leeftijd toetepassen. 
schr. heeft noch principieële bezA 
„het op psycho-tcchnische gronc 
berustend beroepskeuze-bureau 
slechts rekening met één der dr 
bieden, waarop degene, die 
zake voorlichting durft te geven, l 
thuis te zijn; én : het pleegt de . 
pen te beschouwen als onverande 
grootheden."

Wat 't eerste betreft, schr. wijst er
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BINNENLAND.
Psychologiese voorlichting bij de 

beroepskeus.
Tn de Februarie-aflevering van

<>e.< tijih bespreekt Anna Polak, naar 
aanleiding van 'n arliekel van Dr. Brug
mens in de eerste jaargang van Pao). 
SluJiën, de kwestie of psychologiese voor
lichting bij de beroepske us wenselik of 
noodzakelik is. In tegenstelling met de 
zoeven genoemde schrijver en de velen 
die *1 met 'm eens zijn, meent mej. Polak 
deze vraag ontkennend te moeten be
antwoorden : en ze betoogt „waarom 
een voorlichtingsdienst bij de beroeps- schappen 
keuze, [geschoeid op de leest als door 'echter te 
Dr. B. aangegeven], ons in allen deele 
afkeurenswaardig voorkomt." Daarmee 
wil schr. echter niets zeggen tegen *t 
belangwekkende en maatschappelik-nut- 
tigc van 'n psvcho-technies onderzoek 
als dat van ’t „Soc. paed. instituut" te 
Groningen. In ’t vervolg van't artiekel 
wordt dan betoogd dat noch ’t psych.- 
techn. laboratorium, noch ‘n plaatselik 
buro voor beroepskeus pozieliej advies 
kan geven (negatief wél): want daarvoor 
zouden alle beroepen moeten „geanaiy-
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BUITENLAND.
Volksuniversiteiten in Zwitserland.
. ATolgende is ontleend aan 'n artickel

* uit de Internat. Erziebungerund- 
ecbau, overgenomen in 't Januarie-num-

op dat er uitsluitend rekening gehouden 
wordt met aanleg; terwijl verlangen en 
omstandigheden worden veronacht
zaamd. En deze beiden zijn toch van 
groot belang. Immers: aanleg en neiging 
gaan volstrekt niet altijd samen; terwijl 
opleidingsgelegenbeden. tijd en geld, 
plaalsingskans. bevorderingsmogclijche- 
den, financieële toekomst van grote in
vloed zijn. . Alleen dan kan rezultaal 
verwacht worden, als met alle drie deze 
faktoren rekening gehouden wordt. Schr. 
schetst nu de praktijk van ’t „Natio
naal Bureau v. Vrouwenarbeid” met de 
beroepskeuze-aanvragen, en maakt 
daarbij 'n vergelijking met die van ’t 
door Dr. Br. geschetste „beroepskan- 
toor.” De konkluzie is dan: „Psyche- 
technisch onderzoek kan bij sociale be-

- jen van dezen aard nagenoeg 
worden ontbeerd." „Hetgeen in 

i verlangd wordt, is informatie van 
schappelijken of economischen, niet 
psychologischen aard." En wat 't 
e bezwaar aangaat, beroepen zijn 

w onveranderlikc grootheden : in 
werkelikheid toch keren ze „hun be
oefenaars allerminst één en hetzelfde 
onbewogen, maar vele verschillende 
steeds wisselende aangezichten" toe.

Schr. is dan tegen 'n psycho-technies 
beroepsvoorlichlingsburo — niet, omdat 
daarbij geen mensekennis nodig zou zijn: 
maar psychologiese en mensekennis lopen 

• volstrekt niet altijd evenwijdig „om
dat het overbodig is; omdat het zich 
volstrekt niet aankondigt als een be
scheiden hulpmiddel, maar als de hoofd
zaak, ja als het „eenig noodige"; èn 
omdat het, met vertoon van belangrijk
heid, de aandacht aftrekt van hetgeen 
in dezen wél, en van opperst, gewicht 
is." Dit laatste is: „economisch-maal- 
schappelijke georiënteerdheid, welke, om 
in voldoenden omvang verworven te’ 
worden en behouden te blijven, de vol- 
ledige toewijding van den adviseur in 
beslag neemt, èn, mèt „ouderwetsche" 
intuïtieve mensebenkennis, voor vrucht
bare voorlichting bij de beroepskeuze 
alpha en omega is!” v. E.

mer van Neue Babnen. Waar in Zwit
serland volksuniversiteiten worden op
gericht. daar bezigt men gewoonlik de 
bekende „ongelukkige middelen". „Men 
wil kennis meedelen, en meent dit te 
kunnen doen door 'n zo rijk mogelik 
voorziene gccslclike spijskaart samente- 
stellen. Hoogstens groepeert men de 
spijzen noch in licht en zwaar verteer
bare, in voor- en toespijzen. En be
vredigd kijken de koks op hun arbeid

’t Is treurig dit te moeten aanzien; 
te treuriger als men gewaar geworden 
is hoe de universitcit die men toch enkel 
na volgt, bij z’n leerlingen slechts 'n 
geestelike leegte in de ziel laat, waar
uit ze zich, innerlik vertwijfelend en 
vertwijfeld, trachten te redden in 'l 
ongezond ziekclik mysticisme van de 
een-of-ander der grote modestromingen ; 
't doet er niet toe van wie ze uitgaan. 
Maar ’t schijnt alsof ieder land z'n 
eigen dwaalweg wil en moet volgen, 
om vroeger of later de rechte weg te 

’"op° deze rechte weg van de inenselikc 
ontwikkelingsarbeid schijnen ook in 
Zwitserland zich niet al te veel mensen 
te bevinden. Een daarvan is ongetwijfeld 
Dr. Fritz Wartenweilci-Halftcr. Als 
student voelde hij de aandrift naar 
Denemarken te gaan, om dnar „te leren 
’n mens te worden". Niels wist hij van 
de deense volksuniversiteit. Maar toen 
hij ze ten slotte had leren kennen, was 
hij 'n ervaring rijker die 'm niet meer 
losliet. Na tien jaar schrijft hij daarover: 
K,on eter danieeben Kolkebocb.vbule. Ein 
Erlebnie. (Rotapfcl-Verlag. Erlcnbach. 
Ziirich, 1921). En tegelijkertijd geeft 
hij in ’n ander boek (rlii.< der Jp'erdezeil 
der danixber Kolk.'bocb.fcbule; bij de
zelfde uitgever) ’t levensbeeld van de 
stichter ervan. Christen Mikkelscn Kold. 
In beide boeken klinkt ten slotte de 
vraag: en wij hier in Zwitserland ?

De dertigjarige was ondertussen in 
1919 heel in 't klein begonnen. En wie 
hem, z’n vrouw Elsa. en z’n vriend 
Max Zeliner in de „Nussbaum" te 
Frauenfeld in Thurgau heeft leren ken
nen. die weet dal ’t hier om ’t beste 
en meest waardevolle gaal. De Blalter 
mi Nuoobaum (Rotapfel-Verlag 1921) 
getuigen daarvan, of ook Der erole Som
mee im Nneebaum (overdruk uil de Neue
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De ervaring van Wartenweiler-Haff- 
ter is ook die van Hans Berlcpschl 
Valendas met z’n poging op ’t grond
gebied van de stad Bern : De wil laai- 
op als brandend stro, en dooft uit zodra 
de eerste vurige uren voorbij zijn. Waar 
strijd in ’t leven komt, daar is 'l altijd 
weer makkcliker en aangenamer uitte- 
wijken als te wagen. Wartenweiler- 
H elften, Berlepsch-Valendas. verder 
noch deze-en-gene. willen ’t wagen, 
willen de opbouw van de grond af; 
uitgaan van ’t eenvoudigste dat nooit 
„’t eenvoudigste" maar altijd 't moei- 
liksle is. Bcrlepsch-Valendas heeft ge
tracht z’n arbeid in de enge stadsge
meenschap te verruimen en uittebouwen : 
hij en een van z’n vrienden gingen voor 
14 dagen met 'n gezelschap jonge men
sen de bergen in. Ze zeiden daar wat 
ze op ’t hart hadden ; niet over 'n kon- 
glomeraat van problemen, maar over 
iets enkelvoudigs, iets konkreets, iets 
werkeliks, iets menseliks. En ze keerden 
rijk en opgewekt terug naar hun arbeid 
in de stad. Maar ze weten: de weg 
van Wartenweiler-Haffler is natuurliker, 
juister. Alleen moet men ook de zeker
heid hebben dat mensen ’m willen gaan; 
tenminste meer mensen als nu. Als 
op ’t ogenblik niet meer mensen ’m 
gaan, dan draagt de schuld daarvan 
waarsebijnlik 't meest ’t to edienen van 
‘n kennis-surrogaat vanwege de eksten- 
sief werkende volksuniversiteiten; waar
voor overal bronnen van geld en hulp
middelen aangeboord en geëksploiteerd 
worden: terwijl de anderen alleen op 
zichzelf zijn aangewezen, en niet alleen 
willen blijven, maar ook moeten blijven 
en blijven. ^Vanl is er iets natuurlikers 
dan dat men zich van alle mensen die 
hun gehele ikheid wagen te geven, af
maakt als bolsjewisten? als revolutio
nairen? als gevaarlik? als zinnenver- 
warrend ?

't Begin, hier als daar, de onver
schrokkenheid. de overgang. ’t geloof, 
die daarin tot uiting komen, doen in 
ieder geval inzien dat de verbasterde 
iedee van de „volksuniversiteit”, als 
populariezering van de universiteit, ver
bleken en verdwijnen moet daar, waar

Scbweizcr. Zeilunq 1.920). Maar woorden 
geven altijd maar 'n zwakke wcergalm 
van ’t leven. En ’t leven heeft de men
sen in de „Nussbaum” tot dusver zich 
noch niet op ’n program laten vast
leggen. Wel heeft men er een ontwor
pen. Maar men was zo voorzichtig 
daarbij optemerken : we willen dit plan 
alleen dan als grondslag nemen, als 

bepaalde problemen, maar meer ’n 
.■paalde dran g naar geestesarbeid 
'Oekers tot ons voert. En dat schijnt 

sedert lang veel sterker ’t geval 
zijn.

zoekers zijn wel buiten 
w in aantal. Want wat 

te betekenen ais in plaats van 
jongens en meisjes die men mo 
wachten, slechts twee of drie 
daar zijn?l 

Zeker; deze 
noch sa

,'einigen leven 
nigcr noch samen. Maar ze 
ook zwaarder op ’t land. De 
uren die voor de lichamelikc 
bestemd zouden blijven, waren ni 
toereikend. Er werd gewerkt 
’s morgens 5 tot 12 uur. ei 
3 tol 7. in zware moeilike 

Ongetwijfeld doet zich nu terstond 
de vraag voor: blijft dan voor de hoofd
zaak, de gccstclike arbeid„ noch wel 
voldoende tijd over? ’t Antwoord kan 
slechts luiden: soms bijna niet; maar 
er komen andere tijden, waarin geestelike 
arbeid en uitspanning tot hun recht 
zullen komen.

Warlenweiler ziet dat ook. En toch: 
hijzelf is verheugd over ’t vele werken 
in de moestuin, en arbeidt onverdroten 
en zo mogelik noch .vlijtiger als z’n 
vrienden, ’s Morgens ’n lied, ‘n gedicht; 
’s middags misschien ’n kort samenzijn 
met ’n boek ; ’s avonds ’n paar woorden 
ter overdenking —dat is somtijds „alles 
wal gegeven wordt", ’t Schijnt wel heel 
weinig, en is *l misschien ook. Maar 
waardevoller als ’t andere is dit werken 
met elkaar voor ’t dageliks brood. Maar 
dat erkent toch alleen wie ’t mee leeft, 
mee beleeft. En zulken zijn er altijd 
noch veel te weinig 1

Waarom? Frilz Warlenweiler vroeg 
’t bijna treurig. En hij sprak van de 
mensen van de vrijschaar, die toch ’t 
hart op de rechte plaats hebben, en 
ook niet bang zijn, arm aan uiterlik 
bezit te leven, ’t Kan niet liggen aan
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de jonge mens, de nieuwe mens, de 
reine mens, zich gereedmaakt met z’n 
gehele zijn de mensheid te dienen. Dit 
dienen kan echter niet beslaan in ’t 
meedelen van ’n paar meer-of-minder 
noodzakclike wetenschappelikc lessen — 
waarvan de betekenis overigens door 
Wartenweiler-Hafter volstrekt niet 
over ’t hoofd gezien wordt ■— maar 
slechts in de volmaakte overgave, zoals 
’t hele leven die verlangt; in de ware 
levensgemeenschap.

En wie in de .Nussbaum" mag ver
toeven, vindt die ongetwijfeld. Daar is 
niet meer onderwijzer en leerlingen, 
huisvrouw en kinderen — daar is slechts 
'n enkele grote famielie, waarvan de 
afzonderlike leden alle evenzeer met 
al hun krachten meebouwen aan 
meenschappeiike werk.

’t Is mogelik, ja zo goed als 
schijnlik. dat zulk werk alleen

uit de scheppende kracht van dc enkeling; 
dat geen staat, geen overheid, geen 
organiezatic ’t kan regelen. Ja: zelfs 
dc poging, ’t door 'n organiezatic of 
instituut vastteieggen. als iets dat voor 
langer of korter lijd is te handhaven 
of te behouden, mag ontijdig genoemd 
worden. Fritz Warlenweiler zal weten 
waarom hij zich daartegen verzet. En 
hij weel er zich zolang' tegen te ver
zetten, als staten niet uit 'n groot ge
voel van verantwoorde!ikheid tegenover 
hun burgers handelen, maar uil partij- 
polictieke nuttigheidsoverwegingen van 
de leiders van ’t ogenblik.

Dc arbeid van de volksuniversiteit 
als „staatsbehoudend” zal snel ineen
storten —- die echter die niets als de 
mensen wil ontwikkelen, zal in haar 
plaats, zij 'l ook zonder ’t lawaai van 
dc aan de geest des lijds beantwoor
dende reklame, opbloeien." v. E.
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Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. Voc
Mr. J. H. THIEL «» J. HOVENS GRÊVE

l Ld vuutavt op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 

i buitenlandsche toestanden.

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied ' der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraap plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van oper 

handeling van problemen van volkse
5. door uitgave van een orgaan, 

land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact 
Nederland e 
het bezoek ’ 
dit noodig 
deering van
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Ontwikkeling van Volwassenen, 
Kijkjes over de Grenzen

■ •

y -j-oezeer de University Extensionbeweging en daarna het werk 
I | van de Workcrs Educational Association het leven van tal 

van arbeiders hebben verrijkt, wordt treffend geschilderd in de 
boven aangehaaldc bundel „Living Water”. Een karakteristieke 
uiting hiervan vonden wij ook in de Cambridge essays on adult 
education waarin Alfred Cobhan een schets geeft van zijn eigen 
ervaringen. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen, indien soort
gelijke, zij het kortere, beschouwingen van Nederlandsche arbeiders 
te onzer beschikking werden gesteld. Na ons vorig verzoek van de
zelfde strekking werden ons cenige brieven ter hand gesteld door 
een van onze Volksuniversiteiten, waarin cursisten hun voldoening 
uitspraken over het genotenc. Deze mededeelingen zijn echter zoo 
beknopt, dat zij voor publicatie niet belangwekkend genoeg schijnen. 
Te verwonderen is dit niet, het instituut der volksuniversiteiten werkt 
mogelijk nog te kort om belangrijken invloed op het leven der cursisten 
geoefend te kunnen hebben en ook niet ieder vermag dien invloed 
zoo bewust te onderkennen en zoo goed weer te geven, dat derden 
er door geboeid worden.

Wij hopen echter, dat het voorbeeld, dat wij thans laten volgen 
voor de besturen onzer V. (J. een opwekking moge zijn om ons te 
helpen soortgelijke opstellen te verzamelen.

Deze verhandeling is geschreven vanuit het gezichtspunt van 
arbeider, een werkman, met een levenslange ondervinding 
arbeiders der lbontrekkendc klasse.

Ik ken de moeilijkheden en de geest-doodende omstandigheden, die 
het leven omringen van zeer velen der arbeiders; ik ken den druk 
en de loomheid van onveranderlijk hetzelfde zwoegen aan een ver- 
vervelende en onaangename taak, de afjakkerende vermoeidheid van 
iedere minuut dezelfde machinale bewegingen te herhalen gedurende 
veertien uur per dag, maand in, maand uit, jaar in, jaar uit. Ik weet
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Ontwikkeling voor volwassenen. (Adult-Education)

Van alle vraagstukken die het algemeen welzijn raken 
zoo plotseling vanuit de politieke duisternis gekomen in hc 
der openbare bespreking, als ontwikkeling voor volw.

Als een vergoeding voor vorige eeuwen van verwa. 
groote vraagstuk nu zóó op den voorgrond gekomen, c 
naamste onderwerp is geworden in courantenartikelen 
voeringen van politieke propagandisten. Een Commissie van het Mini 
voor herstel heeft deze kwestie zorgvuldig bestudeerd en er v> 
over uitgebracht; en heeft er voorloopige en eind-versLo_..-----
bliceerd, die door iedereen gelezen moesten worden.

Deze kwestie betreft speciaal de arbeiders, die gedurende eeuwen 
verwaarloosd zijn, behalve door de proefnemende en filantropische 
pogingen waar het Rapport van spreekt. Maar nu wordt de nood
zakelijkheid van ontwikkeling voor volwassenen luid verkondigd van 
de tribunes van elke politieke richting, en in de redevoeringen na 
tafel bij bijeenkomsten van burgerlijke autoriteiten.

Het is niet altijd waar, dat de menigte der raadgevers 
aanbrengt; het is zeker niét waar, wanneer de raadgevers < 
zijn om verkeerde doeleinden na te streven en tegengestelde 
voorstellen, die soms besmet zijn met den kanker van enge : 
of klasse-belang. Wanneer er een lager en enger ideaal is 
nationale leven, kan alleen het wettig gezag ingrijpen tusi 
strijdende partijen; alleen een erkende macht kan de theor ... 
zoo vurig bepleit worden, aannemen of afwijzen. Toch schijnt n 
uitgemaakt dat ontwikkeling het recht is van ieder individu 
ontwikkeling van het individu een voordeel is voor de gemeenscl 
en dat de gelegenheid voor ontwikkeling geboden moet worden ; 
rekening te houden met den leeftijd van al degenen, die den verpl 
grens voorbij zijn.

wat het is om mijn kindsheid en jeugd voorbij te zien gaan zonder eenigc 
gelegenheid voor ontwikkeling, zooals nu openstaat voor degenen die 
later geboren werden. Ik weet wat het is om niet le welen, cn om zich 
bewust te zijn van dit niet-weten; wat het is om een wcrkclijkcn 
geesteshonger te voelen. Ik heb dikwijls peinzend, hunkerend staan 
kijken naar het uitstalraam van een boekwinkel, zooals een jongen 
die geen cent heeft, kijkt naar dat van een banketbakker. Ik heb al 
deze dingen gekend, en soms overdenk ik ze vol spijt. Er is evenwel 
deze troost voor. Ik werd in staat gesteld om de behoefte eraan 
begrijpen, en soms ben ik dankbaar niet in betere omstandigheden 
zijn geboren. .Een grondige opleiding voor een kantoor" had me kunnen 
worden opgelegd, cn had me mijn ziel doen verliezen; in werkelijkheid 
werd ik gelokt in de groene velden der letterkunde, waar ik de passende 
sfeer voor haar vond.

Gedurende vijfentwintig jaar heb ik geleefd in een atmosfeer van 
„University Extension" en het werk voor „University Extension" 
gedaan; en dit heeft in mijn leven een groote vreugde gebracht, die 
een ruime rechtvaardiging is voor mijn pleidooi voor een ontwikkeling 
voor volwassenen (Adult Education), die voor ieder verkrijgbaar is.
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evenals den vorm, waarin zij het best 
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Op het oogenblik wordt er groote belangstelling aan deze 
geschonken door die ondernemende producten van de 
omwenteling, voor wie winst maken ’s levens doel is. Zij 5 
dat „als wij stand willen houden op de wereldmarkt, wij « 
moeten richten op technische ontwikkeling". Scholen tot hei 
van arbeidskrachten, ingcricht volgens model van het Duitsche «’ 
van voor den oorlog, en dergelijke plannen worden voorgestelu. 
verheerlijking van het fabriceeren van werkkrachten zou den ge< 
den arbeider in een bepaald model willen kneden zooals het 
zijn handen gedaan heeft, in het belang van den handel.

De arbeiders zijn terecht wantrouwend tegenover deze soort van 
aansporingen, en zijn op hun hoede voor de ironie van de streken van 
den venter. Terwijl ik ermee instem, dat wij den industrieelen en 
commercieelcn kant van ons nationale bestaan moeten ontwikkelen, en 
ernaar streven om uit te munten op de wereldmarkt, moeten wij toch 

en, dat het groote doel van ontwikkeling niet is handel, 
De handel is iets bijkomstigs, maar een land wordt niet 

r zijn handelslicden maar door zijn dichters, kunstenaars, uitvin- 
staatslieden. Laten wij in ieder geval een vakopleiding hebben, 

wij het kunnen, iets herstellen van den geest en de vaardig- 
van den middeleeuwschen handwerksman; maar, laten we nog 

• dan dit trachten de hoogere waarden van het leven te kennen 
? waardeeren, en ernaar streven de beste ervan te verwezenlijken, 
oor den term „ontwikkeling" bedoelen wij niet alleen dat de 
schen beter uitgerust zullen zijn om de productie op te voeren. Ont- 
Leiing bedoelt iets grooters. Het is het te voorschijn brengen, het 

’’ leeren, en de passende ontplooiYng geven aan alle hoedanigheden 
in<ren van 's menschen aard, om hem voor te bereiden tot een 
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door ons op deze zijde van het leven te concentreeren den groei 
belemmeren van edeler kwaliteiten. Het is de groote fout van het 
verleden geweest, dat het intellect ontwikkeld werd en het hart verwaar
loosd. alsof de aandoeningen niet evengoed een wezenlijk bestanddeel 
van onze natuur zijn als de intellectuecle hoedanigheden. Ik heb prof. 
Leonard eens hooren zeggen: „Wat de wereld op het oogenblik zoo 
zeer noodig heeft, dat zijn hardhoofdige harten en teerhartige hoofden”. 
Als wij het grootste genot en de beste practische resultaten willen 
hebben uit de ontwikkeling, dan moet het hart met het hoofd samen
werken en zoodoende een karakter voortbrengen, dat in harmonie is 
met de beste lessen der geschiedenis en met de hoogste opvatting 
van het leven; en om dit doel te bereiken moet de ontwikkeling met wijs
heid georganiseerd zijn, en volgens een juist inzicht toegepast.

Er is veel nadruk gelegd op het burgerschap als doel en eind ' 
alle opvoeding. Het Rapport verklaart ook inderdaad dat „burgerscl 
het doel moet zijn van alle ontwikkeling en opvoeding". Zooals 
woord „vaderlandsliefde" in het begin van den oorlog, zoo is nu 
woord „burgerschap" komen opduiken in de redevoeringen der staats
lieden, die plannen maken voor het nationaal herstel. Als men de zeer 
nadrukkelijke herhaling van dit woord hoort in openingsreden bij verga
deringen van den middenstand, vraagt men zich af wat het eigenlijk 
betcekent in de gedachten van deze menschen, die al te plotseling 
over-bezorgde „ verheffers des volks" zijn geworden. Er kan geen algemeen 
streven naar burgerschap bestaan, wanneer er geen hoog en edel 
ideaal van burger-zijn is, en er kan geen waardige opvatting van burger
schap zijn, die niet insluit democratische ontwikkeling, economische 
rechtvaardigheid en s<iciale gelijkheid. We kunnen onzen volwassen 
arbeider onderrichten in burgerlijk recht, staathuishoudkunde, socio
logie, industrieele geschiedenis, enzoovoort. Dat alles is heel goed en 
heel noodig, maar de dringende, dwingende behoefte van het oogenblik is 
een maatschappelijke bekeering en de geboorte van een democratischen 
geest. Ik weet dat er velen onder de arbeiders zijn, die deze idealen 
verstaan met een klasse-vooroordeel. Zij zouden de ontwikkeling 
misbruiken voor onedele doeleinden. Uit de elementen dcr kennis 
zouden zij een wapen smeden, waarmee zij het gouden kalf konden 
ontrukken aan zijn aanbidders, opdat zij er zelf voor konden neerval 
om het te verheerlijken. Met hun materialistische opvatting van 
leven en hun economische interpretatie der geschiedenis, zouden z 
de heiligste beginselen van godsdienst en moraal omwerpen, en 
standaard van het mensch-zijn verlagen tot het peil van het redek 
dier. Er moeten geen minderwaardige idealen van burgerschap zijn 
de weer-opgebouwde stad. Als wij de wereld weer veilig willen makt 
voor de democratie dan moet het het onmiddellijke doel zijn 
ontwikkeling om de democratie veilig te maken voor de wereld; 
dat kan alleen geschieden door overeenstemming te brengen tusa* 
de geestelijke capaciteiten en het gevoelsleven.

Er is nooit iets rampzaligere aan dit volk overkomen 
verwijdering tusschen zedelijke overwegingen en economische theoriei 
De onderstelling, dat het eigen belang de primaire beweegreden 
van iedere menschelijke handeling, is een grootere vloek voor Engela 
geweest, dan de tien plagen voor Egypte waren. De resultaten van
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lalatenschap van de doode helden in Vlaanderen, 
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raadhuizen in de groote en kleine steden van Engeland, 
ketterijen logenstraffen, die gedurende 
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noodig is, is ons ervan te doordringen dat het individu 
iets meer te zijn dan een tand in een rad of een 

industrieel systeem, of zelfs meer dan een burger 
winkeliers. Hij is een menschelijk wezen met een ziel 

die hun eigen behoeften hebben, afgezien van de 
i handel, of de eiseben van den staat. De mensch 

>voed worden en niet alleen als arbeider of burger, 
• actoren zijn in zijn mensch-zijn. In hem zijn 
leze functies te boven gaan. Burgerschap is niet 

ir het meerdere het mindere insluit, zal blijken 
ïoefend is om het meest compleete overzicht van 
, om vanuit het ruimste gezichtspunt het zijn te 

geschikte zal zijn om de speciale plichten 
srvullen. Wij kunnen de arbeiders onder- 

ische wetenschappen, en de 
:ningen. Wij kunnen hun de 

volksverhuizingen en den oorsprong 
een volk, de sociale evolutie der menschheid, vanaf de 

ners tot aan Karl Marx. Wij kunnen hen (voorzichtig!) inlichten 
over de rente-theorie, de wisselende marge van productie en omzet 
en de betcekenis van „spot-prices" op de markt; maar, tenzij zij be
zield zijn door verlangen om deze kennis aan te wenden voor het 
algemeen welzijn en in den hoogeren dienst van het leven, zal het 
burgerschap nooit rijzen boven het peil van zwoegen of ijdelheidsvertoon. 

Het doel van alle opvoeding moet zijn de menschen te leeren om 
het leven te vertolken in termen van geluk en niet van geld, zoodat 
zij zullen leeren het leven zelf lief te hebben en al zijn openbaringen 
in de natuur. Leer een mensch om bet schoone heelal, waarvan hij 
deel uitmaakt met bewondering te beschouwen. De wentelende beweging 
der sterren, de stralende glans der zon, de wonderlijke schoonheid der 
bloemen, de met brem bedekte heide, de met klaver bezaaide weilanden, 
de kabbelende rivier, en de nevel tusschen de bergen. Wek zijn verbeel
ding op, zoodat het schepsel een schepper zal worden, en bij zal flui
tende gaan naar den ploeg, het aambeeld, het weefgetouw, met een blij 
hart en een gewillige hand, en het burgerschap zal zichzelf verwezen
lijken. De dichterziel is meer waard dan het vereenigde intellect van een 
dozijn staatslieden, zelfs vanuit het utiliteits-oogpunt. Maar hoe dit zij:

deze leer kunnen evenzeer 
onder rijken. Zij heeft de 
Engelsche ziel vergiftigd; en 1 
in de harde norschc gezichten 
goedkoopste markt; verkoop i 
duivel achteraan.” Deze en dei 
uit van het wetboek der ha 
zucht moet de grondtoon 
voorbeeld en de n« ’ 
Hunne namen, die < 
geplaatst vóór de 
zullen immer, de economische 
een en een kwart eeuw 
hoofden van het volk.

Wat voor ons 
geschapen is, om 
werkkracht in een 
in een natie van 
en een verbeelding, < 
vorderingen van den 
moet als mensch opgevoe 
hoewel deze functies fact 
groote machten, die d< 
genoeg. Bovendien, daai 
dat de geest, die gcc 
het leven te hebben,   
beschouwen, immer de meest | 
van arbeider en burger te vet 
richten in het ruime gebied der te< 
spitsvondigheden der mathematische bereket 
geschiedenis onderwijzen der Arische ' 
en groei van een volk, de sociale evok 
holbewoners tot aan Karl Marx. Wij kut 

•r de rente-theorie, de wisselende m. 
de betcekenis van „spot-prices" op 

;en om deze kent 
■ den hoogeren 
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'oeding 

termen van 
het leven zelf lief 
eer een mensch om
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I ') W. E. A. — een zeer uitgebreide instelling, die haar ontstaan dankt aan

ernstige syste- 
ïvige wijze ten achter 
besloot ik een poging 
hoe? Geen gemeente- 

snden toen in de stad 
roch „Workers 
opulaire voor

delen zijn. De practische 
1 innen". Van nu af aan 

. _ jeginnen zal ik zeggen 
lat het een van de meest 
laatste jaren uit Wcst- 

’j dat het publiek 
ten. Maar behalve 

’ ' ’ gen, die 
.v «.ijn, tegen
op Kerstdag 
onmiddellijk 

, die tenslotte 
te horoscoop, 
moeilijk met 

ligde toen 
>1 hielden 

-v alphabet, en de tafel van 
: uitrusting trok ik erop uit 
, in een wereld geschapen door 
Vader niet practisch in een 
•voelens toevallige en storende 

interesseerde me niet 
•. Maar met het 

oeclding en gevoel, 
huis in de wijsheid 
n vader was streng, 
was een jongen, die 

het verschil vaji deze 
waardig op hun eigen 

ter van mijn moeder.
dan scholen zijn, 

het thuis is 
:1c onderwijs 
n de ouders 
; want geen 
dan logica,

„Alles uit den weg voor den voortgang 
.«11. ri.htb.re en, kunsten, rcgecrinj 
„eenigen „aardbol vanzelfsprekend was e 
„treden „voor den opgang der zielen lan 
heelal."

Men kan beweren, dat dit alles luchtkastci 
staatsman vraagt om „feiten" en „practische plan 
zal ik ook buitengewoon practisch zijn. Om te b< 
dat ik het Rapport onderschrijf. Ik geloof d< ‘ ' 
belovende documenten is, die gedurende de 
minster zijn voortgekomen; en ik hoop zeer ernstig dat het publ 
het goed zal begrijpen en op zijn juiste waarde schatten. «Maar beha 
dit, weet ik uit ervaring en die ervaring zal de gevolgtrekkingen, 
dikwijls uit onvolledige gegevens door den practicus gemaakt zijn, t 
spreken. Om te beginnen bij het begin. Ik ben geboren < 
van een heel strengen winter in het tiental jaren dat < 
volgde op de „hongerige veertiger jaren", in een familie, < 
dertien leden telde (het ongeluksgetal) en met een slechte 
Het had er veel vau, dat ik bestemd was om het heel moei 
het lot te hebben, en zoo was het ook. Mijn schooltijd eindi 
ik ongeveer acht jaar oud was, mijn bekwaamheden op school 
weinig meer in dan het Onze Vader, het alphabet, en de tafel i 
vermenigvuldiging. Met deze geestelijke uitrusting trok ik erop 
om in mijn levensonderhoud te voorzien, in een wereld geschapen d< 
Adam Smith. Natuurlijk was het Onze Vader niet practisch in < 
economisch regime, waarin „de sociale gevoelens toevallige en storer 
eleménten zijn". De tafel van vermenigvuldiging interesseerde me 
en bevatte alleen maar koude, ongevoelige feiten, 
alphabet was iets te beginnen. Mijn moeder had verbecl 
Zij hield van muziek en gedichten, en was goed thui: 
en letterkunde van den bijbel. Zij had idealen. Mijn 
logisch, arbeidzaam, practisch. Hij had ideeën. Ik \ 
vatbaar was voor indrukken en gevoelig voor 
twee typen van karakters, beide bcwondcrenswaa: 
plaats; maar ik gaf de eerste plaats aan het karakti 
De hoofdzaak is nu dit: dat er andere plaatsen 
waar dingen geleerd kunnen worden. Die invloed van 
van veel grooter belang voor de opvoeding, dan het enkel 
in de lagere school. Daarom is het een wijze politiek om 
op te voeden, zoodat zij hun kinderen zullen opvoeden; 
onderwijzer is gelijk aan een moeder. Liefde is grooter 
en het is beter te voelen dan te weten.

Ik was ongeveer volwassen, voordat ik begon met 
matische studie. Daar ik ontdekte, dat ik op droe» 
was bij wat ik voelde dat ik behoorde te zijn, 
te doen om mijn toestand te verbeteren. Maar I 
lijke scholen voor, wetenschap en kunst bestol 
waarin ik nog altijd woon; geen University Extension nc 
Educational Asisociation Tutorial Classes" '); alleen popi
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drachten in de Y. M. C. A. ') Ik besloot deze te volgen en door wat 
ik hoorde, werd mijn besluit bevestigd. Het was een vreemd genot 
voor mij om den spreker over astronomie, de wonderlijke geschiedenis 
der sterren te hooren vertellen. Hoe benijdde ik hem, wanneer hij 
met vaardigheid zijn diagrammen fcekende; en hoe hunkerde ik ernaar 
om het geheimschrift te begrijpen van den journalist, die verslag over hem 
maakte. Ik kocht een boek over stenografie, en leerde mijzelf zoo 
goed stenografeeren, dat ik aangesteld werd als onderwijzer aan een 
Y. M. C. A. cursus. Dit was voor mij tegelijk een triomf en een aan
moediging. Aangevuurd door dit succes kocht ik een hemel-globe en 
oefende mij in het uit werken van „Kcith's Problemen"; en sindsdien 
heb ik er altijd van gehouden om door den hemel te zwerven. Eenigen 
tijd geleden, gaf een zeer practisch vriend mij den raad om „op te 
houden met al dien onzin, en iets te gaan doen dat eenig genoegen 
in mijn leven zou brengen; geld te gaan maken". „Doe als ik", zei hij. 
„Ik ben een maand naar Parijs geweest." „'Waarde heer," antwoordde 
ik, „je . bent een beste kerel, maar als je nu praat over onzin, dan 
praat jij onzin; en wanneer je praat van genoegen dan weet je 
heelemaal niet wat dat is. Welzeker, naar Parijs! Wel, mijnheer, ik 
maak aan ’t eind der week uitstapjes naar den Melkweg, en het zou 
nutteloos zijn je te beschrijven hoeveel genoegen deze tochtjes in het 
heelal mij geven."

Vijfentwintig jaar geleden spoorde de enthousiaste Miss Rigby mij 
dringend aan om een kaart te nemen voor een cursus van Extension 
voordrachten. Ik aarzelde en bedacht excuses om te weigeren. Ik 
vermoedde dat ik me omringd zou voelen door zelfbewuste menschen, 
die mijn meerderen zouden zijn en van dit soort had ik reeds meer
malen de kilheid gevoeld. Zij hield aan, en het lukte haar eindelijk 
mij te overreden. Ik ging naar de eerste voordracht, en ontdekte tot 
mijn groote verrassing hoe verkeerd ik geoordeeld had, zooals zoo 
dikwijls verkeerd geoordeeld wordt — over geest en houding der 
University Extension. De menschelijkheid en sympathie van den spreker, 
de welwillendheid en vriendelijkheid van de commissie, dé kameraad
schappelijke en hulpvaardige geest van de leden, wonnen ineens mijn 
aichting, en hebben die sindsdien behouden. Dit zijn feiten en zeer 
practischc feiten voor iedereen, behalve voor den practischen mensch. 
Begrijp mij niet verkeerd. Ik zeg niet dat de menschen niet practisch 
moeten zijn. Wij moeten allen practisch zijn of ondergaan. Ik spot niet 
met die ernstige mannen, die het bijgeloof der alchemisten deden 
verdwijnen door de inductieve methode toe te passen op hun onder
zoekingen, en daarmee inleidden de eeuw van ontdekken en uitvinden, 
.die, onder een ideaal systeem van handel en politiek, zooveel had 
kunnen doen voor het ras. Neen! mijn verachting is voor den kweekeling 
van het Kapitalisme, die het leven omzet in vervaldagen van de 
effectenbeurs, die de vuile vodden van zijn ziel zou beleenen voor een 
glas zuren wijn en een gemeene sigaar, en die smaalt op de sentimentaliteit

e ervaring, dat voor den arbeider de University Extension of Volksuniversiteit 
■jt die vruchten afwerpt welke men verwacht had. 
Tutorial classes — hiermede wordt bedoelt de werkwijze der 
') Young Men Chrislian Association — Christelijke Jonge Mannen
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van Ruskin, omdat hij van zijn moeder hield. Ik ergerde mij toen ik 
kort geleden in een krant las, dat een professor in de wiskunde een 
geleerd betoog voor het behoud der Klassieken in hef schoolonderwijs, 
beschreven had als .verheerlijkte kletspraat". Dit zijn niet de inen- 
schen, aan wie de leiding der opvoeding toevertrouwd kan worden. 
Zij begrijpen het niet. We moeten eenig gevoel in het nationalc leven 
zien te krijgen. Er is op het oogenbiik behoefte aan den dichter, en 
niet aan den staatsman, aan den profeet en niet aan den priester. 
Ik had het geluk mijn University-Extension loopbaan te beginnen met 
een cursus over Grieksche geschiedenis van Solon tot Pericles. Welk 
een vreugde bracht het in mijn leven om Athene te zien rijzen tot 
het hoogtepunt der Grieksche beschaving. Honderden uren heb ik me 
verlustigd in de overwinningen van Marathon en Salamis. En dan de 
Olympische spelen. De sidderende opwinding van het wagenrennen, 
en de praalvcrtooning van den optocht der Pan-Athanaëen, waarin 
Miltiades driemaal overwinnaar, naar den Acropolis werd gebracht 
om gekroond te worden met een krans van laurierbladeren. En 'wat 
vaderlandsliefde betreft! Menigmaal wanneer ik een taak, die schijnbaar 
boven mijn krachten ging, heb aangepakt, ben ik de winner geweest 
van die wagenrennen. Toen, als om er een nieuwe vreugde bij te 
voegen, gaf Mr. Kaines Smith twee cursussen, één over Grieksche 
Godsdienst en architectuur, en één over Grieksche kunst en volksleven. 
Vreugde? Wie kan ooit de gebaren en de welsprekendheid vergeten 
waarmede hij den discuswerper beschreef? Natuurlijk vergeet niemand 
dat ooit. En dan die bekwame docent in natuurkunde, Douglas Carnegie, 
nu overleden, een proefnemer met de behendigheid van een toovenaar, 
die voordrachten gaf over „De natuurkrachten; Licht en Gezicht”. 
Om eenigen kijk te geven op den omvang van de University-Extension 
cultuur, en de hoedanigheid van het onderwijs, vraag ik verlof om 
deze lijst van namen te geven. Het is voor mij al een groot genot 
om ze neer te schrijven:

Dr. Cranage over architectui ' 1 '
Rev. T. E. R. Phillips over 
Dr. WJcksteed over Dar 
Harold Williams over SI 
Hamilton Thomson over 
lan Hannah over Indië;
Mr. Wyatt over Engelsche Letterkunde: 
Dr. Markham Lee over muziek;
J. E. Phyfhean over schilderijen;
Mr. Barkway over 18e eeuwsche 
F. Hutchinson over volksleven; < 
En ik, een arbeider, ik ben het ] 

van deze goede menschen. Maar wat 
mij in gemeenschap gebracht me 
tijden der wereld; zij hebben 
dichters; zij hebben mijn oore 
muziek en mijn oogen geopenu 
hebben mij de macht gegeven 
het heelal. Feiten? Jullie arme 
een halven stuiver, jullie, die

;rs;
en dozijn anderen.

i den geestelijken arbeid 
arbeid in ? Zij hebben 
geesten uit de grootste 

. . tot een metgezel der 
< gemaakt voor de lieflijkste 
dirijfelijke schoonheden. Zij 
latsen naar den grens van 

erfjes op een trompetje van 
naar Parijs gaat, weet niet
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') De Rcctor-inagnificus van de Univcrsiteit, (Oxford of Cambridge) die de 
docenten uitzendt.

eens dat je geboren 
ruilen voor den rijkt 
van het leven, die mij 

Maar ik moet iets z< 
die naar mijn opinie, : 
De onderwerpen zijn 
jaar voor kunst en let

Geschiedenis, po' 
lijke volgorde behar 
een leerjaar.  
aanteekeningen en ic 
dat door den leider 
leider nagezien en 
klasse van ' ' 
leerlingen, 
de leerling, als 1 
te hebben voltoc 
verhandeling s< 
door het college v 
dan ontvangt hij 
Chancellor" ‘)> en 
ziet dus dat het werk 
zakelijk verslag. Laat ik teruggaan w 
extension atmosfeer, en van het ooge 
wordt men mensch. Het is de meest der 
Alle verschillen van maatschappelijk) 
verdwijnen oogenblikkelijk, zoodra men 
sion inademt. Daar heerscht de meest vc 
kamcraadschappelijkhcid, die men met mens> 
kan. Om op dit alles de kroon te zetten, is 
komst, de „Summcr-meeting”, waar geestv< 
stemming ontmoeten om voordrachten te hoorei 
van den dag, en om binnen te gluren in de 
lectueele leven, in Oxford en Cambridge.

juist door de grootste worsteling in de geschiedenis 
en wat de geheele reactie daarop zijn zal, is nog niet te 
Er zal veel moeten gebeuren, vóór dat de fundamenten 
gelegd kunnen worden voor de oprichting van een edel 
dat de roem van Engeland zal zijn en een voorbeeld 

de wereld.
Ik zei dat University-Extension speciaal aangepast is aan de nooden 

en levensomstandigheden der arbeiders. Laat ik ook iets zeggen over 
„the Werker;s Educational Association". Ik voegde mij bij de Association 
in het begin van haar bestaan, en gedurende acht jaar ben ik een 
leerling geweest in een „W. E. A. Tutorial Class”. De methode van 
de Tutorial classes is gelijk aan die der University Extensioii — een 
voordracht van een uur, een uur. discussie over het onderwerp van 
de voordracht, en het schrijven van opstellen voor den leider. Er is

mijn omstandigheden niet willen 
lillionair. Ik geniet nu de vreugde 

.1 onthouden werd.
10de der University Extension, 
is voor studeerende arbeiders, 
opvoedkundig inzicht —• drie

> bent. Ik zou r 
tdom van een mil 

j in mijn jeugd 
teggen over de metho 
speciaal ingcricht is 
gerangschikt naar < 

en letteren en één voor wetenschap, 
«olitick en kunst van één periode worden in onmiddel- 
■andcld. Er zijn twee cursussen van twaalf lessen in 

De voordrachten duren een uur. De cursisten maken 
ieder kan een opstel schrijven over een onderwerp, 

•r wordt opgegeven. De opstellen worden door den 
cijfers worden gegeven naar de waarde. Er is een 

cursisten,waarin gediscuteerd een wordt tusschen leider en 
Aan het eind van iederen cursus is er een examen, waarbij 

hij slaagt, een getuigschrift krijgt. Na acht cursussen 
>oid, en door de examens te zijn gekomen, kan hij een 

schrijven, waarvan het onderwerp is aan de hand gedaan 
van docenten; wordt zijn verhandeling goedgekeurd 
j een getuigschrift, onderteekend door den „Vice- 

geeft het met trots aan zijn eenigen zoon. Men 
»rk degelijk is. Wat ik vertel, lijkt veel op een 

ik teruggaan tot den geest. Er is een university- 
van het oogenblik af, dat men die inademt, 

imocratische instelling ter wereld, 
een stand, alle klasse-bewustzijn 

de lucht der University Exten- 
zolmaakte samenwerking en 
nschelijk materiaal bereiken 
is er die heerlijke bijeen- 
lerwanten elkaar in blijde 
:n van de grootste geleerden 
: feestzalen van het intel-

eactie

len voor de oprich 
Engeland zal zijn

vóói
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dit verschil, dat het aantal cursisten beperkt is tot twee en 
,, en dat de voordracht een les is en daarin verschilt van een 
>are voordracht. De spreker kan daardoor meer in bijzonderheden 
beredeneerde uitleggingen gaan, dan mogelijk zou zijn met een 

grooter gehoor. Dit lokt natuurlijk felle discussies uit, die dikwijls 
de kennis en de slagvaardigheid van den docent om te resumccren 
en een oordeel uit te spreken op een zware proef stelten. Het onder
werp ter bestudeering wordt door de leerlingen zelf gekozen; maar 
is het eenmaal gekozen, dan wordt het gedurende niet minder dan 3 
jaar achtereen bestudeerd. Er zijn 24 wekclijksche lessen in alle dric 
de leerjaren, en het gehalte van het onderwijs is op het peil der Uni- 
versity Extension. Hier blijkt wel uit, dat de studie grondig is. 
Staathuishoudkunde en geschiedenis zijn de onderwerpen die het meest 
gekozen worden. Nu was de W. E. A. een vertakking van de U. E. 
en zij zet den ruimen geest van kameraadschappclijkheid en samen
werking voort, die de oorspronkelijke beweging kenmerkt. Het groote 
verlangen naar kennis wordt duidelijk uitgesproken in de „Tutorial 
classes”. Er is wezenlijke ernst onder de leerlingen. In de vacanties 
zijn er in de meeste centra uitstapjes en bijeenkomsten der verschil
lende vertakkingen onderling, en dit beteekent niet alleen picknicken 
maar ernstig werken.

Het is een schouwspel voor de góden om de W. E. A. leerlinge 
.vrij af” te zien. De opwellende vroolijkheid maakt de strakheid 1< 
en verbreekt de omheiningen der conventies. Hartelijk lachen is het 
merk der W. E. A. vroolijkheid. De tochten h ebben gewoonlijk plaats 
op Zaterdagmiddag; een gelukkige troep luchthartige mannen en vrouwen 
trekt naar buiten, naar velden, parken, dorpen om moeder natuur in 
haar zomerkleedij te zien. Soms gaat een leider mee met microscoop 
en botaniseertrommel, en zet de levensgeschiedenis van de groene 
en zoetwaterpoliep uiteen, of van een der prachtige mossen. Een 
andere keer zal een kunstenaar spreken over de harmonie der kleuren 
of een architect den vorm en het ornament van een oude dorps
kerk voor ons verklaren. Een geoloog heeft ons mijlen ver langs 
de kust meegenomen om het aanslibben en wegvreten ervan uit te 
leggen. Wij hebben geleerd over de carbonisatie van steenkool in 
de stedelijke gasfabrieken, en over electriciteit in de gemeentelijke 
centrale.

Wij hebben de periodiciteit van den regenval bestudeerd 
meteriologisch observatorium, en zonnevlekken bekeken door een 
telescoop; een jaarlijksche onderlinge bijeenkomst aan de unive 
van Liverpool heeft ons ingewijd in de wonderbare uitvinding»* 
het transformeeren van kracht. De vreugde van deze tochic 
beter gevoeld dan gezegd worden. Zij zijn de uitdrukki 
geest, die de geheele beweging door het land kenmerkt, en ï 
kundige waarde gaat robijnen te boven.

De vraag of ons land niet behoefte heeft aan een nieuw soort 
intellect en of de arbeiders niet. een groote hoeveelheid materiaal 
daartoe kunnen bijdragen, is een ernstige overweging waard. Wat we
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•■et meest noodig hebben, is kennis en wijsheid; 
komen, wanneer zij ze zullen bezitten. Dan, en 

ij het Kanattn zien, waarop wij zoolang gehoopt 
vereenigd onze nalatenschap zullen opeischen, 
aan schouder zullen staan, met open oogen en 
naar het licht; wanneer wij in vaste slagorde 
hand, en met één stem verklarend dat nooit 

zonde onze geesten zullen verduisteren en onze 
>ok onze kinderen geen gebrek zullen hebben 
le; wanneer wij den evenaar kunnen omspannen 
ischelijke broederschap, en het lied der liefde 

ipen en meisjes van werkplaats en fabriek 
-oolijk met elkaar uit zwerven gaan, en met 
'ijden lach dansen op het groene grasveld,

noodig hebben is niet een groote productiviteit, of een vrome opvatting 
van burgerschap. Het is niet groei van het intellect, zuiverheid 
van smaak, zelfs niet karakter waaraan behoefte is. Het zijn al deze 
dingen te zamen. Op ieder ontwikkeld tncnsch rust de groote verant
woordelijkheid om naar het licht te brengen en te voeden alle talent 
dat onder zijn invloed komt.

Groote schatten aan gedachten, aan edel gevoel, aan zuivere aspi
raties bestaan onder de arbeiders en zijn geheel onbekend aan de 
practische staatslieden; nooit zijn deze krachten opgewekt, omdat de 
gelegenheid ervoor ontbrak. Wij zullen nooit kunnen zeggen hoeveel 
voor de menschhcid verloren is gegaan door de sociale slagboomen, die 
opgericht werden om de vrije ontwikkeling van ’s menschcn beste 
natuur te verhinderen. Om te voorzien in het intellectueele en morcele 
onderhoud van het volk, is een verbreeding van gedachten en gevoel 
noodig, zooals nog nooit is voorgekomen. Het volk heeft behoefte aan 
wijsheid en begrip, dat boven de dingen staat. En aan een ruim hart, 
dat even onpartijdig is, als het zand aan de zeekust. Hoe beklagens- 
waardig zijn de twisten der staatslieden over de vraag wie de leider 
zal zijn, terwijl zij het verachtelijke spel spelen om de tegenpartij 
uit het zadel te lichten! Zelfs kerkgenootschappen gaan uiteen om 
theologische muggcnziftcrijen. Hoe nietig! Hoe dwaas! "Wij moeten 
uitgaan van fundamenteele beginselen, en die wielen in beweging 
brengen die, in hun wenteling, leven en licht en vreugde door het 
land zullen verspreiden. Laat hier in dit groote, oude land de vloed 
der onwetendheid tegengehouden worden; laat de vlam van het 
menschclijk intellect opstijgen en zich harmonisch vermengen met de 
bron van alle geestelijk licht en schoonheid, gelouterd door de hoogste 
invloeden van geloof en liefde. Wij moeten bij dit groote werk iedere 
gave van geest en hart meebrengen ; en met een steeds wassende kracht 
zullen wij een stad bouwen, geschikt voor helden om in te leven.

Mijn taak is ten einde; ik heb mijn verhaal verteld. Ik weet dat 
het geen model is van litteraire vakkennis, misschien is het zelfs niet 
eens logisch. Verfijning is weinig waard in een geval van dringende 
noodzakelijkheid, en logica is een zaak voor schoolvossen. Het is omdat 
ik mannen en vrouwen lief heb, dat ik eenige snipperuurtjes heb 
gegrepen om op dit tijdstip van nationalen opbouw te pleiten voor 
mijn broeders en zusters.

Wat de arbeiders het :
de tijd zal zeker l< 
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i, hand in 
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dan kunnen de knap 
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licht hart en een blije
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waaronder misschien wel in vrede de beenderen zullen rusten van 
een pionier, die dat dansen mogelijk heeft gemaakt. Dan 

„zal een nieuwe, hoogere kunst opstaan 
„en een machtiger muziek zal de hemelen 

elk leven zal als een lied zijn 
heel de aarde een paradijs.”

propaganda-artikel, doeh de geestdrift, waarmede het natuur 
wijze wordt geschreven, zal niet uit de woorden blijken. Het 
rhythme, dat de ontroering bewijst; zooals de ware aard van den i... 
niet gekend wordt uit de gedachten, vvelke hij spreekt, doch ui 
gedachten, welke hij verbergt, zoo is ook het verboiyen rbylhme het 
merk der bezieling. Woorden kunnen liegen, maar niet het rhyl 

Deze regelen tot dusverre geschreven hebben het nut, dat 
reeds dadelijk op kan wijzen, hoe men niet sceptisch moet staan tegen
over het geheimzinnige; van U eisch ik immers de intuïtie, die U uit 
gedrukte woorden een waarheid doet onderscheiden. Intuïtie is Oun 
noodig, om de ziel van een mensch, om de ziel van een volk aan te voelen.

Neem dit, neem een ander prozastuk: het is niet slechts de intuitie, 
het is ook de ervaring, die Ü tot oordeelen bevoegd maakt; n< 
de intuïtie, naast de ervaring, staat ook de analogie; ge vergelijkt, 
wust of onbewust. Leefden wij in een wereld, waarin de mensch „ 
beperkter was in zijn uitingsvermogen, ge zoudt ook Uwcritiek anders 
vormen. Ge dringt door in de ziel van een mensch, van een volk, 
door intuïtie, door ervaring, door analogie; en nu kom ik op vasteren 
bodem, ge dringt er ook in door, omdat anderen reeds hun intuïtie, 
hun ervaring, hun analogie hebben doen werken, en wetenswaardig
heden in hun boeken hebben verzameld. Wat de volkszielkunde betreft, 
ge vindt deze wetenswaardigheden niet alleen in de boeken en arti
kelen der folklore, dus in werken, wat b.v. Nederland betreft, van 
G. D. J. Schotel, vaii Professor dr. J. Schrijnen, v’an Waling Dijkstra, 
van J. J. van Deinse, doch mede in scheppingen zooals Querido's Jordaan, 
in welks innigste hart zooveel volksbegrip, folklore verborgen is; of 
in het geschrift van H. J. Heynes, Nederlandsch Hervormd predikant 
te Landsmeer .Bij ons in Noord-Holland". Ik zou bijna zeggen hoe 
onopzettelijker, hoe beter. Zoo hebben b.v. boeken als Lawrence’s 
Sons and Lovers” als „The "Widowing of Mrs. Holroyd” groote 
waarde voor de kennis van den Engelschen arbeider, „The road” van 
London voor de kennis van den Amerikaanschen tramp.

Zooals dikwijls het lezen van literaire werken voor het doorgron
den der individueele ziel — o belangwekkende studie! o verruiming 
van den geest! o verlossing uit kleingeestigheid! .— van zóó oneindig 
belang is, dat geen studiemateriaal er mede kan worden vergeleken.
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zoo ook voor het doorgronden der volksziel het lezen van een boek 
als Qucrido’s de Jordaan.

Hier heeft men te doen met het karakter, de geaardheid, 
geest, de gedachte, het gevoel, de zeden, de gewoonten ecner gans 
wijk; men kan niet spreken van realisme en niet van romantiek ; 
hart van een volk is in dit boek beschreven; iedere figuur Cu 
mede in den dans der troep. Het onderscheidt zich b.v. van 
werk der de Goncourt’s, die, hoezeer ze ook bel type hebben gegeven 
van een categorie, gebleven zijn bij de inDiviDueele psychologie; La 
fille Elisa, Germinie Lacerteux, La Faustin, Sccur Philomène, Chérie, 
Renéc Mauperin, het zijn afzonderlijke personen, hoeveel gemeenschap 
ze ook mogen vertoonen met andere deernen, dienstmeisjes, tooneel- 
speelsters, verpleegsters en meisjes uit de bourgeoisie. La fille Elisa, 
Germinie Lacerteux, La Faustin, Sceur Philomène, Chérie, Renée 
Mauperin, ze konden leven in Rome zoogoed als in Parijs, in Madrid 
als in Weenen als in Amsterdam, maar mooie Karei niet anders 
dan in de Jordaan. Een wetenschappelijk, folkloristisch boek over 
de Jordaan kan Querido‘s werk niet voorbijgaan.

Ik laat de kunstwaarde der scheppingen van Querido < 
Lawrence buiten beschouwing; ik ben geen criticus en ik we< 
voor een lyricus niets zoo gevaarlijk is als critiek uit 
Wel weet ik, dat, indien het hart zelf van een boek 
klopt, het een leven der eeuwigheid zal zijn, daarom, 
achter het rhythmc, luistert men naar dit levende hai

De onderscheiding tusschen de boeken welke van t 
de volks- en de individueele psychologie, is uiterst moeilijk dikwijls, 
nog te moeilijkcr, omdat men ook boeken heeft, welke de psychologie 
eener massa verbeelden. Inderdaad, om de Goncourt’s niet te nem< 
wier waardebepaling in dit verband zeer lastig is, schrijvers 
Compton Mackenzie, als Hugh Walpole, als Arnold Bcnnett, 
Galsworthy, als Hcrmann Hesse, als Ricarda Huch, als Schnitzler, 
Bartsch, als Marguerite Audoux, als Knut Hamsun, als Ibanez, 
kunnen van dezen met min of meer aarzeling zeggen, dat ze behooren 
tot de individualisten; maar wat te zeggen van Neel DofTs Keetje 
Trottin, van Fabrc’s Théatre, van Upton Sinclair's Jimmy Higgins, 
zielen en geesten Der massa, raderen der groote machine?

Weder beschouw ik deze boeken in hooge objectiviteit; niet hun 
genre, maar het levende hart beoordeel ik. Ik vraag niet of er in 
Keetje Trottin tooneelen voorkomen, die, laat ik zeggen, een burger
man doen ijzen. Ik noem dit boek a Is voorbeeld in mijn betoog. Er 
zal een tijd komen trouwens, dat men alleen zal vragen, of een boek 
door een kunstenaar is geschreven; alle strijd voert tot de overwin
ning van hen, die de schoonheid liefhebben. Maar dit gevecht doet 
mij thans niet aan, alleen moet er van worden verteld, omdat de 
werken der psychologie eener iiimm meestal behooren tot de realistische, 
de materialistische, nog liever.

Keetje Trottin is een persoon, zooals La fille Elise een persoon 
is, als Marie Clairc een persoon is; ze heeft met Marie Claire ge
meenschap des geestes; zoo zij elkander konden ontmoeten, in het 
werkelijke leven,, waren zij vrienden. Haar mijmeringen en droomerijen 
zouden één zijn; haar droefgeestigheid, „ Weltfremdheit een harmonie.
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; Trottin beweegt zich vóór de maatschappij; achter 
•zer kan zich van het benauwende gevoel niet bevrijden — 

: eeuwig, wercldsch drama af, en niet lang zal het 
zij zal in de massale zee worden meegcslcurd. Men 

 .. Joen met een psychologie eener menigte, niet ivizi een be- 
nienigle, zooals in de boeken van Querido, en van Lawrcnce, 

van een stuk uit de internationale massa.
>r de volkskunde van Amsterdam (Keetje Trottin’s treurspel 

in Amsterdam) is het werk van weinig waarde. Het moge 
...aschenkennis in het algemeen vermeerderen, ons van rnachte- 
nedelijden doen huiveren, het heeft voor ons doel slechts de 
kelijke waarde der algemeenheid.

’oo ook boeken als .La Terre" en 
ijand van het Volk” van Ibsen.
■chreven de kunstenaars met een vaste bedoeling, onze taak, het 
■alen dezer „temperatuur’’ ware gemakkelijker. Doch kinderlijk 

i ze gedreven, een geheimzinnige macht verdeelt hun hoedanig- 
dwingt hun rhythme, doet het hart van hun arbeid kloppen, 
staan vreemd, zoo niet tegenover hun eigen werk, dan wel 

;cnover de ziel van hun werk; is het onze taak niet deze gezamen- 
c te ontdekken ? 
In de literaire 

:n] vind ik du 
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1 — :-B werken [om het begin van mijn artikel samen te 
lus:

ivii van belang voor de individueele psychologie (voor- 
>ton Mackenzie’s Sinister Street).

van belang voor de psychologie eener massa (voorbeeld 
Zola).
van belang voor de volkskunde (voorbeeld Querido’s

:en enkel woord wees ik reeds op de wetenschappelijke litera- 
de Nederlandsche folklorist moet kennen. Ik noemde de namen 
>tel, van Schrijnen, van Waling Dijkstra, van J. J van Deinse ’);

eersten zijn volkskundigcn van het gcheele land; de beide 
o-pwestelijke, Dijkstra een Fries, van Deinse een Twentenaar.

1 ï volkskundigcn hebben hun land zoo lief, hun steden en 
boeken zijn uit den grond geboren. De schrijver kent 

leimen der volksziel zijn er niet voor hem. Daar is een 
werk, de innigheid zijner liefde voor zijn menschcn 

enger hij de grenzen trekt, hoe onmiddellijker hij in 
kt, hoe teederder wordt de klank in het boek, ja, 

tan meestal niet anders schrijven dan in zijn dialect, hij 
leur van den grond no odig voor zijn schilderij. Mejuffrouw 

ink schrijft zoo, in haar eigen taal over Twente, de heer H. J. E. 
< over „Deventer, vrogger en noe” Ik kan zoo’n werk niet

hoe

i den groi 
t zoo, in ha w 
leventer, vrogger
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gemakkelijken stoel, bij de warme k;
Zóó is het ook mooi, over vogels -- -----

te letten op den zang van den roodbotst, op het geklop var 
Of in een bioscoop naar een dierenfilm te zien . . . Doch

en wetenschappelijke boeken noemen we de tijd- 
s zooveel te vinden voor onze studie der volksziel in 

noemen we de Driemaandelijksche Bladen, Orgaan 
; tot onderzoek van taal- en volksleven, vooral in het 
ïderland; het tijdschrift „Volkskunde", dat ook voor 

van belang is, de gewestelijke bladen Groningen, 
, Taxandria; de almanakken, de Grroningsche Volksalma- 

nieuwe Drentsche Volksalmanak, de algemeene tijdschriften 
iten", als „de Navorscher".

scripten als van Sassen, over de Peel; tijdschrift- 
algemcenen inhoud als van den bekwamen folklo- 

„ Schatkamer."
beid die verricht wordt door Prof. Dr. A. van 
taf, over de religieuze volkskunde, en dan nog 
plantlore, en dan nog Ariëns Kappers en

goed lezen, zonui 
poëzie, in deze 1 
tot sterven veroc _____

Er is verschil in de werken der auteurs. Waling Dijkstra vertelt 
van de gebruiken en overleveringen, van Deinse van de gebruiken en 
de geschiedenis, mejuffrouw Elderink geeft de sagen weer, van Beek ' 
het typische, het bijzondere van het leven eener Overijselsche stad; 
maar van de intimiteit weten zij allen te verhalen. Neem nu eens de 
„inhold" van het werk van van Beek; hij spreekt van parades en 
feesten, van „stadstiepen”, van „jeugdherinneringen an Deventer 
Karmse" ; nog veel vriéndelijker wordt het boek; in de „inhold" wordt 
van beroemde figuren van het plaatsje verteld, ge krijgt de geschie
denis te hooren van Nucs, Hagelaar, Brandjen, en v. d. Heyde; het 
wordt zoo, als verhaalt Frits Reuter ons van zijn vaderstad Staven
hagen; dit Deventer is een wereld op zichzelf; Potten Ka, Jet Bax, 
Oome Harmcn, de .botterkooper", Jan Smeenk en dan de barbiers 
uit het plaatsje, de van Dongcns, de Rattinks, Rondeel,

Het volksleven uit zoo'n stadje wordt ons voorgefilmd, zooi 
zoo gemoedelijk in de voorrede staat: „mien plan is in dit bi 
inet mien lezers wat te proaten oaver allerlei dingen, uut dvi 
en den tegenwoordigen tied, van 't leven en streven in 
stad Deventer".

Wat moet men wenschen?
Mochten er in elke stad menschen gevonden worden 

als mejuffrouw Elderink, die hun boeken geven over de innige • 
over het wijde landschap met den nevelenden horizon. Hoe 
zouden wij niet doordringen in ons volksleven, waarvan wij i 
zoo weinig nog weten.
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die van de natuur houdt, is de natuur zelf het schoonste; zoo voor 
den volkskundige de omgang met menschen.

Het Is niet een ieder gegeven, te zwerven 
en te luisteren naar de ziel van een v." 
de sprookjes, de sagen, de gebruiken, de 
te begrijpen. Neen, dat is niet een ieder g 
de .denkers" omgaan, de ander niet. Het 
Wanneer men het talent niet bezit; is ieder 
Hoe komt het, dat hij, die van 
komt, die een ander niet ziet?

Men weet niet hoe, en niet waarom; 
die de geheimzinnige gave bezitten, met < 
spreken; zij hooren vanzelf de spookverh; 
worden verteld, de overige sagen welke 
aan den berm van den weg verhaalt hen, . .. 
het gras ongemaaid laat: is er niet eens op die plek 
moord? Hij gaat met den zwerver, die hem de sch< 
klarende sprookjes verhaalt; hij ontmoet den man 
voorloop bezit, den man met de helm geboren.

Nog zijn de sagen van Nederland niet volledig 
gebruiken betreft, bel eerste, eenigszins-volledige 
nog worden geschreven, en de man die het werk t 
van Nederland, zal een arbeid van onschatbare 
Het boek zal niet zonder studeerlamp kunnen wor 
ja, eerst de studeerkamer, de literatuur verzameld, 
gespoord. Doch dan het vrije veld in, van stad 
tot dorp. Hij zal zichzelf een weg moeten vinden 
methode van werken kunnen aangeven. Wellicht 
de menschen opzocken, die van oudsher voor 
en reeds gewestelijke kennis bezitten; zij zullen hem 
willen vergezellen, hem zeker aanwijzingen geven, 
stel ik mij voor — zal hij zelfstandig opsporingen < 
Kunst dat b.v. deed op Terschelling. Als dat niet gr 
ons land in stukjes moeten knippen, en allen zullen ’ 
voor onze rekening moeten nemen. Zou het niet zoo 
het voorrecht in vele plaatsen lezingen te houden over 
„Nederlandscbe Volksoverleveringen", en dan vrij geregeld, komt 
er in de pauze menschen bij me, om mij van hun streek te verhale 
In iedere plaats zijn menschen te vinden, die hun plaats kenne 
beter dan wie ook. Zouden wij niet zoo kunnen verzamelen?

Aan de eerste methode, dat één man dezen arbeid zal verrichten, 
geef ik de voorkeur. Hij moet de bevrediging vinden in zijn werk. 
Over kwesties van opoffering van carrière, geld, moeite denk ik niet. 
Als er een man wordt gevonden, die dit werk begint, zal hij worden 
gedreven als een kunstenaar. "Wij kunnen hem niets anders geven 
dan onze verre hoogachting. Jong moet hij zijn, volkomen ongebonden, 
wanneer hij dit werk aanvaardt.

. Het schijnt me toe, dat de tweede methode, de verzamel-methode, 
niet de meest-verkieselijke is, doch ze heeft de grootste kans op 
verwerkeling. Ik denk dan b.v. aan vereenigingen als de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen, die overal haar departementen heeft;

maar verschillenden zijn er, 
de „denkers” te kunnen 

lalen, die er in een streek 
er nog leven; de man 
waarom hij een kruis in 
die plek een man ver- 

-aoone natuurver- 
die de gave van
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Land bou wonder wijs 
door Dr. K. H. M. v. d. ZANDE.
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T Tet is mij aangenaam in de gelegenheid te zijn in dit tijdschrift 
A1 een en ander mede te deelen over ons landbouwonderwijs.

Onder onze landelijke bevolking is het nu wel allerwege be
kend, en het wordt daar naar ik geloof te mogen zeggen algemeen 
op prijs gesteld, doch de veronderstelling is niet al te gewaagd, dat 
men in den gewonen kring der lezers van „Volksontwikkeling" er 
niet nauwkeurig van op de hoogte is.

Voor een groot deel toch gaat het zonder veel reclame 
weg, huiselijk zou men kunnen zeggen, op zeer eenvoudig 
sterk verdeeld over het platteland, niet bijeengebracht i 
gebouwen die vele leerlingen tellen, maar in kleine groepje - 
of een paar leerkrachten, in de winteravonden, in 
dorpsscholen. Het is namelijk mijne bedoeling hier l 
over het middelbaar en lager landbouwonderwijs, en 
het laatste, omdat daarmede naar mijne meening 
wordt bijgedragen tot de i>o/4vontwikkeling.

Het hoogcr landbouwonderwijs, dat aan de Landbouwhoogeschool 
wordt gegeven, heeft ten doel de vorming en voorbereiding tot zelf
standige beoefening der landbouwwetenschap en tot het bekleeden 
van maatschappelijke betrekkingen, waarvoor opleiding in die weten
schap vereischt wordt, en werkt als zoodanig bijna alleen indirect 
op de ontwikkeling van de groote kringen der gemiddelde en kleinere 
land- en tuinbouwers, doordat er onder meer de land- en tuinbouw
kundigen gevormd worden, die straks onderwijs zullen geven van 
middelbaren vorm aan de land- en tuinbouwscholen, die de leerkrachten 
voor het lager land- en tuinbouwonderwijs zullen helpen vormen en 
die op dit onderwijs toezicht zullen uitoefenen. Het is, zooals bekend, 
geheel geschoeid op de leest van hooger onderwijs en bereikt recht
streeks slechts een kleine groep; de beteekenis voor de ontwikkeling 
van land- en tuinbouw door wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, 
welke het daarnaast heeft, wil ik hier bekend veronderstellen, en in 
elk geval ligt het niet in het kader van" dit opstel er op in te gaan. 
In het geheele stelsel van ons landbouwonderwijs speelt de Land- 
bouwhoogcschool dus wel een belangrijke rol, doch die is vooral indirect.

Veel meerderen worden bereikt door het landbouwonderwijs van 
den middelbaren vorm.
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Een zeer verblijdende belangstelling bestaat er in de kringen onzer 
practische landbouwers voor de landbouwwiiiteivcbolcn.

Deze zijn ten onzent ingevoerd in 1893, naar Duitsch voorbeeld, 
doch van den beginne af aan op zuiver Nederlandsche leest geschoeid.

Het heeft bij verschillende dezer scholen wel even geduurd voor 
ze goed op gang waren en een regelmatige toevoer van leerlingen 
was verkregen, doch thans worden ze op een zeer enkele uitzondering 
na overal behoorlijk tot goed bezocht.

Ze hebben ten doel in een cursus van twee winterhalfjaren aan 
de zoons van middelmatige en (voor Nederlandsche toestanden) groo- 
tere landbouwers een theoretische vakopleiding te geven, die geheel 
gericht is op het practische bedrijf en daarmee voortdurend nauw 
verband zoekt, terwijl tevens nog iets aan voortgezet algemeen vormend 
onderwijs wordt gedaan. De gedachte is geweest als leerlingen voor 
deze scholen vooral te krijgen boerenzoons, die reeds een poos in het 
ouderlijk bedrijf werkzaam zijn; in verband daarmee is de leeftijd 
van toelating gesteld op 16 jaar, terwijl aan voorbereidende kennis

land, en die te Deventer, de Koloniale Landbouwschool, voor hen 
die zich voorstellen een werkkring te zoeken in den tropischen land
bouw, met name in Nederlandsch Oost- of West-Indië.

Ze hebben ten doel jongelieden een opleiding te geven, die hen 
geschikt zal maken om te zijner tijd op te treden als leiders van 
grootere bedrijven, of, w’at den tropischen landbouw betreft, van 
onderdeden van zeer grootc bedrijven, en het onderwijs omvat met 
het oog daarop zoowel middelbaar algemeen vormend onderwijs als 
vakonderwijs en wat Deventer betreft ook vrij wat onderwijs in 
Indische talen, volkenkunde, enz. Ook is het in dit opzicht van belang, 
dat als eisch voor toelating geldt een ontwikkelingspeil, dat door het 
volgen van de eerste drie klassen eener H.B.S. met 5-jarigen cursus 
of van een 3-jarige H.B.S. wordt bereikt.

De koloniale school werd in 1912 als afzonderlijke inrichting te 
Deventer geplaatst, nadat ze te Wageningen een tijd lang een deel 
had uitgemaakt van de daar gevestigde middelbare landbouw
school, en heeft zich als zelfstandige school flink ontwikkeld; het 
aantal leerlingen steeg vrij belangrijk, totdat de malaise in de Indische 
cultures intrad, die een zeer merkbare afname van de schoolbevolking 
ten gevolge had, welke nog niet is tot staan gekomen. We mogen 
zeker aannemen, dat verbetering in den toestand der Indische be
drijven spoedig weer zal leiden tot toename van het aantal leerlingen, 
omdat wel reeds duidelijk is gebleken, dat de opleiding die de school 
geeft, en welke nog wordt aangevuld door speciale cursussen voor 
de afzonderlijke hoofdcultures, door de practijk wordt op prijs gesteld.

De school te Groningen, eveneens in 1912 als zelfstandige school 
losgemaakt uit het verband der middelbare school te Wageningen, 
wordt matig bezocht, vooral door zoons van grootere landbouwers 
uit het Noorden van het land. Op zeer sterk bezoek zal vermocdelijk 
wel niet kunnen worden gerekend, omdat het aantal grootc bedrijven, 
dat zoo hooge eischen stelt als waarvoor de school wil vormen, in 
ons land niet zoo heel belangrijk' is; ook zijn de kosten van deze 
opleiding, welke drie jaar duurt, nog al van beteekenis.
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niet meer wordt geëischt dan goed verwerkt lager onderwijs, zooals 
dat op de gewone volledige lagere school gegeven wordt. De bedoeling 
is dus niet geweest, dat men om met vrucht deze scholen te kunnen 
volgen middelbaar of uitgebreid lager onderwijs moet genoten hebben, 
maar wel, dat men voor het bezoeken van de school reeds een poos 
practisch in den landbouw werkzaam moet geweest zijn.

Dit neemt niet weg, dat een zeker deel van de leerlingen wel meer 
uitgebreid lager onderwijs heeft gevolgd of een paar klassen der 
H.B.S. heeft doorloopen; zelfs zijn er wel onder, die in het bezit zijn 
van het diploma eencr H.B.S. met 5-jarigen cursus. Het onderwijs der 
landbouwwinterscholen is echter ingesteld op de basis van volledig 
lager onderwijs.

Dat bij dezen toestand eenige moeilijk 
is te begrijpen, want in de eerste klasse 
zitten jongens, die na de lagere school geen ( 
hebben gehad, die alleen hun kennis van de ; 
hebben bijgewerkt en dit soms nog maar in i 
althans herhalings-(vervolg-)ondcrwijs hebben 
die een m. u. 1. o. school hebben bezocht en ex-l 
scholen werken dus met in den aanvang sterk 
aan de leerkrachten bijzondere cischen stelt.

Ik meen echter als in de practijk gebleken te mogen zeggen, dat 
niettemin de resultaten die met deze leerlingen in een cursus van 
twee winters wordt bereikt gemiddeld zeer bevredigend zijn. En daarbij 
is menigmaal opgemerkt, dat jongens die weinig extra vooronderwijs 
hebben gehad en dus in hoofdzaak met hun restant schoolkennis van 
voor enkele jaren terug moeten beginnen, aan het einde der lessen 
een bijzonder goed figuur maken. Natuurlijk is dit alleen mogelijk bij 
het bezit van een goed verstand, en, ik geloof het erbij te mogen 
zeggen, als het vroeger genoten lager onderwijs heel goed is geweest.

Deze waarneming leidt er mij echter niet toe de beteekenis van 
voortgezet algemeen vormend onderwijs tusschen lagere school en land- 
bouwwinterschool te onderschaltcn, ik wijs er slechts op om die 
beteekenis ook niet te owschatten. Ik ben namelijk van meening, 
dat men de landbouwwinterscholen voor den Ncderlandschen land
bouwenden stand in het algemeen geen hoogere waarde zou geven, 
als men voor toelating zoodanige eischen zou stellen, dat de tijd 
tusschen de gewone lagere dorpsschool en de winterschool met voort
gezet onderwijs moest gevuld worden. Dat onderwijs in die periode 
noodig is, zoowel voor de verstandelijke vorming der jongens als in het 
belang van het daarna volgende vakonderwijs, erken ik volkomen, 
doch ik geef in dit geval voor deze periode de voorkeur aan een 
inrichting van het onderwijs, die de jongens een ruime hoeveelheid 
tijd laat om in de practijk te worden ingeleid en die ze niet tot 
schooljongens laat worden. Zulk een inrichting zou kunnen zijn het 
schoolbezoek te stellen bijv, op een paar dagen per week en vooral 
in de tijden waarin het landbouwbedrijf minder werk met zich brengt. 
Men zou dan in den tusschenlecftijd der jongens dit belangrijke resultaat 
bereiken, dat men geestelijke en lichamelijke ontwikkeling naast elkaar 

loopen, dat in denzelfdcn tijd geleerd en gewerkt wordt, dat 
werken wordt geleerd, immers in de volle practijk, „echt", zelfs



lar

cicht

348

hoofdzaak 
practische 

linbouwers
;eleid.
: tuinbouwscholen geheel te ver- 

iien kan niet zeggen dat ze in 
ig met de plaatsing in de 
2 zoons van kweekers er 
i en dat ze het ook zouden 
i zeer onvolledig bereikt;

tot nu toe deze tuinbouwscholen 
uit de kringen der tuinbouwers 

zonen in den tuinbouw 
zoeken zonden ze naar

verantwoordelijk werken; en 
onderwijs en het leven het 
haast meenen, dat men op 1 
kunnen inrichten voor de 
neming in die richting zijn 
daarover straks nog iets.

Ik kom tot de landbouwwinterscholen als vakscholen terug. Zij zijn 
thans verspreid over het land, zij het dan, dat het net hier en daar 
nog wel wat wijdmazig is en ongelijkmatig. Een goed deel der Neder- 
landsche landbouwers kan echter voor zijn zoons gemakkelijk of vrij 
gemakkclijk dezen vorm van landbouwonderwijs bereiken. Er zijn er 
thans 23, waarvan 15 Rijks- en 8 bijzondere scholen, in den winter 
]920—-21 bezocht door in het geheel 829 leerlingen.

Zooals boven gezegd zijn de eerste dezer scholen opgericht in 1893 
en geleidelijk is het getal tot het genoemde geklommen. Veel ver
meerderen zal het voorloopig misschien wel niet, ook al wegens de 
hooge kosten, zoowel voor de gebouwen als voor de personeelsbe
zetting, die er tegenwoordig aan verbonden zijn.

als dan de onderwijzer tusschen zijn 
... noodige verband weet te leggen zou ik 
deze wijze een bijna ideale vorming zou 
rijpende landelijke jeugd. Met een proef- 

wij bij het landbouwonderwijs begonnen;

Ik kom thans tot de luinbouwjcbolen van denzelfden rang als de 
indbouwwinterscholen, welke in meerderheid ook winterscholen zijn.
Het zou te ver voeren indien ik hier een schets wilde geven 

van de geschiedenis van het tuinbouwonderwijs in ons land vóór de 
komst dezer scholen, en ik bepaal mij dus er toe mede te deden, 
dat zij in hoofdzaak ontstaan zijn na dc opheffing der Rijkstuinbouw- 
school te Wageningen, een middelbare vakschool, die opleiding van 
gemiddelde en grootere tuinbouwers ten doel had, maar die blijkens 
het slechte bezoek niet op prijs werd gesteld. De voormannen van den 
tuinbouw adviseerden toen, dat in plaats van dc genoemde school 
behoorden te worden gesticht vakscholen van meer bescheiden opzet 
in de verschillende centra van onzen tuinbouw. Aan dat advies is 
gevolg gegeven, en zoo zijn tot stand gekomen de tuinbouwscholen te 
Naaldwijk, Boskoop, Aalsmeer, Lisse, Alkmaar, Hoorn en Nijmegen.

Ze zijn ongeveer geschoeid op de leest der landbouwwinterscholen, 
doch met het oog op den handel, die vaak voor een deel in handen 
der kweekers is, wordt ook facultatief onderwijs in vreemde talen 
en handelsvakken gegeven.

Het onderwijs is evenals bij de landbouwwinterscholen in 1 
theoretisch; voor de practijk worden de leerlingen naar de j 
bedrijven verwezen, en voorzoover ze geen zoons van tui 
fijn worden ze daarbij geholpen en geleid.

Al zijn op het eerste gezicht deze ' ‘ 1 
gelijken met de landbouwwinterscholen, m... .. 
effect daarmee overeenkomen. De bedoeling 
ceptra van tuinbouw was natuurlijk, dat de 
dan gemakkelijk gebruik van konden maken 
doen, Dat doel is echter vooralsnog slechts 
de meerderheid van de leerlingen die 
hebben bezocht is niet voortgekomen 
maar uit burgerkringen. Ouders die hunne 
wilden laten gaan om er een toekomst in te
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De school te Rijswijk is opgezet om meisjes, die een werkkring in 
den tuinbouw willen zoeken, opleiding te verschaffen. Ze heeft een 
twee- en een drie-jarigen cursus en wordt matig bezocht. Of er op 
den duur ten onzent geregeld plaatsing zal zijn in den tuinbouw voor 
een behoorlijk aantal meisjes is niet met zekerheid te zeggen; de tijd

dat deze toestand de taak der leeraren 
niet zoo spoedig een redelijke gelijk- 

i der leerlingen is te bereiken als op de 
w wel meer verschillen tusschen de 

waarop ik hier niet verder zal doorgaan, 
t de belangstelling van de practische 
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• verkrijgen en langs welken weg dit 
i onderwerp van voortdurende 
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, in fruitteelt en groenteteelt wordt 
indbouwers in de streek waar de school 
zelfs vrij intensief in de fruitteelt) en 

iterscholen een gemengd land- en tuinbouw- 
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Onder deze omstandigheden krijgt men bij de tuinbouwscholen dezen 
toestand, dat in de eerste klasse naast elkander plaats nemen leer
lingen die vrij wat schoolschc kennis bezitten (al munten verschillende 
hunner dan nog niet uit op dit gebied), en feitelijk geen kennis van 
de practijk en geen kijk er op, en leerlingen die uit de kringen der 
practijk afkomstig zijn en daarin gewerkt hebben na hunne school
jaren, dus allicht een jaar of drie, maar wier schoolsche kennis veelal 
niet te best is.

Het behoeft geen betoog 
zeer bemoeilijkt, en dat ook niet zoo 
matigheid in de vorderingen der leerl 
landbouwwinterscholen. Er zijn nog 
beide gelijknamige vakscholen, 
maar wel kan gezegd worden, dat ■ 
tuinbouwers voor deze tuinbouwsi 
die van de landbouwers voor g 
mogelijk is hierin verbetering te ' 
dan zal moeten worden bereikt, is een 
zorg bij het Departement van Landboi:

Het totale aantal leerlingen der 7 tuinboui
Volledigheidshalve merk ik hier nog op 

bouwwinterscholen cenig onderwijs 
gegeven, voorzoover dit voor land 
werkt noodig is te achten (te Tiel z 
dat een der bijzondere winti 
programma heeft, omdat de 
vrij wat aan een bepaald d< 
omvatten daar land- en tuir

eigenlijke- vakscholen voor land- en tuinbouw van 
vorm betreft.
ruinbouwscholen staan hier geheel naast, n.1. de Gerard 
Swieten Tuinbouwschool te Frederiksoord en de tuin

voor meisjes „Huis te Lande” te Rijswijk. Beide zijn 
ïoretische scholen, waar dus de practijk in den schooltuin 
geleerd, terwijl theoretisch vakonderwijs in de schooluren 

De school te Frederiksoord heeft in opzet vooral 
! opleiding te geven voor aanstaande tuinbazen, doch 

oud-lcerlingcn in andere richting gegaan. De school 
wordt geregeld goed bezocht, voor een groot deel 

' rgerkringen.
opgezet

ooi, nadat ze tot voor kort m.u.l.o. school of H.B.S. 
Hoewel voor toelating tot de tuinbouwschool ook 

de practijk vercischt wordt kan men begrijpen, 
ide groep die practijk er nog niet diep in kan
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Ik kom thans tot het lager land- en tuinbouwonderwijs.
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Ook hierbij zal ik de voorgeschiedenis latt 
tot den tijd waarin op regelmatige en stelsel 
heidswege aan de bevordering van dezen vorm van 
Dit begint aan het einde van de tachtiger j 
het is dus ook nog maar een dertig jaar gek

Ook hier, als bij alle stappen tot verschi 
wikkelling aan de land- en tuinbouwers, is de 
groote inzinking na de jaren van 1870.

De Landbouwcommissie van 1883 heeft met nadruk betoogd, dat 
meer ontwikkeling, meer vakkennis en meer voorlichting voor onzen 
land en tuinbouw een eerste en dringende behoefte was en ze heeft 
niet tevergeefs gesproken. Er is sedert die jaren wel heel veel ge
schied in ons land op het gebied van Regeeringszorg voor de ont
wikkeling van den landbouw.

Vermeerdering van vakkennis moest natuurlijk worden bereikt door 
vakonderwijs. Maar het was hrer niet alleen de zaak: de gelegenheid 
om dat onderwijs te ontvangen te scheppen, op hoop dat de belang
hebbenden dan wel zouden komen, neen de belangstelling er voor 
moest allerwege worden gewekt, er moest propaganda voor gemaakt 
worden, de leerlingen moesten worden opgezocht, men moest hui 
onderwijs zoo goed als aan huis brengen. En dat heeft het I 
land- en tuinbouwonderwijs gedaan, in steeds toenemende mate, 
de onderwijzers van het algemeen vormend lager onderwijs, die 
de dorpsscholen in de voornaamste plaats, er voor op te leiden 
hen er voor te interesseeren.

Hiermede zijn wij in ons land geslaagd als in geen ander is geschied. 
Samengewerkt hebben daarbij de ontwikkeling der landbouwwetenschap, 
de daardoor mogclijke verbetering van het hooger landbouwonderwijs, 
dat hier aan de inrichtingen te Wagcningen werd samengebracht, de 
vorming aldaar van wetenschappelijk goed onderlegde jonge mannen 
voor den dienst van de land- en tuinbouwvoorlichting, aan wie tevens 
de zorg voor de opleiding der leerkrachten voor het lager vakonderwijs 
kon worden opgedragen, de belangstelling bij de onderwijzers voor 
dezen nieuwen tak van onderwijs en de steeds meer gevoelde behoefte 
van de practijk aan kennis, om de aanbevolen nieuwigheden te be
grijpen en te kunnen toepassen.

Onder al deze omstandigheden is door de krachtige hulp der achter
eenvolgende Regeeringen het lager landbouwonderwijs in ongeveer 
dertig jaren gegroeid van practisch niets tot wat het nu is. En reeds 
in 1906 kon daarover door een Duitsch deskundige, die geruimen tijd 
voor bestudeering van onzen landbouw hier te lande heeft vertoefd, 
Dr. Frost, worden verklaard: „Insgesamt betrachtet, bietet gerade 
der niedère Fachunterricht in den Niederlanden ein recht gllinzendes 
Bild, und gerade er ist es, der fllr die Vcrbesserung der Technik 
und auch vielfach fllr die geistige Hebung der breiten Masse des 
niederlSndischen Bauernstandes unendlich viel Gutes getan had,” terwijl
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Verhaltnisse durchaus vorbildlich genannt werden mUssen." 
nu niemand willen aanraden uit deze lofspraak af te 

op dit gebied wel op onze lauweren kunnen gaan 
toch wel, dat het ons recht geeft tot het vertrouwen, 

cenige beteekenis hebben bereikt en op het ver- 
ortbouwen. Want de lezer dient er bij te weten, 
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onderwijs voor jongeren (minimum leeftijd 15 jaar), waar- 
ook ouderen kunnen deelnemen — wat vrij veel gebeurt — 

van „volledige landbouw- en liiiiiboiiwwintercnr.rii.rjen", onder- 
volwassenen in den vorm van korte cursussen of voordracht- 
«ver onderdeden van het vak en verder speciale cu/vuj-jen 

, ere onderwerpen, veelal zulke die op de gewone wintercur- 
niet goed tot hun recht konden komen, door gebrek aan tijd, 
cursussen bezocht worden door oud-leerlingen van de gewone 
:ursussen, voor wie ze ook bij' voorkeur bestemd zijn, maar 
toegankelijk zijn voor oudere vakmannen, wier practische ervaring 

srdt geacht op te wegen tegen hunne mindere voorontwikkeling, 
„volledige land- en tuinbouwwintercursussen", die twee 

> duren, omvatten gewoonlijk een 150- tot 180-tal lesuren per 
en het onderwijs loopt eensdeels over de hoofdzaken der 

natuurkennis, die tot beter begrip van de landbouwkundige vakken 
noodig worden geacht (dus scheikunde, natuurkunde, plant- en dier
kunde) en verder over de verschillende onderdeelen der landbouw
kunde: akker- en weidebouw, veeteelt en zuivelbereiding, en bij den 
tuinbouw over de verschillende onderdeelen der tuinbouwkunde: 
fruitteelt, groenteteelt, bloemisterij, enz. Het programma wordt steeds 
geheel gericht op de plaatselijke behoefte.

Eisch van toelating is, behalve de genoemde minimumleeftijd, 
de lagere school geheel en met vrucht is gevolgd en dat de leerlii 
in het bedrijf .werkzaam zijn.

Het ligt voor de hand dat in het genoemde aantal uren, dat zoo 
mogelijk nog wel iets kan worden uitgebreid, doch niet zoo heel veel, 
het onderwijs eenvoudig moet blijven en zich bepalen moet tot hoofd
zaken, en daarom wordt veel waarde gehecht aan de voortzettings- 
cursussen; hier en daar bestaat gelegenheid om een derden winter 
aan den cursus toe te voegen en dit wordt gaarne bevorderd.

Van de op de voortzettingscursussen behandelde onderwerpen 
noem ik: paarden-, rundvee- en varkenskennis, pluimveeteelt, bijen
teelt, bedrijfscontröle, staat- en landhuishoudkundige onderwerpen, 
kennis van motoren, enz.
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aandeel van het onderwijs ligt in de handen van de 
bij het algemeen vormend lager onderwijs, doch daar- 

idere leerkrachten werkzaam.
nderwijs vooreerst ervaren p~~ 
"zondere opleiding een getuigs<_u 
oben behaald; deze personen ;

,s in de eigenlijke tuinbouw  va 
^wijzers overigens ook bevoegd zijn). 
»rden- en rundveekennis, veeartsen, en 
ook nog wel personen die door hun 

deskundig geacht kunnen worden.
kern van het onderwijzend personeel wordt dus gevormd 
id- en tuinbouwonderwijzers, en zij zijn het ook voor, 

>ne propaganda onder de belanghebbenden den grooten 
bloei van ons lager land- en tuinbouwonderwijs hebbt

Het is voor iederen onderwijsman begrijpelijk, dat het succes van 
het onderwijs hier meer wellicht nog dan anders in de handen van 
den onderwijzer ligt, en dat hem daarom in belangrijke mate bij de 
wijze van behandeling der, in hoofdlijnen aangegeven, leerstof vrijheid 
dient gelaten te worden.

Geregelde voeling met de consulenten die met het toezicht op het 
lager land- en tuinbouwonderwijs zijn belast, door bezoek aan de 
cursussen en jaarlijksche bijeenkomsten met de onderwijzers, moet 
de groote lijnen in stand houden, doch de eigenlijke uitvoering ligt 
in de hand van de onderwijzers zelve en daarvan moet in de eerste 
plaats het welslagen komen.

De opleiding voor de acten 
lager land- en tuinbouwonderwijs staat ook 
genoemde consulenten, en daaraan wordt veel 
plaats aan opleidingscursussen, welke twee A < 
per jaar gedurende ongeveer 40 weken een dr 
week les wordt gegeven.

Voorts wordt geregeld door voortzettingscursussen \ 
land- en tuinbouwonderwijzers gewerkt aan het bijl 
breiden hunner kennis, ook met de bedoeling om het 
een zekeren sleur te helpen voorkomen, en voorts om 
geven van onderwijs in bijzondere onderwerpen 
maken.

Het onderwijs aan de wintercursussen is 
avondonderwijs, meestal gegeven in een <>■<* 
verwarmd en verlicht door het Gemeente- o, 
wordt gesteld.

Het hoofda: ’ 
onderwijzers t_, . 
naast zijn ook anc

In het tuinbouwon 
zulke, die na een bijz< 
vakonderwijzer” hebb 
delijk het onderwijs 
tuinbouwonderwijzers 
sussen in paai 
onderwerpen 
opleiding daarvoor <

De kern van het 
de land- en 
door hunne r 
tot den b<vc

Zoo goed als al dit onderwijs is gesc 
onderwijs en de kosten worden voor het < 
Rijkssubsidie, waarbij van de zijde der 
toeslag wordt gegeven, meestal ter verhooginj 
der leerkrachten, terwijl de Gemeente- of de s 
reweg de meeste gevallen voor de 1

De cursussen worden aangevraagd door 
gingen, ook wel door andere plaatselijke
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baar stelici.

Ik meen 
van het 
tuinbouw 
of tuinu< 
teekenis 
vormend 
zoowel . 
betere inzicht ... ... 
leerlingen opgroeit.

melding gemaakt van 
die ook tot het land- 

,.ng van deskundig 
voor cöoperatieve 
enz. Volledigheids- 

landacht aan wordt

vervulling van den wensch, 
iar noodig, gelegenheid zal bestaan 
rwijs te ontvangen. Het aantal be- 

onvoldoende, niettegenstaande

Ik heb in het voorafgaande niet afzonderlijk 
enkele bepaalde onderdeelen van vakonderwijs, cue < 
bouwonderwijs worden gerekend, als: de opleiding 
personeel voor het zuivelbedrijf, van personeel ■ 
ondernemingen in den landbouw, van hoefsmeden, < 
halve stip ik deze hier aan, om te toonen dat er a;

*) Zie Leidraad te gebruiken bij de oprichting en instandhouding van land
en tuinbouwcursusscn, September 1920, Algemeene Landsdrukkerij 's-Gravenhage.

bevordering van vakonderwijs of van algemeene ontwikkeling ten 
doel stellen, en soms door Gemeentebesturen. ')

Voor de toekenning van subsidiën gelden voorwaarden en regelen 
welke bij algcmccncn maatregel van bestuur zijn vastgestcld, en dit 
is tot nu toe de eenige officiëelc regeling welke voor het laget 
en tuinbouwonderwijs bestaat. Zooals den lezers bekend zal 
thans echter een wet tot regeling van het middelbaar en laget 
bouwonderwijs en van den landbouw-voorlichtingsdienst bij de T' 
Kamer aanhangig.

Zonder een wettelijke regeling heeft zich evenwel ons landbouw
onderwijs kunnen ontwikkelen op een zeer vrije en met de behoeften 
en verlangens der belanghebbenden steeds rekening houdende wijze, 
wat zeker geen nadeel is geweest.

Nog altijd zijn we niet gekomen tot 
dat vrijwel overal in het land, wa< 
om lager land- of tuinbouwonderv 
voegde leerkrachten is daartoe nog 
alle zorg aan de opleiding besteed.

Eensdeels is hiervan het gevolg, dat de bestaande leerkrachten 
dikwijls met werk zijn ovcrladen, en anderdeels, dat er nog steeds 
vele open plaatsen zijn op de kaart, die aanwijst waar dit onderwijs 
gegeven wordt.

Aandrang van de belanghebbenden en vooral van hunne organisatiën, 
en ook van andere vereenigingen die volksontwikkeling op hun pro
gramma hebben staan, moet hier de overheidsbemoeiïng steunen. Er 

vanwege de plaatselijke overheid of de plaatselijke onderwijs- 
orgd worden voor de benoeming van de noodige land- 
>nderwijzers en allen samen moeten mede de onderwijzers 

voor de acten te gaan studeeren. Dan kan het ge
le komen en ook kan dan verdwijnen het bezwaar, dat 

sers soms te veel tijd voor deze bijwerkzaamheid beschik-•wijze

hier de opmerking te mogen plaatsen, dat, afgescheiden 
voorzien in de behoefte aan leerkrachten voor het land- en 

«uwonderwijs, de aanmoediging tot het behalen van de land- 
inbouwacte door de onderwijzers gemotiveerd is door de bes

van deze studie voor hunne hoofdtaak bij het algemeen 
onderwijs; en vooral geldt dit voor den dorpsonderwijzer, 

om de breedere studie der natuurwetenschappen, als om het 
in het bedrijf, waarin de groote meerderheid hunner
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geschonken, doch er is dunkt mij geene aanleiding om 
in bijzonderheden over te treden.

van den tegenwoordigen omvang van 
rwijs kan hier worden vermeld, dat 
in het geheelc land zijn gegeven 581 

inbouw wintercursussen, 152 land- 
, 122 tuinbouwcursusscn voor vol- 
speciale vakcursussen.

>cht door ongeveer 20000 leerlingen.- 
l.ing, dat er volgens de telling van 
1 land- en tuinbouwbedrijven zijn 

i blijkt het, dat er thans van elk zesde 
grootte gemiddeld jaarlijks één leerling 
erwijs volgt, wat al een niet geheel onbe- 

idat uit den aard der zaak een gt 
i betrekkelijk kort aantal jaren jong 
>lgen van dit onderwijs in aanmerk

Om eenig denkbeeld te geven 
het lager land- en tuinbouwondei 
in den winter van 1920—’21 in 
landbouwwintcrcursusseh, 164 tuit 
bouwcursussen voor volwassenen, 
wassenen en voorts nog ruim 300

In het geheel werden deze bezoc. .
Neemt men hierbij in aanmerking 

1910 in ons land ongeveer 137600 I 
van 20 H.A. en minder, dan 
k zevende bedrijf van deze g 
lager land- of tuinbouwondei 
vredigenden indruk maakt, ome 
als regel slechts gedurende een 
en mannen bevat die voor het volgt 
komen.

Dit i 
worden M 
verruimd.

Xi
Boven heb ik opgemerkt, dat met name ons lager landbouwonder

wijs door een wel tot oordeelen bevoegd buitenlander geprezen is.

Tot nu toe heb ik alleen gesproken over land- en 
wijs voor jongens en mannen; een enkel woord wil 
aan dat voor meisjes en vrouwen.

Vooreerst zij opgemerkt, dat aan alle tot nu toe genoemde inrich
tingen ook gelegenheid bestaat tot toelating van vrouwelijkc leer
lingen; aan de tuinbouwscholen komen ze ook af en toe voor en in 
zeer enkele gevallen ook aan landbouwscholen; veel betcckcnt dit 
dus niet.

In sommige streken van het land, waar de vrouwen in het land
bouwbedrijf of een gedeelte er van geregeld mede werken, is vraag 
naar afzonderlijke cursussen voor vrouwen en meisjes in veevoeding, 
pluimveeteelt, zuivelbereiding, enz.; in de streken, waar de kaasbereiding 
op de boerderij inheemsch is, worden ook cursussen voor vrouwen en 
meisjes in kaasbereiding gegeven. Doch de grootste belangstelling bestaat, 
overal waar de gelegenheid daartoe is geopend, voor de zoogenoemde 
landbouwhuishoudcursussen, waar door eene leerares huishoudonder- 
wijs wordt gegeven en daarnaast door een land- of tuinbouwonder- 
wijzer een en ander over land- en tuinbouw wordt gedoceerd en over 
natuurkennis, alles gericht op de behoeften der vrouwelijkc landbe
volking voor haar aanstaande taak als boerin, huisvrouw en moeder. 
Dit onderwijs is eerst opgenomen geweest onder het landbouwonder
wijs, doch is thans ondergebracht bij het nijverheidonderwijs en ik 
meen er dus hier niet verder over te mogen spreken.
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en dat het dus de mogelijkheden

In dit tijdschrift moet ik zeker' de vraag 
beteckenis ons land- en tuinbouwonderwijs 
wikkeling, vooral op het platteland.

Als we trachten daarop een antwoord te geven mogen 
niet sluiten voor het feit, dat het tamelijk eenzijdig is.

Het heeft in de eerste plaats ten doel de leerlingen eenvoudig! 
theoretische kennis bij te brengen, die hen in staat zal stellen hut 
bedrijf met meer inzicht en gemiddeld met beter resultaat i 
oefenen. Op materieele verbetering is het dus wel voornamelijl 
richt. We mogen echter wel stellig hopen en vertrouwen, dat het ook 
algemeen ontwikkelingspeil helpt vcili 
en lust kweekt naar meer kennis, 
voor geestelijke verheffing vergroot.

Ik meen echter, onder waardeering van dit 
de oogen niet mogen’ sluiten voor een en am 
lijkheid en aan de resultaten afbreuk doet.

In een opstel in „Vragen van den Dag” van Mei 1919, heb ik 
daarop al eens gewezen; de bezwaren komen kort samengevat hierop 
neer: er is tusschen de lagere school en het land- en tuinbouwonder
wijs een gaping, waarin weinig of geen onderwijs wordt genoten, 
zoodat er van het op de lagere school geleerde vrij wat vervliegt 
en de jongelieden niet in hersenarbeid geoefend worden; het onder
wijs wordt gegeven in avonduren, als onderwijzers en leerlingen door 
de dagtaak vermoeid zijn en minder frisch; de cursussen zijn op 
voor het doel minder geschikte wijze gehuisvest, waardoor het 
aanschouwelijke deel van het onderwijs niet goed tot zijn recht komt.

Ik heb toen het denkbeeld geopperd van eenvoudige vaste scholen, 
aansluitende aan de lagere school, waar het onderwijs zou omvatten: 
voortgezet algemeen vormend en voorbereidend vakonderwijs in het 
eerste deel, en eigenlijk land- e:n tuinbouwonderwijs in het volgende ; 
Voorts zou het onderwijs grootendeels dagonderwijs kunnen zijn en 
moeten gegeven worden door afzonderlijk daarvoor aangewezen leer
krachten, die zich geheel er aan kunnen wijden. Het zouden dus zijn 
lagere land- en tuinbouwdagscbolcn, en de bedoeling was ze zoo in 
te richten, dat toch reeds dadelijk na het verlaten der gewone school 
de jongens in het bedrijf werkzaam zouden kunnen zijn, maar dat 
daarnaast een deel van hun tijd voor onderwijs vrij gemaakt zou worden.

Het is intusschen gebleken, dat voor zoo iets wel belangstelling 
bestaat, en er wordt met zulke schooltjes thans een proef genomen ; 
vermoedelijk zal binnenkort met een 12 A 15 tal in verschillende deelcn 
van het land worden gewerkt en ik 
wat hieruit zal groeien. ')

■) In werking of in ver gevorderden staat van voorbereiding zijn^hans^agcrc 
Axel (Z.), SchijndeP(N.B.), St/Ankonis (N.B.\ Weert (L.) en Venray (L.) 

en lagere tuinbouwscholen te Klaaswaal (Z.H.), Berlicum (Fr.), Paterswolde (Dr.), 
terwijl over enkele andere nog ondcrhandelingen gaande zijn en een vrij groot 
aantal aanvragen is ingekomen, die voorloopig moeten blijven rusten, omdat er 
slechts een beperkt bedrag voor de proef op de Staatsbegrooting is uitgetrokken.

355



Ervaringen uit de Volksuniversiteits-beweging.

door Dr. J. v. d. VALK.

356

jeelen 
imes in

zouden mogen slagen, waf 
de bekwaamheid, ge- 

móen onderwijzers, ver- 
:meene ontwikkeling der

II. Mijne ervaringen met mijn prakticum en studiekring aan 
de Rotterdamsche Volksuniversiteit

i een bepaalde vereeniging; 
groot deel letterzetters, en

ci £.<»• afhangen 
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>eds van voor de 
bevolking.

i ik het echter achten, dat daarnaast en daarna 
Imatig kon worden gewerkt aan dc geestelijke 

>ere jeugd in den ruimsten zin, en ik heb daarom 
zelke plannen de Maatschappij 

richting heeft opgevat. Kan daarbij 
srwijs soms medewerking worden 
alle bij dit onderwijs betrokkenen

Vooral als de lagere landbouwscholen 
voor een niet gering deel zal afhangen van de 
schiktheid en toewijding der daaraan te verbinder 
wacht ik er ook veel goeds van voor de alger 
aankomende landelijke bc 

Zeer wenschelijk zou '' 
op het platte land stelselmatig kon worm 
ontwikkeling der rijpere jeugd in den r 
met zeer veel belangstelling vernomen w< 
tot Nut van ’t Algemeen in deze 
van de zijde van het landbouwonder 
verleend, dan twijfel ik niet, of al 
zullen er gaarne toe bereid zijn.

_ragen door het Bestuu r der Volksuniversiteit om 
tukken te behandelen. In de vergadering van dit 
op de vraag van den voorzitter, wat het geschiktst 
op zoo’n kring kon behandeld worden, had ik zelf 

:elstukken, omdat ik deze door hun aanschouwclijk- 
irheid te verkiezen achtte voor eerstbeginnenden 
sre lyriek en ook boven de beschrijvende of ver-

Tn dit cursusjaar heeft het Bestuur der Rotterdamsche Volksuni- 
_L versiteit naast de reeds bestaande cursussen, waar voordrachten 

worden gehouden (met gelegenheid tot navragen), de poging gewaagd 
met kleinere kringen, waarin de deelnemers ook zelf medewerken, of 
althans gelegenheid krijgen om mee te werken.

Men noemde zoo’n kleinere kring een practicum of ook wel studie
kring, maar de onderscheiding zoowel als de benamingen achten wij 
nog voor verbetering vatbaar. In dit opstel zal ik evenwel de tot 
nog toe gebruikelijke benamingen volgen.

Mijn practicum bestond uit leden 
het waren allen handarbeiders, voor < 
deze waren de minst onontwikkelden

Mij werd opgedragen door het 
met hen tooneelstukken te behai 
Bestuur namelijk, op de vraag ■ 
van de literatuur op zoo’n krint 
gewezen op tooneel: 
heid en vertoonbaai 
boven de abstracter 
halende romans.

Mij werd toen opgedragen zelf daarmede de proef te nemen. En 
ik meen uit de ervaring, met dit eerste practicum opgedaan, dat de 
keuze tooneelstukken juist was. Ik koos zooveel mogelijk stukken 
waarvan ik wist dat ze ter stede zouden vertoond worden, en zoo 
konden de deelnemers aan mijn practicum zichzelf overtuigen, dat ze 
aan hun onderwijs wat hadden gehad. Aardig was het te hooren, 
hoe ze bij Strindbergs Droomspel zich de intellectueeleh voelden, 
daar hoog in het schellinkje, boven vele heeren en dames in de loge
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en de stalles „die er toch niet veel van zouden begrep<
Voor mijn onderwijs volg ik de volgende methode : op de 

vertel ik zoo uitvoerig en aanschouwelijk, ik zou haast 
tisch mogelijk den gang van het stuk, dat ik van te voren opgegei 
en dus, wanneer het in een hollandsche vertaling bestaat, do< 
kan gelezen worden. Als eisch stel ik dit niet. In 't algei 
weinig eischen, vooral niet voor een eerste proefpractici 
niet, omdat alle deelnemers op den dag ingespannen m< 
En waren er altijd een half dozijn, die de stukken thuis

Daarna geef ik ccnigc vragen op, waarop de vclo___ .
deling het antwoord kan gegeven worden. Deze antwoorden 
opmerkingen, die ieder maken mag ook buiten mijn opgegeven .. o... 
om, waren in het begin zeer primitief, er naast of er heel ver van 
af. Maar dit beterde gaandeweg spoedig. Dikwijls kreeg ik fijne 
opmerkingen te hooren of een zinnetje geciteerd, dat ik zelf vergeten 
had. En een der laatste avonden, toen onze voorzitter eens pools
hoogte kwam nemen, deelde deze mij zijne bewondering mee voor de 
aardige en juiste opmerkingen der deelnemers.

Maar in het begin van den cursus had ik wel eens moeite om me 
goed te houden. Zoo gebruikte ik eens het woord tachtigers, en dadelijk 
kreeg ik de vraag wat dat beteckendc. Toen ik dat uitgelegd had, 
ccnigszins uitvoerig en vooral had laten uitkomen wat het nieuwe in 
hun streven was, vroeg er een, of daar ook de dichter van Alphen 
bij hoorde. Ik hield me goed, en wilde hem niet belachelijk maken, 
en zei toen heel ernstig: „ja zeker, dat was ook een tachtiger, maar 
van 1780. En ik ben blij dat die vraag gedaan is, want nu zal ik u 
trachten duidelijk te maken het verband tusschen de Romantiek van 
1780 en de Nieuwere dichtkunst van 1880 en tegelijk eens laten zien dat 
van Alphen in zijn tijd ook een nieuwere was, van 1780 dan."

Op mijn eerste les liet ik me ook het woord paedagoog ontvallen. 
Een piender meisje, ik meen dat haar dagelijksch vak is blikken open
maken, riep er tusschen: wat is dat? en maakte een soort excuus 
dat ze dit niet wist. Toen ik het woord had uitgelegd, zei ik er heel 
lakoniek achter, dat ik het heclemaal niet erg vond dat ze dat niet 
wist, want dat ik dat ook niet geweten had vóór ik het geleerd had.

Voor twee dingen moet de docent zich wachten om de discussie 
op de juiste baan te houden. De Nederlanders willen in een dispuut 
over literatuur altijd heel gauw óf naar het terrein der theologie óf 
naar dat der sociale kwesties. In mijn geval behoefde ik voor het 
eerste niet beducht te zijn, maar wel moest ik telkens voor het laatste 
waken, want de deelnemers waren allen leden van een socialistische 
vakvereeniging. En telkens, wanneer bij de bespreking van Koning 
Nicolo, van Frank Wcdekind of van Danton, van Romain Rolland 
of Ibsen's Een vijand van het volk, er aanleiding toe >vas. wilde men 
de bespreking graag op economisch terrein brengen, en dan moet de 
docent de takt hebben om kalm weer op zijn terrein te komen, door 
op te merken dat we hier alleen de bedoeling van den schrijver 
trachten op te sporen en te verduidelijken. Hij kan er desgewenscht 
nog aan toevoegen dat oeconomie zijn terrein niet is en dat hij niet 
graag als deskundige zich daarvoor zou uitgeven.

Ten slotte kan ik nog meedeelen dat in December een der deelnemers
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mij een nummer van de „Voorwaarts” meebracht, waarin onder Kunst en 
Letteren van het practicum werd getuigd: „dit is mooi en goed werk.’’ 
Blijkbaar was het stukje door een der deelnemers geïnspireerd.

Van geheel anderen aard is mijn studiekring. De voorzitter van 
het Bestuur der Volksuniversiteit, Mr. W. C. Mees, had me cens 
gevraagd wat ik dacht van een studiekring in het Latijn voor oud- 
studenten; die konden op deze wijze hun Latijnsche kennis nog cens 
opfrisschen en voor hun leven productief maken. Ik prees zijn plan. 
Hij schreef een artikel er over in ons maandblaadje, hetgeen ik in
stemmend evenzoo beantwoordde. Gevolg daarvan was het oprichten 
van een Studiekring voor hen die reeds Latijn geleerd hebben. Daaraan 
nemen een ruim twintigtal met onverflauwde belangstelling deel. -Eens 
in de veertien dagen een avond van 8 tot 10 uur.

De volgende methode volg ik daar. Als lectuur begon ik met het 
vroeger reeds door hen gelezene: eenige uitgezóchte oden van Horatius. 
Daarop volgde de lectuur van andere lyrici o. a. Catullus, Seneca, 
Petronius, Tiberianus, Boethius en ik eindig met den middeleeuwschen 
Hugo van Sint Victor.

Ik doe dat zoo: na een korte inleiding over den auteur en 
karakter en stijl, vertaal ik de eerste strofe en vraag of iemand 
een opheldering wenscht, of een of ander woord of een zin of 
geheel nog eens wenscht verklaard te zien. Aangezien de deelnemers 
voor het meerendeel medici, juristen, leeraren zijn, geven de navragen 
vaak aanleiding tot leerzame’ en gezellige besprekingen. Want, 
aan te toonen dat hun opvatting, die zij tegenover mijne verklai 
soms stellen, niet de juiste is, komen we vanzelf te spreken ovet 
schriifmanier of de wereldbeschouwing van den auteur of ook c 
eigenaardigheden van zijn tijd.

Na de eerste strofe zoo vertaald en besproken té hebben, verklaar 
ik de versmaat en lees de strofe duidelijk rythmisch voor. Dan vraag 
ik weer, wie over de versmaat iets te vragen heeft, en behandel 
daarna evenzoo de volgende strofen. Is het gedicht geheel alzoo be
handeld, dan ontspint zich vaak nog een gesprek over de esthetische 
waarde. Soms ook zijn de deelnemers zoo verrukt over een of ander 
gedicht, dat zij nog even de vertaling vragen. Zoo viel het vers van 
Tiberianus, aanvangend „Amnis ibat inter arva" als stemmingsge- 
dicht zoo in den smaak der dames, dat ze vroegen om dit de volgende 
maal nog eens te behandelen.

Niet alleen de trouwe opkomst, maar vooral de prettige gezichten 
der deelnemers zijn me een waarborg, dat deze studiekring in den 
smaak valt. En dit is hoogelijk te waardeeren bij menschen die, zooals 
de medici en juristen, in onze drukke handelsstad een buitengewoon 
drukken werkkring hebben, en zich dan nog op vastgezette tijden 
willen verdiepen in de lectuur der ouden.

De Volksuniversiteit doet hiermede, met beide categorieën practica 
en studiekringen, een goed werk, waarvan de resultaten tastbaar zijn. 
Ook het feit, dat zij de kennis der docenten op weer heel andere 
wijze dan dit voor hun ambt geschiedt, productief maakt, acht ik geen 
klein maatschappelijk belang.
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ij het schrijven ener brochure over het onderwijs van Duitse taal, 
werd mijn aandacht ook geruime tijd in beslag genomen door 
’ t vraagpunt, of universitaire opleiding nodig of gewenst is 

voor leraars die aan de kweekschool vreemde talen onderwijzen. Ik 
kwam hoe langer hoe meer tot de mening, dat deze vraag ontkennend 
zou moeten beantwoord worden, en dat er m. i. een betere oplossing 
in een andere richting zou kunnen gevonden worden. Deze uitkomst 
was dus tegengesteld aan die van de Heer W. Reindersma, die in 
het Novembernummer 1920 van „Volksontwikkeling" een stuk plaatste, 
waarvan de strekking was, aan te dringen op universitaire opleiding 
van kweekschool-leraars.

Mij persoonlik lijkt elke tendenz om de opleiding van kweekschool- ’ 
leraars in universitaire, streng wetenschappelike richting te sturen, 
verkeerd, — als zijnde niet in overeenstemming met doel en sfeer 
van zowel kweekschool als volksschool (waar de kweekschool-op- 
leiding op gericht moet zijn). De leraar aan de kweekschool is i>f 
vak-leraar óf „vaste leraar," maar ook deze laatste heeft vrij ge
regeld één hoofdvak naast een paar bijvakken. Met het oog op vak
ken ais zang en muziek, gymnastiek en openluchtspel, tekenen, slöjd 
enz. zal de vraag, indien al opgeworpen, wel terstond in ontkennende 
zin beantwoord worden. Bij andere vakken als kennis der natuur, 
aardrijkskunde enz. zou ik me zeer goed kunnen indenken, dat menig
een naar een bevestigend antwoord zou neigen. Hier wens ik de 
kwestie te beperken tot de moderne talen. ')

Daar de nog bestaande „oude" kweekschool, zoowel als de komende 
„gereorganiseerde," beide hun leerlingen voor een deel krijgen van 
m. u. I. o. scholen (onder de nieuwe wet u. 1. o. scholen genaamd), is 
het nodig eerst een enkel woord te zeggen over het onderwijs in 
vreemde talen aan de (m.) u. 1. o. scholen, en over het (m.) u. 1. o.- 
examen. ’k Zou wensen, dat vier onderdelen als eisen voor dit examen 
werden genomen: <i. het vertalen uit de vreemde taal in 't Hollands, 
b. lezen van gemakkelik proza en poëzie, c. een opstel in de vreemde 
taal, ë). een gesprek idem. Met dien verstande dat de eisen a. en b. 
beslist nadig zijn voor een voldoend cijfer, terwijl c en i) het xvaar- 
derings-cijfer kunnen verhogen. Een en ander heb ik nader uiteengezet 
in de bedoelde brochure „Duitse Taal" in de serie „Verdieping en 
Belijning,” bij Noordhoff, en wel in het hoofdstuk over (m.) u. 1. o. 
scholen en het (m.) u. 1. o.-examen.

De tegenwoordige kweekscholen hebben geen bepaalde v 
leiding, maar ontvangen hun leerlingen uit Vervolgklassen

’) Wie het voordeel ziet niet in het universitaire onderwijs, 
als algemene ontwikkeling, intellektuelc omgang met studerenden 
denken, dat het eerste zeer wel buiten de universiteit bereikt 
wordt, terwijl het tweede alleen onder ernstige werkers wordt 
zeker niet minder onder niet-studenlen.

B1
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>r leraai
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stellen ook in de vergaderingen 
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„Fransch, Duitsch, Engelsch.

1. s. en uit de (m.) u. 1. o.-scholen. Er zijn dus ook leerlingen 
slechts met één of twee vreemde talen begonnen zijn. Bij 
men met de nieuw te leren taal niet veel méér bereiken 
de (m.) u. I. o.-school geeft. De talen vallen trouwens op de 
woordige kweekschool onder de bijvakken, als (nog) niet beh< 
tot het onderwijs-examen. In de talen, waarmede de leerling 
aanvang heeft gemaakt, kan men meer bereiken, altans wanneer 
de kweekschool een genoegzaam aantal met taalakten- voorziene leer
krachten heeft. Alsdan kan men de moderne talen (en eventueel de 
wiskunde) losmaken van het klasse-verband, door n.1. in alle klassen 
op dezelfde uren deze vakken te onderwijzen, en de leerlingen te 
plaatsen in de afdeling waarin zij thuishoren. Een leerling van de 
le kweekschool-^Zrwyie kan bijv, in de derde afdeling voor Frans zitten, 
in de twede afdeling voor Duits en in de eerste voor Engels. Heb
ben enige leerlingen de hoogste afdeling van een taal doorlopen, dan 
behoort er een speciaal lesuurtje voor hen gevonden te worden, waar 
zij dan ook met des te meer animo aan deelnemen. Deze wijze van 
handelen bevalt mij zeer goed, de voordelen ervan springen in ’t oog, 
ofschoon er ook wel een nadeel mee gepaard gaat. Maar vooral 
voor oudere leerlingen geeft het dit grote nut, dat zij, al komen ze 
in de 2e of 3e klas, in een eerste of tweede afdeeling kunnen mee
doen, — wat nog dubbel belangrijk is, als zij van vreemde talen 
nog niets geleerd hebbt .

Als de leerlingen de kweekschool doorlopen hebben, kan er voor 
een akte L. O. of M. O. in een der moderne talen gewerkt worden. 
Het vertalen van het Nederlands in de vreemde taal, en kennis der 
grammatika, zijn beide daarvoor vereist. De kweekschool moet deze 
onderdelen niet verwaarlozen, want — al zou zij ’t willen — zij kan 
de inrichting der lagere en middelbare taal-examens niet veranderen. 
Maar vooral: voor hen die later de vreemde taal aan anderen moeten 
onderwijzen, hebben deze twee onderdelen bestaansrecht; dus: voor 
de U. L. O.-school niet gewenst, zijn ze voor de k weekschool min of 
meer noodzakelik. Toch blijf ik ook voor de kweekschool aandringen 
op een mieniemum van grammatika en zou ik de Ned.-Duitse ver
taling zoveel mogelik naar het eind willen plaatsen. Er komt tóch 
al een aanzienlike vermeerdering van leerstof, want de eisen a en b

' lijven staan, de onderdelen c en d komen ook 
.. eisen. Misschien kan dat, bepaaldelik voor c, 
tijd te krijgen voor de twee nieuwe onderdelen: 

i /: vertaling Ned.-Duits.
•eekschool zal kunnen beginnen, waar de 3-jarige 

»ol eindigen, ook wat de leerlingen aangaat 
hun plaatsen innemen. Het is natuurlik nog 
igen zich zullen ontwikkelen, maar een ont- 
cich toch voorstellen. Vanwege de Commissie 

•eeniqing van Onderwijzend Personeel aan 
...  iderland is samengesteld een „Rapport 

orolellen der Staatscommissie”, over welke voor 
'aderingen dier Vereeniging herhaaldelik is ge- 

pp. 26 en 27 van dit Rapport lezen we:
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„Het al of niet opnemen van deze vakken in het programma van 
het eindexamen, was een punt van ernstige overweging.

„Tegen het weglaten dier vakken werd aangevoerd, dat 
al zwak bedeelde vakken er te zeer door zouden worden gedej 
men behoefde toch zijn eischen niet zoo hoog te stellen ' 
de vakken op het eindexamen aan de orde zouden 1 
studie in die vakken zeer zeker ten goede komen.

„Koor het weglaten werd aangevoerd:
le. dat het examen anders te breed worden zou.
2e. dat, wilde de kennis dier talen iets beteekenen, de eischen 

niet al te laag konden gesteld worden. Men zou dan twee akten 
moeten scheppen; een hulpakte A, die niet, en een dito B, die wel 
kennis dier talen inhield. ')

„Besloten werd die vakken voor het eii 
len en aanteekening van het al of niet 
te nemen op de uit te reiken akte."

Wanneer men weet dat deze Commissie wenste, dat 
schoolopleiding zal volgen „op een driejarigen cursus M. 1 
volledige (M.) U. L. O.", (p. 5) dan doet het vreemd aa . 
minder dan 3 vakken, in hun geheel, fakultatief gesteld worden, 
nadat er zes jaren aan gewerkt is (3 jaar (M.) U. L. O. en 3 jaar 
Kweekschool). Zij wenste n.1. een vierjarige opleiding, met een eind
examen Deel A aan het eind van de 3e kursus, van welk eindexamen 
A hierboven sprake is.

Van het leerprograni zegt de Commissie het volgende (pp. 12 en
„De Franschc, Duitsche en Engelsche talen.
„Kl. 1, 2 en 3 voor elke taal 1 uur.
„Hoofddoel van dit onderwijs is cursorisch leeren I
„Kl. I. Lezen en vertalen van enkele, niet moeilijke 

werken. Oefeningen in het spreken, in de uitspraak 
dracht.

„Kl. II. Lezen en vertalen van een niet moeilijk klassiek werk. 
Idioom-Synonicmen. Voortzetting der oefening van kl. I.

„Kl. III. Lezen en verklaren van enkele klassieke werken.
■feningen. Voordracht in proza en poëzie."
Waar het hoofddoel van dit onderwijs is: kursories (leren) lezen, 

schijnt het me niet onbillik, in elk geval dit zéér begrensde doel 
in het eindexamen op te nemen. Het geheel lijkt ook wat karig, 
misschien wel omdat 1 uur per taal per week wat weinig is. Als alle 
lessen 50 minuten duren, zijn er voor elke moderne taal wel 2 lessen 
per week te vinden. Andere vragen die zich opdoen bij deze pro- 
grainma-formulering zullen we achterwege laten.

Beter komt het mij voor, de moderne talen niet fakultatief te 
stellen, maar in aansluiting met het voorafgaande U. L. O.-of H.B.S- 
onderwijs een beperkt program tot einddoel te stellen: De reeds 
genoemde eisen a en b kunnen, beoefend aan moeiliker leesstof (lit
teraire of pedagogiese werken) voortgezet worden. De eisen e en D, 
die fakultatief waren voor L). L. O. of H. B. S., zijn dan verplichte
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noderne taal. Wïe een goed „taalhoofd” 
il nemen, maar de verplichting van twee 

Gesch. zou te bezwarend zijn.
: de 4 ireeds genoemde eisen nog deze drie 

rkte grammatika, vertalen uit het Nederlands 
uit de letterkunde, bijv, een oudere en een 
hun hoofdwerken. Deze akte zou dan gelijk 

O. in een der moderne talen, met dit verschil 
jrammatika gevraagd we rd, maar hiervoor in de plaats 

Kort vermeld, zouden dus de eisen zijn: a: berüber- 
, c: opstel, <?; gesprek, e: grammatika, ^//„ïéersetzen,

oefenstof, dus: opstellen maken, en spreken in de vreemde taal. 
Deze 4 onderdelen worden opgenomen in het examen op het einde 
van het 3e leerjaar, met dien verstande, dat de eisen a en b tans 
ten volle, de eisen c en <) mild aangelegd worden. Wie hieraan 
voldoet (en later geen verdere examens in de moderne talen aflegt, 
zie beneden) die hebbe het recht om les te geven in de „ge- 
slaagde'* taal in het 7e leerjaar der lagere school, (waarin eventueel 
een vreemde taal geleerd wordt), alsmede in de 1c en 2c klas der 
U. L. O.-school. De 2e klas wordt hier ook genomen, omdat daarin 
nog wel een moderne taal zal begónnen worden; de bedoeling is dat 
deze „sub-taalakte” het recht geve om de eerste beginselen ener taal 
te onderwijzen, wat zeer wel kan, omdat de uitspraak, het lezen 
en ’t vertalen na zes jaren toch zeker voldoende zijn.

Intussen heeft de Minister van Onderwijs, K. en 
dat de toekomstige kweekschool niet 4, maar 5 jaar 
Na 3 jaren komt een voorlopig eindexamen, als boven 
dan komen nog 2 jaren „in hoofdzaak op de praktijk va 
gericht” (Art. 144 Wet op het L. O. van 1920). Uit i 

iter duidelik dat de studie niet wordt stopgezet, en dat er 
lende vakken wordt geëxamineerd, naast het onderzoek 
diese geschiktheid tot ? 
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Déze akte zou gelden voor de héle U. L. O.-school. Bij de dreigende 
schaarste van voldoend gegradueerde U. L. O.-onderwijzers, zou het 
zelfs nu al aanbeveling verdienen, dat het Rijk gelegenheid gaf tot 
het verkrijgen van een „sub-akte" voor een vreemde taal, een lichtere, 
niet grammatikaal opgevatte akte, die zich tot de gewone akte L. O. 
verhield als de opleidingsscholen der toekomst tot de kweekscholen 
(zie artt. 139 en 151—155 der nieuwe Wet op het L. O.). Men was 
dan geholpen in de 7e en eventueel 8e klas der lagere scholen, en 
kon zich makkeliker bewegen in de U. L. O.-scholen. Voor de bezit-
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• „sub-akte" zou de weg niet zo moeilik zijn, daar zij zich in 
door bel leogeven aJ aardig oefenen.
.-ster niet de verwachting, dat deze voorstellen, en inzor 

-t aangaande het verlichte examen voor vreemde talen, 
zal zullen vinden. Toen voor onderwijzeressen een verlicht exat 

in uitzicht werd gesteld, hebben zowel pedagogiesc 
onderwijzers-verenigingcn daartegen dwaselik hun

Algemeen werd jarenlang geklaagd over verafgoding van 
opschrocving van examens, overlading enz., doch als er een 
tot verbetering gegeven wordt, dan is men dAir weer tegen.

»ns was al zó lang een blok aan 't been, door de ongeëven- 
ja ongemotiveerde plaatsruimte in het vaderlands onderwijs;

i nu de Minister aan die wanverhouding een einde maakte, .... 
entstand ein groszes Geschrei! .. . maar niet van toejuiching, 

ikbaarheid, opluchting of enige dergelike vriendelike stemming. — 
«laats van een „sub-akte" zullen ook nu de meesten een super- 
te van een of andere vorm of naam wil zo mooi vinden.
Een zeer belangrijke kwestie is nog deze: als over enige jaren 

alle onderwijzers aan kweekscholen zullen worden opgeleid, welke 
eisen moet men dan inzake moderne talen stellen aan de opleiders? 
Hoe moet de opleiding dier opleiders geregeld worden?

De L. O.-wet zegt in art. 141, sub 2: „Directeuren en leeraren 
(der Rijkskweekschool) moeten de bevoegdheid bezitten, welke ver- 
eischt wordt voor het geven van onderwijs aan een hoogere burger
school met vijfjarigen cursus, voor zoover in het door hen aan de 
kweekschool te onderwijzen vak een zoodanige bevoegdheid bestaat."

En aangaande de biezondere kweekscholen zegt art. 168 hetzelfde.
Voor talen zou dus een akte M.O.B. vereist zijn. Voorde H.B.S. 

is dit nog altijd niet overal bereikbaar en worden nog velen met de 
middelbare akte A als leraar aangesteld. En ook zullen zoveel 
A-akten aan de kweekscholen wel vooreerst tot de pia vota blijven 
behoren. Zeker is ee’n akte M. O. A. in een moderne taal voor de ■ 
leraar der kweekschool gewenst, in dubbele mate aan de gereor- 

iniseerde kweekschool. Dat een B.-akte nodig is, zou ik niet willen 
ïwcren.
Er gaan stemmen op, die universitair onderwijs vragen voor de 

kweekschool-leraars, gelukkig nog niet voor alle onderwijzers, zoals 
in 't buitenland de vraag wel klinkt, ’t Is mogelik, dat de eigenlik- 
wctenschappelike studie van sommige vakken als bijv. Natuurkunde 
aanbevelenswaardig is voor de kweekschool-leraar, maar van de op
leiding voor de akte M. O. in vakken als plant- en dierkunde enz. 
verneem ik toch dat de studie weinig vrucht brengt aan de school. 
En, wat Duits aangaat, wat hebben de leerlingen van H. B. S. en 
Kweekschool aan Middel-Hoogduits, Oud-Hoogduits, Gothies enz. 
en waarom moet de leraar dit alles in grote uitgebreidheid vermees
teren zonder er eigenlik iets van aan de leerlingen te kunnen meedelen? 
Veel kennis is voor de leraar goed en nuttig, al is het niet eens 
het eerst nodige, maar.... ongebruikte kennis?

Bij dit heensturen naar universitaire opleiding vergeet men wel 
enigzins dat ook de methode van onderwijs, aan de hogeschool ge
volgd, hoe schoon en wetenschappclik op zichzelf, niet past voor de
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Kortom: de kweekschool. moet anders gericht zijn, een ander doel 
hebben, een andere geest ademen dan de universiteit, en het gaat 
m. i. niet aan, de op zichzelf vrij hoge eisen der kweekschoolopleiding 
nog te gaan belasten met een puur-wetenschappelike vorming. Ik 
denk soms, dat voorstellen in die geest eigenlik verfijnde nabloeiers 
zijn van het, naar men zegt, wegstervend intellektualisme; ■— met 
een klein onderscheid: vroeger heette het meestal: veel kennis 1 hoe 
meer hoe beter!; tans heet het: vooral wetenschappclike kennis! 
hoe wetenschappeliker hoe beter! Maar voor kinderen en jonge 
mensen is de reine, voraussetzungslose wetenschap (indien al mogelik) 
niet geschikt. Wanneer men vroeger heeft geklaagd, dat het lagere- 
schoöl-onderwijs een verdund aftreksel was van normaalschool- en 
kweekschoolkennis, dan zou later de klacht wel eens kunnen rijzen: 
de lagere-school-kennis is een uiterste verdunning van de wetenschap 
volgens haar laatste stand en haar laatste Errungenschaften; men 
begrijpt toch dat de kweekschool-leraren hun universitaire kennis 
zullen willen „verwerten", dit als vanzelf zullen doen; — en dan 
waren we wellicht nog verder van huis! — Ter kweking van weten- 
schappelike zin zou een verblijf aan de hogeschool zeker kunnen 
dienen; en wetenschappelike zin is een mooi en fraai iets, al vindt 
men ze ook niet geregeld bij alle discipelen der hogescholen; maar 
alweer: wetenschappelikheid is niet een onmisbare of zelfs maar een 
eerste voorwaarde voor de kweekschool-leraar noch voor de volks- 
schoolonderwijzer; zelfs zou die eigenschap hem in zijn gemoedsstem
ming, leerstofkeuze en werkwijze wel eens kunnen hinderen bij zijn 
helemaal niet wetenschappelike dagtaak. Zeer stellig is er aan lagere, 
u.l.o.- en kweekscholen nog veel en veel te verbeteren. Doch de 
werkwijze moet niet wetenschappeliker worden (of sterker: weten- 
schappelik worden), maar psychologies juister en prakt ies doeltreffender. 
En de leerstof moét niet wetenschappelik(er) worden, maar idealislieser 
en tevens reëler. En de onderwijzers-mentaliteit behoort niet te zijn 
die van de man van wetenschap, maar die van de tuinier en van 
de kunstenaar; of die van de vader en de moeder, die óók hun 
kinderen niet op wetenschappelike wijze opkweken.

AVanneer men spreekt van „lagere-school-kennis", „schoolmeesters- 
igheden" en dg., dan is dat juist, wanneer het enkel aanduiding 
■or die soort, graad, of hoogte van kennis. Komt er een emotio-

voorafgaande inrichtingen. Voor ’t Gymnasium en de 5-jarige H.B.S. 
is dit bezwaar-geringer: die leerlingen gaan later grotendeels naar 
de universiteit en blijven dus eigenlik in dezelfde lijn. Maar de kweek
school moet m. i. haar voorbeeld niet zoeken in de hogeschool, doch 
moet eerder praktiese kennis aankweken dan zuiver-wetenschappelike. 
Vandaar dat de kweekschool uit de vakken een andere keuze moet 
doen dan het hoger onderwijs, (bijv, wat talen aangaat, heeft de 

‘ ;t te maken met de oudere talen en niet met historiese 
, maar alleen met het tans heersend spraakgebruik en de 

ersende behoefte, ik denk bijv, aan handelskorrespondentie.) 
zal de kweekschool tendele andere vakken nemen dan gym- 

en hogeschool (bijv, ik noemde reeds: lichamelike oefening, 
muziek, vioolspel, pedagogiek, welk laatste vak in de latere 

aan de hogeschool gegeven wordt).
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nele kleur in die uitdrukkingen, en doelt men op de vrij vele onbe
tekenende, onpraktiese, ongemotiveerde bestanddelen, dan hebben 
ze als kritiese benamingen ook recht van bestaan. Maar bedoelt 
men er mee, dat de gehele richting en opvatting niet kan deugen 
tenzij alles wetenschappclik „ingcsteld" is, dan dwaalt men.

Voor de beginnende training van verstand, geheugen, oordeel 
enz. is iets anders nodig dan voor de latere en hoogste ontwikkeling; 
de wortel van een boom is iets anders dan de bladeren, bloesems 
en vruchten.

Beter dan een verplichte B-akte, universitaire opleiding, of — in 't 
algemeen — dan een sterk verhoogd intellektucel peil voor de kweek- 
school-leraars, lijkt* mij deze bepaling: „De vaste leraars moeten 
minstens een zeker aantal jaren (bijv. 5 of 8 jaren) bij het L. O. of 
(en) U. L. O. prakties werkzaam geweest zijn; de direkteur behoort 
een aantal jaren aan 't hoofd van zulk een school te hebben gestaan.” 
(Voor de vakleraars is een dergelijkc konditie niet wél mogelik, ook 
niet beslist noodzakelik). Als de kweekschool geheel los van de ge
wone school komt te staan, als er alleen maar érge knappe, héél 
geleerde mensen doceren, en idem dito's gevormd worden, dan is ze 
geen kweek- of opleidingsschool meer, geen school die opkweekt of 
oplcidt. . . iw <)e jchool, maar een onderwijsinstituut, zeg een H.B.S., 
met nog een leervak pedagogiek er bij. De bepaling in de nieuwe 
wet, dat de laatste twee jaren hoofdzakelik aan praktiese oefening 
moeten besteed worden, kan dan nog nuttig werken, maar het zou 
kunnen zijn, dat de geest de eerste drie jaren geheel buiten de 
eigenlike bedoeling omging, waardoor in de laatste twee jaren een 
désillusie zou ontstaan. De kweekschool moet gedragen worden door 
een besef en een gevoel, maar dan ook door een bedoeling en een 
opzet, dat zij iets anders is dan enkel onderwijs-instclling; zoodat zij 
mogelik in sommige vakken, en ook in sommige opzichten achterstaat 
bij andere scholen voor jongelui van dezelfde leeftijd, mogelik ook 
in sommige vakken enz. boren andere gleichaltrige scholen staat; maar 
in elk geval anders, waarbij men niet behoeft te vragen naar meer 
of minder, hoger of lager.

Het ontbreken van een dergelijk besef was onder meer oorzaak van 
de aktie tegen de voorgestelde opleidings-scholen voor onderwijze
ressen; het werk der leerkrachten in de laagste klassen is anders dan 
dat voor jongelui tot 15 of 16 jaar; anders, maar daarom niet meer óf 
minder; als men toch wil, dan allicht méér, bijv, meer inspannend en 
meer verheugend, meer toewijding vragend en meer respekt afdwin
gend ; èn minder, bijv, minder gedetailleerd en minder omvangrijk, 
minder geleerd en minder wetenschappelik.

En: Beter dan een verplichte B-akte voor moderne talen lijkt het 
mij, voor de kweekschool met een A-akte genoegen te nemen (zoals 
ook bij de H. B. S. veelvuldig voorkomt) maar de taalstudent,- liefst 
vóór zijn A-examen, in de gelegenheid te stellen geruime tijd in het 
buitenland te vertoeven. Een vakantie-kursus alleen is niet voldoende. 
Beurzen daarvoor, zoals het Rijk die een- en andermaal beschikbaar 
stelde, zijn een goed begin, maar zijn niet voldoende. Zowel in Duits
land als in Engeland werd mij door Zweedse onderwijzers verteld 
dat zij beurzen kregen om een half jaar en langer in het buitenland
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De wctenschappelike wereld doet dit 
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’eekschool hoe langer hoe meer die weg 
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methode moét zij iets anders zijn dan 
een namaak van ■— wetenschappelike 

it zij goed, zich de resultaten dcr weten
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te blijven. Het kost geld natuurlik, maar geen honderdduizenden, en 
het wordt doeltreffend besteed (waarbij we maar geen vergelijkingen 
met andere Rijksuitgaven zullen maken). Als later eventueel Rijks- 
kursussen opgericht worden ter opleiding tot verschillende akten, 
dan zullen al die kursussen op verschillende plaatsen, aan docenten, 
lokaalhuur, zelfs reisgelden voor de deelnemers die per trein, fiets 
of motor komen, hele bedragen nodig maken. En voor de vreemde 
talen zouden dergelijke kursussen niet eens de doeltreffendste mid
delen zijn.

De kweekschool houde het 
en op het leven, dan op de hogt
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En dit te meer nu de kweeksc ’ 
worden, zo verheven misschien d< 
likheid uit het oog verliest, 
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opging, zou zij eindelik niet 
Zowel in de leerstof als in de 
een voorbereiding tot — of 
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de hogeschool haar deuren wil opet 
discipelen der kweekschool, n.1. in 
de school van betekenis zijn, dan moet 
de kweekschool zich aan de hogeschool 
de hogeschool zich naar de kweekschool 
dan moet dit zijn omdat de hogeschool in 
en met een ruimer en minder „anti 
haar gaven wil uitdelen ook aan dege 
en geen pennepuntvol Grieks kennen.
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op de Lagere School 
door I. MAURITZ.

tijdschrift uitgenoodigd een artikel te 
ing van het Fransch op de Lagere 
>e- bereid verklaard, omdat, naar het 

juist denkbeeld vormen van den 
afschaffing is ontstaan, in verband 

toelating tot de scholen van Voortgezet 
en Hoogere Burgerscholen.

■er te wijzen op de nadeclen van 
van de L. S., en evenmin te betoogen 

i van eenige kennis van het Fransch 
voor Voortgezet Onderwijs terecht 

: voor de kinderen van alle klassen 
treken wat er gedaan en vooral wat 
?ransch niet meer in de zes laagste 
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, ceum. Ik aanvaard dus die twee 
mming of afkeuring er over uit 
ivoording der vraag: Wat .nu? 
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. hun ten goede komen op de
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School", het ik mij daartoe- be 
mij voorkomt, vele ouders zich geen 
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Het is mijn doel niet nog eens weei 
de verdwijning van het Fransch ■ 
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voor de toelating tot de scholen 
de deuren dier inrichtingen opent • 
der bevolking. Ik wil alleen bespr 
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kennis van die taal niet meer wordt u 
de H. B. S., het Gymnasium of het Lyc< 
feiten voor het oogenblik, zonder instemr 
te spreken, en beperk mij tot de beantw< 
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Naar het mij voorkomt, is het nemen van zulk een maatregel echter 
ongewenscht, en wel ten eerste, omdat dit onderwijs, buiten de gewone 
schooltijden te geven, niet in het belang is van de gezondheid der 
kinderen en ten tweede, omdat het geen waarborgen geeft, dat het 
beoogde doel wordt bereikt.

Om de werking van den voorgestelden maatregel juist te beoor- 
deelen, moeten wc ons enkele jaren verder denken, wanneer de wet 
op het L. O. ten volle is ingevoerd en er werkelijk gedurende de zes 
eerste schooljaren geen Fransch wordt geleerd. Thans leven we in 
een overgangstijdperk. Het Fransch verdwijnt slechts geleidelijk van 
de L. S. De kinderen, die komen in de klassen waarin vroeger met 
het Fransch begonnen werd, krijgen dat onderwijs niet meer, maar 
met hen die vóór de invoering der L. O.-wet daarmede begonnen 
waren, wordt dit onderwijs voortgezet tot zij de school verlaten. Daar 
evenwel sinds den vorigen zomer kennis van het Fransch als eisch 
van toelating tot het Voortgezet Onderwijs reeds is vervallen, kunnen 
we thans al eenigermate zien, hoe het worden zal, indien na de algeheele 
verdwijn!ng van het Fransch van de L. S. ouders hun kinderen naar 
particuliere cursussen zenden om daar wat Fransch te leeren. In 
September zijn op de H.B. S. enz. gekomen leerlingen die de volledige 
vooropleiding in het Fransch hadden gehad, leerlingen die minder 
Fransch hadden geleerd, en leerlingen die in het geheel geen Fransch



m'

■ op

368

meening niet meer genomen 
de L. S. geen Fransch meer 

leren Fransch laat leeren

kenden. Hoe is nu ten opzichte van deze kinderen hier in Amsterdam 
op de O. M. S. gehandeld? In opdracht van het Gemeentebestuur 
hadden de Hoofden der O. L. S. in Amsterdam verklaard hoe lang 
de voor de toelating ingeschreven leerlingen Fransch geleerd hadden 
en de Hoofden der Bijzondere L. S. hadden aan de uitnoodiging om 
een zelfde verklaring af te leggen gevolg gegeven. Vóór de plaatsing 
was dus bekend of de leerlingen niet, weinig of normaal kennis van 
het Fransch hadden. Door deze gegevens was het mogelijk maatregelen 
te nemen die allen ten goede kwamen. Tot de H. B. S. mct3-jarigen 
cursus met normaal programma zijn ± 450 nieuwe leerlingen toegelaten, 
waarvan 47 geen of weinig Fransch hadden geleerd. Deze werden 
vereenigd in 2 afzonderlijke, afdeclingen, die óón uur meer Fransch 
krijgen dan de overige. Onder de tóegelatcnen tot de H. B. S. met 
5-jarigen cursus en tot de H. B. S. met 3-jarigen cursus met handels- 
programma waren er van ruim 500 leerlingen slechts 14 die geen 
Fransch kenden. Daar sommigen van dezen op de 5-jarige H. B. S. 
geplaatst waren en de anderen op de 3-jarige H. B. S. met handels- 
programma, was het niet mogelijk hen in een afzonderlijke afdeeling 
te vereenigen. Zij werden dus geplaatst bij de andere leerlingen die 
wel gedurende den normalen tijd Fransch hadden geleerd. Als over
gangsmaatregel werd door het Gemeentebestuur tijdelijk een cursus 
ingesteld waarop zij buiten de gewone schooluren in het Fransch 
onderwezen werden. De toestand is dus nu zoo, dat zij die op de 
L. S. het gewone aantal jaren Fransch geleerd hebben, voortgaan en 
niet tegengehouden worden door de anderen, terwijl voor deze laatsten 
bijzondere maatregelen getroffen zijn om te trachten het verschil in 
kennis van het Fransch in te halen.

Maar zulke maatregelen kunnen naar mijn i 
worden over twee of drie jaren, wanneer i 
geeft en een zeker aantal ouders hun kind< 
op particuliere cursussen.

Thans wordt op de L. S. gewerkt volgens een officieel door autori
teiten goedgekeurd leerplan op de uitvoering waarvan toezicht wordt 
gehouden. Van de leerlingen, die na het bezoeken van de L. S. over
gaan naar, een inrichting voor Voortgezet Onderwijs, is dus bekend, 
hoever zij gekomen zijn. En op die bekende hoeveelheid kennis wordt 
op de nieuwe school voortgebouwd. Maar als nu de L. S. geen Fransch 
meer geeft? Gelijk we boven reeds zagen, komen ieder jaar, in Amsterdam, 
ongeveer 1000 kinderen op de Middelbare Scholen, en als geen 
abnormale crisis-omstandigheden de geregelde toename tegenwerken, 
mag aangenomen worden dat dit aantal nog belangrijk zal stijgen. 
Dit jaar kwamen voor het eerst leerlingen op de H. B. S. die alleen 
een Gewoon Lagere School hadden bezocht. De maatregel, dat voor 
de toelating geen Fransch meer vereischt wordt, is dus pas begonnen te 
werken. Meerdere bekendheid van dezen nieuwen maatregel zal onge
twijfeld een grootcr aantal ouders doen besluiten hun kinderen naar 
de M. S. te zenden. Zullen al die ouders er ook toe overgaan om 
hun kinderen op particuliere cursussen wat Fransch te laten leeren 
ten einde dezen hun werk op de M. S. wat te vergemakkelijken? 
Voorzeker mag verwacht worden dat een belangrijk aantal dier ouders 
dit niet zullen doen, hetzij om finantiëelc, hetzij om andere redenen.
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i zal het resultaat zijn dat van de ruim duizend nieuwe leerlingen 
z.ekcr aantal in het geheel geen Fransch kennen bij hun komst 
e M. S., terwijl de anderen wel iets daarvan geleerd hebben. Maar 
zeel hebben zij daarvan geleerd? Hebben zij één* jaar, c" 

die particuliere cursussen gevolgd, waarnaar sommige 
voornemen hun kinderen te zenden. Gedurende hoeveel uren j 
zullen die verschillende cursussen gegeven worden? Of met 
woorden; zullen al die kinderen ongeveer evenver in het 
gevorderd zijn? En hoever zullen zij zijn gekomen?

Wordt dus werkelijk gevolg gegeven aan het voornemen van sommige 
.■ele) ouders om hun kinderen Fransch te laten leeren op particu- 

>en, dan zal daarvan het gevolg zijn dat op iedere H. B. S. 
>men, die in het geheel geen Fransch kennen, en anderen 
s daarvan weten, maar dat iets is onbepaald en ongelijk

zijn toegelaten is daar geen 
mogelijk. Vóór den aanvang 
jevormd worden, maar vóór 
-ëxamineerd worden ten op- 
dit te doen na den aanvang 

jcil tot een overplaatsing der 
aan dezelfde school volgens

■n af aan beginnen, 
als zij die er nog 
die wel al wat 
men volgen, zegt 
een veel moeilijker 
: lessen gedurende 
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Als deze kinderen tot de H.B. S. 
schifting ten opzichte van het Fransch 
van den cursus moeten de afdeelingen gev 
de toelating mogen de leerlingen niet geëx 
zicht c van hun kennis van het Fransch. En di 
van den cursus zou niet kunnen leiden __ ___ _.
leerlingen in andere afdeelingen, omdat aan dezelfde 
één leerplan in alle afdeelingen moet worden gewerkt

Het gevolg zal dus zijn, dat alle kinderen van voren < 
zoowel zij die reeds wat van het Fransch kennen, al$ 
niets van geleerd hebben. Dan zullen de kinderen d' 
Fransch geleerd hebben de lessen gemakkelijker kunr 
men. Ja, maar zij zullen voorhunkomstopdeM-S.ee 
leven gehad hebben, en op die M. S. zullen de Fransche L 
geruirnen tijd het aantrekkelijke van het nieuwe missen, 
paedagogisch oogpunt zeer te betreuren zou zijn.

Nu weegt naar mijn meening het twijfelachtige voordeel, dat zij 
gedurende eenigen tijd met wat meer gemakkelijkheid de lessen in hef 
Fransch op de H. B. S. kunnen volgen, niet op tegen het nadeel, dat 
zij gedurende één of twee jaren buiten de gewone schooluren onderwijs 
hebben moeten ontvangen. En dat dit een nadeel is voor die jonge 
kinderen van 10 en 11 jaar, daarover zijn zeker toch wel allen het 
eens. Als men algemeen dat geen groot nadeel vond, zou men stellig 
vroeger er wel toe overgegaan zijn om aanstaande leerlingen van een 
Gymnasium vooraf al vast gedurende een paar jaren Latijn te laten 
leeren of aanstaande H.'B. S.-ers vooraf les te laten geven in Duitsch 
of in Algebra en Meetkunde. Want Latijn en Duitsch en Algebra 
en Meetkunde zijn ook nieuwe vakken. W^ie heeft er ooit aan gedacht 
de kinderen van 10 en 11 jaar door voorafgaande particuliere cur
sussen hun leeren van de nieuwe vakken op de scholen voor Voortgezet 
Onderwijs te vergemakkelijken?

De voorstanders van die particuliere voorbereiding zullen zeggen: 
Het is ons niet te doen om den leerlingen het leeren van het 
Fransch gedurende eenigen tijd in de eerste klasse een H. B. S. wat 
gemakkelijker te maken. Maar het Fransch is zulk der moeilijke taal 
en als er niet wat extra's gedaan wordt, dan komen de leerlingen
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Dan moet I 
dat voor

op de H. B. S. daarin lang niet zoover als tot nu toe. terwijl 
toch van zulk een groot belang is voor het Nedcrlandsche volk 
het onderwijs in het Fransch niet vermindert in gehalte.

Deze laatste beweringen onderschrijf ik gaarne. Maar het middel dat 
men voorstelt acht ik daarom niet minder verkeerd.

Wat moet er dan gedaan worden als het beginsel van de éénheids- 
schoo! gehandhaafd wordt? Dan moet het leerplan dier cenheidsschool 
zoodanig ingericht worden, dat voor hen die voortgezet onderwijs 
verlangen en wier vermogens hen in staat stellen dat te ontvangen, 
op de Middelbare School een grooter aantal uren kan worden gebruikt 
voor het Fransch dan tot nu toe het geval is geweest.

Een nieuwe proefneming 
Maatschappij tot nut 
algemeen

Tn ons land, zoo goed als in de andere 
-t- landen van Wcsl-Europa en daar
buiten, is de belangstelling voor de 
ontwikkeling van volwassenen stijgende. 
Hel is duidelijk, dat deze belangstelling 
een der zaken is, die we op het credit 
van den oorlog mogen schrijven. Jn de 
oorlogvoerende landen ontwikkelde zich 
in vele gevallen een semi-oflicicelc organi
satie, die zich ten doel stelde om 
onmiddellijk achter hei fronten ook onder 
de reserve-troepen in het vaderland 
naast ontspanning ontwikkeling te bren
gen, eensdeels als direct tegenwicht tegen 
de demoraliscercnde werking van het 
oorlogsleven, anderdeels als toekomstige 
geestelijke reserve voor den gedemobili- 
secrden soldaat.

Dit voorbeeld werd gevolgd in de 
landen waar gelijksoortige behoeften ge
voeld werden, al lagen zij niet in den 
feilen strijd. Dus ook bij ons. De werk
zaamheid van generaal Kleinhens en zijn 
staf lag op dit gebied. Ik geloof niet, 
dat ondanks veel enthusiasme van be
taalde en onbetaalde krachten dit werk 
een diepgaanden invloed op de ontwik
keling van ons volk heeft gehad. Is dit 
juist — ik spreek slechts ondersiellen- 
derwijs op grond van een beperkt er
varingsgebied — dan is dit volkomen 
begrijpelijk. Wie op het gebied 
volksontwikkeling iets poogt te bereil 
weet dat alle resultaat afhangt 
leiders en —- leiders zijn in ons

voor dit werk slecht te vinden. Tact, 
gemakkelijkheid in den omgang, zelf
opoffering en degelijke kennis zijn een 
viertal factoren, die zelden in combinatie 
voorkomen en zijn ze aanwezig in één 
persoon, dan moeten nog de uiterlijke 
omstandigheden het hem mogelijk maken 
om ze ten bate van het werk der volks
ontwikkeling te kunnen aanwenden. Als 

schcn zoeken, dan merken we, dat we 
een lantaarn noodig hebben.

Dat, in de na-oorlogschc periode, vee) 
aan de geestelijke ontwikkeling van 
militairen is gedaan, tenzij misschien 
door bepaalde godsdiensligegrocpen, kan 
niet gezegd worden. Een krachtig rijks- 
insiiluut voor de geestelijke ontwikkeling 
van de Nederlandschc jongelingsschap 
gedurende den tijd, dat zij onder de 
wapenen verkeert, behoort nog tot onze 
vrome wenschen.

Maar de geestelijke „verwording", 
waarvan men zoo gaarne misprijzend 
spreekt, die onzen na-oorlogschen tijd 
kenmerkt, heeft toch de belangstelling 
voor dit werk wakker gehouden en de 
alom verrezen Volksuniversiteiten leggen 
getuigenis af van meer of minder inzicht 
in de behoefte aan geestelijk voedsel in 
de kringen der volwassenen. Hoezeer 
ook de Volksuniversiteiten zich in popu
lariteit mogen verheugen, hun bestuur- 
deren mogen meer of minder voldaan 
zijn over het aantal toehoorders dat de 
cursussen trekken, zij —— althans de 
meer kritisch aangclcgden onder hen — 
zijn zich volkomen bewust dat het 
tuut in een beginstadium van
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kcling verkeert en dat telken jarc opnieuw 
aan zijn verbetering dient te worden 
gewcrl 

De

samenkomen in de grootc vacantie om 
gezamenlijk met enkele vooraanstaande 
personen op hel gebied van volksont
wikkeling de werkzaamheden van het 
winterhalfjaar te bespreken, wat — 
onder voorbehoud van ieders persoonlijke 
vrijheid — aan de eenheid van dit 
werk ten goede zal komen.

Het is de bedoeling, dat de cursussen 
niet zullen worden gegeven als zuivere 
,.1uister'*-cursussen. maar dat zij in den 
geest van de Engelsche lulorial classes 
zullen bestaan uit een inleiding van den 
docent, gevolgd door een samenspreking 
van cursisten met docent.

Deze methode stelt ongetwijfeld hoo- 
gerc eischcn aan den leider, dan de 
meest voorkomende cursussen aan onze 
volksuniversiteiten doen, maar wij zijn 
van incening, dat er onder onze hoog- 
lecraren niet alleen, maar ook onder 
andere ontwikkelden ten onzent even 
goed als in Engeland waar dergelijkc 
cursussen sinds jaren met succes worden 
gehouden, personen zullen schuilen, die 
in boven aangeduide werkzaamheid een 
aantrekkelijke nieuwe taak zullen zien.

Het hoofdbestuur denkt bij deze cur
sussen niet aan zulke, die strekken om 
een of andere vakkennis of technische 
bekwaamheid te erlangen. Het ontkent 
daarvan de beteekenis ook en met name 
voor ’t platteland niet, maar zij liggen 
buiten dit plan. In dit geval wordt be
oogd inzicht, verruiming en verheffing 
te brengen, gebieden van algemeen men- 
schelijke waarde te bewerken, niet door 
oppervlakkige gemeenplaatsen aan groote 
scharen vertrouwd te maken, maar door 
ernstige ingaande beschouwing van aller
lei sferen is daartoe slof te vinden. Zou 
een studie van de geestelijke en maat
schappelijke stroomingen van de 19e en 
20e eeuw niet twintig avonden lang 20 
mcnschen geboeid kunnen samenhouden? 
Of de levens en beschouwingen van 
groote leiders der menschheid geen rijk
dom aan verheffende gedachten en ge
dachten wisseling kunnen bieden? Zou 
men niet twintig avonden lang den bouw 
van het heelal kunnen bestudceren, 
vooral als het geschiedt volgens methoden 
als bijv, het boek van Pannckoek, de 
Wonderbouw des hemels, te zien geeft. 
Twintig avonden aan het leven van een 
waarlijk groot schrijver gewijd, verbonden 
met lectuur van enkele zijner voornaamste

Maatschappij tot nut van ‘ 
die in ons land den stoot 

gegeven tot de Universily Extcnsion 
de Volksunivcrsileilsbcweging, die 
uit voortkwam, laat niet na, daar waar 
de gelegenheid zich biedt, ie wijzen op 
de noodzaak van verdieping van dit 
ontwikkelingswerk. Haar taak ligt in 
de groote steden in de voorbereiding van 
de leerlingen tot de Volksuniversiteit. 
Op het platteland heeft zij in dit opzicht 
een andere rol te vervullen.

Voor zeer grootc uitgestrektheden van 
ons land zullen de volksuniversiteiten 
nog in jaren geen beteekenis hebben. 
Toch lelt juist hel platteland lal van 
ernstig aangelegde personen, die, minder 
onderhevig aan de veelvuldige prikkels 
der grootc steden, meer het vermogen 
hebben bewaard om zich tot één onder
werp gedurende langoren tijd te bepalen.

Daarbij komt dat het platteland ten 
aanzien van de ontwikkelingsmogelijk
heden ver achterstaat bij de steden.

Hel hoofdbestuur meent, dat er dus 
alle aanleiding voor het Nut is om door 
een nieuwe prikkel ontwikkelingswerk, 
dal in andere landen blijkbaar goed 
voldoet, ook in ons land ter hand ie 
doen nemen. Hel is daarom van plan 
om aan dca.s. algcmccnc vergadering voor 
te stellen een zeer belangrijk bedrag 
voor dc ontwikkeling van volwassenen 
in dc provincie beschikbaar te houden.

Tol dit doel wenscht het voor een 
veertiental departementen in kleinere 
steden of dorpen, die een cenigszins 
centrale ligging moeten hebben, docenten 
beschikbaar te stellen, die in studie- 
cursussen van 20 avonden met groepen 
van 20 personen één bepaald onder
werp zullen behandelen, waardoor een 
degelijke behandeling mogelijk zal zijn. 
Dc cursisten zullen f10__ per cursus
hebben te betalen, welk bedrag desge- 
wenscht in gedeelten zal worden afge
dragen en zal moeten strekken tot 
tegemoetkoming in de reis- en verblijf
kosten der docenten, welke laatste daar
naast van het hoofdbestuur een hono
rarium van f 500.— voor dc 20 avonden 
zullen ontvangen. De cursusleiders zullen 
van te voren op kosten van dc Maat
schappij gedurende vier of vijf dagen
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gewerkt *

>egen te vindt 
i uilwerken. c 

is <

TAe heer C. L. van
schrijft ons:

Toen ik het vorig jaar te dezer plaatse 
enkele gedachten mocht ontwikkelen 
over „Een centraal buiteninstiluut voor 
de Rijpere Jeugd” en over „Synthese 
in de Jeugdbeweging" bestonden er (het 
bleek eerst later) reeds elders analoge 
plannen, die ook nog niet tot uitvoering 
gekomen waren. Mijn artikeltjes hadden

dit voordeel, dat wc van weder- 
planncn op de hoogte kwamen 

dat er niet in verschillende of legen- 
rgcstclde richting gewerkt werd.
lu kost het altijd eenige zelfover- 

~~ om hel een genoegen te vinden, 
anueren de plannen uilwerken. die

■ zelf heeft uitgedacht. Al is dit 
zijn algemeenheid niet op mijn 
toepassing —- de leidende, 

. waarover ik het straks zal 
verzekerden mij ten stelligste, 

plannen al jaren bestonden, en 
geen enkele reden om hen niet 

gclooven — het kost toch eenige 
c in de kunst van objectiveering 

ngen, dat men zeggen 
■ ook weinig toe. wie de 

ze maar uilgevocrd 
eenmaal echter zoo

men er

a hun kampecrin- 
imperatief te drijven.

: bovengenoemde hccren willen 
inrichten het permanente jongens- 

zooals dal in hel buitenland. 
1 in Amerika, al lang bestaat, 

zullen (ik volg hier in hoofdzaak 
eigen prospectus) aan hun instelling 
kleine vaste kampstaf verbinden en 
elk jaar de diensten verzekeren 
bevoegde personen, die als instruc- 

s zullen kunnen optreden in die
1, die met het kampleven in ver- 

willen trachten
ig gedeeltelijk coöf

werken, zouden die te machtig zijn voor 
ons onrustige twintigste eeuwers en 
zouden wc cr na tien avonden bij weg- 
loopen —• ik wil het niet gcloovcn. Zouden 
het leven op aarde, de ontwikkelings
geschiedenis van den mensch, de vorming 
van de aardkorst, verbonden met de 
geologie van het eigen land, niet prachtige 
bouwstoffen leveren voor dcrgclijke 
studiën vonden ? En de geschiedenis van 
onze geestelijke voorouders, de kuituur 
van Grieken en Romeinen, de kuituur 
der Renaissance, onze vadcrlandsche 
schilderkunst en bouwkunst? Hebben 
voor al deze dingen de mcnschcn van 
tegenwoordig alleen maar geduld gedu
rende één, twee, drie... hoogstens 10 
avonden; maar is een heel winterhalf
jaar van 20 avonden, mpl de degelijk
heid daaraan verbonden, ons wat al te 
machtig? Het hoofdbestuur wenscht dit 
niet maar zoo aan te nemen zonder een 
ernstige proef te hebben genomen.

Hel kond er nu voor onj op bel oogen- 
blik op aan leüm le vinden en daarom 
geven wy aan bet plan, reedj voor dat bel 
door de Algemeenc Vergadering onzer 
jllaalocbappy goedgekeurd, publiciteit.

Wij hopen, dat deze mcdedceling voor 
velen aanleiding moge zijn om zich af 
te vragen: ligt hier voor mij een gebied 
waarop ik werkzaam zou willen en 
kunnen zijn?

En als zij deze vraag bevestigend 
meenen te kunnen beantwoorden, laten 
zij dan ondergeteekende daarvan mede- 
decling doen, met de bijvoeging van de 
onderwerpen, die zij zouden willen be
handelen. Dan kan later nader overleg 
worden gepleegd en een verdeel ing der 
verschillende krachten over het land 
worden getroffen.

althans 
zijdschc

°'nT
dal ander*

laatste in 
geval van 
personen, 
hebben, 
dat hun 
ik heb geen enkele reden om 
te gclooven — het kost toch 
moeite in de kunst van objectiveer 
het zoo ver te brengen, dat men zeg 
kan: Hel doel cr ook weinig toe. wi 
plannen uitvoert, als ze maar uitgcvi 
worden. Is men eenmaal echter 
ver. dan komt men er toe zonder bij
gedachte en zonder rancune andcrer 
voornemens te waardeeren en aan te 
bevelen.

Het „Kamp Eerde’ . waarvan 
hccren* P. ten Katc te Ommen en J 
Schaap te Wassenaar, zeker geen on
bekenden in de tegenwoordige jeugd
organisatie, de promotors zijn, doet een 
groote stap in de richting van de cen
tralisatie van onze jeugdbeweging-naar- 
buiten. Zij zijn zoo gelukkig geweest, 
de beschikking te krijgen over terreinen 
op het groote, prachtige landgoed van 
Baron van Palland van Eerde, gelegen 
onder Ommen en Eerde. Wie onder 
die hooge dennen gewandeld heeft, wie 
daar de loop-van Vechten Rcggc heeft 
gevolgd, wie daar de verrassende ver
gezichten heeft genoten op de Lemcler- 
berg, weel al dadelijk welk een ideale 
kampgelegenhcid hier gevonden kan
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"g-

de deelnemers uitgenodigd, en betaalde 
voor kun de reiskosten, en 20 Mk per 
dag. Op een uitzondering na werden 
de voordrachten alleen ’s morgens ge
houden, gedurende 1 'A — 1 ’/» uur. 
Daarna ’n korte pauze; en vervolgens 
de diskussics. die gewoonlik 2 'h — 3 jjur 
duurden. De voordrachten betroffen : de 
problemen van de volksontwikkeling: 
de grondlicpen van de volksontwikke- 
lingsarbeid; de volksuniversiteit, uit-' 
gaande van de Staat;' ’t volksuniversi- 
leits-tchuis; de metode van ’t onderwijs 
aan de V. U. (de lilozofiese metode, en 
de pedagogiek van de studicklubs *) 
Verder: vragen betreffende de organie- 
zatie, en de verhouding van V. U. en 
wereldbeschouwing. Dan: ’n beschrij
ving van afzonderlike kurzussen (over 
been weefsel, en over kunstvormen). Ten 
slotte: meedelingen uit de praktijk van

*) „ Arbeitsgemeinschaft."

’n Volksuniversiteitskongres.
Tn l vorige jaar, van I—-12 Augustus, 

w'erd er op initiatief van ’l pruisiese 
Ministerie van' wetenschap, kunst, en 
volksontwikkeling, ’n kongresgehouden 
in Wcilburg. De bedoeling was, aan de 
deelnemers gelegenheid te geven „in 
gemeenschappclike arbeid de iedce van 
de volksuniversiteit te verhelderen en te 
verdiepen." In de Maarl/April-aflevering 
van ’l ZólKbr.J. paJagogiscbe psychologie 
u. experiment. PiiJagogik geeft F. E Otto 
Schultze over dat kongres (’ t negende dat 
de pruisiese slaat heeft uitgeschreven!) 
’n verslag met beschouwingen, waar
aan ’t volgende ontleend is.

Er waren ongeveer 40 mannen en 
vrouwen verschenen, die voor ’l grootste 
deel prakliese ervaring hadden op ’t 
gebied van de volksuniversiteit. De or- 
ganiczalie was aldus: De regering had

met al de voordeelen en zonder de na- 
deelen. Particulieren zullen eveneens 
niet tegen de onkosten behoeven op te 
zien: voor groepen van tenminste 20 
jongens f 2. — per dag en per persoon in 
de maanden Juli en Augustus: in de 
maanden Mei. Juni en September wordt 
dat bedrag nog gereduceerd tot fl.75. 
In die prijzen is begrepen: voeding, huur 
van kampmateriaal, kookmaleriaal, sport- 
materiaal, gebruik van sportvelden, zwem- 
gelegcnheden en booten en van eerste 
geneeskundige hulp.

De kampdagen zullen 10 dagen duren. 
Voor de lezers van dit blad zal ik wel 
niet meer behoeven uiteen te zetten, 
welke voordeelen ik voor onze stads
jeugd verwacht van dit tiendaagsche 
bad in de vrije natuur.

Ik hoop van harte, dat het „Kamp 
Eerde" zal slagen. Hoe meer deelnemers 
hoe meer kans, dat de instelling inder
daad permanent wordt. Dat is trouwens 
noodig; de resultaten zullen pas na 
eenige jaren kunnen gewaardeerd worden 
en resultaten zullen noodig zijn, om de 
ongeloovigen te overtuigen.

door eenige groote werkgevers 
deelname te verzoeken. Andere ver 
gingen en instellingen zullen 
kampperioden kunnen bespre

• de aan hun zorgen toevertrou'
Vast slaat, dat hel Kamp E 

uitgaat van eenige vereeniginf 
Stelling, dat bet niet anders > 
kampgclcgenheid bieden er. L.. 
wisselende kampbevolking o 
leiding zal staan, die in techni 
zal worden bijges 
nenlc kampleiding

Voor het kampeeren in het „Kamp 
Eerde" komen in aanmerking alle moge
lijke groepen van Nederlandsche jongens 
tusschen 14 en 18 jaar, van welke stand, 
godsdienst, richting, politiek ze ook 
mogen zijn. De eigen leiding is steeds 
aanwezig om over bijzondere belangen 
te waken.

Groote werkgevers kunnen zich hier 
zonder kapilaalsiorting of inleggeld een 
goed georganiseerd buitenverblijf voor 
hun jonger personeel verzekeren; bonden, 
vereenigingen, clubs, jcugdcen trales uit 
onze groote steden, van welke richting 
ook, zullen er hun kamp gereed vinden.
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de V. U. (university tulorial classes, 'n 
universiteit voor boeren, en van ver
schillende plaatsen uit Pruisen),

Bij alles overheerste de 
praktijk — wat de verslaggever 
Overigens was ‘l kongres ’n 
„ Arbcilsgcmeinschafl." De 
bleven over 't algemeen 
van principieëlc uiteenzet 
der verheugend simptoom v 
sprekers elkaar dikwels niet of verkeer 
begrepen; ten gevolge van filozofiese c 
partij-polietiekc verschillen, ook echter 
door onvoldoende kennis van de hlozo- 
lïcse en fooral pedagogiese grondbe
ginselen. Dit gebrek aan 'n brede teo- 
retiese grondslag belette dikwels tegen
stellingen optchelfen — wat anders 
mogclik geweest zou zijn.

‘ ' vreemdend en verblijdend 
1, dat „in onze intellek- 

sriode" 't begrip „1 
grote rol speelde ;

telling genomen s 
Doel

die ons leven bevruchten en lol 'n hogere 
trap ontwikkelen kunnen. De behande
ling van de slof moet haar zwaartepunt 
zoeken in de doorkneding in de sludic- 
klub."

De belangrijke beschouwingen over 
de inctodick blijven in 'n tijdschrift als 
dit onvermeld, zijn meer op hun plaats 
in ’n periodiek van 'n V. U. Hier moge 
noch iets volgen over 't doel van de 
volksuniversiteit en haar verhouding lot 
volksontwikkeling en volksopvoeding. Er 
wordt op gewezen, welke invloed 't 
onderwijs van de V. U. op de toehoorders 
hebben kan. Denken en kennis voeren 
tot plnnnen-bcramcn c:n handelen; zodat 
’t niet onverschillig is in welke geest 
de hoorders ’t gezegde opnemen. Natuur
lik moet hun volle vrijheid gelaten worden 
in ’t stelling-nemen ten opzichte vah de 
verschillende vraagstukken die zich kun
nen voordoen. In tegenstelling mei v 
wel beweerd wordt, kunnen de bezoe1* 
van 'n V. U. wel degclik worden opge™ 
„Onder de bezoekers van de V. U. 
heel wat mensen die noch nooit 
twijfcld. wellicht ook noch nooit in 
gcre zin verwonderd hebben gestaan, 
voor wie lot dusver wellicht noch nooit 
'n openbaring is opgegaan, en die daar
toe toch heel goed in slaat zouden zijn.** 
Deze moeten gebracht worden lot vragen, 
d.i. tol de eerste uiting van zellslandig 
denken. „Als wc hun nu opwekken tot 
'n verklaring te komen ten opzichte 
van de levensverschijnselen en levens
raadselen, zo beslaat er niet alleen uit
zicht, ze ie onderhouden, maar ze te 
bevruchten, ja hun persoonlikheid ornlc- 
vormen en te ontwikkelen. Alleen moet 
men daarvoor lijd en geduld hebben.” 
Naast de opvoeding van de persoonlik
heid. komt voor de V. U. ook noch die 
tot liefde voor ’t eigen land, en die van 
de gemeenschapzin in aanmerking. Wat 
de laatste betreft, daarover noch 'n 
klein citaat. „De verkeersvormen en de 
werkwijze van voordrachten en sludic- 
klubs kan persoonlikc kennismaking 
tussen onbekenden doen ontstaan, kan 
vriendschap doen sluiten, hier-cn-daar 
ook sociale tegenstellingen overbruggen. 
Ze kan dus de gemeenschapzin wel op
wekken, maar veel meer vermag ze niet. 
In deze zin zijn alleen van ’t volksuni- 
versiteils-tehuis waardevollc rezultaten 
te verwachten. Van de oprichting van

dik gewe... 
Wordt bes

tevens genoemd, 
tualistiese periode" ’t begrip „levens
waarheid” ’n grote rol speelde: en er 
ook openlik stelling genomen werd tegen 
’t ..intellektualismc." ’t Doel en de taak 
van de V. U. was ’t meest omstreden 
onderwerp; waarbij ’t echter niet tot ’n 
volledige en alzijdige opheldering is ge
komen. En dan gaat de verslaggever 
voort: „Als eerste eis is te stellen: de 
volksuniversiteit moet volwnardig zijn, 
’n nieuw, ’n bepaald „niveau” in stof en 
metode hebben! De populaire voordracht 
alleen maakt noch geen volksuniversi
teit . . . De V. U. moet onvoorwaardelik 
’n plaats van ernstige gecstclike arbeid 
zijn. Reeds daarom is de studieklub 
(„Arbeitsgemeinschaft”) ’t wezenlikc 

van ’t onderwijs___Dal stenografie,
:r schrijven, hoofdrekenen, masjiene 

en dergelijke vakken lot de 
de volksontwikkeling behoren, 

>ch minder is 
i altijd wc

zijn. 
(„A>

schrijven, en dergelijke vakl. 
taak van de volksontwikkeli 
zal niemant bestrijden; noen 
te loochenen, dat altijd en altijd weer 
kurzussen over zulke zaken verlangd 
worden; maar tol 't gebied van de 
universiteit behoren ze natuurlik niet.

Evenals bij elk onderwijs, zo ook bij ’t 
gebruikelike universitaire en bij ’t onder
wijs van de volksuniversiteit, komt ’t 
in lormeel opzicht daarop aan, de gecsle- 
like krachten van waarneming, oordeel, 
en krietiek te wekken en te versterken, 
opdat de bezoekers nader komen tot 
dekrietiesc zelfstandigheid van ’t denken. 
In maierieëel opzicht echter moeten die 
kennis en dat inzicht aangebracht worden,

Dal s
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volksont wikkclings-gclegenhcden 
grote stijl zijn wc echter noch ver 

derd; nooit kan volksuniversiteit 
isunivcrsilcils-tchuis identiek wor-

(>k schat 4 — 6. die zich over verschei
dene semesters verdelen) heeft bijge
woond, zo zal hij gekomen zijn lol n 

1-of-mccr vergaand zelfstandig oordeel.
in slaat zijn tot 'n wezenlik vruchl- 

verwerking van de vrije voordrach- 
tot zelf lezen van welcnschap- 

, werken. 't Volksuniversilcits* 
tehuis staal boven de volksuniversiteit en 
de studicklubs. t Omvat hun arbeids- 
vormen en overtreft hun ver door de 
sterke werking op de wilskracht en de 
pcrsoonlikheid. Van hier uit kan 'n 
werkelike verdieping en bevruchting van 
de bezoekers in de zin van 'n ware 
volksopvoeding plaats vinden."

Pour 1’ère nouvelle, revue internatio
nale d’education nouvelle. Redacteur is 
Ad. Ferriire te Gcnève. Prijs 12 fr.
Het doel van dit tijdschrift is het nieuwe 
onderwijsideaal in de scholen ingang te 
doen vinden; een nauwere samenwer
king lusschen de opvoeders van de ver
schillende trappen van onderwijs en 
tusschen ouders en opvoeders in *t leven 
te roepen ; om de twee jaar een congres 
te houden .* om daardoor en door hel 
tijdschrift de opvoeders van alle landen 
te vereenigen. die de beginselen van de 
nieuwe onderwijsrichting onderschrijven. 
De inhoud van hel eerste nummer wijst 
voldoende aan, dat de beginselen dezelf
de zijn als in het werkje van Ferrière 
„L'activitc spontance chez l'enfanl" *) 
zijn beschreven. De inhoud beval o.a. 
Ie Problcmc de 1’Education en France 
a 1'heure actuelle door Georges Bertier, 
la Nouvelle Education door Roger 
Causinet. un essai de -Self-govcrnment” 
dans une classe fran^aise door Wauthier. 
L'Oevre du Dr. Decroly en Bclgique 
door Hamaïde. L’Education de 1'aclivité 
spontonée chez les enfants door Ferrari. 
Une école aclive en Anglcterrc door 
Baldwin. W.E.

zulke <

trwijdc 
en volks 
den."

Zij die de praktijk van de V. U. 
kenden, wezen erop dal er noch bij lange 
na niet gesproken kon worden van ‘n 
volksgemeenschap: dat in afzienbare 
lijd de kloven tussen socialisten en bur- 
gerliken. tussen arbeiders en boeren noch 
onoverbrugbaar zijn.

Ten slotte wordt hier de volgende

• „Vallen we onze mening over de plaats 
van de volksuniversiteit samen, dan 
zullen we ze niet plaatsen naast de orga- 
niezalie van volksuitspanning en volks
ontwikkeling. maar ze aan deze onder
geschikt maken: en ze toch in't middel
punt van de volksontwikkeling plaatsen. 
(Dat ze) geen school ter opleiding voor 
een-of-ander beroep, geen partij- en 
geen vakschool is, zullen wc zonder meer 
onderschrijven. Ze moet neutraal zijn; 
en zich door haar plaats als volksuni
versiteit tot de ontwikkeling en opvoeding 

beperken, zowel wat betreft de onder
werpen (kosmelick, mocderschapzorg, 
sport, enz. behoren niet tot de laak van 
de V. U.) als ook in de keus van de toe
hoorders (ze kan slechts met weinigen re
kenen, niet met massa-samenkomsten). De 
vrije. voordrachten en voordrachtreckscn 

wekkende aard zijn. Feesten, plechtig
heden, en tentoonstellingen kunnen haar 
aantrekkingskracht verhogen, haar ge- 
voelswerking versterken, en de toestand 
van de kas verbeteren. Langzamerhand 
moeten de voordrachten door verbinding 
met 'l leergesprek in de daarmee aan
sluitende besprekingen de meer geïnte
resseerde toehoorders tot zich trekken 
en voor de sludieklub winnen. Deze 
vormen de eigenlikc volksunivcrsteil; 
hier kan echte universitaire arbeid ver
richt worden, die aan overeenkomstige 
arbeidstof proefhoudend moet blijken, 
en zo iets volwaardigs presteert. Als 
iemant 'n aantal van zulke kurzussen
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. en dient. 
»vhe psycholoog Wil- 
't het best de funda- 
van de spontane acti

viteit in t licht gesteld; een andere 
Amerikaansche psycholoog John Dewey 
heeft aangetoond, dat deze de hefboom 
van de vooruitgang is. Ferrière wijst 
op de Case dei bambini van Montcs- 
sori. op de padvindersbeweging, op de 
verplichte week van handenarbeid en 
op de Y. M. C. A. (= Young Men's 
Christian Association.) — Hij bespreekt 
ook Jan Ligthart, „Ie grand pédagogue 
hollandais.' maar de mriMe van de 
actieve school heeft deze niet gehad, 
evenmin, als Sven Lönborg te Götcborg, 
Hermann Toblcr in Zwitserland, John 
Dewey te Chicago, Pablo Vila te 
Barcelona..— De tegenwoordige weten
schap bevestigt op schitterende wijze 
de intuïties van de groote voorloopers 
op onderwijsgebied. , E.

Der gegenwartige Stand der Geistes- 
wissenschaften und die Schule 

door Eduard Spranger. Schrijver begint 
zijn werkje met een oproep aan de 
pbilologcn. Hij zegt, dal men hel voelt 
groeien en kloppen, waar men de han
den van onze jeugd pakt . . . maar onze 
tegenwoordige philologic weel van dit 
proces in 't algemeen niets. Iets nieuws 
is in aantocht en daarvan moet luid 
gesproken worden, wanneer het tot in 
de studeerkamers zal doordringen___ Wc
gaan een tijdperk tegemoet, dat niet 
wetenschappelijk is. Het nieuwe is de 
intuïtie, die niet de wetenschappelijke 
isolecring der feiten wenscht, maar in 
de eerste plaats de totaliteit van de 
mensch verlangt. Schrijver meent, dat 
de natuurwelenschappcn bij de tegen
woordige jeugd op de achtergrond zijn 
gedrongen en hel humanisme naar voren 
is getreden; niet alleen het humanisme 
van de Helleenschc kuituur, maar ook 
het humanisme, dal in alle kuituren, 
wanneer en waar ook. is belichaamd. 
Hij tracht voor de bcstudecring daarvan 
en het onderwijs daarin de methode aan 
te geven, die tevens aanwijst, hoe de on- 
derwijsreorganisatie moet plaats vinden.

W. E.

L'activité spontanée chez 1'enfant 
door Ad. Ferrière. docleur en Socio
logie a J’instiiut J. J. Rousseau. — De 
oorlog, zoo zegt hij, heeft een slachting 
aangericht onder menschelijke lichamen, 
maar het onderwijs begaat zulk een 
moord op de menschelijke zielen, syste
matisch. onverbiddelijk, met steun van 
de staat en de samenleving. Wat is 
van waarde in het leven? Het welen 
of de wil ? Het weten zonder wil of 
de ontembare wil, die zich zijn weten 
schept, als ’t moet? Ik zeg: de wil gaat 
boven alles. De psychologie moet ons 
zeggen, welke de wetten van de gezonde 
natuur zijn en deze zeggen ons. dal de 
leerlingen niet op dezelfde leeftijd het
zelfde programma volgens dezelfde 
methoden kunnen volgen. De school eischl 
dit, gaat tegen de natuur in en moet 
daarom dwingen en dreigen. De tegen
woordige jeugd wil dit niet meer; van
daar dal de opstandigen vooral in de 
steden steeds talrijker worden, dal het 
niveau van de studie daalt, en de beste 
leerlingen volgens de school worden 
later nullen in het leven. Men leest, 
dat vele groote mannen, zoo niet alle, 
zijn geworden, wat ze zijn, niet door 
de school, maar niettegenstaande de 
school. De wetenschap heeft geleerd: 
laat het vrije veld aan het scheppend 
vermogen van het Kind? En dit stemt 
overeen met wat de hervormers op 
onderwijsgebied zeggen. De spontane 
activiteit moet de as zijn van hel heele 
onderwijs, het gevoel is de beweger van 
het leven en het gezonde leven draagt 
in zich de geestdrift, hel verlangen om 
te welen, de begeerte om zich te vormen. 
De spontaneïteit van het Kind uit zich 
op drie wijzen: het spel, de construc
tieve activiteit en het dienen. In ‘t al
gemeen, zonder evenwel scherpe grenzen 
te willen trekken, is het gezin de 
plaats, waar het kind speelt, de school 
de plaats, waar het kind construeert en 
de samenleving de plaats, waar mer

De Amerikaansche psycholoog 
liam James heeft h 
menteele waarde
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